
Збори трудового колективу коледжу відбулись 03 березня у змішаному 

режимі, що дало можливість 90 % працівників долучитися до участі у їх 

проведенні. На початку зборів обрано президію у складі М.В. Івасик, 

О.В. Ломачинської, О.В. Мосур.  

Директорка коледжу М.В. Івасик розпочала засідання, оголосила 

порядок денний: 

1. Звіт директора ВСП «Новоушицький фаховий коледж ПДУ» М.В. 

Івасик за 2020 рік. 

2. Звіт голови профспілкового комітету ВСП «Новоушицький 

фаховий коледж ПДУ» О.В. Ломачинської щодо виконання умов 

колективного договору за 2020 рік. 

Івасик М.В., директорку коледжу, представила аналіз діяльності коледжу 

за рік по структурних підрозділах, зупинившись на основних питаннях: 

• Історична довідка закладу за період з початку заснування до сьогодні; 

• Зміст підготовки фахівців; 

• Контингент студентів у розрізі по спеціальностях та відповідно денної та заочної форм навчання; 

• Організаційне та навчально-методичне забезпечення. Забезпечення якості освітнього процесу; 

• Аналіз результатів ЗНО в період карантинних обмежень; 

• Практична підготовка студентів (укладання договорів з потужними аграрними компаніями області, збільшення 

кількості  кваліфікаційних робітничих професій для вступників, покращення матеріально-технічної бази практичної 

підготовки); 

• Кадрове забезпечення освітнього процесу (кількісний та якісний показник); 

• Фінансова діяльність; 



• Господарська діяльність (ремонт одного з корпусів, гуртожитку, спортивної та актової зал, прес-центру, технічна 

експертиза та переоснащення котельні коледжу, придбання меблів і обладнання  для аудиторій, засобів протипожежної 

безпеки, забезпечено дротове та бездротове під’єднання до мережі інтернет); 

 Господарсько-виробнича діяльність; 

 Підсумки; 

 Перспективні завдання на 2021 р. 

Виступили: Шинкарено В.В., завідувачка навчально-методичним кабінетом та Мельниченко Г.В., завідувачка бібліотекою, 

які відмітили продуктивність роботи дирекції коледжу протягом навчального року, значні здобутки в навчальній, виховній, 

господарчій роботі.  

Членами трудового колективу одностайно ухвалено рішення визнати роботу директорки ВСП «Новоушицький фаховий 

коледж ПДУ» Івасик М.В. задовільною та розмістити звіт на офіційному сайті коледжу. 

Ломачинська О.В., голова профспілкового комітету коледжу, представила звіт роботи профкому за 2020 р.. Олеся 

Віталіївна визначила основні пункти мотивації профспілкового членства, нагадала склад профспілкового комітету. 

Також було представлено аналіз діяльності постійних комісій профспілки (організаційно-інформаційної, комісії 

економічного захисту працівників, культурно-масової, спортивної та оздоровчої роботи, комісії з охорони праці), розкрито суть 

співпраці профспілки з адміністрацією, проаналізовано організацію дозвілля в 2020 р.  

Хрустінський В.Б., заступник директора з 

господарської роботи, представив фінансовий 

звіт, проаналізувавши витрати профспілкового 

комітету протягом року. 

Виступили: І.І. Костюченко, Ю.М. Вербіцька, 

В.В. Бідна, Є.І. Скрипник, В.В. Шинкаренко, 

М.В. Івасик із позитивними відгуками про 

роботу профспілкової організації у 2020 р.  

На зборах ухвалено рішення затвердити 

та розмістити звіт голови профспілкового 

комітету на офіційному сайті коледжу. 


