
П Р О Т О К О Л
конференції трудового колективу 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

від 25 січня 2022 року м. Київ № 9

Перебуває на обліку -  362 членів трудового колективу, з них 284 -  
працівники Університету і 78 -  Коледжу.

Обрано делегатами конференції -  100 осіб, з них 15 -  студентів. 
Присутні -  84 делегатів (список додається).
Відсутні з різних причин -  16 осіб.

Відкриває конференцію заступник голови ради трудового колективу 
Добровольська Наталія Анатоліївна і оголошує, що на конференцію 
трудового колективу обрано 100 делегатів, з них 15 -  студенти. 

Зареєструвалось 84 делегати.
Для кворуму потрібно -  2/3 або 67 делегатів.
Отже, кворум є, Конференція вважається правочинною. Якщо немає 

заперечень чи доповнень, то пропонується розпочати роботу конференції.

Голосували «за» -  одноголосно.

Для ведення конференції потрібно обрати робочі органи. Делегат від 
ННІ МУтаМГ Гуйда О. Г. запропонував для ведення Конференції обрати такі 
робочі органи:

Голова:
Виноградова Вікторія Євгенівна -  член ради трудового колективу 
Мандатна комісія:
Добровольська Наталія Анатоліївна -  член ради трудового колективу 
Новаленко Яна Володимирівна -  делегат від студентства 
Лічильна комісія:
Кубрак Ольга Миколаївна -  делегат від Університету 
Чорба Крістіна Віталіївна -  делегат від студентства 
Редакційна комісія:
Дзержинська Тамара Миколаївна -  делегат від Коледжу 
Джулай Юрій Вікторович -  делегат від Університету, начальник 

юридичного відділу 
Секретар:

і



Кущ Н. В. -  делегат від Університету, учений секретар Університету.

Інших пропозицій не надійшло.
Голосували «за» -  одноголосно.

Голова Виноградова В. Є. повідомила, що напередодні проведення 
конференції в усіх структурних підрозділах Університету пройшли збори 
трудових колективів, на яких було заслухано звіти керівників підрозділів, 
проаналізовано виконання Колективного договору за 2021 рік, та 
запропонувала наступний порядок денний конференції:
1. Про довибори складу двосторонньої комісії з контролю за виконанням 

колективного договору
Доповідач: Соколан Віра Львівна, голова ППО працівників Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського.
2. Про звіт ректора про виконання Колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського за 2021 рік.

Доповідач: Бортняк Валерій Анатолійович, ректор.
3. Про звіт голови профкому щодо виконання Колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського за 2021 рік.

Доповідач: Соколан Віра Львівна, голова ППО працівників Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського.

4. Про внесення змін до Статуту Таврійського національного університету 
імені В. І. Вернадського.

Доповідач: Джулай Юрій Вікторович, начальник юридичного відділу.
5. Про зміни в персональному складі Комісії з трудових спорів Таврійського 

національного університету В. І. Вернадського.
Доповідач: Іваненко Валентина Василівна -  член комісії з трудових спорів.
6. Про звіт Комісії з питань академічної доброчесності та дообрання її 

членів.
Доповідач: Попова Олена Анатоліївна, член комісії з питань академічної 

доброчесності.
7. Про довибори членів ради трудового колективу Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського.
Доповідач: Добровольська Наталія Анатоліївна, заступник голови ради 

трудового колективу.

Інших пропозицій не надійшло.
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Голосували «за» -  одноголосно.

Голова Виноградова В. Є. запропонувала установили регламент 
конференції:

Інших пропозицій не надійшло.
Г олосували «за» -  одноголосно.

1. СЛУХАЛИ:
Соколан Віру Львівну, голову ППО працівників Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського про довибори складу 
двосторонньої комісії з контролю за виконанням колективного договору у 
зв’язку з припиненням трудових відносин з Університетом трьох її членів. У 
кого будуть які пропозиції?

ВИСТУПИЛИ: 1) Бортняк В. А., ректор Університету, який 
запропонував до складу Комісії з контролю за виконанням колективного 
договору від адміністрації університету 1. Ноженка Володимира Сергійовича 
-  проректора з навчальної роботи, 2. Джулая Юрія Вікторовича -  начальника 
юридичного відділу.

2) Виноградова В. Є, член РТК, яка запропонувала від РТК та 
первинних профспілкових організацій Соколан Віру Львівну -  голову ППО 
співробітників Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського.

Інших пропозицій не надійшло.
Голосували «за» -  одноголосно.

УХВАЛИЛИ:
Ввести до складу комісії з контролю за виконанням колективного

від адміністрації університету 1. Ноженка Володимира Сергійовича 
-  проректора з навчальної роботи, 2. Джулая Юрія Вікторовича -  
начальника юридичного відділу.

- від РТК та первинних профспілкових організацій Соколан Віру

Звітні доповіді
Для виступів делегатів
Для повторних виступів та зауважень
Для відповідей на запитання

-  до 20 хв,
-  до 3 хв.
-  до 2 хв.
-  до 3 хв.

договору:
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Львівну -  голову ППО співробітників Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського.

2. СЛУХА ЛИ:
Звіт ректора Університету Бортняка Валерія Анатолійовича про 

виконання Колективного договору між адміністрацією та трудовим 
колективом Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського за 2021 рік (текст звіту додається).

Запитань та зауважень до звіту не надійшло.

УХВАЛИЛИ:
Заслухавши і обговоривши звіт ректора Бортняка В. А. про роботу 

адміністрації Університету по виконанню Колективного договору у 2021 
році, конференція постановила:

1. Звіт ректора Бортняка В. А. про роботу адміністрації 
Університету по виконанню Колективного договору у 2021 році затвердити.

2. Роботу адміністрації Університету по виконанню Колективного 
договору у 2021 році вважати задовільною.

Голосували «за» -  одноголосно.

3. СЛУХАЛИ:
Соколан Віру Львівну, голову ППО працівників Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського про виконання 
Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського за 2021 рік 
(текст звіту додається).

Запитань та зауважень до звіту не надійшло.

УХВАЛИЛИ:
1. Звіт голови ППО співробітників ТНУ Соколан В. Л. по 

виконанню Колективного договору у 2021 році затвердити.
2. Роботу ради трудового колективу та первинних профспілкових 

організацій Університету по виконанню Колективного договору у 2021 році 
вважати задовільною.

3. Доручити новому складу двосторонній комісії з контролю за 
виконанням колективного договору провести роботу щодо контролю за
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дотриманням та виконанням Колективного договору та підготувати 
відповідний акт.

Голосували «за» -  одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: Джулая Юрія Вікторовича, начальника юридичного відділу, 
про внесення змін та доповнень до Статуту Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського.

ВИСТУПИЛИ:
Горник В. Г. який зазначив, що запропоновані зміни і доповнення до 

Статуту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського є 
необхідними.

Інших пропозицій не надійшло.
Голосували «за» -  одноголосно.

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити внесені зміни і доповнення до Статуту Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського.
2. Направити схвалену нову редакцію Статуту до МОН України на 

затвердження.
3. Провести згідно чинних вимог реєстрацію внесених змін і доповнень 

до Статуту Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського.

5. СЛУХАЛИ:
Іваненко Валентину Василівну, члена РТК, члена комісії з трудових 

спорів про дообрання двох членів до складу комісії у зв’язку з кадровими 
змінами та припиненням трудових відносин з Університетом Швачкою В. Ю. 
та запропонувала вивести зі складу комісії Бессараба О. В. та ввести до її 
складу Гнєдкову Олену Геннадіївну, доцента кафедри зарубіжної філології та 
Катеринчук Катерину Володимирівну, завідувачку кафедри публічного та 
приватного права.

Інших пропозицій не надійшло.
Голосували «за» -  одноголосно.

УХВАЛИЛИ:
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1. Вивести зі складу комісії Бессараба О. В. — проректора з науково- 
педагогічної діяльності та інноваційного розвитку.
2. Дообрати до чинної комісії з трудових спорів наступних членів: 
Гнєдкову О. Г. -  доцент кафедри зарубіжної філології та Катеринчук К. В. -  
завідувачку кафедри публічного та приватного права.

6. СЛУХАЛИ:
Звіт Комісії з питань академічної доброчесності, представлений 

Поповою Оленою Анатоліївною, завідувачкою кафедри слов’янської 
філології та журналістики, членом комісії, та її повідомлення про 
необхідність довиборів членів Комітету з питань академічної доброчесності 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського у зв’язку з 
кадровими змінами та припиненням трудових відносин з Університетом 
членом комісії Швачкою В. Ю.

ВИСТУПИЛИ:
Ноженко В. С., який запропонував вивести зі складу Комісії Іщенко

H. А. та ввести замість неї проректора з науково-педагогічної роботи та 
інноваційного розвитку Бессараба О. В. та начальника відділу аспірантури та 
докторантури Добрнянську Н. В.

Інших пропозицій не надійшло.
Голосували «за» -  одноголосно.

УХВАЛИЛИ:
I. Вивести зі складу комісії Іщенко Н. А. -  професора кафедри зарубіжної 

філології.
2. Ввести до складу комісії Бессараба О. В. -  проректора з науково- 

педагогічної діяльності та інноваційного розвитку та Добрянську Н. В. -  
начальника відділу аспірантури та докторантури.

7. СЛУХАЛИ:
Добровольська Наталія Анатоліївна, заступник голови ради трудового 

колективу, повідомила про довибори членів ради трудового колективу 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського у зв’язку з 
припиненням трудових відносин з Університетом деяких її членів та заявою 
Тімофєєвої Оксани Григорівни про вихід з РТК у зв’язку зі станом здоров’я. 
Також вона повідомила, що на РТК надійшло Подання від ректора ТНУ про 
включення до складу РТК Бойченка Олега Климентійовича як представника
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адміністрації.

ВИСТУПИЛИ: 1) Федотов А. В., який запропонував до складу РТК від 
Коледжу Лялюшко Єлизавету Юріївну, заступника головного бухгалтера 
Коледжу;

2) Кобиліна Ю. М , яка запропонувала кандидатури Соколан Віри 
Львівни як голови 11110 співробітників ТНУ імені В. І. Вернадського за 
посадою, Джулая Юрія Вікторовича, начальника юридичного відділу 
університету та Кубрак Ольгу Миколаївну, заступника начальника відділу 
кадрів Університету.

Інших пропозицій не надійшло.
Голосували «за» -  одноголосно.

УХВАЛИЛИ:
1. Вивести зі складу РТК Тімофєєву О. Г.
2. Ввести до складу РТК Джулая Ю. В., Кубрак О. М., Соколан В. Л., 

Бойченко О. К. та Лялюшко Є.Ю.

Порядок денний вичерпано.
Заяв, зауважень щодо ведення конференції не надійшло.
Конференція закрита.

Голова конференції 
трудового колективу Вікторія ВИНОГРАДОВА

Секретар Наталія КУЩ
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