
7 ноября  во время прове-
дения селекторного совеща-
ния руководителей членских
организаций – членов прези-
диума Федерации профсою-
зов Украины В.Г. Хара сделал
заявление о своей отставке с
должности Председателя ФПУ

Мотивы отставки изложе-
ны в личном заявлении, кото-
рое размещено на официаль-
ном веб-портале ФПУ.

* * * * *
16 ноября состоялся VІІ пле-

нум областного комитета проф-
союза работников образова-
ния и науки Украины, на кото-
ром был рассмотрен вопрос «О
работе обкома профсоюза ра-
ботников образования и науки
Украины, городских, районных
советов профсоюза, профко-
мов вузов по совершенствова-
нию информационной деятель-
ности выборных профсоюзных
органов». 

* * * * *
23 декабря в 1500 в БАЗе

1-го учебного корпуса состоит-
ся конференция трудового
коллектива ДонНТУ. Начало
регистрации в 1430. 

На конференции будут
рассмотрены следующие ос-
новные вопросы: 

- отчет ректора проф. Ми-
наева А.А. о работе ДонНТУ
за 2011 год;

- изменения и дополнения
в коллективный договор
2010-2012 гг. и Устав ДонНТУ.  

* * * * *
Грамотами профспілкової

організації працівників ДонНТУ
нагороджені:

НАДТОКА Тетяна Борисівна-
професор кафедри економіки і
маркетингу;

ЗОРІ Анатолій Анатолійович -
професор, завідувач кафедри
електронної техніки;

ЄВДОКИМОВ Федір Івано-
вич - професор кафедри еконо-
міки і маркетингу;

НІКІТЕНКО Маргарита Ко-
стянтинівна - завідуюча відділом
науково-технічної бібліотеки;

ЛАДИЖЕНСЬКИЙ Юрій Ва-
лентинович - доцент кафедри
прикладної математики і інфор-
матики.

11 листопада на IV засі-
данні Ради Федерації проф-
спілок України члени Ради
більшістю голосів обрали на
посаду Голови ФПУ Кулика
Юрія Миколайовича.

Він народився 13 квітня
1949 року у м. Запоріжжі.
Освіта вища, закінчив Запо-
різький державний педагогіч-
ний інститут, за спеціальні-
стю вчитель української мови
та літератури.

Після закінчення вузу
працював на журналістській
роботі – літпрацівником, заві-
дувачем відділу, заступником
редактора районної газети
«Сільське життя» Софіївсь-
кого району Дніпропетровсь-
кої області.

З 1972 року – на комсо-
мольській роботі: перший
секретар Софіївського райко-
му комсомолу, керівник лек-

торської групи Дніпропет-
ровського обкому комсомолу,
відповідальний організатор
ЦК ЛКСМУ. З 1980 по 1993
рік – на профспілковій роботі:
інструктор секретаріату, по-
мічник голови Укрпрофради,
керівник прес-центру Феде-
рації незалежних профспілок
України.

У подальшому працює на
державній службі – заступ-
ник керівника управління
Державної податкової адмі-
ністрації України, головний
редактор журналу «Вісник
податкової служби України»,
заступник керівника Головно-
го управління організаційно-
кадрової роботи та взаємодії
з регіонами, керівник управ-
ління взаємодії з централь-
ними та місцевими органами
державної влади Адміністра-
ції Президента України, за-

ступник керівника групи рад-
ників прем'єр-міністра Украї-
ни.

З 2005 року знову на
профспілковій роботі: керів-
ник управління організаційної
роботи апарату Федерації
профспілок України, секре-
тар ФПУ, радник Голови ФПУ.
У березні 2009 року обраний
заступником Голови ФПУ, а у
березні 2011 – першим за-
ступником Голови ФПУ.

ВідбуВся з’їзд праціВникіВ осВіти

ОбранО нОвОгО гОлОву 
ФЕДЕраЦІЇ ПрОФСПІлОК уКраЇни

Коротко 
о разном28 жовтня  в Центрі культури та мистецтв

Національного авіаційного університету за
участю Прем’єр-міністра України Миколи
Азарова відбулося пленарне засідання ІІІ
Всеукраїнського з’їзду працівників освіти. Ро-
боту з’їзду відкрив міністр освіти і науки, мо-
лоді та спорту України Дмитро Табачник. На
з’їзді вирішувалися важливі питання сучасно-
го розвитку освітянської галузі. Основними
документами, що розглядалися, стали проект
Національної стратегії розвитку освіти в
Україні на 2012-2021 роки та проект нової ре-
дакції Закону України «Про вищу освіту».

У роботі з’їзду взяли участь майже 1000
делегатів з усіх областей України: представ-
ники освітянської галузі, яких обрано на ре-
гіональних конференціях, урядовці, народні
депутати України, представники міністерств
та відомств, громадських організацій,  цент-
ральних та регіональних ЗМІ. Зокрема, 362
делегати представляли середню школу, 34 –
позашкільну освіту, 41 – професійно-технічну,
майже 200 – вищу освіту. Профспілка праців-
ників освіти і науки України, на чолі з Головою
Георгієм Трухановим, була представлена по-
над 40 представниками від територіальних
організацій. Від нашого університету делега-
тами з'їзду було обрано ректора О.А. Мінаєва
та голову первинної профспілкової організа-
ції працівників А.І. Панасенка. Ось що сказав
про цей захід Анатолій Іванович. 

- Враження від роботи з’їзду подвійні. По-
перше, на з’їзді, безумовно, вирішувалися дій-
сно суттєві питання, у багатьох виступах
звучали слушні пропозиції стосовно питань
функціонування освітянської галузі. По-друге,
нажаль, підготовка до проведення та сама ор-
ганізація  з’їзду знаходилися на низькому рів-
ні, а під час його роботи  майже не розгляда-
лися істотні соціальні питання  галузі в цілому
і особисто кожного працівника сфери освіти.

Наприкінці з’їзду підсумковою резолюцією
були схвалені проекти Національної стратегії
розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки
та нової редакції Закону України «Про вищу
освіту», а також було прийнято звернення
з’їзду до Верховної Ради України та органів
місцевого самоврядування.

Делегати з’їзду від профспілкових організацій області
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невтомний,
лагідний, 
завзятий

Вже 38 років, з березня
1973 року, працює в універси-
теті Юрій Валентинович Ла-
диженський. Він закінчив ДПІ
в 1973 р. Ленінським стипен-
діатом і отримав диплом з від-
знакою за  спеціальністю «Елек-
тронні обчислювальні маши-
ни». У 1980 році захистив кан-
дидатську дисертацію і в 1981
отримав звання доцента кафед-
ри прикладної математики.
Працюючи в університеті, Юрій
Валентинович вніс великий
вклад у розробку навчально-ме-
тодичного та науково-технічно-
го забезпечення з базових про-
фесійно-орієнтованих дисцип-
лін, які викладаються на кафед-
рі. Свій багатолітній досвід нау-
ково-педагогічної роботи у ВНЗ
він успішно передає молодим
викладачам кафедри, зберігаю-
чи тим самим традиції і висо-
кий рівень професійної підго-
товки з програмного забезпе-
чення, програмної інженерії та
економічної кібернетики. Його
робота в якості доцента та нау-
кового співробітника завжди
відрізнялася особистою відпові-
дальністю до дорученої справи,
прагненням до нових знань і
технологій, вимогливістю до сту-
дентів, доброзичливістю до ко-
лег. Всі ці риси його характеру
забезпечили йому заслужений
авторитет серед співробітників
та студентів факультету. 

21 листопада Юрій Валенти-
нович відсвяткував 60-річний
ювілей. Колеги, друзі і всі спів-
робітники факультету комп'ю-
терних наук і технологій щиро
вітають нашого ювіляра!

Поважна і значима дата,
А Ви все молодий для нас,

Невтомний, лагідний, завзятий!
Бажаємо не знати бід,

Не відать смутку і печалі,
І хай іще багато літ

Вас надихають світлі далі!

У листопаді 2011 року відбули-
ся два засідання профспілкового
комітету робітників ДонНТУ, на
яких були заслухані питання згід-
но з планом роботи.

Так, на засіданні 2 листопада
помічник проректора з адміністра-
тивно-господарчої частини Багро-
ва Н.В. проінформувала членів
профкому щодо змін у роботі під-
розділу, а саме: за два місяці ви-
конано набагато більше роботи,
ніж було заплановано; практично
закінчена заміна вікон у 2 учбово-
му корпусі; в 6 уч. корпусі заміни-
ли 50% покрівлі; робота ведеться
згідно плану заходів. До опалю-
вального сезону, як і в минулому
році, приступили пізніше, тому що
тепломережа збільшила вартість
послуг на 50 %. Опалення в уні-
верситеті працювало при такій
потужності, щоб не замерзли тру-
би, система не витримує наванта-
жень, в подальшому температуру
було збільшено. Найближчим ча-
сом АГЧ розгляне питання поста-
чання води у туалетах 11 уч. кор-
пусу. У 9, 8 та 7 уч. корпусах за-
плановано ремонт повітряного та
водного опалення, планується ре-
монт у спортивному манежі 
ДонНТУ. АГЧ взяла до уваги ре-
монт стелі в ауд. 8.809, 8.810,
8.811; ремонт кровлі у приміщенні
центру інформаційних та комп’ю-
терних технологій 3.103; ремонт
сходинок у 3, 7, 11 уч. корпусах за-
плановано на зимовий період
2011-2012 рр.

Заступник голови профспілко-
вого комітету Полковниченко Д.В.
відмітив, що у цьому році підготов-
ка до осінньо-зимового періоду
була набагато складніша, ніж то-
рік, що пов’язано з прийняттям на
баланс об’єктів інституту інформа-
тики та штучного інтелекту та про-
фесійного ліцею, а також зменши-
лось фінансування зі спеціально-
го фонду і на 75% - на сплату ко-
мунальних послуг.

Наступне питання про участь
у встановленні додаткової заро-
бітної плати освітив голова проф-
бюро факультету радіотехніки та
спеціальної підготовки Губарев
Ю.О. Він довів, що нарахування
доплат працівникам факультету
РТСП здійснюється згідно з колек-
тивним договором ДонНТУ розді-
лу 5 «Оплата праці» у п. 5.4 «Від-
повідно до діючих норм оплати
праці за рахунок загального чи
спеціального фондів встановлю-
вати працівникам доплати (ст. 97
КЗП України) у межах фонду заро-
бітної плати». По цьому питанню
було ухвалено таке рішення: голо-
вам профбюро ширше використо-
вувати можливості преміювання
співробітників за умовами Колек-
тивного договору.

Про роботу з дітьми працівни-
ків в профспілкових організаціях
майстерень і факультету екології
та хімічної технології звітували го-
лови профбюро Абрамова Г.В. і
Мнускіна І.В. В доповідях була ви-
світлена робота, що проводиться
за такими напрямками: спорт
(участь у Малих олімпійських іг-
рах), культурно-масова (дозвілля
на зимових канікулах, відвідуван-
ня заходів, що проводяться проф-
спілковим комітетом), оздоровча
(надання путівок в «Срібний горн»).

16 листопада члени профкому
розглядали такі питання:

1. Про стан виконання Колек-
тивного договору між адміністра-
цією та трудовим колективом До-
нецького ліцею «Колеж».

2. Про заходи громадського
контролю за станом техніки безпе-
ки на робочих місцях інституту піс-
лядипломної освіти.

3. Про виконання профспілко-
вим комітетом працівників універ-
ситету постанов керівних проф-
спілкових органів.

4. Про стан роботи в універси-
теті з атестації робочих місць.

Перше питання освітив заступ-
ник голови профбюро Донецького
ліцею «Коллеж» Ведькалов І.Р. Він
доповів, що Колективний договір
між адміністрацією і трудовим ко-
лективом ліцею схвалено на збо-
рах трудового колективу, звіт про
його виконання проходить два ра-
зи на рік. Основні пункти колектив-
ного договору виконуються. Ведь-
калов І.Р. звернув увагу на те, що
розділ 6 (Соціально-трудові пільги,
гарантії, компенсації), яким проф-
ком зобов'язується сприяти влаш-
туванню дітей співробітників ліцею
«Коллеж» в дошкільні дитячі уста-
нови, бази відпочинку, оздоровчі
табори, не виконується.

Про заходи, що використо-
вуються для контролю за станом
техніки безпеки на робочих місцях
підрозділу, детально розповіла Че-
редниченко Н.О. – голова проф-
бюро інституту післядипломної
освіти.

Інформацію по третьому пи-
танню надав старший інструктор
профспілкового комітету Тарасен-
ко Г.І. В 2011 році профспілковим
комітетом працівників університе-
ту була надана до обкому наступ-
на інформація:

- про дотримання норм трудо-
вого законодавства і прав праців-
ників вузів І-IV рівнів акредитації
на щорічну відпустку (27.04.2011);

- про роботу профспілкового
комітету працівників ДонНТУ що-
до інформаційного забезпечення
членів профспілки (31.08.2011);

- про репрезентативність пер-
винної профспілкової організації
працівників ДонНТУ (16.09.2011);

- про молодих працівників
ДонНТУ для проведення обласно-
го форуму молодих фахівців
(16.09.2011);

- підготовка відповідей питань
для розгляду на пленумі цент-
рального комітету профспілки
працівників освіти і науки України
«Про реалізацію прав та повнова-
жень членів профспілки, перед-
бачених законом України «Про
професійні спілки, їх права та га-
рантії діяльності», статутом галу-
зевої профспілки щодо захисту
духовних інтересів, розвитку куль-
турно-масової і фізкультурно-
спортивної роботи» (26.10.2011).

З доповіддю про стан роботи
в університеті з атестації робочих
місць виступив керівник секції з
питань охорони праці та техніки
безпеки Ніколаєв Є.Б. Він зазна-
чив, що атестація робочих місць
за умовами праці в університеті
була здійснена відповідно до
діючого законодавства; метою
проведення атестації є надання
права на пенсію за віком на піль-
гових умовах, а також встановлен-
ня інших пільг і компенсацій за ро-
боту в шкідливих та важких умо-
вах праці. Ніколаєв Є.Б. проінфор-
мував про те, що були визначені
професії працівників і перелік ро-
бочих місць, за якими проводить-
ся атестація; укладено договір з
атестованою санітарною лабора-
торією МОЗ України щодо прове-
дення лабораторних досліджень
факторів виробничого середови-
ща і трудового процесу на робо-
чих місцях; проведений хрономет-
раж робочого часу працівників,
професії яких підлягали атестації
робочих місць за умовами праці.

Пенсія за віком на пільгових
умовах не була надана по жодній
з професій у зв'язку з тим, що зай-
нятість згідно з проведеним хро-
нометражем робочого часу скла-
ла менше 80%, проте в профілак-
тичних цілях працівникам зазначе-
них професій були надані інші
пільги і компенсації: додаткова
відпустка, забезпечення безкош-
товним молоком, встановлення
доплат до окладу.

Викладачі плавального басей-
ну після звернення до адміністра-
ції університету, обстеження умов
праці в першому кварталі 2011 
року досі не отримують пільг і 
компенсацій. Профкомом було
прийнято рішення рекомендувати
профспілковим бюро спільно з
відділом охорони праці ДонНТУ
проконтролювати надання пільг
відповідним категоріям працівни-
ків у відповідності до Колективно-
го договору.

Були розглянуті також інші пи-
тання поточної профспілковоі ро-
боти.

І. МнускІна,  
голова профбюро ФЕХТ

Профком інформує



7 листопада відзначив свій
80-річний ювілей професор ка-
федри «Економіка і маркетинг»,
доктор технічних наук, Заслуже-
ний працівник народної освіти
України Євдокимов  Федір
Іванович. Він народився в селі
Троїцьке Межевського району
Дніпропетровської області в ро-
бочій родині. Дитинство його
пройшло у воєнні та повоєнні
роки, тому було голодним, хо-
лодним і дуже важким. Можли-
во, ці обставини  сприяли фор-
муванню вольового, цілеспря-
мованого наполегливого харак-
теру майбутнього вченого. Він
закінчив середню школу екс-
терном і вступив до Донецького
індустріального інституту, який
закінчив з відзнакою в 1956 р.
зі спеціальності гірничий інже-
нер-педагог. Після закінчення
ВНЗ працював заступником ди-
ректора професійно-технічного
училища № 1 в м. Анджеро-Су-
дженську Кемеровської області
і гірничого училища №1 м.До-
нецька, а в 1961-1968 рр. - у
ДОНВУГІ на посадах від молод-
шого наукового співробітника
до завідуючого відділом.

В 1967 р. захистив канди-
датську, в 1974 р. – докторську
дисертації зі спеціальності  «Під-
земна розробка і експлуатація
вугільних, рудних і нерудних ро-
довищ». З 1968 р. працює в
ДонНТУ доцентом, а потім про-

фесором. Федір Іванович 35
років завідував кафедрою «Еко-
номіка і маркетинг» (1974-
2009) і показав себе творчим
робітником, висококваліфікова-
ним викладачем, відміннім ор-
ганізатором педагогічної, на-
вчальної і громадської роботи.
Він не раз відзначений подяка-
ми та почесними грамотами
університету, міста, області та
Міністерства освіти і науки
України, нагороджений «Зна-
ком почета», знаком «Шахтарсь-
ка слава» I-III ступенів, знаком
МОН України «За наукові досяг-
нення». Ф.І.Євдокімов - Заслу-
жений робітник народної осві-
ти України. Він є членом двох
спеціалізованих вчених рад -
ДонНТУ та Інституту економіки
промисловості НАН України. Під
його керівництвом було захи-

щено дві док-
торські та 16
кандидатських
дисертацій. За
результатами
наукових до-
сліджень опуб-
ліковано понад
400 наукових
робіт, серед
яких 14 моно-
графій, 5 на-
вчальних посібників, які реко-
мендовані Міністерством освіти
і науки України для студентів ви-
щих навчальних закладів. 

Професор Ф.І. Євдокимов
зробив великий внесок у розви-
ток навчально-методичної  ро-
боти кафедри. Під його керів-
ництвом  розроблений сучас-
ний комплекс навчально-мето-
дичних посібників для підготов-
ки фахівців різних галузей про-
мисловості.

Протягом роботи в нашому
університеті Федір Іванович  ак-
тивно займався громадською
діяльністю – понад 10 років по-
спіль він обирався колективом
факультету в склад профспілко-
вого бюро, де плідно працював,
був членом профспілкового ко-
мітету університету, керував
складною ділянкою – науково-
дослідною роботою. Завдяки
його плідній роботі вуз займав
почесні місця  у соціалістично-
му змаганні серед вищих на-

вчальних закладів міста, обла-
сті, України, якому в ті роки при-
ділялось багато уваги. Ф.І. Євдо-
кимов є одним із  розробітників
вартості навчання студентів різ-
них спеціальностей та напрямів
підготовки.

Ми від всього серця поздо-
ровляємо Федора Івановича з
ювілеєм і зичимо йому міцного
здоров’я, активного довголіття і
подальших творчих успіхів!

С юбилеем поздравляем,
Счастья, бодрости желаем,
Сил, здоровья, долгих лет!

Кафедра вам шлет привет!
Вся совместная работа -

Наша общая забота,
Вы всегда нас понимали,

В трудном деле не бросали.
Мы  вас  любим, уважаем
Командиром называем.

Принимайте поздравленья
В  юбилейный День рожденья!

Колектив кафедри 
«Економіка і маркетинг»

16 ноября от-
метила свой 75-
летний юбилей
замечательная
женщина Мар-
гарита Констан-
тиновна Ники-
тенко.

Трудно пред-
ставить, что этот
возраст относит-
ся к ней, по-
скольку Марга-
рита Константи-
новна всегда ак-
тивна, полна сил
и энергии.

Всем, знающим  Маргариту Константиновну,
а знают её большинство из тех, кто однажды при-
шел в наш вуз, трудно поверить, что эта обая-
тельная, энергичная, интеллигентная женщина
отпраздновала такой юбилей. 

В далеком 1963 году, окончив Ленинград-
ский институт культуры с отличием, она пришла
в библиотеку ДПИ, а с 1965 года начала заведо-
вать  отделом нормативно-технической литера-
туры. С тех пор она стала душой коллектива.

Высокий профессионализм, внимание и такт
в отношениях с читателями и коллегами – стиль
ее работы. Маргарита Константиновна - один из
самых активных членов профсоюза, она многие
годы являлась членом профкома университета. 

Поздравить юбиляршу пришли коллеги из
библиотеки, члены профсоюзного комитета,
бывшие соратники по профсоюзной работе,
ставшие настоящими друзьями на долгие годы.

Уважаемая, любимая всеми Маргарита Кон-
стантиновна! От всего сердца поздравляем Вас
с юбилеем! Мы благодарим Вас за радость об-
щения и желаем крепкого здоровья, оптимизма,
радости, удачи и добра!

Коллектив библиотеки
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Душа КОллЕКтиваЮбИляры НОября
1 ноября   -   Белецкая Л.Л.,  ст. преподаватель

Джим Е.А.,  зав. лабораторией
2 ноября  -   Годына Н.Ф., доцент 
3 ноября  -   Малеев В.Б., профессор

Иевлева Э.Б., техник 
Тирейкин А.П., машинист 

6 ноября  - Шумаева Е.А., доцент
Жабин И.Н., инженер 

7 ноября  -   Лебедь А.В., концертмейстер
Евдокимов Ф.И., профессор

8 ноября  -   Привалов В.А., профессор
Трофимов В.А., доцент

9 ноября  -   Демченко В.Н., техник 
Надтока Т.Б., профессор

10 ноября -  Волков А.Ф., профессор
Кляус О.А.,  ст. преподаватель
Немолякина Л.Г., ассистент

11 ноября -  Платонова Т.А., сторож
Зори А.А., зав.кафедрой, профессор

12 ноября - Яблуновский А.А., 
директор столовой

13 ноября -  Горбатова Н.А., 
ст. преподаватель

15 ноября  -  Назимко Е.И., зав. кафедрой, 
профессор

16 ноября  -  Кривич Л.И., диспетчер
Никитенко М.К.,  зав. отделом
Тарасенко Г.Д., профессор

17 ноября  -  Галиахметов А.М., зав. кафедрой, 
доцент

18 ноября  -  Шестаков Н.А., водитель
Холодова Л.Ф., уборщица

21 ноября  -  Губарев В.К., доцент
Ладыженский Ю.В., доцент

23 ноября  -  Демин В.П., доцент
24 ноября  -  Алаев А.Н., доцент
26 ноября  -  Бредун Д.Е., асистент

Галаш А.И., доцент
27 ноября  -  Кузнецова Р.Г., уборщица
28 ноября  -  Недайводина А.Ф., уборщица
29 ноября  -  Ляшенко Л.Н., сторож

Биркентале В.В., доцент

ЩаСтя, зДОрОв’я, наСнаги!

Искренне желаем Вам удачи в жизни и на работе, 
благополучия в семье, гармонии в душе, счастья 

и здоровья на много-много лет!



¹ 9’20114 ñòîð. ПРОФСПIЛКОВЕ ЖиттяЖиття

1 ноября  в Донецком
областном академическом
музыкально-драматическом
театре Донецкий обком
профсоюза работников об-
разования и науки  провел
областной Форум молодых
сотрудников отрасли. Это
было первое мероприятие
такого масштаба  в поддерж-
ку молодых сотрудников об-
разования. Ему предшество-
вала большая подготови-
тельная работа. При под-
держке профсоюза  было
проведено анкетирование
среди молодых сотрудников,
состоялся круглый стол по
обсуждению их проблем,
разработана Программа по
организации работы с моло-
дыми, которая была презен-
тована  на Форуме. 

В Форуме приняли уча-
стие молодые специалисты
детских садов, школ, техни-
кумов, вузов; ректоры вузов;
председатели городских,
районных, вузовских органи-

заций профсоюза; начальни-
ки управлений образования. 

Наш университет  пред-
ставляли ректор А.А.Минаев,
председатель профкома ра-
ботников ДонНТУ А.И.Пана-
сенко, заместитель председа-
теля  О.Е.Шабаев, руководи-
тель секции по работе с моло-
дыми сотрудниками ДонНТУ
Ю.В.Полоничко и, конечно же,
молодые специалисты: до-
цент кафедры СМ С.Н.Царе-
нко и семья преподавателей –
доцент кафедры ЭПГ С.В.Со-
леный и ассистент кафедры
ЭСиС О.Я.Соленая.

Александр Анатольевич
Минаев  выступил с привет-
ственно-напутственной ре-
чью, обращенной к молодым
специалистам. Он говорил о
важности становления моло-
дых работников, необходимо-
сти их профессионального
роста и духовного развития, а
также о необходимости под-
держки молодежи в их пер-
вых шагах в профессии.

На сце-
не театра
поздравля-
ли моло-
дых специа-
листов, ко-
торые уже
успели дос-
тичь высо-
ких резуль-
татов в своей основной рабо-
те и в общественном труде.
Так, памятный подарок полу-
чил председатель профбюро
ФИММ Сергей Николаевич
Царенко, принимающий ак-
тивное участие в обществен-
ной жизни университета. Не
обошли вниманием и семьи
молодых сотрудников: семья
Солёных тоже получила по-
дарок. После праздничного
концерта Сергей и Оксана
поделились своими впечат-
лениями: «Мы очень рады,
что Донецкая областная ор-
ганизация профсоюза работ-
ников образования и науки
уделяет большое внимание
развитию образования, ве-
дет работу с молодыми со-
трудниками отрасли, прини-
мает программы по стимули-
рованию молодежи. Ведь ка-
чественное образование и
успешная научная деятель-
ность молодых ученых воз-
можна только при всесторон-
ней поддержке государства и
профсоюза. От имени моло-
дых ученых мы благодарим
профсоюзную организацию
за поддержку, желаем даль-

нейшего процветания, твор-
ческого вдохновения и про-
фессиональных успехов!»

Кульминацией форума
стало торжественное вруче-
ние председателем обкома
профсоюза работников об-
разования и науки А.С.Горш-
ковой молодым специали-
стам профсоюзных билетов.

В течение всего меро-
приятия на сцене яблоку не-
где было  упасть - так много
молодых было отмечено  в
той или иной номинации. Мо-
лодежь  благодарна за ма-
лейшую поддержку в их ра-
боте, ценит это и не останет-
ся в стороне. Обком серьез-
но взялся за работу с моло-
дыми, поэтому будем смело
и упорно идти к достижению
поставленных целей и задач.
Наше будущее – в наших ру-
ках. Но без помощи старшего
поколения будет сложнее.
Надеемся на Вашу поддерж-
ку, уважаемые Наставники.

Ю. ПОлОНИЧКО, 

руководитель секции 

профкома по работе 

с молодыми работниками

На факультеті комп’ютер-
них інформаційних техноло-
гій та автоматики велика ува-
га приділяється роботі з мо-
лодими вченими, які при-
ймають учать в багатьох кон-
ференціях, конкурсах. Так, у
конкурсах, які проводили-
ся ДонНТУ та Донецькою 
облдержадміністрацією, при-
свячених 90-річчю ДонНТУ,
прийняв участь доцент ка-
федри електронної техні-
ки,  заступник голови проф-
спілкової організації ФКІТА
О.В.Вовна, який успішно су-
міщає профспілкову, науко-
во-дослідну та викладацьку
діяльність.

Профспілкова організація
ФКІТА в 2010 р. зайняла дру-

ге місце в огляді-конкурcі на
краще профспілкове бюро
Первинної профспілкової ор-
ганізації працівників інститу-
тів та факультетів ДонНТУ.
Вагомий внесок зробив
О.В.Вовна  як член профбю-
ро, відповідальний за органі-
заційну та інформаційну ро-
боту.

О.В.Вовна  є провідним
науковим співробітником та
відповідальним виконавцем
держбюджетних та госпо-
дарсько-договірних науково-
дослідних робіт, які вико-
нуються на кафедрі елек-
тронної техніки під безпосе-
реднім керівництвом завіду-
вача кафедри проф. А.А.Зорі.
За результатами наукової ді-

яльності колективом отрима-
но 12 патентів України на ви-
находи та корисні моделі, під-
готовлена до друку моногра-
фія. В 2010 році він нагород-
жений почесною грамотою
Донецької обласної ради
профспілок «За високі ре-

зультати в науковій та нова-
торській діяльності та у зв’яз-
ку з Днем винахідника та ра-
ціоналізатора». В 2011 році
за результатами конкурсу
«Кращий молодий вчений
ДонНТУ», який був присвяче-
ний 90-річчю ДонНТУ,  зайняв
друге місце за науковим на-
прямом «Комп’ютерні науки
та інформатика». За резуль-
татами обласного конкурсу
«Кращий молодий вчений»,
який проводився під патрона-
том Донецької облдержадмі-
ністрації у 2011 році, О.В.Вов-
на  переміг за науковим на-
прямом «Технічні та гірничі
науки». Він нагороджений по-
чесними дипломами та пре-
мією.

М. ВИННИЧЕНКО,
голова профбюро ФКІТА

Молодий та успiшний

НаШЕ будущЕЕ - В НаШих РуКах

Ректор ДонНТУ А.А. Минаев 
приветствует участников Форума

Семья Соленых (на переднем плане) получила памятный подарок
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мнОгОЕ СДЕлал Для Доннту
Ректорат, коллектив административ-

но-хозяйственной части  и профсоюз-
ный комитет работников ДонНТУ тепло
и сердечно поздравляют с  75-летним
юбилеем Георгия Афанасьевича Ро-
манько.

Четверть века (с 1986 по 2011 го-
ды) отдал он нелегкой и неспокойной
работе в должности проректора по ад-
министративно-хозяйственной части
ДПИ-ДонНТУ. За эти двадцать пять лет
не было, наверное, ни одной свободной
от производственных проблем  минуты.
Георгия Афанасьевича отличало умение
быстро и квалифицированно решать
производственные вопросы. А возника-
ло их немало и постоянно: обеспечение
нормальных условий труда для сотруд-
ников, подготовка учебных корпусов и
общежитий к отопительному сезону, ра-
бота баз отдыха, охрана труда и многое-
многое другое.

Георгий Афанасьевич умел поддержи-
вать благоприятный климат в коллекти-
ве. Он заслуженно пользовался уважени-
ем и авторитетом  среди студентов и со-
трудников университета. Немалая заслу-
га Г.А.Романько и в том, что ДонНТУ не
единожды  занимал первые места в
областных смотрах-конкурсах студенче-

ских общежитий и баз отды-
ха. За свой многолетний
труд Георгий Афанасьевич
неоднократно награждался
почетными грамотами До-
нецкой областной адми-
нистрации, Ворошиловского
районного в городе Донец-
ке Совета, грамотами уни-
верситета.  Портрет Г.А.Ро-
манько  размещен в Гале-
рее трудовой славы ДонНТУ
в третьем учебном корпусе.

Георгий Афанасьевич
тесно сотрудничал с профсоюзным ко-
митетом. Нередко в острых дискуссиях
на заседаниях  профкома проходили об-
суждения вопросов состояния учебного
и аудиторного фонда, подготовки к ото-
пительному сезону, готовности к оздоро-
вительному сезону детской здравницы.
Несмотря на сложности  с финансиро-
ванием, проблемы с квалифицирован-
ными кадрами,  эти проблемы, благода-
ря усилиям  руководителей служб АХЧ и
неусыпному контролю со стороны про-
ректора  Г.А.Романько, успешно реша-
лись.  Георгий Афанасьевич неоднократ-
но поощрялся Донецким областным ко-
митетом профсоюза работников обра-

зования и науки, Федерацией профсою-
зов Украины.

Однозначно, Георгий Афанасьевич
Романько оставил заметный след в ис-
тории нашего университета.

Поздравляя уважаемого юбиляра,
коллектив сотрудников и студентов ДонН-
ТУ желает ему здоровья, активного дол-
голетия,  радости, благополучия, семей-
ного тепла, любви и понимания близких.

Лет до ста расти Вам, уважаемый Ге-
оргий Афанасьевич, без старости!

РЕКТОРАТ, 
КОЛЛЕКТИВ АДМИНИСТРАТИВНО-

ХОЗяЙСТВЕННОЙ чАСТИ, 
ПРОФСОЮЗНыЙ КОМИТЕТ

С марта прошлого года по
настоящее время в КЗоТ
Украины парламент восемь
раз вносил изменения и до-
полнения. Практически все
они приняты в интересах ра-
ботников. Это касается и
уточнения сроков и порядка
выплаты зарплаты, и упоря-
дочения процедуры заключе-
ния трудового договора меж-
ду наёмным работником и
физическим лицом, и допол-
нительных гарантий для ра-
ботника в случае команди-
ровки. Более чётко унорми-
рованы вопросы переноса
рабочих дней, расширены
возможности реализации
права на отпуск усыновите-
лями и т.д. Правда, при этом
было бы неплохо, чтобы хоть
какие-то средства, а ещё луч-
ше – по определённым нор-
мативам государство выде-
ляло вузам из своего бюдже-
та. 

Приняты законы «О соци-
альном диалоге», «О досту-
пе к публичной информа-
ции», использовать которые
на благо членов профсоюза
и всего нашего трудового
коллектива профкому ещё
предстоит научиться. 

Внесены изменения в За-
кон «Об охране труда». В
частности, в ст.19 теперь
установлен норматив, со-
гласно которому для пред-
приятий или физических лиц,
использующих наёмный
труд, затраты на охрану тру-
да должны составлять не ме-
нее 0,5% от ФОТ за предыду-
щий год, а в ст.43 – штраф-
ные санкции за нарушение
этой нормы.

В процессе администра-
тивной реформы государство
предприняло практические
шаги по усилению контроля
за соблюдением трудового
законодательства и законо-
дательства об охране труда
(создана Государственная
инспекция труда, расширены
полномочия Госналогслужбы
в плане контроля за соблю-
дением законодательства о
труде и т.д.). От разговоров о
необходимости выведения
трудовых отношений из тени
власть начала переходить к
делу.

С 1.01.11 вступил в силу
закон «О сборе и учёте еди-
ного социального взноса на
общегосударственное соци-
альное страхование». Изме-

нился порядок оплаты боль-
ничных. Увеличились сроки
получения помощи по вре-
менной нетрудоспособности.
Решение то верное, ведь го-
сударство обязано не только
обеспечивать выплату боль-
ничных, но и контролировать,
чтобы помощь выплачива-
лась тем, кому это действи-
тельно положено, чтобы на
неё хватало ресурсов. 

Настораживает информа-
ция ФПУ о том, что проект
Трудового кодекса Украины,
согласованный с профсоюза-
ми, подвергается кардиналь-
ной переработке в ведомстве
господина Тигипко (Мини-
стерстве социальной полити-
ки Украины) и вовсе не в ин-
тересах работников. В част-
ности, предлагается сокра-
тить перечень категорий ра-
ботников, которым не уста-
навливается испытательный
срок при приёме на работу.
Усложняется процедура
увольнения работника по
собственному желанию.
Предлагается проведение ат-
тестации работников в лю-
бое время на усмотрение ра-
ботодателя, а не только в
случаях, предусмотренных

законом. Предлагается также
в состав минимальной зара-
ботной платы включать до-
платы, надбавки, премии, га-
рантийные и компенсацион-
ные выплаты, что приведет к
фактическому её снижению.
Для молодёжи на первом ра-
бочем месте в течение года
допускается установление
зарплаты в размере 85% от
минимальной. Исключена
уже согласованная с проф-
союзами норма об оплате
сверхурочных работ свыше
120 часов в год в тройном
размере. 

Предлагается уменьшить
размер доплат за работу в
ночное время. Существенно
сужаются права профсоюзов
в сфере регулирования тру-
да. Ограничивается коллек-
тивно-договорное регулиро-
вание трудовых отношений.
Профсоюзный комитет наме-
рен решительно протесто-
вать по поводу любых по-
пыток сузить и урезать закон-
ные права трудящихся, пра-
ва и полномочия профсою-
зов.

О. лЕОНОВ, руководитель

секции аналитической и

правовой работы профкома

о текущих изменениях трудового законодательства
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«ПРОФСПIЛКОВЕ ЖиттяЖиття»

Сотрудники налоговой милиции ГНА в Донецкой области с
целью недопущения незаконного возмещения денежных
средств из бюджета, а также привлечения виновных к уголов-
ной ответственности, провели ряд мероприятий по выявлению
и разрушению схем незаконного получения денежных средств
из бюджета путем возмещения налога на добавленную стои-
мость. 

В результате осуществленной работы подразделениями на-
логовой милиции совместно с другими подразделениями нало-
говой службы региона в 2011 году установлено 156 фактов не-
законных заявок на возмещение НДС. Удалось предотвратить
незаконное возмещение налога на добавленную стоимость в
размере свыше 490 млн грн.

Следует отметить, что на протяжении января-октября 2011
года возбуждено 23 криминальных дела в отношении долж-
ностных лиц предприятий, которые пытались незаконно полу-
чить из бюджета возмещение налога на добавленную стои-
мость на общую сумму 132 млн грн.

«К сожалению, налог на добавленную стоимость на сегодня
является самым криминализованным налогом. Поэтому сбор,
возмещение НДС, вопросы налогового кредита мы контроли-
руем особенно тщательным образом. Поэтому дельцам, кото-
рые хотят на данном налоге «нагреть руки», со всей ответ-
ственностью заявляю - не выйдет», - подчеркнул глава комис-
сии из проведения реорганизации ГНА в Донецкой области,
председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко.

С начала проведения широкомасштабной операции по
борьбе с теневыми доходами (с октября прошлого года) в До-
нецкой области легализовали источники своих доходов 97 тыс.
человек.  Всего работа по легализации скрытой занятости при-
несла 29 млн.грн. бюджетных поступлений. 

Так, налоговой милицией Константиновской ОГНИ совмест-
но с УНМ ГНА в Донецкой области в ходе оперативных меро-
приятий было установлено, что директор ООО «Д», выполняя
строительно-монтажные работы предприятиям государствен-
ной формы собственности, завладел государственным сред-
ствами путем завышения заработной платы нанятым работни-
кам на сумму 284 тыс. грн. Прокуратурой по данному факту
возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 191 УК Украины.  

«Для решения данной проблемы мы задействовали все рыча-
ги, - подчеркнул глава комиссии по проведения реорганизации
ГНА в Донецкой области, председатель ГНС в Донецкой области
Вадим Бондаренко. - Это и систематический анализ соответствия
видов предпринимательской деятельности количеству объектов,
на которых она осуществляется, количество наемного  труда, ко-
торое декларируется  работодателями; совместные с органами
местного самоуправления и соответствующими территориаль-
ными подразделениями органов государственной власти конт-
рольно-наблюдательные мероприятия и заслушивания работо-
дателей. Также отрабатывается информация из разнообразных
внутренних и внешних источников, в том числе,  сведения, опуб-
ликованные в СМИ, полученные в жалобах и обращениях граж-
дан, заявлениях юридических лиц и тому подобное».

Пресс-служба ГНА в Донецкой области

На заочном факультете на-
шего университета учится не-
ординарный парень – студент
6-го курса группы ЭПз-11с
Иван Бондаренко. За период
2009-2011 гг. он получил
шесть патентов, написал  кни-
гу «Экологизация в аспекте ин-
новации технологических про-
цессов», которая была реко-
мендована как учебное посо-
бие в Украине и России (все
научные разработки сделаны
им самостоятельно, без кон-
сультаций и руководства пре-
подавателей). Иван имеет ряд
публикаций на Всеукраинских
конференциях, статью в жур-
нале «Охорона довкілля», яв-
ляется стипендиатом стипен-
диальной программы имени

Ивана Пулюя, занял третье
место в областном конкурсе
«Молодые изобретатели Харь-
ковщины» в номинации «На-
учные работы», пишет пре-
красные стихи, создает свои
сайты. Он планирует учиться в
аспирантуре. 

Да, можно сказать, что
Иван – молодец, и это при
том, что он - инвалид  первой
группы с детства. Диагноз -
детский церебральный пара-
лич, спастический тетрапарез
гиперкинетической формы. 

Сейчас парню очень нуж-
на помощь для воплощения
заветной мечты - двигаться
самостоятельно!

Он лечился всю свою
жизнь, но консервативные
методы давали лишь незначи-
тельное улучшение состояния
здоровья. После консультации
московских нейрохирургов
было принято решение о про-
ведении операции по имплан-
тации баклофеновой помпы,
что, по прогнозам докторов,
приведёт к значительному
улучшению его состояния здо-
ровья, а впоследствии и поз-
волит ходить.

Ваня живет с мамой Ири-
ной Юрьевной, которая не
имеет возможности работать,
так как сын нуждается в посто-
янном уходе. Денег на опера-

цию, стоимость которой со-
ставляет 853 690 российских
рублей,  нет.  

Ирина Юрьевна и Ваня
очень надеются на помощь
небезразличных к чужой беде
людей и будут очень благодар-
ны за любую поддержку.

Информация о счетах, на
которые можно перечислять
средства:
1. Номер кошелька Яндекс-
Деньги : 410011136642156.
2. Куйбышевское отделение 
№ 5403 Ощадбанка Украины.
г.Донецк, филиал 5403/0125,
счёт 29099009, МФО
394040, ОКПО 02789233,
расчётный счёт  38190 на
имя Бондаренко Ирины Юрь-
евны.

Домашний адрес семьи
Бондаренко: 
83071, г. Донецк, ул. Градо-
строителей, дом 98, кв.35.

Телефоны для связи: 
(095)121-48-54, (066)041-30-
80, (062)252-04-68. 

E-mail: iva-bondarenko@
yandex.ru, ivbondar@inbox.ru 

Более подробную инфор-
мацию можно найти на автор-
ском сайте Ивана: 
http://bondarenko-ivan-pomo-
gite.narod.ru/.

И. БЕЛяЕВА,
доцент кафедры ПЭ и ООС

КОГДА ГЛАЗА НА МИГ 
Я ЗАКРыВАЮ

Когда глаза на миг я закрываю,
И в голове моей невольный бред.
Я о тебе, сыночек мой, мечтаю,
Пускай тебя, родной, ещё на свете
нет.

Мечтаю я, как ты обнимешь папу,
Как на руки я подниму тебя.
Как ты смешно мою примеришь
шляпу,
И расцелуем с мамой нежно мы тебя!!

Как на реку пойдём с тобой  купаться,
И с девочкой пройдёшь ты первый раз.
Ну а потом на кухне пошептаться,
И счастье на твоём лице пусть ра-
дует мне глаз!

И буду жить лишь ради вас я, с мамой,
Дышать на свете буду ради вас!
И будет мамочка твоя счастливой
самой,
Все звёзды с неба только лишь для
вас...

ПОМОЖЕМ ТАЛАНТЛИВОМУ ЧЕЛОВЕКУ!

Предотвращено незаконное 
возмещение нДС почти 
на полмиллиарда гривен

легализовано почти 
100 тысяч гражданНОВОСТИ ГНА


