Звіт
про роботу голови профбюро
Факультету біотехнології і біотехніки
за 2020 рік
1.

Кількість членів профгрупи що перебувають на обліку станом на

01 січня 2021 року складає 56 осіб.
2.

Кількість працівників яких було прийнято у члени профспілки, в період

з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року: 2 особи.
3.

Кількість членів профбюро, що вийшли з профспілки та з яких причин,

в період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року: 6 осіб у зв’язку з
остаточним звільненням.
4.

Сума коштів витрачена на потреби членів профбюро з 1 січня 2020 року

по 31 грудня 2020 року – 49 300 грн.
• Кафедра промислової біотехнології – загальна сума 25 600 грн.
 оздоровлення – 5 700 грн.;
 ювілейні дати – 9 000 грн.;
 поховання – 8 000 грн.;
 у зв’язку з остаточним звільнення і виходом на пенсію – 2900 грн.
• Кафедра екобіотехнології та біоенергетики – загальна сума 4 800 грн.
 оздоровлення – 4 800 грн.;
• Кафедра біоінорматики – загальна сума 7 200 грн.
 оздоровлення – 1 400 грн.;
 народження дитини – 2 900 грн.;
 у зв’язку з остаточним звільнення і виходом на пенсію – 2900 грн.
• Кафедра біотехніки та інженерії – загальна сума 11 700 грн.
 оздоровлення – 2 800 грн.;
 ювілейні дати – 6 000 грн.;
 у зв’язку з остаточним звільнення і виходом на пенсію – 2900 грн.

5. Кількість членів колективу фізичної культури факультету біотехнології і
біотехніки
для
тренувань
з
плавання
в
басейні
ЦФВіС
КПІ ім. Ігоря Сікорського складає 18 осіб. Також басейн відвідує 2 дітей.
6. Кількість працівників (та їх дітей/онуків), що отримали путівки до баз
відпочинку: 2 співробітники, 1 онука.
7. Працівників, що отримали путівки до санаторіїв 2020 року не було у
зв’язку з

пандемією, що викликана гострою респіраторною хворобою

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
8. Кількість дітей працівників, що отримали дитячі новорічні подарунки у
грудні 2020 року складає 17 осіб.
9. Працівників, що відвідували культурно-масові заходи 2020 року не було у
зв’язку з

пандемією, що викликана гострою респіраторною хворобою

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
10.Яка активність членів профгрупи в акціях спротиву щодо намірів влади
звузити права освітян відносно підвищення заробітної плати та скасування
надбавок, що передбачені законодавством, Генеральною угодою

та

Галузевою угодою. Кількість працівників, що брали участь в акціях.
•

15 січня 2020 року відбулася акція-пікетування парламентського
Комітетом соціальної політики та захисту прав ветеранів ВР України
щодо законопроекту «Про працю»;

• 30 січня 2020 року відбулася солідарна акція протесту профспілок
проти рабського законодавства про працю – «Хвиля гніву».
Члени профспілки займають активну позицію, законним способом
відстоювати свої права. Щонайменше 7 осіб від ФБТ щоразу виходять на
акції протесту.
11.Який стан ведення профспілкової документації.
Протоколи засідань профбюро ведуться на кожному засіданні, що
відбуваються щонайменше 12 разів на рік, а також за потреби.
Голова профбюро працівників ФБТ

Тетяна БЛАЩАНЕВИЧ

