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 Dear university employees! 
Due to exceptional circumstances that have appeared in our country as a result of providing of                 

confrontation the spread of coronavirus, the reports this year are prepared remotely. But still, the               
university is working and functioning in a regular and a bit modified form. Teachers continue to teach,                 
improve their distance learning courses and implement new forms of distant monitoring of academic              
performance. 

Talking about current social and economic situation, 2019 and especially the beginning of 2020              
appeared to be quite tight. The government changing at the end of August,2019 negatively affected the                
legislative initiatives on labor relations regulation and trade union activity, which was prepared and              
approved. An obvious incompetence and haste in presenting of "new" labor draft laws caused strong               
opposition from national trade unions in different fields and levels, the International Labor Organisation,              
as well as foreign organisations. Some of the offers list, which, due to the government's opinion, were                 
supposed to "improve" the life of ordinary working people in Ukraine: the employer's right to dismiss an                 
employee on his/her own initiative (without any significant reasons) or to terminate a short-term              
employment contract at any time, and give the employee 3 calendar days notice; opportunity to conclude                
employment contracts with unfixed working hours; the absence of any prohibition on dismissing of single               
mothers; implementation of extra fee for working overtime, 20% on holidays and weekends instead of               
double fee as before; unrestricted use of overtime work; abolition of certain types of holidays; abolition                
of days off guarantees; setting of a minimum salary which is lower than the subsistence level for capable                  
people. The unprecedented pressure, the Trade Union Council and the "outrage wave" which went through               
all the regional centres of Ukraine and the capital caused the delay of consideration and, as a result, the                   
withdrawal of draft laws as those that are not perceived by society and have no obvious economic basis. 

 
The suspension of the Cabinet of Ministers of Ukraine Decree №822 "About remuneration of              

pedagogical, scientific and pedagogical, scientific workers of educational and scientific establishments"           
which hasn't even come into force yet, was another unpleasant surprise at the beginning of the new year.                  
Today the decree entering into force is scheduled to be resumed on January 1, 2021, but it is obvious even                    
now that the implementation of guarantees for education workers for a decent salary amount will not be                 
realised within current realities. Another crisis is another cut in education financing. 

 



These circumstances are the reason why the Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute devotes much              
of his time to defending the position of the university's employees in the public authorities as well as at the                    
national level. On October 29, more than 20,000 educators gathered under the Kyiv municipal              
organisation of Trade Union of education and scientific workers of Ukraine building at the walls of the                 
parliament demanding the withdrawal of draft laws on new criteria for higher education financing. The               
educators from all over the country provided the solidarity support of the action, and this allowed us all to                   
achieve our goal confidently and quickly. 

In return, the government has introduced a "formulaic" approach in financing higher education             
institutions at an accelerated pace without taking the position of labor groups into account. And using this                 
formula he linked the financing of buildings maintenance, cleaning the universities territories, heating on              
the premises in winter to the achievements of universities in science and publication activity. But               
administrative buildings of state and local authorities are kept under separate budget items and do not                
depend on the country position or place in the international rankings! However, as well as the salaries of                  
officials... Ukrainian innovations are as follows: it is possible to demand rating publications from              
scientific and pedagogical workers, and not to carry out the basic financing of science at the same time. 

Due to the substantial optimisation of the educational programs at the departments as well as the                
corresponding accreditation, which will be conducted by an independent National Agency for Higher             
Assurance Quality. The trade union will monitor the strict following the law and social justice when                
considering the reduction of employees or transferring them to part time jobs. The practice of some                
departments resorting (sometimes under pressure) to equal rates lowering for all employees, regardless of              
their performance, should be left in the past. Particular attention should be paid to retention of young                 
people and the highest ranked (by ministerial criteria) teachers at full pay rates. 

According to a long-standing tradition, the campaign of collective agreements started at the             
university at the end of December, when a commission for checking the implementation of the existing                
collective agreement and the conclusion of the new one was set up. The commission comprised 20                
representatives from the administration and trade union committees of workers and students. The practice              
of decentralised arrangements was also preserved during the collective agreements campaign at the             
faculties, educational and scientific institutes and structural units. Conferences and meetings of labor             
collectives were held at all faculties/institutes except Institute of Mechanical Engineering and College of              
Instrument Design and Engineering, as they were postponed due to quarantine. 

This year the Vice-Rectors' and Chief Accountant's reports were reviewed and approved at the              
University's Academic Council in January and March. Thus, most university chairmen reported on their              
work during the year, as required by applicable law. 

Summarising results of the units collective agreements decrees and the general University            
Collective Agreement decree implementation, the following conclusion can be made: their sections in             
general are executed, as evidenced by the relevant acts signed by the representatives of the administrative                
and trade union parties. The agreement on labor protection is in general fulfilled, except for item 9,                 
concerning the toilets repairing in the 22nd educational building. This item has been moved to the                
Occupational Safety Agreement for the following period. 

The university financing for protected articles in 2019 has been stable, with some departments              
improving their revenue through the special fund. Salaries were paid on time and in full. According to the                  
Regulations, fees for academic degrees and academic titles, as well as for years of service, were paid. 



Over the past year the trade union statutory activities were aimed at implementing measures of               
material support, social and rights protection, representing the interests of employees in the university              
commissions and councils, organising cultural, mass and sports and mass events and, of course, improving               
the employees' and their families' health. This is especially important considering the significant increase              
in the amount of days of temporary working disability among university staff. So in 2019, compared to the                  
previous one, the amount of such days increased by almost 14%. 

In total, more than 480 polytechnics took advantage of the opportunity to relax in the university's                
health complexes during the summer period last year, showing an increase of almost 20%, as compared to                 
the previous year. The administration and trade union efforts consolidation has made it possible to reduce                
the cost of vouchers by 1100 UAH to employees, their children and grandchildren. This year, the issue of                  
summer health improvement at university campuses remains being open in connection with the quarantine              
situation, but in any case, as the cost of tickets increases, the amount of compensation will increase, too.                  
In 2019, support for the material and technical base of the university health improvement complexes               
continued. A variety of tools and equipment was bought for "Mayak" and "Polytechnic" on a total sum of                  
over 60 thousand UAH. 

Last year the trade union continued to implement the program of sanatorium and spa treatment for                
university employees according to medical indicators using its own resources. 49 people received a 50%               
discount on the rehabilitation course of 12-14 days in the sanatoriums in Kyiv region, Morshyn,               
Kuyalnyk, Khmilnyk, Myrhorod, Truskavets and others. Organisational support was provided by the            
social insurance and health improvement commission. 

Thanks to the cooperation with the tourist complexes network "Rest all year long" employees of               
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute and their family members were able to use tourist excursion tours                
to Vorokhta and Truskavets with a 50% discount. 

The children's rest was organised in the camps "Sonyachnyy bereh" in the Odessa region and               
"Verkhovyna" in Ivano-Frankivsk region for 40 children of university workers for vouchers provided by              
the Kyiv City Trade Union Organisation for a total sum of more than 380 thousand UAH. The parental fee                   
was 20%. Thanks to the trade union's initiative, the sanatorium and spa treatment was resumed in                
sanatoriums for mothers and children at the health-improving institution "Medyk" in Odessa region. 10              
vouchers were given to Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute employees and their children in summer               
in 2019.  

As usual, university employees have had the opportunity to maintain physical shape and to use the                
wellness facilities of the Centre for Physical Education and Sports free of charge according to a separate                 
schedule of visits of certain sections. This year, the trade union extended the privilege of using the Centre                  
for the children and grandchildren of the university staff, allowing 8 visits per month with a 50% discount.                  
However, a very small amount of our employees took advantage of this opportunity. 

The trade union continued to financially support various categories of Igor Sikorsky Kyiv             
Politechnic Institute employees, including war and labor veterans: in 2019, we provided financial             
assistance to more than 2300 trade union members in the amount of 4 million 352 thousand UAH. Also, in                   
2019 loans to employees costing over 350 thousand UAH were granted under the guarantee of the trade                 
union. 

For 12 years now, the trade union has continued its fruitful cooperation with the Warsaw               
Polytechnic trade unions. Last year, 18 employees were able to use the cultural program of the Warsaw                 



Polytechnic Recreation on the Baltic Sea, in the city of Sarbinowo, with a sightseeing tour of Gdansk.                 
Another 22 children aged 10 to 14 years spent 12 days in Warsaw and in a recreation centre in the                    
mountain town of Grybow. On a parity basis, Polish colleagues visited Ukraine in the spring and autumn                 
under the program "Theater Kyiv", organised by the committee on international cooperation of the trade               
union. 

The efficiency of the trade union children's committee not only allowed to support children's              
health improvement and recreation in 2019, but also to organise numerous events, including a theater               
quest at the National Operetta, theater visits and so on. Thanks to the University's Centre of Culture and                  
Arts leadership, a New Year's children's show has been organised for more than 800 child workers for the                  
3rd time in a row. The trade union will support and continue to financially support the creative teams of                   
the Centre instead. Last year such assistance was provided in the amount of 54 thousand UAH. 

There were also numerous cultural events organised by the proper trade union committee and the               
trade union bureau of the divisions. About 450 employees visited cultural heritage places in Sumy, Uman,                
Mukachevo, Bila Tserkva, Chernivtsi, Korosten, Vinnytsia in 2019. Around 790 theater tickets were also              
distributed. 

Up-to-date information on the activities of the trade union can be found on the website and social                  
media. 

The sports and mass commission organised the traditional Christmas and summer tournaments for             
the Trade Union Cup, started children's Futsal Christmas competitions, and supported the veterans'             
volleyball team. The third mini football tournament dedicated to the memory of the long-time head of the                 
trade union V.I. Molchanov took place at a high level in February,2020. In total, there was more than 40                   
thousand UAH spent for supporting sports events. 

To sum up, I would like to mention that the trade union committee in reviewing the Collective                 
Agreement implementation for the past period found that the university and departments administration             
adhered to its decrees and recommends to accept the administration's and trade unions' reports on the                
implementation of the provisions of the April 2019 - April 2020 University Collective Agreement.  

Thank you for your attention! 
 

 

Звіт голови профкому Михайла Безуглого 
про виконання Колективного договору  
 Національного технічного університету України 

"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"  
за період з квітня 2019 р. по квітень 2020 р. 

 
Шановні працівники університету ! 

За виняткових обставин, що склалися в країні внаслідок організації протидії поширенню           
коронавірусу, цьогорічні звіти проводяться в дистанційній формі. Проте робота та функціонування           



університету здійснюються у штатному, хоча й видозміненому, вигляді. Викладачі продовжують          
навчати, вдосконалюють свої дистанційні курси та запроваджують нові форми віддаленого          
контролю. 

З огляду на поточну соціально-економічну ситуацію, 2019 рік та особливо початок року 2020-го             
виявилися доволі напруженими. Оновлення уряду наприкінці серпня 2019 року негативно          
позначилося на законодавчих ініціативах щодо регулювання трудових взаємовідносин та         
профспілкової діяльності, що було підготовлено і схвалено. Очевидна некомпетентність та поспіх           
у представленні цілої низки "нових" законопроєктів про працю викликали потужний спротив           
національних профспілок різних галузей та рівнів, Міжнародної організації праці, а також           
закордонних організацій. Право роботодавця звільнити працівника з власної ініціативи (без          
будь-яких обґрунтованих причин) або будь-якого часу розірвати короткостроковий трудовий         
договір, попередивши працівника про це за 3 календарні дні; можливість укладати трудові            
договори з нефіксованим робочим часом; відсутність заборони на звільнення одиноких матерів;           
запровадження доплати за понаднормову роботу, у святкові та вихідні дні в розмірі 20%, а не в                
подвійному, як дотепер; необмежене застосування понаднормових робіт; скасування окремих видів          
відпусток; скасування гарантій щодо вихідних днів; встановлення розміру мінімальної заробітної          
плати нижче від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – ось далеко не вичерпний              
перелік пропозицій, якими уряд хотів "покращити" життя працюючих українців. Безпрецедентний          
тиск, Профспілкове віче та "Хвиля гніву", що прокотилася усіма обласними центрами України та             
столицею, стали причиною спочатку відтермінування розгляду, а згодом і відкликання          
законопроєктів як таких, що не сприймаються суспільством і не мають очевидного економічного            
підґрунтя. 

Іншим неприємним сюрпризом на початку нового року стало призупинення дії Постанови           
Кабінету Міністрів України № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та           
наукових працівників закладів і установ освіти і науки", яка й не встигла вступити в силу. Нині                
поновлення дії постанови заплановане на 1січня 2021 року, проте вже зараз є очевидним, що              
реалізація гарантій працівників освіти на гідний розмір оплати праці з урахуванням сучасних            
реалій не здійсниться. Чергова криза – чергове урізання видатків на освіту.  

Ці обставини і є причиною, чому профком КПІ ім. Ігоря Сікорського значну частину свого часу               
приділяє відстоюванню позиції працівників університету в органах державної влади та на           
національному рівні. 29 жовтня біля стін Верховної Ради зібралося понад 20 тисяч освітян під              
орудою КМОППіНУ з вимогою відкликати законопроєкти про нові критерії фінансування вищої           
школи. Солідарну підтримку акції надали освітяни всієї країни, і це дозволило нам усім впевнено              
та швидко досягти поставленої мети. 

Натомість пришвидшеними темпами, без урахування позицій трудових колективів, уряд         
запровадив "формульний" підхід у фінансуванні закладів вищої освіти. Причому цією формулою           
він прив'язав видатки на утримання корпусів, прибирання території університетів, тепло в           
приміщеннях узимку до досягнень вишів у науці та публікаційної активності. Але ж            
адміністративні будівлі органів державної та місцевої влади утримуються за окремими статтями           
бюджетів і не залежать від позиції країни або місця в міжнародних рейтингах! Утім, як і зарплати                
чиновників… Від науково-педагогічних працівників можна вимагати рейтингових публікацій, а         
базове фінансування науки при цьому не здійснювати – такі українські інновації.  



У зв'язку з суттєвою оптимізацію програм освітньої діяльності на кафедрах та відповідною            
акредитацією, що буде проведена незалежним Національним агентством із забезпечення якості          
вищої освіти, профком відслідковуватиме неухильне дотримання законодавства та соціальної         
справедливості при розгляді питання скорочення співробітників або переведення їх на неповні           
ставки. Практика, коли деякі кафедри, інколи під тиском, йдуть на рівномірне зниження ставок             
усім працівникам незалежно від їхніх показників діяльності, повинна відійти у минуле. Особливу            
увагу слід приділити контролю за збереженням молоді та найбільш рейтингових за міністерськими            
критеріями викладачів на повних ставках посадових окладів НПП. 

За багаторічною традицією, колдоговірна кампанія почалася в університеті наприкінці грудня,          
коли було створено комісію для перевірки виконання діючого та укладення нового Колективного            
договору. До складу комісії увійшли 20 представників адміністрації та профспілкових комітетів           
працівників і студентів. Практику децентралізованих домовленостей було збережено і при          
колдоговірній кампанії на факультетах, у навчально-наукових інститутах та структурних         
підрозділах. Конференції та збори трудових колективів відбулися на всіх факультетах/інститутах,          
окрім ММІ та ПБФ, де їх відтерміновано через запровадження карантину. 

Цьогорічні звіти проректорів і головного бухгалтера були розглянуті та схвалені на засіданнях            
Вченої ради університету в січні-березні. Таким чином, більшість керівників підрозділів          
університету відзвітували про свою роботу за рік, як того вимагає чинне законодавство.  

Підбиваючи підсумки виконання положень колективних договорів підрозділів та        
загальноуніверситетського Колективного договору, можна констатувати, що їх розділи в цілому          
виконані, про що свідчать відповідні акти, підписані представниками адміністративної та          
профспілкової сторін. Угода з охорони праці виконана в цілому, окрім пункту 9, що стосується              
ремонтів туалетів у навчальному корпусі №22. Цей пункт перенесено до Угоди з охорони праці на               
наступний період. 

Фінансування університету за захищеними статтями у 2019 році було стабільним, окремі           
підрозділи поліпшили свої показники надходження по спецфонду. Заробітна плата виплачувалася          
своєчасно і в повному обсязі. Відповідно до Положення виплачувалися надбавки за наукові ступені             
та вчені звання, а також за вислугу років.  

Статутну діяльність профкому впродовж останнього року було спрямовано на реалізацію заходів           
матеріальної підтримки, соціального та правового захисту, представлення інтересів працівників у          
комісіях та радах університету, організацію культурно-масових та спортивно-масових заходів і,          
звичайно ж, оздоровлення співробітників і членів їх родин. Це є особливо важливим з огляду на               
суттєве зростання кількості днів тимчасової втрати працездатності серед працівників університету.          
Так у 2019 році, порівняно з попереднім, кількість таких днів зросла майже на 14%.  

Загалом понад 480 політехніків скористалися минулого року можливістю в літній період           
відпочити в оздоровчих комплексах університету, показавши зростання порівняно з позаминулим          
роком майже на 20%. Консолідація зусиль адміністрації та профкому дозволила здешевити           
вартість путівок на 1100 гривень працівникам, їх дітям та онукам. Цього року питання літнього              
оздоровлення на університетських базах у зв'язку з карантинною ситуацією залишається          
відкритим, але у будь-якому разі при зростанні вартості путівок зросте і розмір компенсації. У              
2019 році продовжувалась підтримка матеріально-технічної бази оздоровчих підрозділів        



університету. Було придбано різноманітного інструменту та обладнання для "Маяка" і          
"Політехніка" на загальну суму понад 60 тис. грн. 

Минулого року профком за рахунок власного ресурсу продовжував реалізацію програми          
санаторно-курортного лікування для працівників університету відповідно до медичних показників.         
49 осіб отримали 50% знижку на відновлювальний курс 12-14 днів в санаторіях Київщини,             
Моршина, Куяльника, Хмільника, Миргорода, Трускавця та інших. Організаційну підтримку         
здійснювала комісія з соціального страхування та оздоровлення. 

Завдяки співпраці з мережею туристичних комплексів "Відпочинок цілий рік" працівники КПІ           
ім. Ігоря Сікорського та члени їх родин змогли скористатись туристично-екскурсійними турами у            
Ворохту та Трускавець з п'ятдесятивідсотковою  знижкою. 

Дитячий відпочинок було організовано в таборах "Сонячний берег" в Одеській області та            
"Верховина" Івано-Франківської області для 40 дітей працівників університету за путівками,          
наданими Київською міською організацією профспілки на загальну суму понад 380 тисяч гривень.            
Батьківська плата при цьому складала 20%. Завдяки ініціативі профкому було відновлено           
санаторно-курортне лікування в санаторіях для матері і дитини в оздоровчому закладі "Медик" в             
Одеській області. Влітку 2019 року 10 путівок було надано працівникам КПІ ім. Ігоря Сікорського              
та їх дітям. 

Традиційно працівники університету мали можливість підтримати фізичну форму та безоплатно          
скористатися оздоровчими можливостями Центру фізичного виховання та спорту згідно з окремим           
графіком відвідувань конкретних секцій. Цього року профкомом було продовжено пільгу на           
користування послугами ЦФВС для дітей та онуків працівників університету з розрахунку 8            
відвідувань на місяць з 50% знижкою. Проте такою можливістю скористалася дуже незначна            
частина наших працівників. 

Профком продовжував фінансово підтримувати різні категорії співробітників КПІ, у тому числі           
ветеранів війни та праці: у 2019 році ми надали грошову допомогу більш ніж 2300              
працівникам-членам профспілки на суму 4 млн 352 тис. грн. Також під гарантію профкому у 2019               
році було надано кредитів працівникам на загальну суму понад 350 тис. грн.  

Ось уже 12 років профком продовжує плідну співпрацю з профспілками Варшавської           
політехніки. Торік 18 співробітників мали змогу відпочити за культурною програмою на базі            
відпочинку Варшавської політехніки на Балтійському морі, в місті Сарбіново з екскурсійним           
туром містом Гданськ. Ще 22 дитини працівників віком від 10 до 14 років 12 днів відпочивали у                 
Варшаві та на базі відпочинку в гірському містечку Грибув. Польські колеги на умовах             
паритетності відвідали Україну навесні та восени за програмою "Театральний Київ", що була            
організована комісією з міжнародного співробітництва профкому.  

Дієвість дитячої комісії профкому дозволила не тільки підтримати дитяче оздоровлення та           
відпочинок у 2019 році, але й організовувати численні заходи, зокрема театральний квест у             
Національній опереті, відвідування театрів тощо. Завдяки керівництву Центру культури та          
мистецтв університету, вже третій рік поспіль було організовано новорічну дитячу виставу для            
більш ніж 800 дітей працівників. Натомість профком підтримував і продовжуватиме матеріально           
допомагати творчим колективам ЦКМ університету. Так, минулого року така допомога була           
надана на суму 54 тис. грн. 



Численними виявились і культурно-масові заходи, організовані відповідною комісією профкому         
та профбюро підрозділів. У 2019 році близько 450 співробітників відвідали місця культурної            
спадщини в Сумах, Умані, Мукачеві, Білій Церкві, Чернівцях, Коростені, Вінниці. Також було            
розповсюджено близько 790 квитків до театрів. 

Про поточну інформацію щодо діяльності профкому можна дізнатись з оновленого сайту та            
сторінок у соціальних мережах. 

Спортивно-масова комісія організувала традиційні різдвяний та літній турніри на Кубок          
профкому, започаткувала дитячі різдвяні змагання з футзалу, підтримувала волейбольну команду          
ветеранів. У лютому 2020 року на високому рівні пройшов третій турнір з мініфутболу,             
присвячений пам'яті багаторічного голови профкому В.І. Молчанова. Загалом спортивних заходів          
було підтримано на суму більш ніж 40 тис. грн. 

Підбиваючи підсумки зазначу, що профспілковий комітет при розгляді реалізації Колективного          
договору за минулий період констатував, що адміністрація університету та адміністрації          
підрозділів дотримувалися його положень, і тому рекомендує прийняти звіти адміністрації та           
профкомів про виконання положень Колективного договору університету за період з квітня 2019 р.             
по квітень 2020 р. 

Дякую за увагу! 
 

 


