
Постанова звітно-виборної конференції первинної профспілкової організації 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Діяльність профспілкового комітету була спрямована на виконання рішень 

попередніх конференцій та статутних вимог. Пріоритетними напрямками роботи 

профкому були - захист економічних, соціальних, трудових прав та інтересів 

співробітників, охорона праці, організація оздоровлення та відпочинку 

співробітників та членів їх сімей. Проводилась певна культурно-масова та освітня 

робота. Водночас конференція зауважила, що профкому ще не вдалося виконати 

повною мірою ряд важливих завдань:  

- забезпечити інформованість профорганізації про роботу профкому 

- профком недостатньо проводить роботу в напрямку організації деяких 

культурно-масових заходів.  

Оцінюючи роботу профкому Університету із захисту прав та інтересів членів 

профспілки згідно з Законом України "Про професійні спілки, їх правах та 

гарантіях діяльності", звітно-виборна профспілкова конференція 

ПОСТАНОВИЛА:  

1. Роботу профкому Університету за звітний період визнати задовільною. 

2. Звіт ревізійної комісії затвердити. 

3. Вважати пріоритетними напрямками діяльності ППО Університету в 2014-

2018рр. 

3.1. Створення профспілкової організації нового типу. 

3.2. Проводити організаційну та інформаційну роботу 

4. Забезпечити виконання Колективного договору. 

 5. Проводити заходи щодо захисту соціально-економічних інтересів членів 

профспілки.  

6. Разом з адміністрацією розглядати питання робочого часу, часу відпочинку, 

погоджувати графіки змінності та надання відпусток. 

7. Створювати умови для реалізації прав членів профспілки шляхом підтримання 

наукових та мистецьких проектів. 

8. Спрямувати роботу на поліпшення системи соціального страхування 

співробітників.  



9. Спільно з адміністрацією розглядати питання поліпшення умов праці, 

матеріально-технічного забезпечення, медичного обслуговування працівників. 

10. Спільно з адміністрацією розглядати питання контролю за виконанням 

законодавства про охорону праці, створення безпечних умов праці. Забезпечити 

участь профспілкових органів у реалізації положень триступеневого контролю за 

дотриманням норм техніки безпеки 

11. З метою захисту прав працівників брати участь у роботі комісії з трудових 

спорів. 

12. За рахунок профбюджету здійснювати дотації на зниження вартості путівок. 

13. Розробити план проведення  культурно-масових заходів.  

14. Доручити профкому Університету узагальнити критичні зауваження та 

пропозиції, висловлені делегатами конференції, та розробити заходи щодо їх 

реалізації. 

15. Профкому підготувати проект реформування первинної профспілкової 

організації. 

16. Профспілковому комітету разом з адміністрацією розглянути питання щодо 

роботи медичних сестер у навчальних корпусах Педагогічного інституту та 

Гуманітарного інституту.   

              Контроль за виконанням постанови звітно-виборної конференції 

покладено на профком. 
 


