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Тези звіту Ленінського райкому
Компартії
України
VIII райпартконференції
Рішення XIX партконфе-, В. П. Лютворт не змогли в| рембудтресту, обласної лі- ли звільнені з посад, 10 —
ренції, липневого, вересне повній мірі розвинути полі карні ім. Ющенка, тресту притягнуто до суворої від
вого (1988 р.) Пленумів ЦК тичні методи керівництва, «Вінницькпромбуд» є серйо повідальності, 2 — виклю
КПРС жовтневого Плену позбавитися від командно- зні недоліки у постановці чено з партії, понад 240 —
му ЦК Компартії України розпоряджувального стилю організаційно
- партійної покарані комітетом народ
мають важливе значення для роботи, підміни радянських роботи.
ного контролю.
районної парторганізації. У та господарських керівників.
Бюро райкому партії не
Проте і сьогодні низку ді
трудових колективах
ра Не відчувалося належної ак завжди предметно займалося лянок очолюють керівники,
перебудови до яких є серйозні претен
йону склалися нові політич тивності в роботі деяких чле забезпеченням
ні і морально-психологічні нів виборних органів район роботи парторганізацій, не зії: вони нерідко уникають
обставини. Комуністи, всі ної парторганізації. які ча пред’являло вимогливість до вирішення гострих і злобо
трудящі висловлюють твер сом не ВИЯВЛЯЛИ потрібної; відділів, для яких, як і ра денних питань, створюючи
не ніше, притаманні коротко тим самим нездоровий мо
ду віру в успіх розпочатої ініціативи, практично
партією справи, свої рішу брали участі в обговоренні строкові інспекторські пере рально-психологічний клімат
не вірки, не відкинуло телефон у колективах.
чість діяти в ім’я перебудо питань на пленумах,
вникали в роботу партор- ний стиль керівництва, по
Райком партії не досяг
ви.
тяг до паперів.
чіткої роботи
з резервом
Минулий період В Д ІЯ Л Ь  ганізацій, де вони стоять
кадрів У деяких парторгана
партобліку.
То
ж
завдання
новообра
НОСТІ райкому партії відз
Тому делегатам конфере ного райкому партії поля нізаціях недостатньо реалі
начений більшою конкретні
зується статутне право кон
стю, діловитістю, критичним нції належить досить уважно гає в забезпеченні такого тролю за діяльністю адмі
підходом в оцінці досягну підійти до формування но порядку, за яким партійний ністрації і за роботою апа
того. З окремих напрямів вого складу виборних ор апарат постійно б перебував рату, бездіяльні більшість
вироблена певна система ро ганів. Адже саме від них в під його контролем, щоб відповідних комісій. З а пі
боти, досягнуті
позитивні більшій мірі буде залежати з його допомогою виборні дсумками звітів і виборів в
виконання в районній парт органи районної парторгані цьому році такі комісії ство
результати.
зації могли повніше і ефе
Робота райкому будувала організації вимог резолюції ктивніше здійснювати свої рені лише в 67 первинних
ся на основі колегіальності. XIX партконференції «Про політичні, організаційні та і цехових парторганізаціях,
Проведено 13 пленумів, 46 демократизацію радянського виховні функції, глибше ана їх кількість зменшилася на
засідань бюро райкому пар суспільства і реформу полі лізувати і активніше впли 79 процентів.
Новообраному райкому па
тії, 3 зборів райпартактиву, тичної системи».
вати на процеси, що від
ртії, первинним парторганіРайком партії спрямову буваються в житті району.
заслухано звіти 7 членів ви
заціям слід в центрі уваги
борних органів районної па вав зусилля первинних парт
У звітному періоді райком
роботу,
рторганізації. На засіданнях організацій, їх низових ла партії як ключове питан тримати кадрову
нок, перш за все на ак ня перебудови розглядав ро проводити її гласно, пості
бюро заслухано звіти 39 па- тивізацію
йно вчити кадри працювати
діяльності і під
рторганізацай, на пл енумі вищення ролі
їх виборних боту з кадрами. На плену по-новому. При необхіднос
райкому — звіт парткому органів, більш повне враху мах і засіданнях бюро рай ті зміцнювати керівництво
ділянок. Слід
тресту «Вінницькпромбуд». вання громадської думки, кому заслухано звіти 6 ке відстаючих
Схвалено досвід роботи 8 ініціативи і самодіяльності рівників, а в парторганіза енергійніше повести наступ
парторганізацій. Проведено людей і трудових колективів. ціях — практично всіх чле на прояви бюрократизму з
З днів райкому партії в парт- Як наслідок — багато парт- нів виборних органів район боку деяких керівних праці
організаціях і 14 днів від організацій наполегливо ве ної парторганізації про їх вників.
Про моральні і політичні
критого листа у трудових дуть пошук розвитку ініці особистий внесок у перебу
втрати,
які завдає бюрок
колективах. Вживалися за ативи трудівників,,їх вихо дову. Регулярно проводилися ратизм, можна судити з лис
співбесіди
з керівниками тів і скарг в райком партії.
ходи по підвищенню конкре вання.
В той же час недостат відстаючих підприємств, на Багато жителів району ви
тності і діловитості в робо
ньо виконують роль полі вчання всіх категорій ви словлюють думку, що на
ті бюро райкому партії.
тичного ядра трудового ко борного партактиву. Ство віть прості питання часто
У практику роботи увій лективу,
невміло діють
в рена школа резерву на сек перетворюються районними
шли закриті і виїзні його умовах
гласності
парт ретарів первинних організа та міськими службами в не
засідання.
Більше питань організації об'єднання «Медцій. Майже на 20 процен розв’язані проблеми. Та й
розглядалося з метою конт техніка»,
«Побутрадіотехпрацівники райкому партії
ролю. Регулярно на плену ніка», міського виробничо- тів скорочена номеклатура не завжди оперативно реа
мах райкому, інформаційних технічного вузла електроз посад райкому партії, роз гують на прояви бюрократи
зустрічах секретарів парт в'язку, фабрики індпошиву секречено резерв на висуван- зму, листи і скарги трудя
організацій, кущових зборах і ремонту одягу. Є партор ня. При вирішенні кадрових щих.
комуністів інформували про ганізації, партійні збори в питань стало більше гласно
У цій роботі, як і в ці
роботу райкому, його бю яких не стали справжніми сті, широко вивчається гро лому
у справі виховання
ро, прийняті ним постанови, органами колективного ви мадська думка, впроваджу кадрів,
необхідно рішуче пі
про хід виконання і реаліза роблення думки. В підго ється виборність на конку двищувати
критики і
цію критичних зауважень і товці їх не бере участь ши рсній основі. По-новому про самокритики,роль
одного з най
пропозицій. Члени бюро ра рокий актив, не забезпечу ведені вибори депутатів у важливіших важелів перебу
йкому несли персональну
місцеві Ради і народні суд дови, Загалом в район
відповідальність за розв’я ється дискусійний характер. ді. Під час минулої звітно- ній парторганізації значно
Райком ще не зумів забе
зання вироблених колегіаль
виборної кампанії на кон піднявся критичний потен
но пріоритетних напрямів зпечити перебудову роботи курсній основі обрано 57,6 ціал проведених
заходів.
парторганізацій
обласних
соціально - економічного ро
Проте не досягнуто голов
процента
партгрупоргів,
62,2
управлінь
і
відомств.
В
де
звитку району.
ного — конструктивності і
яких з них, зокрема в УКБ
37,5
Разом з тим, слід визнати, облвиконкому, управлінні фі секретарів цехових і
дієвості критики і самокри
процента
—
первинних
па
що зроблено лише
перші нансів, облплані недостатньо
тики. Непоодинокі
факти
рторганізацій.
кроки по перебудові робо здійснюється контроль за
неправильного
реагування
Однак недоробок у кад на критику, переслідування
ти районного комітету пар роботою апарату по вико
тії, в цілому партійної ор нанню директив, партії т,а. ровій роботі райкому пар за неї. Деякі керівники й
тії, первинних парторганіза
ганізації. Райком партії не
парторганізацій
уряду, підвищенню
їх цій ще є чимало. Помилки секретарі
завжди виявляв рішучість внеску
розцінюють критичні заува
в
здійснення
завдань
при доборі і роботі з кад ження на свою адресу, як
і послідовність в своїх діях
по оволодінню новими мето перебудови на підвідомчих рами призвели до того, що замах на їх авторитет. Це
дами керівництва, розвитку підприємствах і організаці у звітному періоді 4 члена в кінцевому результаті спо
внуріпартійної демократії, ях.
КПРС з числа керівників і нукає багатьох комуністів
розширенню гласності.
У роботі багатьох цехо секретарів парторганізадій до відмовчування, відмовлень
Бюро, секретарі т.т. В. І. вих парторганізацій об'єд за недоліки у роботі, амора ня від критики на адресу
Левкович,
І. Ф. Шевчук нання «Вінницяенерго», обл- льну поведінку в побуті бу комуністів - керівників.

Перед райкомом партії, звітно - виборні збори по
первинними парторганізаці- казали, що в багатьох про
ями стоїть завдання зроби фспілкових організаціях, зо
ти критику формою свого крема в УПП, УТОС, ПМК
те
життя, дієвим методом ви «Укртрубоцровідбуд»,
правлення помилок і вихо хнікумі м’ясомолочної про
вання кадрів. В значній мі мисловості не просліджуері це буде залежати
від ться поворот до вирішення
посилення контролю і пере соціальних питань, захисту
вірки виконання прийнятих законних інтересів трудя
рішень як в райкомі, так і щих, поволі впроваджують
в первинних парторганіза- ся демократичні засади, гла
сність. Райком, чимало парт
діях.
Керуючись
рішеннями організацій не забезпечили
XIX партконференції, пос дієву перебудову і методи
тановою ЦК КПРС по Та керівництва народними до
шкентській парторганізації, зорцями, комсомольськими
важливо наполегливо удо організаціями. Досі не від
сконалювати
роботу
по чутно належної ініціативи
і цілеспрямованості в полі
відбору в партію.
Всього за минулий період пшенні всієї виховної робо
в партію прийнято 1188 чо ти з молоддю в райкомі ко
ловік. В цілому по району мсомолу.
безпідставно
скоротився
Винятково важливі
за
прийом в партію, в деяких вдання, накреслені XIX партпарторганізаціях допускає конференцією,
вимагають
ться поспішність, не глибо нових підходів в ідеологіч
ке вивчення ділових, полі ному забезпеченні перебудо
тичних, моральних якостей ви, демократизації громад
вступаючих.
ського життя.
Проте оргвідділ, його за
У звітному періоді рай
відуючий тов. В. В. Титар- ком партії особливу увагу
ченко, парткомісія, (голова надавав оволодіннютру
тов. М. Ф. Чухась) глибоко дящими району ідейно-те
не аналізували стан справ, оретичною концепцією пе
не пред’являли
належної ребудови, формуванню у них
вимогливості до секретарів високої політичної культу
мислення.
парторганізацій, перш
за ри і сучасного
все до звільнених, які зро Реалізуючи критичні заува
зуміли установки ЦК про ження, висловлені на XIX
недопустимість форсування партконференції, виробле
росту рядів КПРС як від на система вивчення громамову від копіткої роботи удськрї думки, політичного
трудящих.
по підготовці людей до при інформування
Члени райкому, весь актив
йому в партію.
У відповідності з
резо чимало зробили для роз’яс
люцією XIX партконферен нення і пропаганди матері
з’їзду, XIX
ції про реформу політичної алів XXVII
насту
системи, винятково важли партконференції,
вим є забезпечення повно пних Пленумів ЦК нашої
партії.
владдя районної Ради на
Проте райкому партії не
родних депутатів у розв’я
занні питань соціально-еко в повній мірі вдалося за
номічного розвитку району. безпечити виконання вимог
Останнім часом роль Ра постанови ЦК КПРС «Про
перебудову системи політи
ди у вирішенні цих питань, чного та економічного нав
а разом з тим її авторитет чання трудящих».
зростають. Разом
з тим
Серйозного
поліпшення
сьогодні
немає
впевне вимагає лекційна пропаган
ності в тому, що районна да. Багато лекторів ще не
Рада здатна повністю взя зуміли перебудуватися
з
ти на себе т у нелегку но врахуванням рівня знань та
шу, яка їй належить у зв’я
зку з розмежуванням функ інф ормованої людей, не
завжди правильно викори
цій між партійними і ра
стовують можливості глас
дянськими органами.
ності.
Перебудова районної Ра
У практичній роботі по
ди, його виконкому і від
ділів іде поки що повільно. ідеологічному забезпеченню
Багато депутатів, відповіда перебудови,, райком парт,її
льних працівників райвико ще недостатньо використав
нкому нерідко уникають ви можливості наявних засобів
рішення (злободенних про масової інформації. В ба
не
блем, не виявляють потріб гатотиражних газетах
вистачає аналітичних публі
ної ініціативи.
проблем
Далеко не скрізь предме кацій з гострих
тно здійснюється партійне підприємств, діяльності па
керівництво радами трудо ртійних організацій, ідейно
го та морального вихован
вих колективів.
Нещодавні звіти профко ня.
мів про роботу по здійс
ненню перебудови, а також (Закінчення на 2-ій стор.)

2 стор.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

18 листопада 1988 року.

Тези звіту Ленінського райкому
Компартії України
V III райпартконференції
(Закінчення. Початок на
1 стор.).
Райкому партії, партрр
ганізаціям не в повній мі
рі вдається викорінення за
стійних явищ у наочній агі
тації у відповідності з по
становами
ЦК Компартії
України з цього Питання.
Нерідко вона відірвана від
конкретних завдань трудо
вих колективів.
Сьогодні надзвичайно ва
жливо вміти вести дискусію,
не боятися гострих питань,
доводити і показувати, що
лише конкретними справа
ми вирішується доля пере
будови, давати відсіч дема
гогам. Приклад в цьому по
винен показувати партійний
актив.
Особливу увагу у вихоь
ній роботі парторганізації
мають приділяти формуван
ню у кожної людини п атріотизму,
інтернаціоналіз
му, почуття гордості за на
шу багатонаціональну Ба
тьківщину. В райкомі в ці
лому забезпечуються вимо
ги партії по розвитку між
національних відносин. Ра
зом з тим не скрізь приді
ляється належна увага ви
хованню людей в дусі від
повідальності з а вирішення
загальнонародних завдань.
Поліпшення потребує
рі
вень викладання і вивчення
рідної, а також російської
мов. Частина кадрів націо
нальний процес уявляє безпроблемним. Це в той час,
коли трапляються непооди
нокі факти націоналістичних
висловлювань, спроб органі
зації масових зібрань.
Наведені недоліки пояс
нюються спрощеним підхо
дом до цих питань відділу
пропаганди та агітації рай
кому партії (завідуюча тов.
Осаулен ко Г. О.), який мало
займається прогнозуванням
громадської думки, форму
ванням нових підходів
у
роботі з різними соціальни
ми групами і віковими ка
тегоріями населення.
Посиленої уваги вимагає
військово - патріотичне і
фізичне виховання.
Через
послаблення роботи райко
му партії, багатьох парторганізацій, райвиконкому ко
жен другий призовник, який
складав нормативи ГПО, не
підтвердив їх.
Нового творчого підходу
вимагає також науково-ате
їстичне виховання. Не від
чуваються дієвого впливу на
постановку атеїстичної про
паганди в районі з боку
комісії сприяння контролю
за дотриманням законодав
ства про релігійні культи,
яку очолює кандидат в чле
ни райкому, секретар рай

виконкому тов В. О. Сокур. Зулинського.
сті в бригадах з елемента як господарським керівни на 37 коп. на карбованець
У деяких парторганізаціНовообраному
райкому ми госпрозрахунку працює кам, парторганізаціям, так зарплати. А коли б кожне
ях незадовільно здійснюєть партії необхідно знати стан менше 40 процентів робіт і райкому партії та райви підприємство незалежно від
ся контроль за виконанням справ у навчальних закла ників, в кожному третьому конкому.
його відомчої підпорядко
вимог ІД К КПРС по зміц- дах, більше радитися з пе колективі такі бригади вза
ваності випускало цих то
Дещо
посилилася
увага
енню дисципліни і порядку. дагогами. ширше залучати галі не створені.
райкому до
забезпечення варів не менше ніж на
Як і раніше, в районі зкоєно їх до вирішення конкретних
Систематично не виконую перебудови їв роботі транс один карбованець на ко
велику кількість злочинів, завдань^ які сггоя)гь деред ться в районі договірні портних засобів. Заплано жен карбованець
фонду
пов’язаних з пияцтвом, са районною партійною орга зобов’язання
на поставку вані обсяги вантажних пе зарплати, їх виробництво
могоноварінням,
отриман нізацією,
продукції. Не досягнуто до ревезень в поточній п’яти в цілому по району збіль
ням нетрудових доходів. В
У відповідності з рішен корінного поліпшення якос річці в основному виконую шилося б на 15 мли. крб.
ряді випадків участь бра- ням
XIX партконференції ті виробів. За останні два ться. Проте тут нерідко ви
Що стосується розвитку
ли в них і комуністи. За відповідальні завдання сто роки на 13 підприємствах пускаються питання вико сфери
платних послуг,
то
звітний період виключені з ять перед райкомом пар виключено з планів реалі нання договірних зобов’я необхідно
досягти їх щоріч
лав КПРС за кримінальні тії по соціально - економіч зації неякісної продукції на зань по перевезенню, підви
на
15—20
злочини, розтрати, хабарни ному розвитку району. Це суму близько 400 тис. крб. щення коефіцієнта викори ного приросту
за рахунок розши
цтво, розкрадання, спекуля питання за звітний період Таке становище пояснюється стання і скорочення поро процентів
рення видів (послуг. Сторон
цію, зловживання спиртни розглядалося на трьох пле ще низькою в деяких випа жніх пробігів рухомого скла нім від цих життєво важ
ми напоями, морально-побу нумах, кількох засіданнях дках вимогливістю, а то й ду, викорінення приписок ливих
проблем не повинен
тове розтління, порушення бюро райкому партії. Чле лібералізмом бюро райкому, обсягів виконуваних робіт. стояти
жоден
трудовий
партійної,
державної та ни райкому, провідні спеці первинних парторганізацій
Неспішно перебудовують колектив, незалежно від
трудової дисципліни
157 алісти, наукові та партійні до керівників та спеціаліс ся підприємства
зв’язку: профілю його діяльності. З
працівники надавали прак тів за доручену ділянку ро зриваються плани по об’є цією метою слід більш (пре
чоловік.
Низька ефективність робо тичну допомогу відстаючим боти.
му продукції
і тарифних дметно розвивати коопера
ти добровільних народних підприємствам. Зусилля па
Чимало невирішених про прибутках, надходять скар тивний рух, індивідуальну
рторганізацій,
трудових
ко
дружин. Серйозні недоліки
блем є в капітальному бу ги на низьку якість і куль, трудову діяльність.
спрямовувалися дівництві: систематично не туру обслуговування.
є в діяльності правоохорон лективів
У звітному періоді не все
них органів. Повільно йде перш за все на подальшу освоюються обсяги капіта
Гострою зостається житло
перебудова виховної робо інтенсифікацію суспільного льних вкладень, значне від ва проблема: черга на от було зроблено для виконан
ти за місцем проживання, виробництва і поліпшення ставання допущено на бу римання житла досягла 11 ня прийнятих пленумами і
бездіяльними зостаються ра якості роботи, перехід на дівництві об’єктів промисло тисяч сімей. Щоб вирішити бюро райкому партії поста
ди громадськості мікрора нові методи господарюван вого і соціально-культурно її у відповідності з компле нов щодо участі трудових
у
вирішенні
йонів, кімнати школярів при ня, пріоритетний розвиток го призначення. На рекон ксною цільовою програмою колективів
Продовольчої програми.
ЖЕД, не будуються
най соціальної сфери.
струкцію і технічне переос «Житло» до 2000 року, необ
В результаті досягнуті те нащення підприємств за ми хідно збільшити темпи бу
Серйозні недоліки є в ро
простіші спортивні споруди,
торгівлі.
не обладнані агітмайданчи мпи росту обсягів промис нулий час використано ли дівництва житла більше, боті підприємств
лового виробництва і проду ше 77 процентів виділених ніж у 2 рази. А це стане З боку бюро райкому пар
ки.
У звітному періоді чима ктивності праці більш ніж капвкладень.
реальним (Лише у випадку тії, райвиконкому була за
до
ло зроблено по розв’язан вдвічі перевершують завдан
Абсолютна більшість ор приведення в дію всіх на нижена вимогливість
років п’ятирічки. ганізацій з початку року
керівництва торговельними
ню проблем народної осві ня двох
явних
для
будівництва
жит
організаціями за надходжен
ти. Цьому питанню присвя Вище середньорічних вони і працюють на колективному ла можливостей.
і госпрозрахунку,
чувалися два пленуми, зві в поточному році. За мину підряді
Слабо розвивається в ра ням у торгівлю необхідних
ти парторганізацій кількох лий період п’ятирічки пона проте багато хто не лише
йоні
будівництво госпспосо населенню товарів у стро
дплановий
прибуток
складає
передніх шкіл заслуховува
не додали у роботі, а нав
бом.
Не ікраще становище гій відповідності з укладе
17,4
мли.
крб.,
перевикона
лися на бюро райкому пар
паки — стали працювати гі
ні
плани
випуску
товарів
на
з
індивідуальним
будівницт ними договорами. Не вико
рше.
тії. Разом з тим, ще низь
ристовується сповна потуж
кою зостається якість під родного вжитку і платних
У звітному періоді рай вом. Лише завод «Кристал» ність комбінату напівфаб
послуг
населенню,
продук
завершив
усі
роботи,
пов’я
ком паїртії
недостатньо
готовки спеціалістів у вузах
та технікумах. Лише за пі ції вищої категорії якості. впливав на більш ефекти зані з оформленням доку рикатів, не регулярно над
Виконані
плани
по
введен
дсумками минулого навча
вне використання економі ментації по відведенню ді ходить в універсами та про
льного року 300 чоловік від ню в експлуатацію житла, чних важелів і стимулів для лянок. Проте райком партії, дмагазини продукція закла
раховані
як невстигаючі. шкіл, лікувальних та дош посилення інтенсифікації ви- його бюро не зажадали від дів громадського харчуван
кільних закладів та інших робництва.
Через послаб керівників підприємств, па
Принижена роль суспільних об’єктів
соцкультпобуту. лення контролю з боку ке рторганізацій предметно за ня.
наук у вихованні
молоді. Збільшилися обсяги ванта
Необхідно посилити «ро
рівників, парторганізації на йнятися будівництвом жи боту по перебудові закладів
Кожен 4-й студент має з жних та пасажирських пе 12 промислових підприємст тла.
цих дисциплін посередні оці ревезень, розширилися по вах, з яких 8 працюють в
Не менш складним є за охорони здоров’я, зміцнен
нки.
тужності підприємств зв’я умовах госпрозрахунку, пі вдання значного збільшення ня їх матеріально-технічної
Гостро
стоїть проблема зку.
сля переходу на н о в і умови виробництва товарів народ бази.
Парторганізації, трудові
поліпшення кадрового по
Разом з тим не забезпе оплати праці, значний ріст ного вжитку, розвитку сфе
тенціалу, зміцнення матері чені стабільні темпи росту зарплати не супроводжує ри послуг. Багато партор колективи району вступили
альної бази в системі про промислового виробництва, ться відповідним підвищен ганізацій, зокрема, заводів в найбільш важкий і від
апаратури, повідальний етап перебудо
фосвіти. Окремі її керівні підготовка і організація ро ням продуктивності праці. радіотехнічної
працівники: ще сповна ус боти підприємств на пов На 6 підприємствах взагалі «Термінал», тресту «Вінни- ви — в етап практичної ре
особливо
агробуду, алізації. Зараз
відомили складність нових ному госпрозрахунку са
немає приросту продукції за цькпромбуд»,
Багато рахунок зростання продук облрембудтресту і ряду ін важливо правильно розподі
завдань. Бездіяльна
рада мофінансуванні.
райвно. Деякі педагоги не па реорганізацій виявилися тивності праці. Багато фор ших глибоко не займають лити сили, продумати дета
на всіх ділянках
є ідеалом для учнів, висо не готовими до роботи
в малізму було допущено при ся цими питаннями, проя лі, щоб
ким прикладом громадянсь нових умовах
господарю переході будівельних органі вляють лібералізм в оцінці підвищити ефективність на
5 шої роботи, щоб рішуче до
кої зрілості, 60 процентів вання, не поспішають осво зацій на нові тарифні став діяльності керівників,
підприємств знизили об’єми лаючи труднощі, критичні
опитуваних учнів сказали, ювати методи
партійного ки і посадові оклади.
що їх вчителі не вимогли керівництва економікою. На
Повільно впроваджують, їх виробництва. Сьогодні всі ше і вимогливіше оцінювати
ві. кожен другий — що не кількох підприємствах пові ся нові прогресивні форми підприємства, для яких ТНВ досягнуте, наполегливо ви
об’єктивні і несправедливі. льно йде скорочення понад організації праці, орендний не є основною продукцією, конувати рішення XIX Все
Відзначені факти, а за ни нормативних запасів товар підряд. В той же час є чи виробляють їх менш, ніж на союзної конференції КПРС,
ми тенденція, пояснюються но-матеріальних цінностей і мало
та вересневого
низькорентабельних, 50 коп на 1 крб. фонду за липневого
устатку збиткових ви робництв, де робітної плати, а підприєм (1988
насамперед низькою вимог невстановленого
р.) Пленумів
ЦК
ливістю до кадрів з боку вання, слабо впроваджує можна успішно впроваджу ства будіндустрії та пром- КПРС, жовтневого (1988р.)
райвно, його завідуючого, ться внутрівиробничий гос вати оренду. Цим питанням матеріалів виготовили їх Пленуму ЦК Компартії Ук
члена райкому партії В. С. прозрахунок. У промислово треба предметно займатися з початку
року
лише раїни.

Наші делегати VIII
райпартконференції
Азаров О. Д. — зав. ка
федрою
обчислювальної
техніки), Бабій В. М. —
— секретар парткому, Буренніков Ю. А. — голова
профкому викладачів і спі
вробітників,
Горшечніков
Г. В. — викладач кафедри
охорони праці,
Домбровська Н. В. — студентка
5-го курсу факультету об
числювальної техніки, Дубиненко С. В.
доцент
кафедри
автоматизованих

систем управління, Козак
А. А. — головний інженер
СКТБ «Модуль», Кузьмін
І. В. — ректор інституту,
Кутін В. М. — завідуючий
кафедрою
електростанцій,
Лесько О. Й.
заступник
секретаря парткому, Ніконов М. І. — електрик ад
міністративно - господарсь
кої частини, Солейко П. Т.
— ветеран партії, Сніжко
Л. О. — інженер СКТБ
«Модуль», Семенюк В. П.
— студент 5-го курсу ма
шинобудівного факультету.

Т ака моя д ум ка
Я уважно вивчив пропози
ції ректорату про склад і
обрання ради Інституту. («За

до цього колегіального орга
ну управління Інститутом.
Звичайно, представники від

ди (а таких у нас багато),
які б могли успішно викону

інженерні кадри»
жовтня 1988 р.)

партійних і громадських ор
ганізацій, навчальних і тру

ні на раду, на ділі здійсню
вати перебудову
інституту.

від
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Зваживши всі «за» і «про
ти», вважаю, що члени вче

дових колективів
повинні
входити до складу інститут

ної ради, парткому, комітету
комсомолу повинні працюва

ської ради, але, повторюю,
не з числа вже обраних то

ти

в цих

виборних органах

з максимальним

навантажен

ня, а для ефективної і плід
ної роботи в раді вузу їм
не вистачить часу. Тому слід
утримуватися від обрання їх

варишів до керівних органів,
або з тих, що займають ад
міністративні посади.
Членами ради вузу повин
ні стати авторитетні, прин
ципові, широко освічені лю
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