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СПІВРОБІТНИКІВ 
Житомирського 

медичного інституту 
Житомирської обласної ради

ЗА ПЕРІОД  
з 2015-2020 рр.

Доповідач:
Боримська Л.В.,

голова ППО співробітників



«ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ:

СПРАВИ,

ПРОБЛЕМИ,

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ …» 



МІСІЯ:

ОРІЄНТИР НА ПРИНЦИПИ

ГУМАНІЗМУ,

СПРАВЕДЛИВОСТІ,

ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ТА

СПІВРОБІТНИЦТВА 



Мета та завдання первинної профспілкової 
організації:

 Реалізація статутних завдань профспілки, об'єднання зусиль і
координація дій членів профспілки по захисту індивідуальних
і колективних соціально-трудових, економічних, професійних
прав і інтересів на рівні навчального закладу.

 Ведення колективних переговорів з адміністрацією
 Укладення колективного договору

 Профспілковий контроль за дотриманням законодавства,
правил і норм охорони праці (виконання колективного
договору)

 Покращення матеріального становища, укріплення здоров'я і
підвищення життєвого рівня членів профспілки

 Інформаційне забезпечення членів профспілки, роз'яснення
заходів, які приймаються профспілкою по захисту соціально-
трудових прав членів профспілки.

 Представлення інтересів членів профспілки при розгляді,
урегулюванні індивідуальних та колективних трудових
спорів…



 Здійснювати захист трудових, соціально-
економічних прав та інтересів членів
профспілки відповідно до

 Конституції України,
 Закону України “Про професійні спілки,

їх права та гарантії діяльності”,
 “Кодексу законів про працю”.
 Профком у своїх роботі керується

законодавчими і нормативними
документами, рішеннями обкому
профспілки працівників охорони
здоров'я.



Склад профспілкового 
комітету

(2015-2020 рр.)



До  складу профкому входили (2015-2020):

1. Алексеєва Юлія Вікторівна 
2. Боримська Любов Вадимівна 
3. Бородько Світлана Леонідівна 
4. Волошенюк Оксана Анатоліївна
5. Волощук Ольга Леонідівна 
6. Горай Ольга Віцентіївна
7. Кислюк Вікторія Сергіївна 
8. Круковська Ірина Миколаївна 
9. Левківська Світлана Миколаївна
10. Петрук Юрій Миколайович 
11. Піскорський Евгеній Юрійович



Склад профкому (2020-2025 р.р.) , 
між якими розподілені обов’язки та  які

входять до складу постійних комісій
первинної профспілкової організації

1.Боримська Л.В.
2.Волошенюк О.А.
3.Горай О.В.
4.Кислюк В.С.
5.Круковська І.М.
6.Левківська С.М.
7.Петрук Ю.М.
8.Поплавська С.Д.
9.Титарчук Л.П.



У складі профкому  діють такі
комісії:

 організаційна; 
 фінансово-господарча;
 соціально-побутова; 
 культурно-масова; 
 спортивно-масова;
 комісія по зв'язках   з громадськістю.





ПАРІТЕТНІСТЬ 
ПАРТНЕРСТВА

РІВНОПРАВНІСТЬ
СТОРІН

ВЗАЄМНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

КОНСТРУКТИВНІСТЬ 
І 

АРГУМЕНТОВАНІСТЬ

ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ та 
ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ

ПРИНЦИПИ
СОЦІАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА



МОЗ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА  РАДА

ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

Колективний договір 
Житомирського 

медичного
інституту

на 2018- 2023 роки



МОЗ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА  РАДА

ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

Колективний договір –
це локальний нормативний
акт, який регулює правові
відносини між
працівниками та власником
з приводу реалізації статті
43 Конституції України, яка
гарантує громадянам
України право на працю.



ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ. 
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ 

МАТЕРІАЛЬНИХ 
ЦІННОСТЕЙ

НОРМУВАННЯ І 
ОПЛАТА  ПРАЦІ

СОЦІАЛЬНІ ТА 
ПОБУТОВІ ПИТАННЯ

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА 
ЗДОРОВ'Я 

ПРАЦІВНИКІВ
СОЦІАЛЬНЕ 

ПАРТНЕРСТВО

ТРУДОВІ ТА ВИРОБНИЧІ 
ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ 

ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

ОСОБЛИВОСТІ УМОВИ 
ВЗАЄМОВІДНОСИН 
АДМІНІСТРАЦІЇ ТА 

ПРАЦІВНИКІВ

ЗАГАЛЬНІ 
ПОЛОЖЕННЯ

КОНТРОЛЬ ЗА 
ВИКОНАННЯМ 

КОЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРУ

ДОДАТКИ

Колективний 
договір 

Житомирського 
медичного
інституту

на 2018- 2023 роки



З метою посилення соціальної
захищеності працівників профспілка постійно
тримає на контролі хід виконання
Колективного договору між адміністрацією та
трудовим колективом.

З метою забезпечення соціального захисту
працівників адміністрація погоджує з виборним
органом первинної профспілкової організації
накази, які стосуються соціальних, побутових,
культурних та інших питань у відповідності з
положеннями ст.247 КЗпП України.

Профспілка здійснює громадський контроль
за виконанням адміністрацією інституту
чинного законодавства про працю, застосування
установлених умов оплати праці.



Представляє інтереси членів
профспілки, бере участь у розгляді їх
трудових конфліктів у комісії з трудових
спорів інституту (за дорученням
працівників).

Проводить роз'яснювальну роботу
серед працівників інституту стосовно
дотримування норм педагогічної та медичної
етики, моралі, шанобливого ставлення до
тих, хто працює та навчається у закладі.



Накази про встановлення
надбавок, доплат, премій, винагород
видаються на підставі письмових
подань голови первинної
профспілкової організації та/або
керівників структурних підрозділів
за погодженням з ППО
співробітників.



НАШІ СПРАВИ
2015-2020



• Здійснення фінансової діяльності, ведення
обліку та складання звітності

• Проведення та підготовка урочистої церемонії
нагородження кращих співробітників (в рамках
загальноінститутських конкурсів та
професійних свят) (фінансова складова)

• Взаємодія між профкомом та кадровою службою
закладу (преміювання, матеріальна допомога,
премії до ювілею, залучення до роботи у
вихідний день тощо).

• Проведення урочистостей з нагоди 140-річчя
заснування навчального закладу

• Вибори ректора комунального вищого
навчального закладу “Житомирський інститут
медсестринства” на період 2017-2022 рр.



• Вибори директора коледжу комунального
вищого навчального закладу “Житомирський
інститут медсестринства” на період 2017-2022
рр.

• Підготовка та проведення урочистостей з нагоди
зміни назви навчального закладу на
ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

• Затвердження плану підготовки до 145-річчя
заснування закладу та участь в його реалізації

• Участь у підготовці до всеукраїнських,
регіональних та обласних заходів (фінансова
підтримка)

• Волонтерська діяльність.
• Акції милосердя в колективі.
• Підтримка всіх ініціатив в навчальному закладі



• Розробка та процедура затвердження  
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
Житомирського медичного інституту на 
2018-2023 рр.

• Опрацювання та затвердження посадових
інструкцій співробітників закладу.

• Дотримання та аналіз правил внутрішнього
розпорядку членами колективу

• Покращення умов для відпочинку лаборантів
• Участь в організації та проведенні медичних

форумів на базі закладу
• Вирішення проблемних питань в роботі

гуртожитку, їдальні тощо.
• Підготовка відповідей на запити

співробітників інституту тощо.



Засідання профкому
158 засідань ( в тому числі онлайн )
за 2015-2020 р.р.

Розглянуті питання:
• Дотримання трудового законодавства
• Надання матеріальної допомоги ( в т.ч. 

чорнобильцям, інвалідам, жінкам, які самі 
виховують дітей, на поховання та за станом 
здоров'я)

• Затвердження статистичних звітів
• Педагогічне навантаження та зміна педагогічного 

навантаження 
• Проведення культурно-масових заходів з   нагоди 

професійних свят
• Про стан роботи структурного підрозділу 

(лаборанти), їдальні, гуртожитку
• Про виконання правил внутрішнього розпорядку
• Заходи з питань охорони праці (приміщення для 

відпочинку лаборантів, І поверх)



• Преміювання з нагоди 
- ювілейних дат;
- активної участі у житті колективу;
- вагомих досягнень у професійній діяльності

• Участь у волонтерських акціях
• Рішення по локальним нормативним актам 

(надання доплати на оздоровлення іншим 
категорій співробітників, питання доплат за 
розширений обсяг роботи тощо)

• Участь в роботі оргкомітету з питань 
підготовки з'їздів, Всеукраїнських нарад, 
конференцій, конкурсів тощо

• Організація екскурсій
• За 5 років подано 178 клопотань на ім'я 

ректора закладу
• Участь у нарадах та форумах профспілки 

працівників охорони здоров'я





Заходи за сприяння 
профспілкової 

організації 
співробітників інституту

З фотоархіву



Житомирському інституту медсестринства -
140 років





ВИДАВНИЦТВО ПОЕТИЧНОЇ ЗБІРКИ



Відкриття меморіальної дошки



ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА ОСВІТИ



КОНКУРС «ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ 
МОЛОДОГО ВИКЛАДАЧА – 2015»



2015 р. Всеукраїнська науково-практична 
конференція 

“Вища освіта в медсестринстві»



КОЛЕГІЯ 
ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я



ДЕНЬ ЗДОРОВ'Я





ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА



ВІТАННЯ ПРАЦІВНИКІВ БУХГАЛТЕРІЇ 
З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ





Г. С
















Г.

С.
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СТОРІНКА 
УРОЧИСТИХ  ПОДІЙ



Вінницький медичний університет
ім.М.І. Пирогова

Бойко 
Маргарита 

Олександрівна
викладач-методист, 

викладач вищої 
категорії,

(викладач неврології)



Івано-Франківський медичний 
університет

43

Щербенюк 
Євген Дмитрович,

викладач –методист, 
викладач вищої категорії



Національний медичний університет
імені О.О.Богомольця

Андрійчук 
Володимир Андрійович, 
викладач вищої категорії, 

викладач- методист
(Нагороджений медаллю “За бойові заслуги”)



Творчий портрет молодого  викладача-2016

ТВОРЧИЙ 
ПОРТРЕТ
МОЛОДОГО 
ВИКЛАДАЧА  -
2016



Новорічна казка -2016

Новорічна казка -2016



8 березня



8 березня

День медика

20172017



2017. Вибори ректора інституту





ВИБОРИ 
ДИРЕКТОРА 
КОЛЕДЖУ



С.Буки, Київської області  2017 р.







ДОНОРСТВО  





Зустріч з 
представниками 
Житомирської 
обласної ради 2017



Житомирський медичний інститут





День медика -2018

Медик  -2018 ДЕНЬ МЕДИКА -2018







АДМІНІСТРАЦІЯ
ПРОФКОМ  СПІВРОБІТНИКІВ





 Фото В.З. в молодости



СВИРИДЮК
ВАСИЛЬ    

ЗІНОВІЙОВИЧ 
доктор медичних наук, 

професор

ГОРДІСТЬ  
ЧЕРКАЩИНИ-

ЖИТОМИРЩИНИ…





ВІТАННЯ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ











Рівне



ПРОФОРІЄНТАЦІЯ



ЛІТНІЙ ТАБІР (ПРОФІЛАКТИКА 
СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ)





ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА
КАФЕДРА «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА»







Не удается отобразить рисунок.
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 Вітаємо 


з  Міжнародним


 Днем 


 медичної сестри!
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З новим 2019 роком



ПОДАРУНКИ ДО 8 БЕРЕЗНЯ ТА ДО 
НОВОРІЧНИХ СВЯТ



ВОЛОНТЕРСТВО



День Святого 
Миколая.
Волонтер року





СМАКОЛИКИ ДО НОВОРІЧНИХ СВЯТ. 
БУДИНОК ГЕРІАТРІЇ



Збір коштів 
та 

солодощів 
для дітей із 

зони 
розмежува

ння до 
новорічних 

свят



ВИГОТОВЛЕННЯ КУКЛИ-МОТАНКИ
(ОБЕРІГ) ДЛЯ БІЙЦІВ ІЗ ЗОНИ АТО



ТРЕНІНГОВЕ ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ:

Психологічна 
еклектика  як засіб 

вирішення 
життєвих проблем”
( з використанням 

арт-технологій)

Тренінгове заняття № 2
на тему:

“ Метафора мого життя ”

ТРЕНІНГОВЕ ЗАНЯТТЯ  №1


















Харизма

жіночої 

душі

ТРЕНІНГОВЕ ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ:
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Психологічна еклектика  як засіб вирішення життєвих проблем” 

( з використанням арт-технологій)
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Тренінгове заняття № 2

на тему:

“ Метафора мого життя ”
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ПОДОРОЖ  У  ВЛАСНЕ  «Я»

ТРЕНІНГОВЕ  ЗАНЯТТЯ  №1
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І ВИПУСК ТВОРЧОЇ 
МАЙСТЕРНІ ВИКЛАДАЧА



КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР 
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВРОБІТНИКІВ

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Житомир - 2019

СЕРТИФІКАТ
виданий

________________________________________

в тому, що вона пройшла авторський курс

“ ТВОРЧА   МАЙСТЕРНЯ   ВИКЛАДАЧА ”
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ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА ОСВІТИ
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X НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З 
МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ВИЩА ОСВІТА В 

МЕДСЕСТРИНСТВІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ», 
ПРИСВЯЧЕНА 145 РІЧНИЦІ ЗАСНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ.



НОВИЙ 2020 РІК



З НОВИМ РОКОМ!!!!



СВЯТО ВЕСНИ ТА ЖІНОК





МИ ВСІ – ОДНА РОДИНА



АКЦІЯ «МИ ПРОТИ НЕНАВІСТІ»



ПРОФСПІЛКА ЗАВЖДИ НА ЗАХИСТІ
ТРУДОВИХ, СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНИХ

ПРАВ  ТА  ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ .



УЧАСТЬ У АКЦІЯХ ПРОТЕСТУ



КОМАНДА ОДНОДУМЦІВ



СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ



З ВДЯЧНІСТЮ, ВІД СТУДЕНТІВ
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