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ервинна профспілкова організація працівників
ІФНТУНГ діє згідно з чинними законами та нормативно-правовими актами України та на основі
Статуту профспілки працівників освіти і науки України.
Згідно зі Статутом, метою діяльності галузевої профспілки
є представництво, здійснення і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.
Профспілка функціонує з 1967 р., від початку створення Івано-Франківського інституту нафти і газу.
У різні роки її очолювали: С. М. Сухоребрий (1967–
1988), Р. Б. Гаврилюк (1988–1993), Ж. Й. Дуліба (1993–
1998). З 1998 р. профспілкою керує М. М. Дранчук.
Головними пріоритетами роботи профспілкового
комітету впродовж 50 років були і залишаються: забезпечення головної соціальної гарантії — вчасної виплати
працівникам заробітної плати, безпечних і здорових
умов праці, запобігання виробничому травматизму та
професійним захворюванням; створення належного
рівня медичного обслуговування; забезпечення можливості якісного і доступного харчування студентів та працівників; допомога у вирішенні проблем забезпечення
працівників житлом; оздоровлення студентів та працівників університету на базі відпочинку «Нафтовик»
(с. Яблуниця), в спортивних групах «Здоров’я» спорткомплексу університету, дітей працівників; забезпечення соціального захисту, пільг та гарантій, передбачених працівникам Колективним договором; сприяння

розвитку духовних інтересів, організації культурномасових та спортивних заходів.
У профкомі активно працюють Президія та дев’ять
постійних комісій: з питань організаційної роботи
(М. В. Кісіль); з питань соціального захисту членів профспілки (М. М. Дранчук); житлово-побутова (С. Я. Кісь);
з охорони праці (П. О. Курляк); з етики та юридичноправових питань (О. А. Квасниця); роботи з ветеранами
війни та праці (Р. В. Стецюк); з питань культурно-масової, спортивної роботи, оздоровлення (А. І. Демків); з громадського контролю (Л. Л. Корчак); зі зв’язків із ЗМІ
(І. Б. Галюк).
Серед вагомих досягнень у роботі профспілки
ІФНТУНГ — покращення умов відпочинку працівників та студентів університету на базі відпочинку
«Нафтовик» та здешевлення вартості путівок, зокрема
за рахунок коштів профспілкового бюджету, передбачених ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності».
З ініціативи та за участю голови профкому
М. М. Дранчука в університеті протягом 1999 р. було
переобладнано приміщення першого поверху гуртожитку № 7 під санаторій-профілакторій «Бадьорість».
Там розмістили лікарські кабінети, фізіотерапевтичне
відділення та їдальню, у підвальному приміщенні збудували бальнеологічне відділення і склади, а на другому
та третьому поверхах обладнали спальні приміщення

Особовий склад профспілкового комітету працівників університету, 2016 р.
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Народився в с. Серафинці Горопосібників у співавторстві. Має 13 авторденківського району Івано-Франківських свідоцтв на винаходи.
Проф. М. М. Дранчук користуської області. У 1961 р. закінчив Черється заслуженим авторитетом серед
нівецький
технікум
залізничного
працівників університету. В 1998 р.
транспорту, в 1971 р. — ІФІНГ. Праі повторно в 2003, 2008 та 2013 рр.
цював інженером у Центральній науколектив ІФНТУНГ обирав його
ково-дослідній лабораторії «Укрнафголовою Первинної профспілкової
топрому» та провідним конструктором
організації працівників. Впродовж
Івано-Франківської філії Всесоюзозначеного періоду і нині — член
ного науково-дослідного проектноПрезидії обласного комітету профконструкторського інституту компспілок, обласної ради профспілок,
лексної автоматизації нафтової і
Центрального комітету профспілки
газової промисловості (м. Москва).
($"
працівників освіти і науки УкраЗ 1974 по 1977 р. навчався в аспірантурі
& 
їни. Колишній член Ради Федерації
на кафедрі автоматизації виробни   
профспілок України (ФПУ). Нагорочих процесів ІФІНГ, після закінчення
   
джений «Профспілковою відзнакою»
якої залишився працювати асистен  
(ФПУ) та нагрудним знаком ЦК
том на цій же кафедрі, а з 1982 р., після
Профспілки «Заслужений працівзахисту кандидатської дисертації, —
доцентом, професором (2003) кафедри автоматиза- ник Профспілки працівників освіти і науки України» зі ступенем «Золота відзнака», Грамотою Верції та комп’ютерно-інтегрованих технологій.
Є автором 105 публікацій, з них 67 — наукового ховної Ради України, нагрудним знаком «Відмінник
та 38 — навчально-методичного характеру, навчаль- освіти України», грамотами Івано-Франківської
ного посібника з грифом МОН України — «Проекту- ОДА, ІФНТУНГ, медаллю «За заслуги перед Привання систем автоматизації технологічних процесів карпаттям». Є членом-кореспондентом Української
в нафтовій та газовій промисловості» та 22 навчальних нафтогазової академії.

на 50 місць. Санаторій-профілакторій оснащений
медичною апаратурою для фізіотерапевтичного, бальнеологічного лікування, також використовується придбана за кошти університету діагностична апаратура.
Щорічно в санаторії-профілакторії «Бадьорість» оздоровлюються понад 500 студентів, а впродовж 2000–
2014 рр. тут оздоровилося більше ніж 7000 студентів з
різними вадами здоров’я.
За сприяння та завдяки посильній фінансовій підтримці профспілки створено Діагностично-оздоровчий
центр (ДОЦ), який обслуговує понад 5000 студентів стаціонарної форми навчання. Силами працівників ДОЦ
щорічно проводиться медогляд студентів І курсу, на санаторне оздоровлення направляють більше ніж 500 студентів. За результатами медогляду формують групи для
занять фізичним вихованням. Окрім того, здійснюється
постійний медичний контроль студентів ІІ–V курсів.
Під пильним контролем комісії профкому знаходиться харчування студентів та працівників, культура
обслуговування, ціни. Після реорганізації відділу студентського харчування (ВСХ) вдалося значно розширити
асортимент продукції та покращити якість харчування.
Щорічно спільним рішенням ректорату та профкому покращуються житлові умови працівників у малосімейних гуртожитках.
Профспілковий комітет тісно співпрацює з Центром
культури і дозвілля студентів (ЦКіДС), який є важливою ланкою виховного процесу студентів. На цей час
в складі ЦКіДС функціонують чотири жанрові групи
та один клуб за інтересами, метою яких є пропаганда
та розвиток загальної культури студентів, української

та світової культури і мистецтва, організація змістовного дозвілля та розвиток мистецьких здібностей студентської молоді, участь студентів в культурно-мистецькому житті університету, міста та в різножанрових
фестивалях-конкурсах області й України. Профспілковий комітет університету розвиває та підтримує
таланти працівників і студентів.
Сприяє профком університету й розвитку духовних
інтересів працівників. Ініціює та підтримує організацію
заходів, що сприяють цій меті. Так, у Науково-технічній бібліотеці ІФНТУНГ функціонує постійна виставкакуток народної художньої творчості (фольклору) на тему
«Рідний край — земний рай», а також виставка-куток
історії міста, історії університету на тему «ІФНТУНГ —
потужний навчальний і науковий центр».
В університеті активно працює Наукове товариство імені Шевченка, яке плідно співпрацює із закладом у межах фундаментальних та прикладних досліджень проблем сучасної науки і знаходить сприяння та
підтримку профкому.
Профспілковий комітет працівників університету
здійснює вагому фінансову підтримку у вирішенні різноманітних проблем колективу. Зокрема, надає матеріальну допомогу та грошову винагороду членам
профспілки, сприяє оздоровленню дітей працівників,
організовує та фінансує культурно-мистецькі заходи
(концерти, вистави, подорожі вихідного дня, дитячі
подарунки до свят). Бере участь у благодійних заходах (допомога у відбудові Будинку профспілок, Благодійному фонду Св. Пантелеймона, Центру паліативної
допомоги) та акціях на підтримку воїнів-учасників АТО.
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