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Профспілковий комітет
співробітників

рофспілковий комітет — структура ХНАДУ,
що відповідає за бездоганне виконання колективного договору між керівництвом і колективом вишу, взаємовідносини та мікроклімат у колективі. Проте пріоритетним завданням профспілки є
піклування про своїх співробітників.
Очолюють профспілку небайдужі люди, уважні до
проблем і запитів її членів. Профспілковий комітет
Харківського національного автомобільно-дорожнього
університету (колишній ХАДІ) було засновано у важкі повоєнні часи. Саме у перші роки після закінчення
Другої світової війни постало нагальне питання підняття суспільного життя вишу до гідного рівня. Створення профспілкового комітету мало вирішувати проблеми соціального захисту, матеріальної допомоги,
підтримки та оздоровлення співробітників і студентів
Харківського автомобільно-дорожнього інституту. На
той час це був профспілковий комітет, що об’єднував
інтереси як співробітників, так і студентів.
Із 1987 р. головою профкому спочатку студентів,
пізніше об’єднаного профкому був обраний Василь Іванович Мощенок, а з 2014 р. і до цього часу він очолює
профком професорсько-викладацького складу вишу.
За часів незалежної України об’єднаний профспілковий комітет ХНАДУ, який працював як цілісна та
злагоджена система, очолював В. І. Мощенок. За цей
час Василь Іванович започаткував багато різнопланових заохочувальних програм, які й нині не мають аналогів серед ВНЗ Харківщини.

На початку 2014–2015 навчального року, після
проведеної в університеті установчо-виборчої конференції, відбулося відокремлення профспілок студентів
та співробітників. Таким чином, у ХНАДУ утворилося два відокремлені підрозділи, підпорядковані одній
структурі. На посаду керівника заснованого профспілкового комітету студентів було обрано аспіранта ка
федри вишукуваня та проектування доріг і аеродромів
Сергія Миколайовича Урдзіка.
Первинною профспілковою організацією співробітників (ППО) університету продовжує керувати
завідувач кафедри технології металів і матеріалознавства, професор Василь Іванович Мощенок.
Первинна профспілкова організація співробітників
є членом Об’єднання профспілок Харківської області
та посідає провідне місце серед профспілкових організацій вищих навчальних закладів м. Харкова. Профком
ХНАДУ, діючи відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», забезпечує соціальний і правовий захист викладачів і співробітників. Ця робота є пріоритетною в діяльності
профспілкового комітету.
Виступаючи нещодавно на засіданні президії комітету Харківської обласної організації профспілки
працівників освіти і науки України, голова первинної
профспілкової організації ХНАДУ, професор В. І. Мощенок детально зупинився на реалізації положень угод
соціального партнерства та удосконалення колективного договору.

Розширене засідання профспілкового комітету ХНАДУ за участю представників адміністрації університету.
Головуючий — В. І. Мощенок
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Метою діяльності профспілки університету є надання викладачам соціальної, матеріальної та юридичної допомоги, а також забезпечення упевненості в завт
рашньому дні.
Сьогодні профспілка вишу успішно реалізує безліч
різноманітних соціальних програм, передбачених як
для викладачів, так і для співробітників. Та є серед традицій найвагоміші, найпочесніші й найважливіші для
усіх, кого доля так чи інакше пов’язала з ХНАДУ. Це
традиція вшанування кавалерів почесного знака «За
видатні заслуги перед колективом університету», започаткована в 2000 р. із метою мотивації членів трудового колективу до нових звершень і подвижницької праці
на користь університету.
Окрім цієї традиції, в ХНАДУ діє низка програм
заохочення, серед яких: вручення нагрудних відзнак
«Почесний професор», «Почесний викладач» і «Почесний випускник ХНАДУ», спрямованих на реалізацію
бажання професорсько-викладацького складу до самовдосконалення та наочного прикладу досягнення висот у різних сферах діяльності.
Створення мотивуючих програм, які сьогодні надає
університет своїм працівникам, спонукає їх ще самовідданіше працювати на користь рідного ВНЗ. Ці почесні нагороди зазвичай вручаються під час святкових
урочистостей та ювілейних дат. Взагалі проведення
свят і ювілеїв, надання допомоги на лікування та оздоровлення, матеріальної підтримки у скрутних ситуаціях та іншого соціального сприяння давно стало нормою для університетської профспілки.
Піклується профспілка не тільки про співробітників, а й про їхніх дітей, готуючи подарунки до новорічних свят.
Гордістю університету є чи не єдиний такого рівня серед вишів Харкова медичний центр, устаткований
сучасним медико-діагностичним обладнанням, де дос
відчені лікарі різного профілю проводять лікування
і профілактику захворювань широкого спектру. У медичному центрі діють стоматологічний, терапевтичний
і кабінет фізіотерапії, де викладачі та співробітники
отримують безкоштовну медичну допомогу.
Бездоганно виконуючи положення угод соціального партнерства, профспілка університету успішно реа-
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В. І. Мощенок — відмінник освіти України, академік Транспортної академії України, нагороджений
знаком МОН України «За наукові досягнення», почесним знаком ЦК профспілки «Профспілкова відзнака» та почесним знаком ХНАДУ «За видатні заслуги перед колективом університету» усіх трьох
ступенів.
лізує близько десяти соціальних програм, спрямованих
на підтримку тих, хто потребує будь-якої допомоги: не
лише матеріальної, а й у вирішенні проблем, пов’язаних
із трудовою діяльністю, поліпшенням житлових умов
і лікуванням, оздоровленням і відпочинком.

Почесний Знак ХНАДУ
«За видатні заслуги перед колективом університету»
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