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ЗВІТ ГОЛОВИ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІФТКН 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

ЯКОВЛЄВОЇ Інни Дмитрівни 

 

Звітно-виборні збори трудового колективу проводяться один раз на п’ять 

років.  

Дозвольте мені звітуватися тільки за останній рік, оскільки виконую 

обов’язки голови профбюро інституту тільки з листопада минулого року.  

  

Профспілкова організація ІФТКН налічує 230 членів профспілки, які 

об’єднані у 13 профбюро, що існують на кожній кафедрі. 

 

Протягом звітного періоду було проведено 16 засідань профкому та двічі  

збори трудового колективу інституту (12.18р., 04.04.19р.) Не враховуючи 

сьогоднішні. 

 

Звітно-виборна кампанія в інституті розпочалась у жовтні в профгрупах. 

За результатами звітно-виборних зборів більшість голів профбюро 

переобрані на наступний термін.  

 

ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА 

Важливою складовою соціального захисту працівників є їх 

проінформованість про останні нормативно-правові акти та події, що 

відбуваються у профспілковій організації.  

Тому ми використовуємо сучасні засоби комунікації. Створений чат голів 

профбюро та здійснюється оперативна розсилка електронною поштою. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ 

113 дітей застрахованих осіб інституту наприкінці 2018 року отримали 

подарунки до Дня св.Миколая. 

Для них була організована Новорічна вистава з ялинкою, конкурсами і 

подарунками у 8 корпусі. Захід відвідали близько 30 дітей із батьками, де 

діти приймали участь у конкурсах, а Дід Мороз вручив їм подарунки. 

 

65 дітей відвідали новорічні вистави у театрі та філармонії, куди профспілка 

закупила квитки. 

Цьогоріч також замовлено 112 подарунків, квитки в театр для дітей та 

готується Новорічне свято. 

 

Для оздоровлення в літній період всі бажаючи отримали путівки в  дитячі 

табори та компенсацію на них. 

Вартість путівок в різні табори коливалась від 5166 (Юність) до 6400 

(Буковинське орлятко).   

Профком компенсував кожному по 4 тис гривень. А для дітей із 

малозабезпечених сімей оплатив 90% вартості путівки. 

Загалом виявило бажання і оздоровилося - 8 дітей. 

Всього на оздоровлення дітей було використано – 29 780 грн. 

У таборі  «Буковинське орлятко» (6400 грн) відпочило п’ять дітей. 

Отримали компенсацію  на 20 тис.  

У дитячому таборі «Водограй» (5400 грн.) відпочивало двоє дітей. 

В дитячому таборі «Юність» оздоровилася одна дитина.  

 

ОЗДОРОВЛЕННЯ 

На даний час путівок на санаторно-курортне лікування  не виділяється.   

Але профкомом університету прийнято рішення повертати часткову вартість 

путівки на санаторно-курортне лікування у розмірі 50% , але не більше 7 тис 

грн.   

Бажаючі мали можливість скористатися цим.  
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За останній рік цим скористалися двоє членів  профспілки інституту. 

 

СПОРТИВНА РОБОТА 

Профком підтримує також спортивні заходи. Так, на уже традиційний  

волейбольний турнір пам’яті професора ЧНУ Г.Г. Грушки, який відбувся 23 

листопада минулого року, перераховано 6050 грн. 

 

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ ТА МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА. 

За пропозицією членів профспілки були уніфіковані всі грошові виплати та 

збільшена матеріальна допомога в цілому.  

 

Для  потреб стаціонарного лікування профком надає матеріальну допомогу у 

розмірі 1000 грн. 

У разі оперативного втручання  - 2 000 грн. 

 

На  2019 рік інституту було  виділено 31500 грн.  на матеріальну допомогу. 

 

На даний момент, за заявами, отримали матеріальну допомогу 42 члена 

профспілки інституту на суму 37 340 грн. 

 

Це трохи більше, ніж нам виділено профкомом.  

Але у цю суму ввійшла також така сумна категорія, як кошти «на 

поховання», яка виділяється із резервного фонду профкому університету. 

 

Крім того,  до ювілейних дат ( 50 і 60 років)  11 членів профспілки отримали 

грамоти, квіти та невеличке матеріальне заохочення  у розмірі 1 тис грн. 

 

 

Хочу усім щиро подякувати за співпрацю.  

Та  дякую за увагу. 


