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                                                     Перелік 

                       засідань профспілкового комітету у 2017 році 

 
 

П Р О Т О К О Л  № 2 4 

засідання профспілкового комітету працівників Одеського 

національного економічного університету 

від  28  січня 2017 року 

 

             Присутні: 35 членів профкому 

                                                                             Запрошені:10 голів профбюро 

                                                                            Самострол С.В. - голова ревізійної комісії 

 

                                                     ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про стан виконання умов колективного договору між адміністрацією та 

профспілковою організацією О Н Е У за 2016 рік. 

Доповідає: Корольова Т.С. - голова профспілкової організації. 

 

2. Звіт ревізійної комісії щодо виконання бюджету профспілкової організації за 

2016 рік і про проект бюджету на 2017 рік. 

Доповідають: Самострол С.В. - голова ревізійної комісії; 

                        Каражия О.І. -  головний бухгалтер профкому. 

 

3. Про затвердження повноважень делегованих представників в члени профкому. 

   Доповідає: Шамаєва Г.І. - голова організаційно-масової комісії 

 

4. Фінансові питання. 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 25 

засідання профспілкового комітету працівників Одеського 

національного економічного університету 

від  23  лютого 2017 року 

 

             Присутні: 35 членів профкому; 

                                                                          Запрошені:10 голів профбюро 

                                                                          Брикалін Є.В. – в.о. проректора по АГР   

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1.Про виконання  Комплексних заходів по досягненню нормативів безпеки, гігієни 

праці, підвищення існуючого рівня охорони праці у 2016 році, та затвердження  

Комплексних заходів  на  2017 рік. 

Доповідає: Нерян В.В.  - голова комісії профкому з охорони праці. 

 

2.Фінансові питання. 
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П Р О Т О К О Л   № 26 

засідання профспілкового комітету працівників Одеського 

національного економічного університету 

від  22   березня  2017 року 

 

                              Присутні: 35 членів профкому; 

                                                                                          Запрошені:10 голів профбюро 

                                                             

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про аналіз та стан  організації медичного обслуговування,  оздоровлення та 

відпочинку працівників, а також даних щодо захворювання працівників 

університету. 

Доповідає: Сачук Ю.А. - член житлово-побутової  комісії профкому. 

 

2. Про початок переговорів щодо укладання колективного договору на 2017-2020 

роки. 

Доповідає: Корольова Т.С. - голова профспілкового комітету. 

 

3.Фінансові питання. 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 27 

засідання профспілкового комітету працівників Одеського 

національного економічного університету 

від  27   квітня  2017 року 

 

 

                     Присутні: 35 членів профкому; 

                                                                              Запрошені:10 голів профбюро 

                                                             

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

 

1.Про підготовку студентського табору «Економіст» до літнього сезону 2017 року. 

Доповідає:  Стратуленко В.П. - начальник студентського табору «Економіст». 

 

2.Про списання  профспілкових  документів  з 2005  по 2015 роки. 

   Доповідає: Шамаєва Г.І.- заступник  голови профспілкової організації 

    університету. 

 

 3. Фінансові питання. 
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П Р О Т О К О Л   № 28 

засідання профспілкового комітету працівників Одеського 

національного економічного університету 

від  18 травня 2017 року 

 

 

                     Присутні: 35 членів профкому; 

                                                                              Запрошені:10 голів профбюро 

                                                             

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

 

1. Про  організацію та  проведення  зборів трудового  колективу  по  затвердженню 

колективного договору на  2017 – 2020 роки. 

      Доповідає: Корольова Т.С. - голова профспілкового комітету. 

 

2. Фінансові питання. 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 29 

засідання профспілкового комітету працівників Одеського 

національного економічного університету 

від  14 червня 2017 року 

 

 

                          Присутні: 35 членів профкому; 

                                                                                       Запрошені:10 голів профбюро 

                                                             

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

 

1 Про дотримання статутних норм, забезпечення організаційного зміцнення, 

підвищення мотивації членства в профспілковій організації університету. 

Доповідає: Шамаєва Г.І. - голова організаційно-масової комісії. 

 

 

3. Фінансові питання 
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П Р О Т О К О Л   № 30 

засідання профспілкового комітету Одеського національного економічного 

університету 

                                                      від 13 липня 2017 р. 

 

                                                                                        Присутні: 33члена  профкому; 

                                                                                        Запрошені: 10 голів профбюро.  

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1.Про роботу профспілкової  організації  бібліотеки  щодо  забезпечення  соціально 

економічних прав працівників. 

Доповідає: Мідловець О.А. – голова профспілкової організації бібліотеки. 

 

 

2.Фінансові питання 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 31 

засідання профспілкового комітету Одеського національного економічного 

університету 

                                                  від 17  серпня 2017 р. 

  

                                                                                        Присутні: 18 членів профкому; 

                                                                                        Запрошені: 5 голів профбюро.   

 

   

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1.Фінансові питання. 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 32 

засідання профспілкового комітету Одеського національного економічного 

університету 

                                                  від 04 вересня 2017 р. 

 

                                                                                        Присутні: 35 членів профкому; 

                                                                                        Запрошені:10 голів профбюро.  

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1.Звіт про організацію роботи спортивного табору «Економіст» в сезон 2017 року. 

Доповідає: Стратуленко В.П. - начальник студентського табору «Економіст». 
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2.Про нагородження профспілкового активу ОНЕУ Почесними грамотами ЦК та 

обкому Профспілки працівників освіти і науки України з нагоди Дня  працівників 

освіти. 

Доповідає: Корольова Т.С. - голова профспілкової організації. 

 

3.Фінансові питання. 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 33 

засідання профспілкового комітету Одеського національного економічного 

університету 

                                                         від 04 жовтня 2017 р. 

 

                                                                                          Присутні: 35 членів профкому; 

                                                                                          Запрошені:10 голів профбюро.  

 

                                                                           

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

 

 

1.Про  підготовку   навчальних     корпусів  до  осінньо - зимового  сезону  2017-

2018 роки. 

 Доповідає: Нерян В.В. - голова комісії профкому з охорони праці 

 

2. Про організацію  пожежної безпеки в університеті. 

Доповідає: Дейнека С.В.- начальник відділу охорони праці. 

 

3. Про організацію та проведення  навчального процесу в університеті. 

Доповідає: Корольова Т.С. - голова профспілкової організації. 

 

4.Про затвердження повноважень делегованих представників в члени профкому. 

Доповідає: Шамаєва Г.І. - член мандатної комісії. 

 

5. Про внесення змін до  складу комісій профкому та розподіл обов’язків серед 

членів профспілкового комітету. 

Доповідає: Шамаєва Г.І. - - голова організаційно-масової комісії. 

 

6. Про організацію та проведення нагородження ювілярів університету. 

Доповідає: Корольова Т.С. - голова профспілкової організації. 

 

7.Фінансові питання. 
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П Р О Т О К О Л   № 34 

засідання профспілкового комітету Одеського національного економічного 

університету 

                                                  від 16  листопада 2017 р. 

 

                                                                                          Присутні: 35 членів профкому; 

                                                                                          Запрошені:10 голів профбюро.  

                                                                       

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1.Про підсумки роботи профспілкових організацій щодо оздоровлення і відпочинку 

працівників університету та членів їх сімей в сезон 2017р. 

Доповідає: Дігодюк І.Ю. - голова культурно-масової та спортивної роботи. 

 

2.Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення 

пенсій. 

Доповідає: Корольова Т.С. – голова профспілкової організації. 

 

3. Про клопотання перед адміністрацією університету про надання працівникам 

матеріальної допомоги в разі тяжкої хвороби або непередбачених надзвичайних 

обставин. 

Доповідає: Корольова Т.С. – голова профспілкової організації. 

 

4. Фінансові питання. 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 35 

засідання профспілкового комітету Одеського національного економічного 

університету 

                                                   від 14 грудня 2017 р. 

                                                                                          Присутні: 35 членів профкому; 

                                                                                          Запрошені:10 голів профбюро.  

                                                                      

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про роботу профспілкового комітету університету щодо здійснення  контролю за 

дотриманням законодавства про працю. 

Доповідає: Корольова Т.С. – голова профспілкової організації. 

 

2.Про  діяльність   профспілкової організації кредитно-економічного факультету  

щодо забезпечення   соціально-економічних прав працівників. 

 Доповідає: Шкурак О.М. – голова профспілкової організації кредитно-

економічного факультету. 

 

3.Про перспективний план роботи профспілкової організації на 2019 рік. 

Доповідає: Шамаєва Г.І. -  голова організаційно-масової комісії. 

 

4. Фінансові питання. 



 7 

 


