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Профком НМАПО імені П.Л.Шупика  
минулого скликання у складі 

 Біляєва Ольга Олександрівна  
 Бригинець Дмитро Дмитрович 
 Видиборець Станіслав Володимирович 
 Вознюк Тетяна Іванівна  
 Дробович Ірина  Іванівна  
 Задніпряний Анатолій Олександрович  
 Коруля Валентина Олександрівна 
 Косаковський Анатолій Лук’янович  
 Лайко Андрій Опанасович 
 Макаров Анатолій Васильович  
 Марчук Семен Савович 
 Мурашко Василь Олександрович  
 Онищенко Валерій Степанович 
 Паламарчук Володимир Іванович 
 Пономаренко Микола Семенович  
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФКОМУ 

 відстоювання законних прав і інтересів членів профспілки з 
питань оплати праці, прав на працю;  

 ведення переговорів по укладанню Колективного договору, 
згідно до Закону «Про Колективні договори та угоди» ;  

 здійснення громадського контролю за додержанням техніки 
безпеки та створенням здорових і безпечних умов праці;  

 контроль за дотриманням трудового законодавства, надання 
(разом з юридичною службою) безплатної допомоги у 
роз’ясненні законодавчих актів і нормативних документів, 
що захищають інтереси працюючих;  

 оздоровлення членів трудового колективу;  
 підтримка морально-психологічного клімату в колективі, 

вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни та праці. 
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Ревізійна комісія  
профкому НМАПО імені П.Л.Шупика  

минулого скликання у складі 

 
 

 Бугро ВалерійІванович – голова ревізійної комісії 
 

 Члени ревізійної комісії: 
 Бурлакова Валентина Іванівна 
 Герцен Генріх Іванович 
 Гош Раїса Іванівна 
 Ополат ГалинаПилипівна  
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Середньомісячна заробітна плата (грн.) 
працюючих в споріднених галузях охорони 

здоров'я України за 2006 – 2013 рр  
 

1073 грн. 
1384 грн. 

1880 грн. 
2331 грн. 

2535 
грнн. 

3047 грн. 

2006 рік 
2007 рік 

2008 рік 
2009 рік 

2010 рік 
2011 рік 

ПрАТ 

"Фармацевтична фірма  
"Дарниця" 

2577 грн. 
3503 грн. 

4134 грн. 
4125 грн. 

5499 грн. 
6611 грн. 

2006 рік 
2007 рік 

2008 рік 
2009 рік 

2010 рік 
2011 рік 

                    НМАПО імені 
П.Л.Шупика 

658  грн. 
870 грн. 

1178 грн. 
1308 грн. 

1545 грн. 
1740 грн. 

2006 рік 
2007 рік 

2008 рік 
2009 рік 

2010 рік 
2011 рік  Працівники 

охорони здоров'я 
України 

3431 

грн. 

3875 
грн. 

2012 рік 
2013 

рік 

2014 рік 

2014 рік 

2544 
грнн. 

3560гр
нн. 

2014 рік 
9100 грн. 
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Кількісні показники оздоровлення 
співробітників НМАПО імені 
П.Л.Шупика  
та їх дітей (2010-2014 рр.) 
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Результати аналізу якісних показників 
додаткових надходжень та соціально-

побутових витрат для працівників  
академії за 2010-2014 рр. 
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Середньомісячна заробітна плата у 
співвідношенні до мінімального 
прожиткового рівня за 2010-2014 рр. 



Профспілкова 
організація  

НМАПО ім.П.Л.Шупика 9 

Використання кошт профбюджету  
за статтями витрат (грн. за 2010-2014 рр.) 
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