Засідання Президії ЦК профспілки

12 грудня 2019 р. відбулось чергове засідання Президії ЦК профспілки,
на якому розглядались питання діяльності профспілки останнім часом,
зокрема щодо: бюджету НАН України у 2020 р.; комунікації з органами
державної влади і управління; реформування наукової сфери; проблеми,
пов'язані зі спробами влади в односторонньому порядку розробити новий
Трудовий кодекс; кризова ситуація з Фондом соціального страхування.
Детально проаналізовано зустріч керівництва профспілки з головою
Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій С.В.Бабаком та
першим заступником міністра освіти і науки Ю.Ю.Полюховичем.
Заслухано питання про підготовку галузевої Угоди на 2020-2021 роки.
Ухвалена постанова про статистичну звітність та план роботи ЦК
профспілки на 2020 рік.
Орієнтовно на квітень 2020 р. визначено проведення ІV пленуму ЦК
профспілки.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ НАН УКРАЇНИ

П Р Е З И Д І Я
м. Київ

ПОСТАНОВА
12 грудня 2019 р.

№ П-9-2

Про галузеву Угоду на
2020-2021 роки
Заслухавши та обговоривши інформацію
А.І.Широкова, Президія ЦК профспілки

голови

профспілки

П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Запропонувати Президії НАН України розпочати підготовчу роботу з
укладення нової галузевої Угоди на 2020-2021 роки.
2. Комітетам профспілки до 15 лютого 2020 р. надати ЦК профспілки
пропозиції до нової Угоди, враховуючи практику виконання Угоди 2018-2019
років.
3. Комітетам регіональних організацій профспілки розглянути підсумки
виконання галузевої Угоди 2018-2019 роки. Надати відповідну інформацію
ЦК профспілки до 15 лютого 2020 р.

Голова
профспілки
працівників НАН України

А.І.Широков

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ НАН УКРАЇНИ

П Р Е З И Д І Я
м. Київ

ПОСТАНОВА
12 грудня 2019 року

№ П-9-3

Про статистичну звітність
Відповідно до п.20 Статуту профспілки, Президія ЦК профспілки

П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити форму бланків статистичних звітів для первинних та
регіональних організацій профспілки (додаток на 2 аркушах).
2. Профспілковим комітетам первинних організацій надати звіти до
регіональних комітетів або ЦК профспілки ( для організацій безпосереднього
підпорядкування) до 15 лютого 2020 року.
3. Регіональним комітетам надати зведений статистичний звіт ЦК
профспілки до 1 березня 2020 року.
4. ЦК профспілки та регіональним комітетам забезпечити бланками
звітів відповідні первинні організації профспілки.

Голова
профспілки
працівників НАН України

А.І.Широков

Затверджено
Президією
ЦК
профспілки
працівників
НАН
України
Постанова № П-9-3 від 12.12.2019 р.
СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ
профспілкового комітету первинної організації
за 2019 рік
Повна та скорочена назва первинної організації _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Голова профкому (прізвище, ім’я, по-батькові, службовий та домашній телефони, E-mail) ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Заступники голови профкому (прізвище, ім’я, по-батькові, службовий та домашній телефони, E-mail) _______________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Директор установи (прізвище, ім’я, по-батькові, службовий телефон, E-mail)_______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Адреса установи _____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Факс_______________________________________________________ E-mail _________________________________________________

І. Профспілкове членство.
№№

Кількість чол.

1.

Всього працюючих за штатним розписом*

2.

Всього працюючих членів профспілки

3.

Вийшло з профспілки за власним бажанням у 2019 році

ІІ. Склад профспілкових органів
№№

Кількість чол.

1.

Кількісний склад профспілкового комітету

2.

Штатні працівники профспілкового комітету (для яких це основне місце роботи)

3.

Кількість профгруп

Голова профкому _________________
М.П.

"___" _____________ 2020 р.

Статистичний звіт надіслати до регіонального комітету або ЦК профспілки (для організацій безпосереднього підпорядкування) до 15 лютого
2020 р.

* Звіряється за даними відділу кадрів

Затверджено
Президією
ЦК
профспілки
працівників
НАН
України
Постанова № П-9-3 від 12.12.2019 р.

ЗВЕДЕНИЙ СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ
регіонального комітету профспілки за 2019 рік
Повна назва регіональної організації профспілки ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Голова РКП (прізвище, ім’я, по-батькові, службовий та домашній телефони, E-mail) _______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Заступник голови РКП (прізвище, ім’я, по-батькові, службовий та домашній телефони, E-mail) ____________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Штатні працівники РКП (посада, прізвище, ім’я, по-батькові, службовий та домашній телефони, E-mail) _____________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Поштова адреса, телефони ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Факс _____________________________________________________ E-mail ___________________________________________________

І. Профспілкове членство.
№

Кількість чол.

1.

Всього працюючих в установах регіональної організації

2.

Всього працюючих членів профспілки

3.

Вийшло з профспілки за власним бажанням у 2019 році

4.

Всього профкомів первинних організацій

ІІ. Склад профспілкових органів первинних організацій.
№

Кількість чол.

1.

Кількісний склад профспілкових комітетів

2.

Штатні працівники профспілкових комітетів

3.

Кількість профгруп

Голова регіонального
комітету профспілки ________________________

"____" ____________2020 р.

М.П.

Статистичний звіт надіслати на адресу ЦК профспілки до 1 березня 2020 р.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ НАН УКРАЇНИ

П Р Е З И Д І Я
м. Київ

ПОСТАНОВА
12 грудня 2019 року

№ П-9-6

Про затвердження Плану
роботи ЦК
профспілки
працівників НАН України
на 2019 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію
А.І.Широкова, Президія ЦК профспілки

голови

профспілки

ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити План роботи ЦК профспілки працівників НАН України на
2020 рік.

Додаток: План роботи на 3 арк.

Голова
профспілки
працівників НАН України

А.І.Широков

План роботи ЦК профспілки працівників
НАН України на 2020 рік
№№

Заходи і напрямки роботи

1

2

1.

Організаційна робота
Підготовка до проведення ІV Пленуму ЦК
профспілки

Термін
виконання
3

Відповідальний
4

Квітень 2020 р.

Відділ ЦК

2.

Підготовка до проведення 4-х засідань
Президії ЦК профспілки

Щоквартально

Відділ ЦК

3.

Робота над внесенням змін і доповнень до
Статуту профспілки

Широков А.І.
Столяров В.М.
Комісія ЦК

4.

Активізація роботи по залученню до
профспілки нових членів та підвищення
мотивації членства у профспілці

До
затвердження
пленумом ЦК
Постійно

5.

Координація підготовки і проведення
загальноакадемічних акцій протесту

У разі потреби

Президія ЦК

6.

Регулярне проведення прес-конференцій та
присутність у інформаційному просторі

Протягом року

7.

Організація та проведення семінарівнавчань для профспілкового активу в
Регіональних організаціях профспілки.

Протягом року

Широков А.І.,
голови
Регіональних
організацій
Голови
Регіональних
організацій

8.

Надання методичної і практичної допомоги
комітетам профспілки з питань статутної
діяльності.

Постійно

1.

Зайнятість і фінансування
Співпраця
з
Кабінетом
Міністрів, ЧервеньМіністерством фінансів, Комітетом ВРУ з серпень 2020 р.
питань бюджету, Комітетом ВРУ з питань
освіти,
науки
та
інновацій,
Парламентськими фракціями з питання
підтримки бюджетного запиту НАН
України на 2021 рік. Врахування в ньому
необхідного фонду оплати праці для роботи

Голови регіональних
і
первинних
організацій

Відділи ЦК

Голова
профспілки

2.

3.

наукових установ у режимі повної
зайнятості.
Контроль за виконанням норм закону в
частині, що збільшення обсягу грантового
(конкурсного) фінансування не може
відбуватись за рахунок зменшення базового
фінансування основної діяльності наукових
установ, рівень якого враховує щорічний
індекс інфляції.
При підготовці до затвердження розподілу
бюджетного фінансування НАН України на
2021 рік запропонувати максимально
можливі обсяги коштів за КПКВ 6541030
спрямувати на базове фінансування
наукових установ і організацій

Під час роботи над
проектом
Держбюджету

Широков А.І.

Грудень
2020 р.

Широков А.І.

Оплата праці
1.

Участь у роботі над новою редакцією
Єдиної тарифної сітки.

Протягом року

Широков А.І.
Відділ ЦК

2.

Робота над поетапною реалізацією ст.36
Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність» щодо гарантій в оплаті
праці наукових працівників та підвищенням
розміру стипендій докторантів і аспірантів
відповідно до співвідношення з науковими
посадами.

Протягом року

Широков А.І.
Комісія ЦК
Відділ ЦК

Трудове законодавство, соціальний діалог, Галузева угода
1.

Спільно з іншими профспілками
і
профоб'єднаннями домагатися неприйняття
Трудового кодексу в редакції, яка
послаблює права найманих працівників та
не надає гарантії діяльності профспілкам.

Протягом
роботи над
законопроектом

Широков А.І.

2.

Розпочати підготовчу роботу з укладення о
нової галузевої Угоди на 2020-2021 роки.

До завершення
роботи

Широков А.І.

3.

Моніторинг стану виконання галузевої
Угоди, надання роз'яснень стосовно її

Постійно

Профспілкова
сторона
Комісії
по
контролю,

Комітети
профспілки

застосування, вжиття відповідних заходів у
разі порушень.
Соціальна сфера
1.

Протидія спробам відчуження об'єктів
соціальної інфраструктури Академії.

Постійно

Широков А.І.
Комісія ЦК
Відділ ЦК

2.

Контроль профспілки за інвестиційними
угодами про будівництво службового
житла і його розподілом.

Протягом року

Широков А.І.
Відділ ЦК

3.

Контроль і перевірки умов проживання у
академічних гуртожитках, погодження
вартості проживання.

Протягом року

Комісія ЦК
Відділ ЦК

4.

Спільно з іншими профспілками і
профоб'єднаннями
протидіяти
необгрунтованому підвищенню тарифів на
енергоносії та комунальні послуги, проїзд у
громадському транспорті.

Постійно

Широков А.І.,
Столяров
В.М.,
голови
Регіональних
організацій

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ НАН УКРАЇНИ

П Р Е З И Д І Я
м. Київ

ПОСТАНОВА
12 грудня 2019 р.

№ П-9-12

Про проведення солідарної
акції профспілок
Заслухавши
профспілки

голову

профспілки

А.І.Широкова,

Президія

ЦК

П О С Т А Н О В Л Я Є:
Підтримати пропозицію про проведення солідарної акції профспілок 17
грудня 2019 року біля Верховної Ради України (м.Київ, площа Конституції).
Акція проводиться на підтримку законопроектів Трудового кодексу
України № 2410, № 2410-1, вимог щодо недопущення тотальної приватизації
державних підприємств із знищенням робочих місць, проти руйнації
існуючої системи соціального захисту та за збереження соціальних
стандартів.
Закликаємо Комітети профспілки взяти участь у підготовці і проведенні
акції протесту.
Збір учасників акції з 8-30 до 9-20 на Майдані Незалежності.
Початок руху колони до Верховної Ради України о 9-30.

Голова
профспілки
працівників НАН України

А.І.Широков

