
 

 

Рішення зборів трудового колективу 
 

Протокол № 12 
конференції трудового колективу МФ НаУКМА 

8 квітня 2002 року        м. Миколаїв  
 
Делегатами на конференцію трудового колективу обрано 136 осіб. 
Присутні – 107 осіб. 
Хворі – 3 особи. 
У відрядженні – 7 осіб. 
У відпустці – 5 осіб. 
 
Для ведення конференції трудового колективу обрано робочі органи. 
За чисельний склад президії конференції у кількості 3-х осіб проголосували одного-

лосно. 
По персональному складу президії: 
• Клименко Л.П. 
• Лапченко В.О. 
• Верба С.М. 
проголосували одноголосно. 
 
 За обрання мандатної комісії у кількості 2-х осіб проголосували одноголосно. 
По персональному складу комісії: 
• Кузьмін В.Ф. 
• Янов Л.І. 
 
 За обрання редакційної колегії в кількості 3-х осіб проголосували одноголосно. 
По персональному складу колегії: 
• Голованова А.О. 
• Мещанінов О.П. 
• Трунов О.М. 
проголосували одноголосно. 
 
 Надано слово голові мандатної комісії Кузьміну В.Ф. про чисельне відношення кіль-

кості викладачів та співробітників. Воно відповідає ст. 37 “Закону про освіту”. Збори 
трудового колективу є правомірними. 

Виступ голови мандатної комісії затвердити. 
Проголосували одноголосно. 
 
  
Порядок денний: 
 
1. Звіт про виконання колективного договору за 2001 рік. 
Доповідачі: Клименко Л.П. 
 Лапченко В.О. 
2. Прийняття колективного договору на 2002 рік. 
 Доповідач: Лапченко В.О. 
3. Прийняття Статуту Миколаївського державного гуманітарного університету ім. 

Петра Могили. 
 Доповідач: Клименко Л.П. 
4. Затвердження “Положення про Вчену раду” Миколаївського державного гуманіта-



 

 

рного університету ім. Петра Могили. 
 Доповідач: Клименко Л.П. 
 
 З доповідями по виконанню колективного договору виступили: Клименко Л.П. – 

ректор МФ НаУКМА, Лапченко В.О. – голова профкому. 
В доповіді Клименка Л.П. була освітлена робота адміністрації, науково-трудового 

колективу, а також досягнення наших студентів. 
Доповідь Лапченка В.О. містила в собі звіт про виконання колективного договору за 

2001 рік та задачі перед колективом на 2002 рік. 
 
В обговоренні взяли участь: 
Доцент Кузьменко О.Б. – вніс пропозицію щодо нових баз відпочинку в період літніх 

відпусток. 
Начальник наукового відділу Андрєєв В.І. – запропонував ввести в бібліотеці день 

для заняття науковою роботою для адміністративних працівників. 
Доцент Левковець П.І. – запропонував робити жорсткий контроль за пропусками 

занять студентами. 
 
Після обговорення доповідей по виконанню колективного договору була пропозиція 

визнати його задовільним. 
За таку пропозицію проголосували одноголосно. 
 
 2. Була заслухана доповідь Лапченка В.О. – голови профспілкового комітету – про 

колективний договір на 2002 рік. 
 
Ухвалили: колективний договір на 2002 рік затвердити. 
Підписати колективний договір на 2002 рік доручити ректорові МФ НаУКМА – Кли-

менку Л.П. та голові профкому, проректору з АГР – Лапченку В.О. 
Пропозиція прийнята одноголосно. 
 
З доповіддю по Статуту Миколаївського державного гуманітарного університету ім. 

Петра Могили виступив Клименко Л.П. – ректор МФ НаУКМА. 
 
Ухвалили: Затвердити Статут Миколаївського державного гуманітарного університе-

ту ім. П. Могили. 
Пропозиція прийнята одноголосно. 
 
4. З доповіддю про “Положення про Вчену раду” Миколаївського державного гумані-

тарного університету ім. П. Могили виступив Клименко Л.П., – ректор МФ НаУКМА. 
Ухвалили: затвердити “Положення про Вчену раду” Миколаївського державного 

гуманітарного університету ім. П. Могили 
Пропозиція прийнята одноголосно. 
 
Голова конференції 
Голова профспілкового комітету     В.О. Лапченко 
  
Секретар         С.М. Верба 
 


