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ПЛАН РОБОТИ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ
на 2015 – 2018рр.
Заходи
Термін
Відповідальні
2
Проводити контроль за виконанням умов
колективного договору передбачених
конституцією України, Законом України „Про
колективні договори і угоди”, Законом України
„Про профспілки, їх права та гарантії
діяльності”, Статутом профспілки працівників
охорони здоров’я України та Статутом ВДНЗУ
„Українська медична стоматологічна академія”
з метою регулювання виробничих, трудових,
соціально-економічних відносин на основі
взаємного узгодження інтересів сторін
Звітувати спільно з адміністрацією про
виконання умов колективного договору перед
членами трудового колективу
Своєчасно вносити зміни та доповнення за
ініціативою сторін згідно чинного
законодавства. При досягненні згоди
колективний договір набуває чинності після
схвалення зборами трудового колективу та
підписом сторін від адміністрації в особі
ректора академії та трудового колективу в особі
голови профкому
Спільно з адміністрацією вирішувати питання
запровадження, перегляду та змін нормування
праці, оплати праці, форм і систем оплати
праці, умов та розмірів надбавок, доплат, премій
та інших заохочувальних і компенсаційних
виплат
Здійснює громадський контроль за виконанням
адміністрацією „Закону про працю”,
забезпечення безпечних та нешкідливих умов
праці, правильним застосуванням установлених
умов оплати праці, пільг, компенсацій, вимог до
усунення виявлений недоліків
Аналізувати і перевіряти умови праці, вносити
пропозиції щодо їх поліпшення. Брати участь у
розслідуванні нещасних випадків на
виробництві, профзахворювань та вживати
заходи до їх попередження
Представляти інтереси застрахованих осіб у
комісії із соціального страхування, сприяти
організації медичного та санаторного
оздоровлення працівників та членів їх сімей
Проводити аналіз захворюваності, витрат
робочого часу, профілактичної роботи щодо
зниження захворюваності співробітників та
студентів. Оздоровлення їх та їх дітей в санаторіях, базах та табору відпочинку „Диканська
дубрава”, створити відповідні умови для
активного відпочинку та оздоровлення
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Сприяти використанню можливостей комісії з
трудових спорів, законодавства про порядок
вирішення трудових спорів для захисту
соціально-економічних інтересів співробітників
академії
Спільно з адміністрацією, відділом культурноосвітньої діяльності сприяти підвищенню ролі
культурно-масової, виховної роботи з молоддю,
співробітниками шляхом організації вечорів
відпочинку, виставок декоративно-прикладного
мистецтва, фото та художніх виставок, дитячих
робіт, зустрічей з ветеранами ВВ війни,
концертів, театральних вистав, фестивалів на
рівні академії, області.
Спрямовувати зусилля колективу на збереження
етнографічної спадщини українського народу та
родинних цінностей української сім’ї
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Постійно

4
Комісія з
трудових
спорів,
профком
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Профком,
адміністрація,
відділ
культурноосвітньої
роботи

Постійно

Надавати обраним до складу профкому
можливості для реалізації їх повноважень,
передбачених Законом України „Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності”,
Статутом профспілки працівників охорони
здоров’я України, Статутом академії та чинного
законодавства
Проводити контроль за роботою структурних
підрозділів громадського харчування,
покращувати умови обслуговування та
асортимент. Прививати культуру національної
та інтернаціональної кухні за доступними
цінами
Продовжувати співпрацю з СК «Медик» щодо
проведення традиційних спортивно-оздоровчих
заходів (спартакіад «Бадьорівсть та здоров’я»,
«Тато, мама, я – спортивна сім’я»), спортивних
змагань співробітників, студентів та їх дітей на
рівні академії, області, держави.
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Профком,
відділ
культурноосвітньої
роботи
Адміністрація,
ректор, обком
профспілки
працівників
охорони
здоров’я,
профком
Профком,
комісія
профкому,
дієтолог

Надавати консультативну допомогу у роботі
студентського парламенту, профкому,
допомагати аналізувати та впроваджувати в
свою діяльність студентське самоврядування на
рівні академії, факультетів, курсів, груп,
студентських рад

Постійно

Голова профкому, доцент

Постійно

Постійно

Клуб „Медик”,
профком,
студентський
профком, відділ
культурноосвітньої
роботи
Ректорат,
деканат,
профком
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