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ервинну профспілкову організацію
П
створено за Рішенням загальних зборів
трудового колективу працівників ОДАУ та за-

конференції про об’єднання профспілкових
комітетів студентів та викладачів і співробітників у профспілкову організацію інституту.
На підставі рішення Сьомої профспілкореєстровано 4 січня 2000 р. у Приморському
районному управлінні юстиції м. Одеси. Діє
вої конференції студентів ОСГІ від 3 березня
згідно із Законом України «Про професійні
1993 р. головою профспілки студентів вишу
спілки, їх права та гарантії діяльності» на підобрано Г. І. Топова.
ставі Статуту Професійної спілки працівни19 листопада 1997 р. об’єднали профспілків агропромислового комплексу України.
кові організації співробітників і студентів
Студентський профком засновано 20 жовтня
ОСГІ у профспілкову організацію з обранням
1976 р. за Рішенням Першої профспілкової
єдиного профспілкового комітету інституту.
конференції студентів ОСГІ.
З протоколу № 1 профспілкової конференБойко
Вступаючи до профспілки, кожен студент
ції інституту від 19 листопада 1998 р. постаІгор Володимирович
отримує гарантію захисту своїх прав та інтеновили обрати головою профспілкового
Голова первинної
ресів як в університеті, так і за його межами, профспілкової організації комітету ОСГІ В. М. Ткаченка. За Рішенням
має змогу одержати матеріальну допомогу,
Другої звітно-виборчої профспілкової конОДАУ
пільгові путівки в літній табір відпочинку
ференції інституту від 1 грудня 1999 р. проф«Лукомор’я», дисконтні карти на відвідування басейну, спілковий комітет очолив доцент кафедри рослинництва
квитки зі знижкою на туристичні подорожі, до театрів та Г. І. Латюк.
кінотеатрів тощо.
Згідно з Наказом Міністерства аграрної політики
Організація всіляко підтримує та розвиває студент- України від 18 вересня 2001 р. на базі Одеського державного
ське самоврядування в університеті. Завдяки діяльності сільськогосподарського інституту створено Одеський дерпрофспілки проводять такі свята: «Посвята в студенти», жавний аграрний університет. У жовтні 2000 р. на Звітно«День першокурсника», «День студента», гра КВК, «Міс виборчій профспілковій конференції трудового колективу
та містер ОДАУ», «Софійські зорі», новорічні свята. університету головою профспілкового комітету співробітПрофспілка допомагає в організації Міжнародної нау- ників та студентів обрано доцента кафедри селекції, генеково-практичної конференції «Актуальні проблеми су- тики та захисту рослин О. В. Агєєву. На підставі Постанови
часної ветеринарної медицини та тваринництва».
VІІ Звітно-виборчої профспілкової конференції ОДАУ від
Із творчим піднесенням за сприяння профспілки 1 липня 2004 р. головою профспілкового комітету універуніверситет щорічно відзначає свято Дня працівника ситету призначено доцента кафедри селекції, генетики та
сільського господарства. Також профспілка організо- захисту рослин О. Ю. Кіріяк. На конференції Первинної
вує відпочинок студентів у різних клубах, зокрема улю- профспілкової організації ОДАУ від 31 травня 2013 р. голобленим місцем розваги студентської молоді є клуб вою профспілки став І. В. Бойко, який очолює її дотепер.
«Палладіум».
Мета організації — представництво, здійснення та
захист трудових, соціально-економічних прав та інтеІсторична довідка
ресів членів, додержання Конституції України, законів
Упродовж 1987–1989 рр. структуру очолював та інших правових актів, а також виконання укладених
В. В. Сахаров, а з 1989 р. — В. М. Чіняєв. У зв’язку колективних договорів та угод, взяття зобов’язань щодо їх
зі смертю останнього, на засіданні профспілки від 6 травня виконання.
1997 р. постановили призначити головою профспілки
В університеті загалом та профспілковій організації
В. М. Ткаченка. Через відсутність коштів на утримання зокрема склався позитивний, сприятливий моральнозвільнених профспілкових працівників у профспілко- психологічний клімат, існує порозуміння і співпраця
вих комітетах викладачів і співробітників та студентів між керівництвом університету та Первинною профОСГІ на підставі рішення І звітно-виборчої профспілко- спілковою організацією, їхня діяльність спрямована на
вої конференції ОСГІ від 19 листопада 1997 р. Президія розвиток ОДАУ, задоволення потреб працівників, аспіОдеського обкому профспілки працівників агропро- рантів, студентів, вирішення різноманітних соціальних
мислового комплексу постановила: затвердити рішення проблем.
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