
ЗВІТ ПРОФБЮРО 

ІНСТИТУТУ 

ЖУРНАЛІСТИКИ

(листопад 2014 р. –

листопад 2019 р.)



ОСНОВНІ НАПРЯМИ 

ПРОФСПІЛКОВОЇ РОБОТИ 
(відповідно до Постанови «Про передачу окремих прав профкому 

профспілковим бюро факультетів, інститутів та підрозділів")

1. Облік працівників, які є членами профспілки, залучення 
працівників до профспілки.

2. Оперативне інформування про роботу, створення каналів 
ефективної комунікації між членами профспілки.

3. Представлення інтересів членів профспілки перед 
адміністрацією Інституту та Університету, участь 
у підготовці нормативних документів

4. Контроль за дотриманням законодавства про працю, охорону 
праці, соціальний захист співробітників



5. Надання нецільової матеріальної допомоги членам профспілки

6. Вирішення проблем оздоровлення та лікування членів 
профспілки

7. Організація дозвілля, святкових заходів 

8. Співпраця з Радою ветеранів війни та праці

ОСНОВНІ НАПРЯМИ 

ПРОФСПІЛКОВОЇ РОБОТИ 
(відповідно до Постанови «Про передачу окремих прав профкому 

профспілковим бюро факультетів, інститутів та підрозділів”)



 У грудні 2014 р. проведено перевірку всіх 

співробітників Інституту журналістики 

щодо їхнього членства у профспілці 

(сплата профспілкових внесків визначалася 

на підставі даних бухгалтерії ІЖ).

 За результатами перевірки складено список 

співробітників, які не є членами профспілки, 

та активізовано роботу щодо їхнього вступу 

до профспілкової організації 

(протягом 2014 року заяви на вступ до 

профспілки написали 26 співробітників ІЖ).

 Повторна актуалізація списків членів 

профспілки ІЖ здійснювалася щорічно.

1. ОБЛІК ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ



На профспілковому обліку в ІЖ 

перебуває:

112 
співробітників

14 аспірантів

2 докторанти

Листопад

2014 р.

138 
співробітників

24 аспіранти

2 докторанти

Грудень 
2015 р.

144 
співробітники

23 аспіранти

4 докторанти

Грудень 
2016 р.



153 
співробітники

17 аспірантів

3 докторанти

Грудень

2017 р.

168 
співробітників

17 аспірантів

3 докторанти

Грудень 
2018 р.

176 
співробітників

16 аспірантів

Листопад

2019 р.



2. СТВОРЕННЯ БАГАТОРІВНЕВОЇ 

СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЇ 

МІЖ ПРОФБЮРО ТА ЧЛЕНАМИ 

ПРОФСПІЛКИ ІЖ

Інформаційні 
повідомлення 

на стенді профбюро 
(біля кафедри мови 

та стилістики)

Створення 
Е-mail–розсилки

інформації
профгрупоргам, 

лаборантам 
кафедр

Створення 
сайту 

профбюро









Публікація оперативної 
інформації у групі в Viber

Обговорення робочої 
інформації, онлайнові
засідання профбюро 

у закритій групі профгрупоргів 
та членів профбюро 

у соціальній мережі  Facebook







3. Представлення інтересів членів 

профспілки перед адміністрацією 

Інституту та Університету, участь 

у підготовці нормативних документів

 Голова профбюро є членом профкому Університету 

та секретарем навчально-виробничої комісії профкому 

Університету.



 1. Запропоновано ряд змін до наказу 

ректора «Про затвердження норм часу для планування 

та обліку навчальної роботи», спрямованих 

на дотримання соціальної справедливості 

та недопущення необґрунтованого збільшення навчального 

навантаження викладачів 

(лютий-квітень 2015 р.).

 Більшість зауважень навчально-виробничої комісії профкому 

Університету враховано керівництвом Університету під час 

підготовки остаточного варіанту наказу.





 2. Внесено пропозиції щодо змін до проєкту

Статуту КНУ імені Тараса Шевченка.

 3. Запропоновано ряд змін до «Положення 

про права та обов’язки науково-педагогічних 

працівників».



 4. Запропоновано ряд змін 

до «Етичного кодексу 

КНУ імені Тараса Шевченка».



 5. Запропоновано ряд змін 

до «Положення про організацію освітнього 

процесу»



 6. Запропоновано ряд змін 

до «Положення про преміювання 

співробітників КНУ імені Тараса Шевченка»



3. Контроль за дотриманням 

законодавства про працю, 

соціальний захист співробітників

 23 грудня 2014 р. голова профбюро Інституту М. Женченко 

разом з членами профкому Університету  взяла участь у 

Всеукраїнській акції протесту профспілок у зв’язку з 

прийняттям антисоціальних рішень Уряду (під стінами

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України).



2 листопада 2016 року







 У березні 2015 р. профбюро 

провело збір підписів на 

підтримку вимоги щодо 

повернення редакції частини 

двадцять восьмої статті 24 

Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», 

яка діяла до 1 квітня 2015 року 

 (гарантії пенсійного 

забезпечення працюючих 

наукових, науково-

педагогічних працівників).





Профбюро регулярно інформує 

колектив про зміни в оплаті праці



Започатковано 

систему 

щоквартальної 

звітності за 

критеріями, 

визначеними в 

Університетському 

Положенні про 

преміювання для 

справедливого 

преміювання 

членів трудового 

колективу 



Страхові агенти 

Н. М. Іщук (2014-2016) 

та О. В. Бобрик (2017-2019)

 брали участь у розслідуванні нещасних випадків невиробничого 

травмування, збирали та підписували необхідні папери для оформлення 

невиробничого  травмування;

 проводили інструктаж на кафедрах щодо уникнення травмування 

та процедури його оформлення.



4. МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА:

Профбюро отримує  матеріальну допомогу, 

відповідно до щорічного кошторису профкому.

Принципи розподілу матеріальної допомоги:

 по смерті  близьких родичів;

 на оздоровлення;

 на лікування (важка хвороба);

 інше.



Загальна 
сума  
31 300

Отримали 
38 осіб

2015
Загальна 
сума  
38 000

Отримали 
40 осіб

2016
Загальна 
сума  
51 000

Отримали 
40 осіб

2017



Загальна сума  
61 400

Отримали 
43 особи

2018 Загальна сума  
68 400

Використано 
58 000

Отримали 
37 осіб

2019



5. Оздоровлення та лікування  

членів профспілки

3 співробітників отримали путівку 

до санаторію «Червона калина».

8 співробітників отримали путівки 

у дитячі оздоровчі табори.



6. Проведення екскурсій, 

організація святкових заходів

 У 2015 р. екскурсії не проводилися через відсутність 

коштів. Відповідно до Рішення Профкому Університету  

від 20.03 2015 р. до 01.01.2016 р. призупинено 

розподіл коштів на культмасову роботу на факультети, 

інститути, підрозділи.



З фонду культмасових коштів Інституту 

журналістики придбано:

у 2017 р. – 30 квитків в Київський 

національний академічний театр оперети на 

виставу «Сільва».

У 2018 р. – 54 квитки в Театрально-

видовищний заклад культури «Київський 

академічний драматичний театр на Подолі» 

на виставу «Замовляю любов».





Профбюро ІЖ протягом звітного періоду:

 брало участь в організуванні святкування ювілеїв 

членів трудового колективу;

 ініціювало збір коштів для допомоги колегам у 

лікуванні важких хвороб;

 Брало участь в організуванні поховань членів трудового 

колективу.


