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Свою діяльність Городнянський МНВК розпочав 1 вересня 1979 року на підставі рішення № 158 виконкому районної ради народних депутатів від 13 квітня 1979 року, відповідно до пропозицій районних установ та організацій.
При створенні комбінату було відкрито 6
профілів навчання:
автосправа, будівельна справа, оператор
машинного доїння,
тракторна справа,
електротехніка.
В залежності від потреб в кадрах галузей
народного господарства району розширювалась матеріально-технічна база комбінату, закривалися профілі, які в районі не користувались попитом.

Спільна робота
адміністрації та
профспілкової організації Городнянського
МНВК

Відповідно до ліцензії в навчальному закладі здійснюється підготовка кваліфікованих робітників з таких професій:
водій автотранспортних засобів категорії «С» та «ВС», водій
мототранспортних засобів категорії «А», трактористмашиніст с/г виробництва категорії «А». Допрофесійна підготовка здійснюється з таких професій: в’язальниця, вишивальниця, швачка.

Слухачі МНВК опановують професію трактористамашиніста сільськогосподарського виробництва
У навчальній лабораторії
заняття проводить
ст. вчитель Гречуха В. А.

Вчитель Борщ О. І.
вчить майстерності
практичного водіння
мотоцикла

Викладачі МНВК постійно беруть
участь у професійних конкурсах:
 Чайка В. І. – диплом ІІ ст. обласного педагогічного ярмарку серед
директорів МНВК;
 Гречуха В. А. – диплом І ст. обласного педагогічного ярмарку в номінації «Трудове навчання»;
 Гречуха В. А., Філоненко Р. В.,
Чайка В. І. – диплом ІІІ ст. на всеукраїнському конкурсі навчальної
літератури для профтехосвіти в
номінації «Промисловість»;
 Гречуха В. А. – диплом ІІ ст. на
всеукраїнському конкурсі навчальної літератури для профтехосвіти
в номінації «Агропромисловий
комплекс».

Дипломи Міністерства освіти і науки України,
Чернігівського обласного управління освіти і науки,
отримані вчителями МНВК
за участь у професійних конкурсах

Розроблені в Городнянському МНВК навчальні та методичні посібники мають своєю метою сприяння максимальному
використанню можливостей уроку, завдяки чому досягається
більш високий рівень знань, практичних вмінь та навичок.

Наші друковані видання

Планування
навчально-виробничої
роботи заступником
директора з навчальновиховної роботи
Ілясевич О. М.
Майстри практичного
водіння допомагають
слухачам опанувати
професію водія
автотранспортних
засобів категорії “С”
Робота у швейній
майстерні

Цими автобусами
здійснюють підвіз учнів
до міських шкіл

Підвіз учнів з сіл району до місцевих шкіл здійснюють
кваліфіковані водії – працівники комбінату.
28 працівників навчального закладу є членами профспілкової організації працівників освіти і науки України (96% від
загальної кількості).
Первинна профспілкова організація Городнянського
МНВК у своїй діяльності керується Статутом Профспілки,
Положенням про первинну профспілкову організацію, програмними документами з рішеннями профспілкових органів,
чинним законодавством.
Профспілковий комітет цілеспрямовано реалізує законні
права та статутні вимоги щодо захисту трудових, соціальноекономічних прав та інтересів своїх працівників.
Діють комісії:
Культурно-масової роботи.
Щороку організовуються шахові турніри, в яких беруть
участь працівники МНВК, їх діти та учні. На такі змагання
також запрошуються колишні працівники МНВК. Голова
профспілкового комітету Бенедик А. В. є членом міського
шахового клубу, переможець багатьох змагань.
Для працівників МНВК та їх сімей організовуються та
проводяться святкові вечори, вечори відпочинку, виїзди вихідного дня, відзначаються видатні дати в житті членів колективу. Діти працівників відпочивають у літніх оздоровчих
таборах.
Комісія з питань охорони праці здійснює громадський контроль за виконанням адміністрацією МНВК вимог Закону
«Про охорону праці».
Комісія з соціального захисту працівників разом з адміністрацією МНВК вирішує питання щодо порядку надання працівникам соціальних пільг.

Комісія з
культурномасової роботи
вирішує основні
питання підготовки
до чергового
свята

Чергове
засідання комісії
з питань
охорони праці

Комісія
соціального захисту
працівників
за роботою

Профспілкова організація представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування. У 2007 році
два працівники нашого комбінату отримали санаторнокурортне лікування.

План роботи профкому розроблений у відповідності до
дотримання чинного законодавства і сприяє роботі колективу. «Профспілковий куточок» відображає роботу профкому,
інформує про новини.
Колективний договір розглядається на загальних зборах
щорічно для внесення можливих змін, тому реально відповідає потребам працюючих.
За сумлінну працю та зразкове виконання службових
обов’язків педагогічним працівникам щорічно надається грошова винагорода. Профком бере участь у визначенні розміру щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам (згідно з Положенням про порядок надання щорічної
грошової винагороди педагогічним працівникам) за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків, погоджує наказ про її надання.
Голова профкому входить до складу атестаційної комісії
комбінату. Всі питання атестації, атестаційні листи погоджуються з профкомом. Координуються питання підвищення
кваліфікації та курсової перепідготовки педпрацівників.
Профспілковий комітет первинної профспілкової організації МНВК бере участь у розробці правил внутрішнього
трудового розпорядку, разом з адміністрацією навчального
закладу вирішує питання робочого часу і часу відпочинку,
погоджує графік надання відпусток, контролює правильність
нарахування заробітної плати, інших виплат.
У 2006 році за поданням профспілкового комітету введено в дію гнучкий режим робочого часу для водіїв МНВК, що
дало змогу врегулювати робочий час і час відпочинку відповідно чинного законодавства.

Голова профспілкового комітету
Городнянського МНВК Бенедик А. В.
планує роботу

Наша адреса: 15100, Україна
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м. Городня, вул. Чумака,16
тел. (04645) 2-35-24
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