УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ

П

рофспілковий комітет Уманського
Л. О. Кустріч, Н. М. Жовтобрюх та голови
НУС був створений в 1920 році.
профбюро факультетів.
У різні періоди свого існування, виПрофспілка будує взаємовідносини
конуючи поставлені завдання, профспілкоз адміністрацією на основі принципів совий комітет університету акцентував у своїй
ціального партнерства, самостійності,
роботі на врахуванні вимог життя і тих
взаєморозуміння, дотримання норм законопроблем, які поставали перед університедавства, договорів та угод.
том і його колективом. При цьому головним
Співпраця профспілкового комітету
і незмінним завданням профкому було наз профгрупоргами підрозділів університету
дання різносторонньої допомоги її учаснидає можливість постійного моніторингу сикам, як у регулюванні трудових відносин,
туації в закладі вищої освіти через проветак і в отриманні соціально-економічної
дення зборів і засідань; покращувати стан
ПАРУБОК
підтримки. Тривалий час профспілковий
колективу за рахунок організації поїздок
Маргарита Іванівна
комітет очолювали В. В. Юрчишин, П. Я. Язцікавими місцями України; вирішувати пиГолова профкому
ловецький, І. М. Карасюк, Б. С. Кондратюк,
тання відпочинку як у літній, так і в зимовий
М. Г. Захаревський, І. А. Білан, Г. Ф. Троян,
період; забезпечувати путівками на санаГ. С. Гайдай, М. П. Тихомірова.
торно-курортне лікування; підтримувати матеріально
Профспілковий комітет національного університету грошовою допомогою: у зв’язку з різними життєвими сисадівництва об’єднує науково-педагогічних працівни- туаціями та з нагоди ювілейних дат; заохочуючи членів
ків, співробітників, студентів і аспірантів. Профспілко- профспілки піклуватися про старше покоління, забезпевий комітет нині очолює канд. біолог. наук, доц. кафедри чуючи їх продуктами харчування та виділяючи матерібіології М. І. Парубок. При комітеті створені комісії альну допомогу.
з житлово-побутової роботи, охорони праці та техніки
Профспілковий комітет тісно співпрацює із радою
безпеки, культурно-масової, спортивно-масової, еко- студентського самоврядування університету. Разом вони
логічної, організаційної, інформаційної діяльності, планують та проводять спортивно-масові, культурні та
з роботи зі студентами та дітьми. У профкомі активно виховні заходи, організовують екскурсійні поїздки істопрацюють і виконують обов’язки профоргів на громад- ричними місцями України, беруть участь в оглядах-конських засадах В. І. Вінник, О. А. Поліщук, О. О. Фоменко, курсах на найкращий студентський гуртожиток і кращу
І. М. Пушка, В. С. Кравченко, Н. Л. Піскун, А. П. Бере- кімнату. Студентів університету матеріально заохочують
зовський, С. В. Нижник, В. М. Майборода, І. Б. Леонтюк, за активну участь у громадському житті та відмінне навчання, постійно надають грошову підтримку студентамсиротам і тим, хто її потребує.
Профспілковий комітет також сприяє розвитку художньої самодіяльності, фізичної культури і спорту,
пропагуванню здорового способу життя в університеті,
матеріально підтримують збірні команди закладу вищої
освіти з різних видів спорту та творчі колективи художньої самодіяльності.
Профспілковий комітет дбає про сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі: усі права
працівників і студентів надійно захищені, створено всі
умови для наукової, навчальної та виховної роботи.
Профспілковий комітет з адміністрацією є партнерами в роботі: в усіх комісіях університету беруть участь
Колектив профкому. Зліва направо: доц. Л. О. Кустріч,
працівники профспілки, адже тільки спільними зусилдоц. А. П. Березовський, доц. І. Б. Леонтюк,
лями управлінського апарату та всіх членів трудового кост. викл. В. С. Кравченко, голова профкому, доц. М. І. Парубок,
лективу можна досягти успіху в роботі, яка призведе до
викл. О. О. Фоменко, доц. І. М. Пушка, зав. лаб. біотехнології
В. М. Майборода, зав. гуртожитку Н. М. Жовтобрюх
процвітання навчального закладу.
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