
№ 34-35  
(860-861) 
1.09.2016

3ЧЕРГОВЕ, АЛЕ НЕ ОСТАННЄ ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ

ЛІТО–2016
ПІДБИВАЄМО  
ПІДСУМКИ 
ОЗДОРОВЛЕННЯ  
ТА ВІДПОЧИНКУ 
ДІТЕЙ 7

ОСВІТА

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ВИХОВУВАТИМЕ 
НОВИХ УКРАЇНЦІВ
ЗА ЗАДУМОМ РЕФОРМАТОРІВ, ЗМІНИ БУДЕ 
ЗАПРОВАДЖЕНО В 2018 РОЦІ

ГЕНЕРАЛЬНУ УГОДУ

УКЛА ДЕНО 4 – 5

3

6

ОБЛАСНІЙ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
УТОГ – 70 

ТИСНЯВА У ЛАВАХ 
ПРОХАЧІВ 
КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЩО 
ПОТРЕБУВАТИМУТЬ 
СУБСИДІЙ, ЗРОСТЕ  
ДО 9 МЛН 11

8 – 9

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБУЄ 
ВИРІШЕННЯ: НЕГАЙНО 

ЗАХИСТИТИ ВІТЧИЗНЯНИХ 
ВИРОБНИКІВ МІНЕРАЛЬНИХ 

ДОБРИВ

 WWW.PSV.ORG.UAГАЗЕТА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ



2 ПРОФСПІЛКОВІ 
ВІСТІ  № 34–35

1 вересня 2016ГОЛОВНЕ

25 серпня курс долара сягнув 
максимальної за останні 3 місяці 
позначки у 25,3 грн. Експерти пе-
редрікають подальшу девальва-
цію національної валюти. Біль-
шість аналітиків схильні вважати, 
що до кінця поточного року грив-
ня може подолати психологічну 
межу в 30 грн за долар. І тільки 
Нацбанк абсолютно спокійний: 
для гривні досить сприятливий 
момент. Хоча саме зараз на між-
банківському ринку ажіотаж: по-
пит зростає, а пропозиція зали-
шається на тому ж рівні. 

Чи вдасться утримати гривню бодай на по-

значці 27 за долар? На думку експертів, 

такий сценарій вважатиметься позитив-

ним. Головна умова для його реалізації 

– черговий і довгоочікуваний транш від Міжна-

родного валютного фонду. Він має надійти во-

сени. Якщо транш і надалі затримуватимуть, 

курс легко перетне позначку 30 грн за долар.

Зауважимо, що на гроші від МВФ сподівали-

ся ще в липні. Однак процес затягнувся начеб-

то через технічні причини. Насправді, ствер-

джують фінансові фахівці, через те, що Украї-

на не встигла виконати взяті на себе 

зобов’язання. І це схоже на правду. Як заявив 

міністр фінансів Олександр Данилюк, нині 

транш «застряг» по дорозі до України через те, 

що електронне декларування статків чиновни-

ків повноцінно не запрацювало. 

Від МВФ очікують більше мільярда доларів. 

Подальше співробітництво з фондом дозво-

лить отримати кошти й від інших організацій 

та держав. 

Та все це – в перспективі. Близькій чи дале-

кій, покаже час. А гривня продовжує своє па-

діння. Одна з причин, переконують аналітики, 

так звані девальваційні очікування. Це коли 

українці діють з пересторогою. У кого є зайві 

гривні, намагаються купити долари, щоб у 

майбутньому бути у виграші. З іншого боку, ті, 

у кого є долари, не квапляться їх продавати і 

чекають ще більшого зміцнення долара. Щоб 

теж бути у виграші. 

Експерти запропонували несподівану 

розв’язку: чим швидше подорожчає долар, тим 

спокійніше буде всім. Фінансовий аналітик 

Олександр Паращій переконаний: курс стабі-

лізується на позначці у 27 грн за долар, тож 

більше рости не буде. На цьому «девальвацій-

ні» страждання й зупиняться. 

Економіст Андрій Шевчишин не вбачає у 

падінні гривні нічого надзвичайного. Восени, 

стверджує він, тиск на гривню природно поси-

люється, адже доводиться запасатися імпорт-

ним газом до нового опалювального сезону, а 

країна змушена активніше погашати іноземні 

кредити. 

От тільки населенню від таких авторитет-

них оцінок не легше. Адже дуже скоро воно 

відчує наслідки девальвації – подорожчання 

бензину, енергоресурсів, техніки і продуктів.

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
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ГРИВНЯ 
ПАДАЄ 

ТЕСТ  
НА ПРАВДИВІСТЬ

У середині серпня офіційно 

мало б стартувати електро-

нне декларування доходів 

українських чиновників. 

Впродовж 2 місяців урядовці, депу-

тати, судді, прокурори та слідчі по-

винні заповнити електронні звіти. 

Для того, аби борці з корупцією 

змогли проаналізувати, чи співпа-

дають статки чиновників та їхніх 

родичів з витратами. За прихову-

вання достовірної інформації пе-

редбачено покарання: штраф від 17 

тис. грн, конфіскація майна й на-

віть позбавлення волі на термін до 

2 років. 

Однак у миттєвий успіх дуже 

мало хто вірить. «Знаючи систему 

судочинства в Україні, ми не очі-

куємо, що найближчим часом бу-

дуть якісь надгучні справи», – за-

являють самі розробники електро-

нного декларування. Та все ж спо-

діваються, що фінансова публіч-

ність, врешті-решт, очистить вла-

ду в майбутньому. Цього чекає 

українське суспільство.

Відкриті декларації чиновників 

– одна з вимог до України від пред-

ставників Євросоюзу та Міжнарод-

ного валютного фонду. Наша країна 

не зможе розраховувати на безвізо-

вий режим без повноцінного, а не 

тестового, запуску системи електро-

нного декларування. 

Експерти антикорупційної гру-

пи «Реанімаційний пакет реформ» 

уже встигли дійти висновку, що 

систему електронного декларуван-

ня можуть запустити в режимі, 

який гарантуватиме безкарність 

багатьом чиновникам. До такого 

висновку підштовхнула відмова 

служби у сертифікації комплексу 

збирання та обробки електронних 

декларацій. Напередодні старту 

Державне агентство спеціального 

зв’язку ухвалило офіційне рішення 

не надавати системі електронних 

декларацій такий сертифікат. На-

чебто з міркувань національної 

безпеки. «Українська влада готу-

ється перенести запуск системи 

електронних декларацій або запус-

тити її таким чином, щоб гаранту-

вати безкарність чиновникам, які 

подали неправдиві відомості про 

свою власність», – наголошується 

в заяві антикорупційної групи. 

Тому й відбувся фальш-старт 

15 серпня. Повноцінне декларуван-

ня має розпочатися сьогодні.
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РЕЗОНАНС

Це четверте підви-

щення тарифів, 

однак не останнє. 

П’яте, яке мало б 

стати останнім, заплано-

ване на березень наступ-

ного року. Після березне-

вого подорожчання всі 

споживачі (і міські, і 

сільські) будуть розподі-

лені лише на дві катего-

рії: на тих, хто використо-

вує до 100 кіловат, і тих, 

хто більше бодай на кіло-

ват. Перші платитимуть 

по 90 копійок, решта – по 

1 грн 68 копійок. Ніяких 

пільг Урядом не перед-

бачено. 

Ситуація довкола но-

вих тарифів трохи дивна. 

Виробники електро-

енергії запевняють, що 

підвищення назріло вже 

давно, а експерти ствер-

джують: нові цифри зави-

щені. І тільки в Уряді мов-

чать. А населення вже по-

чинає замислюватись, на 

чому зекономити. Адже 

для більшості українців 

нові ціни на електроенер-

гію й справді «непідйом-

ні». Тож доведеться від-

мовитись від пральної ма-

шини, електричного чай-

ника, праски, мікрохви-

льової печі тощо. Про те-

плу підлогу доведеться 

забути назавжди. Елек-

троприлади для обігріву 

приміщень взимку, коли 

батареї холодні, можна 

сховати подалі, або взага-

лі здати на металобрухт. 

Можна запропонувати ді-

тям вчити уроки біля 

свічки. Не зайве відмови-

тись і від телевізора. Що 

там можна побачити й по-

чути? Хіба що те, що ось-

ось заживемо краще. Та 

ще й за європейськими 

зразками.

І ще одне. Якщо в по-

мешканнях ще якось 

можна зекономити, то як 

відреагують на підвищен-

ня тарифів на електрое-

нергію у сфері послуг – 

магазинах, кафе, перукар-

нях, ремонтних майстер-

нях тощо?

-
-

КОМЕНТАР

Якщо вірити прогнозам Міністерства соціальної 
політики, то кількість осіб, що потребуватимуть 
субсидій з початком опалювального сезону, 
зросте до 9 млн. Про таке нещодавно заявив 
профільний міністр Андрій Рева. Він зазначив, 
що 2014 року для того, щоб утримати тарифи на 
рівні, який «тішить око», з державної казни НАК 
«Нафтогаз України» отримав 114 млрд грн. 
«Щоб утримати рівень цін 2016 року, потрібно 
знайти в бюджеті 170 млрд грн. Сьогодні в бю-
джеті передбачено 40 млрд грн на пільги та суб-
сидії. При цьому різниця, ціна питання, – 
130 млрд грн», – підсумував міністр. І додав, що 
всі зусилля Уряду будуть спрямовані на підви-
щення соціальних стандартів.

Експерти з цього приводу мають свою думку. Бо 

що на практиці означає така велика кількість до-

могосподарств, які претендують на субсидію? 

Що кожен четвертий мешканець України є за-

лежним від держави, потребуючи субсидії на оплату 

житлово-комунальних послуг.

Минулого року 43% рахунків за комунальні послуги 

покривалися субсидіями. У цьому році через підви-

щення тарифів з 1 липня, цифра збільшиться вдвічі, 

кажуть експерти. Це при тому, що зріс рівень безробіт-

тя, а розмір мінімальної заробітної плати за 9 місяців – 

з вересня минулого року – зріс на 72 грн.

Аналітики застерігають, що збільшення кількості суб-

сидій є небезпечним для країни. Державний бюджет – 

це 650–700 млрд грн. Якщо «прірва» по субсидіях збіль-

шиться до 100 млрд, бюджет просто не витримає такого 

навантаження. Як результат, не буде виплат зарплат і 

пенсій.

Пересічним українцям такі математичні висновки ні 

про що не говорять. Та вони збагнули, що субсидія – це 

приниження людини, створення такої системи, коли 

чесною працею не вдається забезпечити собі комфорт-

ні умови життя.

Натомість влада закликає потурбуватись про субсидії 

завчасно. «Все-таки не варто чекати листопада, а йти 

оформляти субсидію саме сьогодні, коли немає вели-

кого навантаження на місцеві органи влади, немає 

черг, коли можна все зробити в штатному режимі», – 

заявив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

-
-
-

-
-
-

-

-

КОМЕНТАР

ТИСНЯВА У ЛАВАХ 
ПРОХАЧІВ 

2014 
(тариф 
не діє)

з 1 квітня
2015

(тариф не 
діє)

з 1 вересня 
2015 

(тариф не 
діє)

з 1 березня 
2016 

(чинний 
тариф)

з 1 вересня 
2016 

(новий 
тариф)

з 1 березня 
2017 

(останнє із 
запланованих)

30,8 коп. 36,6 коп. 45,6 коп. 57 коп. 71,4 коп. 90 коп.

41,9 коп. 63 коп. 78,9 коп. 99 коп. 1 грн  
29 коп.

1 грн  
68 коп.

1 грн  
34 коп.

1 грн  
40,7 коп.

1 грн  
47,9 коп.

1 грн  
56 коп.

1 грн  
65,8 коп.

1 грн  
68 коп.

На опалення 
та на гаряче 

водопостачання

На холодне 
водопостачання та 

водовідведення
Постачання газу Послуги зв’язку

Утримання 
будинків та 

прибудинкових 
територій

ЗАГАЛОМ З 
2014 РОКУ 

ДО 1 БЕРЕЗНЯ 
2017 РОКУ 

ТАРИФ 
ПІДНІМЕТЬСЯ 

НА:

  
– 100-600 

  
– до 100 

  
– понад 600 

Першого ж дня осені на країну очікує новий етап підвищення тарифів на електро енергію. 
Залежно від регіону її вартість зросте на 21–23%.
Від вересня споживачі, які використовують до 100 кіловат-годин, платитимуть 72 копійки 
за один кіловат. Раніше ця сума складала 57 копійок. Але тих, хто споживає таку кількість 
електроенергії, насправді дуже мало. Більшість потрапляє до другої категорії – від 101 до 
600 кіловат на годину. Коштуватиме таке задоволення 1,29 грн. Ті, хто не потрапляє до вка-
заної категорії, будуть сплачувати 1,64 грн. Відтак це підвищення істотно позначиться на 
напівпорожніх гаманцях українців.
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Підписи під цим надважливим 

документом, що покликаний 

розпочати нову історію взаємо-

дії щодо соціально-економіч-

ної політики держави, розвитку наці-

ональної економіки та створення на-

лежних умов для праці громадян, по-

ставили Прем’єр-міністр України Во-

лодимир Гройсман, керівник СПО 

об’єднань профспілок, Голова ФПУ 

Григорій Осовий, а також перший за-

ступник голови СПО роботодавців 

Олексій Мірошниченко.

Угоду було погоджено з керів-

никами членських організацій 

ФПУ, головами всеукраїнських 

репрезентативних профспілок 

на національному рівні.

Генеральна угода склада-

ється з трьох розділів: «Під-

вищення конкурентоздатнос-

ті національного виробника 

та забезпечення зростання за-

йнятості», «Оплата, умови, охо-

рона праці та соціальний захист 

працюючих», «Соціальний діа-

лог», загальних, заключних поло-

жень та семи додатків.

Економічний блок Угоди містить 

спільні домовленості сторін щодо 

вжиття спільних заходів, спрямова-

них на розвиток внутрішнього ринку, 

підтримку вітчизняного виробництва, 

вирішення проблемних питань еконо-

мічного розвитку і діяльності бізнесу, 

зокрема в частині інвестиційної діяль-

ності, кредитування реального секто-

ру, погашення заборгованості держа-

ви перед бізнесом з відшкодування 

ПДВ і повернення передплат податку 

на прибуток, здійснення заходів щодо 

відновлення виробництва та запобі-

гання можливому банкрутству страте-

гічних підприємств. Значна увага при-

ділена питанням державної і тариф-

ної політики.

В свою чергу, соціальний блок Угоди 

містить положення, які визначають:

– для підприємств небюджетної 

сфери: темпи зростання середньої за-

робітної плати; тарифну ставку робіт-

ника І розряду у 2016 році та проведен-

ня переговорів щодо встановлення її 

розміру в 2017 році; розмір заробітної 

плати некваліфікованого працівника; 

перелік і розміри доплат та надбавок 

до тарифних ставок, окладів і посадо-

вих окладів працівників, підприємств, 

установ і організацій, що мають між-

галузевий характер тощо;

– для бюджетної сфери: недопу-

щення збільшення грошового розриву 

між посадовим окладом (тарифною 

ставкою) працівника I тарифного роз-

ряду Єдиної тарифної сітки та міні-

мальною заробітною платою; поря-

док проведення переговорів щодо 

встановлення цих розмірів, їх під-

вищення з урахуванням можли-

востей виконання зведеного бю-

джету, збільшення фонду опла-

ти праці для державних служ-

бовців тощо.

Значну увагу приділено пи-

танню погашення заборгованос-

ті із заробітної плати та вжиття 

заходів задля недопущення її ви-

никнення.

Розділ також містить низку до-

мовленостей з питань охорони праці, 

соціального захисту, гуманітарних 

питань, молодіжної політики, задово-

лення духовних потреб населення.

Розділ, присвячений соціальному 

діалогу, окреслює форми співпраці 

сторін у контексті реалізації Угоди.

Угодою визначено низку рекомен-

дацій для сторін колективних перего-

ворів на галузевому та територіально-

му рівнях, а також для включення у 

колективні договори.

ПРИВІТАННЯ

ДОВІДКОВО

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ

З ДНЕМ ЗНАНЬ!

 УГОДА 
Є АКТОМ СО-

ЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ, 
ЯКИЙ ПЕРЕДБАЧАЄ СПІЛЬНУ 

РОБОТУ, ЗОКРЕМА В НАПРЯМ-
КУ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СО-
ЦІАЛЬНИХ ТА ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ, 

ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВ-
НОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ, 

ОПЛАТИ ПРАЦІ, ЇЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕ-
ТІНІЗАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ, ВДОСКО-

НАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В 
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІЙ 

СФЕРІ.

-

-

-

-

-

Григорій ОСОВИЙ,
Голова Федерації профспілок України

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

-
-

Георгій ТРУХАНОВ,
голова Профспілки працівників  

освіти і науки України

МОВОЮ ЦИФР

-

-

-

23 серпня вперше в істо-
рії української незалеж-
ності Уряд, профспілки 
та роботодавці підписа-
ли тристоронню Гене-
ральну угоду про регу-
лювання основних 
принципів і норм реалі-
зації соціально-еконо-
мічної політики і трудо-
вих відносин в Україні на 
2016–2017 роки.

УКЛАДЕНО  
ГЕНЕРАЛЬНУ УГОДУ

КОМЕНТАРІ

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-
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«Укладення Генеральної угоди 

знаменує собою завершення 

тривалого і доволі непростого 

процесу тристоронніх колек-

тивних переговорів.

Її підписання напередодні важливої у 

житті українського суспільства події – Дня 

незалежності України свідчить про можли-

вість консолідації влади, бізнесу й працівни-

ків задля кращого майбутнього.

Адже у нас спільна мета – розбудова еко-

номічно сильної, соціальної держави та під-

вищення добробуту людей. Так діяти б і 

українському парламенту.

Генеральна угода на національному рівні 

– це вершина системи регулювання соціаль-

но-трудових відносин. Вона є фундаментом 

для майже 100 галузевих і територіальних 

угод, понад 70 тисяч колективних договорів 

на підприємствах.

Важливо, що така система дає можливос-

ті додаткових гарантій захисту практично 

для всіх 8 мільйонів працівників як держав-

ного, так і приватного секторів економіки.

Слід зазначити, що профспілкова сто-

рона у ході переговорів вимагала макси-

мального наближення положень Гене-

ральної угоди до європейських норм і 

соціальних стандартів.

Виконання Угоди про асоціацію з ЄС 

об’єктивно вимагає від соціальних партне-

рів спрямування системи колективних дого-

ворів та угод на справедливий розподіл ре-

зультатів праці між державою, працівника-

ми й бізнесом.

Як Ви не раз наголошували, Володимире 

Борисовичу, праця в Україні дуже недооці-

нена. У структурі доходів населення вона 

становить лише 36%. Будьмо відвертими – 

не все, що профспілки пропонували, уві-

йшло до остаточного тексту Угоди. Разом з 

тим є усвідомлення, чому це нам не вдалося.

Насамперед – через скрутне фінансово-

економічне становище у країні, яка фактич-

но перебуває у стані війни.

І цілком зрозуміло, що урядова сторона та 

організації роботодавців теж не менш жор-

стко обстоювали свої інтереси.

Тому Угода – результат компромісу.

Що є найважливішим для трудівників у 

цій Угоді? По-перше, це можливості розши-

рення зайнятості, підвищення конкуренто-

спроможності на ринку праці, скорочення 

рівня безробіття (орієнтовно на 300 тис. осіб). 

Разом з тим маємо застереження, що струк-

турні реформи в економіці мають призводи-

ти не до скорочень та вивільнення, а відкри-

вати нові можливості для зайнятості на ви-

сокотехнологічних робочих місцях. Це 

обов’язок держави і роботодавців.

По-друге, Угода фактично дає старт 

анонсованої Урядом реформи оплати 

праці. Після провальних у цьому плані 

попередніх двох років падіння реальної 

заробітної плати Угода нарешті закла-

дає зростання заробітної плати значно 

вищими темпами, ніж інфляція.

Мінімальну оплату праці уже цього року 

має бути підвищено не менш ніж на 10% по-

над визначену законом, а середня зарплата 

– зрости майже на 20%. Це вкрай важливо 

для захисту людей в умовах безперервного 

зростання цін і тарифів. Профспілки переко-

нані, що немає іншої альтернативи зростан-

ню цін і тарифів як зростання зарплат, пен-

сій, стипендій.

На жаль, у бюджетній сфері, незважаючи 

на підвищення посадових окладів, розрив із 

мінімальною зарплатою усе ще зберігати-

меться. Цю проблему нам потрібно вирішува-

ти разом з Урядом більш швидкими темпами.

Для посилення соціального захисту Уряд 

має затвердити новий прожитковий мінімум, 

який реально відповідатиме фактичним жит-

тєво необхідним витратам населення.

На цьому шляху вже зроблено певні кро-

ки. Так, нещодавно ратифіковано дві соці-

ально важливі Конвенції Міжнародної орга-

нізації праці № 102 і 117, підписано Меморан-

дум «Гідна праця в Україні». З допомогою 

цієї авторитетної структури ООН ми маємо 

вибудувати надійну сучасну систему соці-

ального захисту.

Це стосується також загальнообов’яз-

кового державного соціального страхуван-

ня. На жаль, непродумані дії попереднього 

Уряду і парламенту призвели до багатьох не-

гативних наслідків і поставили пенсійний та 

інші фонди соціального страхування і за-

страхованих осіб на межу виживання.

Добре, що в процесі переговорів сторони 

все ж таки усвідомили згубний вплив такої 

недальновидної соціальної політики, тож в 

Угоді передбачено низку заходів для виправ-

лення цієї ситуації.

Зокрема, потрібні рішучі дії з легалізації 

зайнятості та заробітних плат як найдоступ-

нішого на сьогодні джерела фінансування 

дефіциту соціальних фондів.

Цілий розділ у тексті Угоди присвячено 

умовам праці, захисту від виробничого трав-

матизму та професійних захворювань.

Сконцентровано зусилля на реалізацію 

заходів Загальнодержавної програми з по-

ліпшення безпеки праці до 2018 року та її на-

лежного фінансового забезпечення, збере-

ження гарантій працівникам.

Враховуючи, що така державна програма 

реалізується вже третій рік, пропонуємо в 

порядку контролю на засіданні Уряду роз-

глянути стан її виконання.

Профспілки зі свого боку посилювати-

муть громадський контроль за дотриманням 

роботодавцями законів, вимагатимуть від 

держави ефективної роботи інспекції праці, 

безперешкодного доступу інспекторів до ро-

бочих місць. Адже, як показує моніторинг, 

порушення трудових договорів та умов пра-

ці є надзвичайно масштабним явищем. Тут 

не має бути жодних компромісів та відмо-

вок, бо йдеться про життя, безпеку та 

здоров’я мільйонів працівників.

І останнє, що хотів би зазначити. Угода 

буде ефективною, а соціальний мир забезпе-

чено, якщо кожна із сторін, яка взяла на себе 

зобов’язання, сумлінно їх виконуватиме.

Таким першим тестом на готовність до її 

виконання стане підготовка проекту Дер-

жавного бюджету України на наступний рік.

Сподіваємося, Володимире Борисовичу, 

що урядова сторона буде чітко дотримувати-

ся правил і процедур проведення консульта-

цій із профспілками й роботодавцями.

Водночас пропонуємо провести обго-

ворення проекту Держбюджету на засі-

данні Національної тристоронньої соці-

ально-економічної ради у вересні, тобто 

до внесення Урядом законопроекту до 

Верховної Ради.

Користуючись нагодою, дозвольте приві-

тати всіх присутніх з Днем державного пра-

пора, Днем Незалежності України й побажа-

ти успіхів на ниві розбудови української дер-

жавності».

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Василь АНДРЕЄВ,
голова 
Профспілки 
працівників 
будівництва і 
промисловості 
будівельних 
матеріалів України:
«Я сподіваюсь і практично впевнений, 

що тепер нам розблокують можливість 

підписувати галузеві угоди, хоча вони 

готові вже не один рік. Це була одна із пе-

репон, принаймні її називали офіційні 

особи, для просування до результату».

Василь МОЙСЮК,
голова 
Профспілки 
працівників 
хімічних та 
нафтохімічних 
галузей 
промисловості 
України:
«Тільки діалог може нас урятувати. 

Профспілки разом із Кабінетом Міні-

стрів і роботодавцями мають робити усе 

можливе, щоб крок за кроком вирішува-

ти проблемні питання. Головне з них – 

проведення економічних реформ, зокре-

ма у промисловому комплексі».

Ярема ЖУГАЄВИЧ,
голова 
Профспілки 
авіабудівників 
України:
«Тривалий етап від-

сутності реального 

 соціального діалогу на 

рівні держави завершено. Не все, що ми 

хотіли,  реалізовано в тексті Генеральної 

угоди. Проте ми відчинили двері для 

спільного пошуку шляхів реалізації на 

сьогодні ще не вирішених питань».

Людмила 
ПЕРЕЛИГІНА,
голова 
Профспілки 
працівників 
культури України:
«У такий важкий час 

економічної та полі-

тичної нестабільності підготувати доку-

мент, який став би юридичним підґрун-

тям відносин між державою, роботодав-

цями та профспілками, було дуже й дуже 

непросто, але надзвичайно важливо. 

З’явилася надія, що нас чують, а отже, 

усе нам вдасться».

Олександр ОКІС,
голова 
Національної 
служби 
посередництва і 
примирення:
«Безумовно, відбула-

ся визначна подія. 

Такі документи у тристо-

ронньому форматі не підписувалися. До-

кумент розглядається практично як нор-

мативний акт. Сторони змушені будуть 

його виконувати – виникає взаємна від-

повідальність усіх сторін соціального 

 діалогу».

«УГОДА БУДЕ ЕФЕКТИВНОЮ, А СОЦІАЛЬНИЙ 
МИР ЗАБЕЗПЕЧЕНО, ЯКЩО КОЖНА ІЗ 
СТОРІН, ЯКА ВЗЯЛА НА СЕБЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, 
СУМЛІННО ЇХ ВИКОНУВАТИМЕ»

ПРЯМА МОВА

Ключові тези виступу Голови 
Спільного представницького 
органу об’єднань профспі-
лок, Голови Федерації проф-
спілок України Григорія Осо-
вого на урочистій церемонії 
підписання Генеральної уго-
ди про регулювання осно-
вних принципів і норм реалі-
зації соціально-економічної 
політики і трудових відносин 
в Україні на 2016–2017 роки.
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Пріоритетні напрями відро-
дження промислової політики 
обговорювали 26 серпня під час 
зустрічі перший віце-прем’єр-
міністр – міністр економічного 
розвитку і торгівлі України Сте-
пан Кубів і представники проф-
спілок та роботодавців.

Як повідомляє Департамент 

захисту соціально-економіч-

них прав апарату ФПУ, від 

Федерації профспілок Укра-

їни участь у зустрічі взяли Голова 

ФПУ Григорій Осовий, його заступ-

ник Євген Драп’ятий, голова Проф-

спілки авіабудівників України Яре-

ма Жугаєвич, заступник керівника 

Департаменту захисту соціально-

економічних прав апарату ФПУ 

Світлана Макогонюк.

З метою напрацювання конкрет-

них кроків щодо відродження про-

мислової політики та їх негайної 

реалізації запропоновано створити 

Комітет промислової політики під 

головуванням Прем’єр-міністра 

України Володимира Гройсмана за 

участі представників Уряду, проф-

спілок, роботодавців, НБУ та 

 експертів.

Під час наступної зустрічі запла-

новано обговорити відповідний про-

ект постанови Кабінету Міністрів 

про створення зазначеного Комітету 

та затвердити його Положення.

Як повідомляє прес-

центр ФПУ, у листі 

зазначено, що че-

рез відсутність 

можливості для AT «ОПЗ» 

закупляти природний газ 

за ціною, що адекватно ко-

релювалась би з ціною на 

продукцію, та суттєвим 

падінням цін на світовому 

ринку на азотні добрива 

завод втрачає перспективи 

своєї подальшої роботи.

Для забезпечення існу-

вання заводу потрібно ви-

рішити питання довготри-

валого забезпечення AT 

«ОПЗ» природним газом 

шляхом встановлення для 

підприємства спеціальної 

ціни на нього або надати 

заводу дозвіл на спільний 

видобуток природного 

газу з АТ «Укргазвидобу-

вання» з подальшим його 

використанням на вироб-

ничі потреби.

З повним текстом листа 

можна ознайомитися на 

офіційному сайті ФПУ 

fpsu.org.ua.

ПРОМИСЛОВІЙ ПОЛІТИЦІ– 
ОСОБЛИВУ УВАГУ УРЯДУ, 
БІЗНЕСУ ТА ПРОФСПІЛОК

«Виробники міне-

ральних добрив 

в Україні вже 

більше 10 років 

звертаються до влади з про-

ханням обмежити ввезення 

російських та білоруських мі-

неральних добрив або ж на-

класти на них додаткове ввіз-

не мито, – йдеться у звернен-

ні. – І тим самим забезпечити 

збільшення обсягу продажу 

вітчизняних добрив на вну-

трішній ринок. На теперіш-

ній час Росія, маючи власні 

сировинні родовища та деше-

ві енергоресурси, успішно 

конкурує на українському 

ринку мінеральних добрив.

Заборона, відповідно до по-

станови Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 № 1147, 

ввезення на митну територію 

України з Росії хлористого ка-

лію, який використовується у 

хімічній промисловості як 

компонент для виготовлення 

мінеральних добрив, призве-

ла до вимушеного застосуван-

ня аналогічної і значно до-

рожчої білоруської сировини, 

що суттєво збільшує собівар-

тість готової продукції і ро-

бить вітчизняні товари некон-

курентоспроможними.

Таким чином, заборонивши 

ввезення хлористого калію 

як сировини з Росії і при цьо-

му не заборонивши імпорт з 

Росії готових мінеральних 

добрив, Кабінет Міністрів 

України поставив україн-

ських виробників у надскрут-

ну ситуацію. За таких умов 

торгові групи, які займають-

ся імпортом добрив в Украї-

ну, отримують надприбутки, 

в той час як українські вироб-

ники вимушені працювати 

собі у збиток.

Так, за офіційною інформаці-

єю, за 5 місяців 2016 року в 

Україну ввезено 1041 тис. 

тонн мінеральних добрив, у 

тому числі 502 тис. тонн 

складних мінеральних до-

брив (71% з Росії, 20% з Біло-

русі). При цьому в аналогіч-

ний період 2015 року в Украї-

ну ввезено 302 тис. тонн 

складних мінеральних до-

брив, що свідчить про ста-

більну тенденцію щодо збіль-

шення імпорту міндобрив.

За таких умов вже у жовтні 

можлива зупинка цехів з ви-

робництва складних міндо-

брив на вітчизняних хіміч-

них підприємствах, зокрема 

ПАТ «Сумихімпром», що 

призведе до негативних еко-

номічних наслідків роботи 

підприємств та підвищить 

соціальну напругу в трудо-

вих колективах галузі на тлі 

значного подорожчання вар-

тості природного газу для на-

селення та житлово-кому-

нальних послуг.

У свою чергу, зупинка вироб-

ництва вітчизняних хімічних 

добрив призведе до занепаду 

сільського господарства.

Враховуючи викладене та з 

метою збільшення на вну-

трішньому ринку обсягів про-

дажу вітчизняних товарів і 

законодавчого захисту укра-

їнського товаровиробника, 

Центральна рада Профспілки 

хімнафтохімпрому вимагає:

– невідкладно внести зміни 

до чинного законодавства 

для формування державного 

попиту на продукцію вітчиз-

няного виробництва та впро-

вадження програми імпорто-

заміщення;

– запровадити обмеження вве-

зення мінеральних добрив ви-

робництва Росії та Білорусі;

– збільшити ввізне мито на 

імпорт мінеральних добрив;

– зняти заборону на ввезення 

сировини для виготовлення ка-

лійних мінеральних добрив, 

зокрема хлористого калію;

– забезпечити безперебійне 

постачання природного газу 

на хімічні підприємства, що 

використовують його як тех-

нологічну сировину;

– забезпечити створення 

умов для негайного понов-

лення виробничої діяльності 

ПАТ «Рівнеазот» та ПрАТ 

«Сєверодонецьке об’єднання 

«Азот».

Центральна рада Профспілки працівників хімічних 
та нафтохімічних галузей промисловості України 
звернулася до першого віце-прем’єр-міністра 
України Степана Кубіва у зв’язку з необхідністю 
вжиття невідкладних заходів для захисту вітчизня-
них виробників мінеральних добрив на внутрішньо-
му ринку, повідомляє прес-центр ФПУ.

АКТУАЛЬНО

-

-

-

-
-

СПІВЧУТТЯ

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБУЄ 
ВИРІШЕННЯ

ЗУСТРІЧ

ОФІЦІЙНО

-

-

-

ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНИЦЬКОЇ ВАГИ

-
-
-
-
-

Голова правління – директор Публіч-
ного акціонерного товариства 
«Одеський припортовий завод» 
Bалерій Горбатко та голова профспіл-
ки AT «ОПЗ» Володимир Дрібноход 
надіслали листи Прем’єр-міністру 
України Володимиру Гройсману, го-
лові ФДМУ Ігорю Білоусу з прохан-
ням вирішити питання подальшого іс-
нування підприємства через погір-
шення його фінансового становища.
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Дитячі оздоровчі заклади 

підприємства працюють на 

високому рівні. Путівки 

сюди користуються попи-

том не лише у працівників заводу – 

відправити дітей на відпочинок 

прагнуть й інші миколаївці. А от 

працівники заводу – члени проф-

спілки дитячі путівки отримують 

безкоштовно.

Ми розповімо про один із дитя-

чих оздоровчих таборів підприєм-

ства – ДОЗ «Зоря».

«Нинішнього літа в нашому оздо-

ровчому комплексі відпочили понад 

450 дітей співробітників ДП «НВКГ 

«Зоря» – «Машпроект». Це діти віком 

від 6 до 15 років, тобто оздоровлюва-

лися навіть шестирічки, які лише 

підуть у 1-й клас, – розповіла за-

ступник начальника табору з 

виховної роботи Оксана Куро-

пятник. – Із ними працювати 

особливо важко: відірвані від 

мам, вони почуваються малю-

ками, тож наші молоді дівча-

та-вожаті стають для них і мам-

ками, і няньками: нагодувати, 

обіпрати, спати вкласти, пісню 

заспівати». Тим часом саме справ-

жнє життя-буття кипить, безумовно, 

у старших загонах. Відпочинок на 

Волошці традиційно минає під деві-

зом «Здоровий спосіб життя та 

спорт». Тому до табірних змагань із 

волейболу готуються відповідально, 

за усіма правилами: ігри проводять 

із трьома суддями, з розміткою поля, 

з прапорцями, неодмінно з групою 

підтримки з плакатами – усе серйоз-

но. А тут ще й стартувала Олімпіада 

в Ріо – і знайшлися серед хлопців 

фани, які залюбки колективно пере-

глядали спортивні змагання. Слідом 

за Ріо у таборі організували і свої 

Малі олімпійські ігри. 

Педагогічний колектив закладу 

намагається йти в ногу з часом, шу-

кає нові форми роботи з «просуну-

тим поколінням». Спробуй здивуй 

нині сучасну дитину, в руках у якої 

мобільний телефон з Інтернетом або 

планшет, а отже, увесь світ! Однак 

креативні вожаті табору на чолі з 

Оксаною Куропятник зуміли це зро-

бити. Приміром, діти залюбки взяли 

участь у грі «Розвідай, випитай, ді-

знайся». Треба було взяти інтерв’ю у 

співробітників табору або дітей, до-

тепно подати його у стінгазеті й по-

тім представити на сцені. Весь ко-

лектив табору збігається на це сце-

нічне дійство – поглянути й газету 

почитати. Старші хлопці зазвичай 

привозять із собою ноутбуки з про-

грамами для «виготовлення» філь-

мів, роблять фотознімки або відео й 

створюють фотокрос або відеокроси. 

А тоді влаштовують масовий пере-

гляд – цікавий та веселий. Іноді аж 

сльози котяться градом від сміху. 

Крім того, вожаті «підкидають» сво-

їм вихованцям настільні інтелекту-

альні ігри, цікаві й корисні фільми, 

мультики – для цього у таборі облад-

нано кінозал. Якось вигадали зма-

гання «Наввипередки з літом», де 

треба було «перегнати літо» на будь-

яких видах транспорту – чи на пові-

тряній кулі, самокаті, чи на велоси-

педі. А іншим разом вирішили зу-

стріти... літній Новий рік. Замість 

ялинки – пальма. Від кожного заго-

ну – танцювальний номер і флеш-

моб, який представляв новорічного 

героя – пінгвіна, сніжинку, зайця, 

оленя. Невгамовний вожатий Денис 

Ніколенко поставив зі своїми стар-

шими хлопцями казку «Буратіно» в 

«театрі тіней».

Нелегка доля вожатих у «Зорі». 

На сон – обмаль часу. Адже, крім 

усього іншого, для кожного заходу 

треба підготувати «вожатський но-

мер», щоб показати, на що молодіж-

ні лідери здатні, відтак заробити у 

дітей справжній авторитет. Вожаті 

табору проходять найсерйознішу 

підготовку – з лютого у Миколаєві 

відвідують Школу вожатих, прохо-

дять курс навчання й отримують 

сертифікат. Серед вожатих-вихова-

телів оздоровчого комплексу «Зоря» 

– студенти миколаївських вишів, 

переважно майбутні педагоги, але є 

і студенти аграрного університету, 

і кораблебудівного. Приміром, Де-

нис Ніколенко – студент НУК 

ім. Адмірала Макарова, електро-

фак, 5-й курс. Так само несподівано 

«знайшла себе» у таборі на Волошці 

візажист, модельєр-перукар Лоліта 

Курлова. Через військові дії дівчи-

на з батьками переїхала до Микола-

єва з Луганської області. З дітьми 

почала працювати вперше – і зако-

халася у свою нову роботу, мріє по-

вернутися сюди наступного року і 

вже без спілкування з дітьми жит-

тя свого не уявляє.

Хоч як банально це звучить, але 

дитячо-дорослий колектив ДОЗ 

«Зоря» – дружна сім’я. Тут панує 

атмосфера добра, теплоти й пова-

ги один до одного. До творчого 

життя у таборі долучаються усі без 

винятку: медики, працівники їдаль-

ні, охоронці, технічні працівники, об-

слуговуючий персонал. Кожного з 

них і в спортивну суддівську колегію 

можуть залучити, і до гри у футбол, і 

в художню самодіяльність.

«Ми в колективі всі згуртовані й 

одностайні: треба співати – ідемо спі-

вати, треба прати – підемо всі разом і 

виперемо, – жартує Оксана Василів-

на. – Всі любимо активний спосіб 

життя і вважаємо, що рух – це життя, 

потрібно постійно бути «в активній 

ноті», аби тобою заряджалися навко-

лишні і ти заряджався від них».

Усі гарні традиції в таборі закла-

дені його директором Володимиром 

Олійником, який керує закладом 

майже 20 років. Молодий творчий 

колектив поважає і продовжує ці 

традиції, адже завдяки їм і діти, і 

дорослі, повертаючись додому, мрі-

ють неодмінно приїхати сюди на-

ступного року. 

Наталія ХРИСТОВА,
голова профкому  

Миколаївської міської газети 
«Вечірній Миколаїв»

НАВВИПЕРЕДКИ З ЛІТОМ  
ПО ВОЛОСЬКІЙ КОСІ

За словами інструк-

тора профкому 

Олександра Рака, 

цьогоріч оздоровле-

но майже 500 працівників 

підприємства. Вони діста-

ли можливість п’ять днів 

відпочити у Коблево в пан-

сіонаті «Чорноморець», де 

для цього створено чудові 

умови. Своїм оздоровлен-

ням спілчани задоволені, 

тим більше, що 40% вар-

тості путівки їм відшкоду-

вала профспілка.

Цьогорічне літо стало 

справді незабутнім для ді-

тей працівників ДП «Но-

ватор», які відпочивали 

та оздоровлювалися у та-

борах «Чайка», що діє у 

с. Головчинці, та «Яблуне-

вий сад», що у с. Жилинці. 

За кожну путівку для ди-

тини працівникові під-

приємства з фонду проф-

спілкового комітету було 

виділено 1500 гривень.

Валерій МАРЦЕНЮК

Профспілки, як завжди, 

опікуються дитячим 

відпочинком та оздо-

ровленням спілчан. 

Так, на початку серпня напра-

цюваннями дитячої оздоров-

ниці в Славську зацікавилися 

працівники Об’єднання проф-

спілок Львівщини Лариса Акі-

мова, довірений лікар Галина 

Бистрова, профлідер обласної 

освітянської організації проф-

спілки Марія Яцейко та заві-

ду вач фінвідділу облпроф ор-

га нізації Ганна Березовська. 

Галина Євгенівна не без щи-

рого задоволення наголосила: 

«Попередньому керівництву 

табору та ректоратові Націо-

нального університету 

«Львівська політехніка» ми 

подали чималий список зау-

важень і пропозицій. Він не 

лише успішно виконаний но-

вим керівником п. Білодідом, 

а й у цей непростий час пере-

виконаний. Усе – від докумен-

тації до виконання конкрет-

них робіт з ремонту корпусів і 

території – в ідеальному по-

рядку. На кухні – бактерицид-

на лампа, фільтри для води, а 

головне – сумлінні й високо-

фахові кухарі, які вміють до-

тримуватися сангігієнічних 

вимог на найвищому рівні». 

У таборі, крім того, працює 

один із кращих у регіоні лікар, 

для відпочивальників забез-

печено фізпроцедури. На тери-

торії закладу діє кілька ігро-

вих та спортивних майданчи-

ків, є ставок для риболовлі, об-

ладнано чимало клумб з квіта-

ми, що милують око. Щодня – 

цікаві змагання, проводяться 

екскурсії рідним краєм.

Марія Яцейко відзначила ці-

лий комплекс оригінальних 

культурно-просвітницьких і 

матеріальних заходів, які 

проводяться у цій галузевій 

оздоровниці. Освітяни не ви-

падково забронювали цього-

річ у «Політехніку–2» у ма-

льовничих Карпатах чотири 

оздоровчі зміни з п’яти літ-

ніх. Тривалість кожної – 12 

днів. Загальна вартість путів-

ки – 2730 грн, проте освітян-

ська професійна громадська 

організація не менш як 30% 

суми оплачує з власного бю-

джету – завдяки прийнятій 

обласною та її низовими орга-

нізаціями програмі оздоров-

лення спілчан та їхніх дітей. 

Оскільки навчально-оздоров-

чий табір працює увесь рік, то 

після школярів тут готуються 

прийняти на оздоровлення 

юних спортсменів із ФК «Кар-

пати», а також групу капела-

нів – на навчання і відпочинок, 

родини спілчан освітян та від-

почивальників із профспілко-

вих громад інших галузей.

Вл. інф. Об’єднання 
профспілок Львівщини

ПОДБАТИ ПРО ВІДПОЧИНОК 
НЕ ТІЛЬКИ ПРАЦІВНИКІВ…

«ПОЛІТЕХНІК–2» – ЦЕ КЛАСНО

Упродовж багатьох років на державному 
підприємстві «Новатор», що у Хмельниць-
кому (директор Анатолій Вдовиченко, го-
лова профкому Олександр Рижанський), 
існує гарна традиція – влітку оздоровлюва-
ти своїх працівників та їхніх дітей.

Добігає кінця оздоровче літо – 2016. 
У львівських Карпатах свою високу марку – 
сертифікат найвищої державної категорії 
якості – цьогоріч офіційно підтвердив на-
вчально-оздоровчий табір «Політехнік–2», 
який п’ять років очолює Володимир Білодід.

На балансі Миколаївського ДП 
«НВКГ «Зоря» – «Машпроект» пе-
ребувають два заміських дитячих 
заклади оздоровлення та відпо-
чинку – «Алий парус» і «Зоря». 
Профспілковий комітет щороку 
контролює готовність дитячих 
установ до приймання дітей. Пе-
ревіряють облік та зберігання 
продуктів, приготування їжі та 
меню, медичне обслуговування і 
санітарний стан приміщень, умови 
проживання дітей та їхню зайня-
тість. І неодмінно оцінюють без-
пеку перебування дітей у таборі.

У НОГУ З ЧАСОМ

ТУРБОТА

ОЦІНКА – ВІДМІННО

 ВОЛОШКА 
ВАБИТЬ ДІТЕЙ 

СВОЇМИ БЕЗКРАЙНІМИ 
ПРОСТОРАМИ І НІБИ ЗАПРО-
ШУЄ ПРОСТО ЗАРАЗ У ПОХІД 

– НА КРАЙ КОСИ, ЩО ВИХОДИТЬ 
ДАЛЕКО В БУЗЬКИЙ ЛИМАН, В ОЛЬ-
ВІЮ АБО ВИСОКИМИ ГОРБАМИ, ЩО 
ПРОСТЯГЛИСЯ УЗДОВЖ УЗБЕРЕЖ-
ЖЯ УХ. ЗВІДСИ ВІДКРИВАЄТЬСЯ 

НЕЙМОВІРНИЙ КРАЄВИД НА 
РІДНУ МИКОЛАЇВСЬКУ 

ЗЕМЛЮ.
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Георгій ТРУХАНОВ, голова Профспілки працівників освіти України:
-
-
-

-

ВЧИТИ, А НЕ ЗУБРИТИ
Українська шкільна освіта 

давно застаріла. В голови ма-

леньких українців вкладають 

масу знань, але при цьому вони 

виходять зі шкіл не підготовле-

ними до життя. Міністр освіти 

і науки Лілія Гриневич зазна-

чає, що випускники шкіл не 

мають цілої низки компетен-

цій та вмінь, необхідних сучас-

ній людині у XXI столітті. Пе-

релік цих умінь та навичок ви-

находити не треба: у країнах 

Європейського Союзу про це 

подбали. 

Отже, формула нової школи, 

представлена у проекті, містить 

вісім ключових компонентів.

Перший передбачає, що осві-

та базується на необхідних ком-

петенціях. Це, зокрема, спілку-

вання державною та іноземни-

ми мовами, математична ком-

петентність, знання природни-

чих наук та інформаційних тех-

нологій, уміння навчатись упро-

довж життя, підприємливість, 

загальнокультурна та екологіч-

на грамотність тощо. 

Другий компонент – грамот-

ний вмотивований учитель з ви-

соким соціальним статусом. 

Третій – партнерство учня, вчи-

теля та батьків. Четвертий – по-

стійний процес виховання, який 

формує у дитини базові ціннос-

ті. П’ятий передбачає здобуття 

реальної шкільної автономії, 

коли школи самі формують про-

грами, складають навчальні 

плани, обирають підручники та 

методики навчання. 

Шостий компонент – це спра-

ведливий розподіл публічних 

коштів, що має забезпечити рів-

ний доступ дітей до якісної осві-

ти. Сьомий – нова структура 

школи, яка дасть можливість 

краще засвоїти знання та набу-

ти необхідних навичок.

І, нарешті, восьмий пункт – 

так званий дитиноцентризм, 

тобто орієнтація на потреби 

учня. 

«Усі зусилля мають бути 

спрямовані на формування ком-

петенцій. Це така сума основно-

го ядра знань, умінь та навичок, 

яка дозволяє розв’язувати жит-

тєві проблеми. Наприклад, ма-

тематика потрібна не лише як 

гола теорія, а й на практиці: щоб 

правильно розсадити сад, розра-

хувати сімейний бюджет, спрог-

нозувати зростання доходів від 

розміщення грошей у банку 

тощо. Іншими словами, ми має-

мо зберегти основу фундамен-

тальної науки, але зробити так, 

щоб дитина навчилася застосо-

вувати ці знання у житті», – по-

яснює Лілія Гриневич.

Саме це, на думку авторів но-

вовведень, приведе до того, що 

зі школи випускатимуться все-

бічно розвинені особистості, з 

активною життєвою позицією, 

здатні до критичного мислення. 

Іншими словами, конкуренто-

спроможними у XXI столітті.

При цьому міністр освіти на-

голошує, що остаточно зміни 

буде впроваджено лише тоді, 

коли вони будуть закріплені за-

конодавчо – у законі «Про осві-

ту». Хоч як вмовляла Лілія Гри-

невич своїх колишніх колег по 

парламенту ухвалити законо-

проект до літніх канікул, та де-

путати так і не спромоглися 

цього зробити. Утім, у МОН не 

втрачають надії на швидке 

ухвалення проекту. У будь-

якому разі, час ще є: за задумом 

Лілії Гриневич, за новою систе-

мою дітлахи почнуть навчатися 

з 1 вересня 2018 року.

ГРАТИСЯ ЧИ ВЧИТИСЯ?

Щоб не чекати два роки до 

впровадження «Нової україн-

ської школи», МОН запрова-

джує зміни вже з цього навчаль-

ного року. Головна філософія 

змін – розвантажити учнів 

1-х–4-х класів і надати більшої 

самостійності вчителям.

Зокрема, згідно зі змінами, 

вчителі зможуть самостійно ви-

значати кількість годин, необ-

хідних для вивчення тієї чи ін-

шої теми. Адже раніше цей нор-

матив був чітко закріплений: 

якщо дві години на тему, отже, 

дві. І ні хвилиною більше чи 

менше.

Ще одне суттєве нововведен-

ня – зменшення обсягу домаш-

ніх завдань для маленьких 

учнів. Ці завдання не скасують 

повністю, але трохи полегшать. 

Так, учням молодшої школи ні-

чого не задаватимуть на вихід-

ні, свята та канікули. 

Окремої уваги заслуговує но-

вація про те, що дітям дозво-

лять писати олівцями. Адже 

часто у дитини формується 

страх зробити помилку через те, 

що вона пише ручкою. І не мож-

на просто виправити помилку – 

потрібно переписувати або за-

креслювати. Своєю чергою, вчи-

телям пропонується відмовити-

ся від використання червоної 

ручки для виправлення по-

милок – це травмує і дітей, і 

 батьків. 

Певних змін зазнають про-

грами вивчення різних предме-

тів. Так, на уроках української 

мови діти зможуть складати ре-

чення не за обмеженою кількіс-

тю слів, як це було раніше, а до-

вільно. Зміниться і структура 

текстів, які пропонуються до на-

писання: заміть тексту-роздуму 

або міркування буде новий тип 

– есе. Це, на думку реформато-

рів, привчить дітей до творчого 

мислення, не обмеженого 

 шаблонами. 

Одна із суттєвих новацій сто-

сується читання. Скасовується 

Міністерство освіти України представило концепцію «Нова укра-
їнська школа». За задумом реформаторів, зміни буде запровадже-
но в 2018 році. Проте підготовка до цього розпочинається вже з 
нинішнього навчального року і буде пов’язана з початковою осві-
тою. Оскільки ця тема стосується переважної більшості українців 
і викликає бурхливі дискусії, «Профспілкові вісті» не могли обійти 
її увагою. 

Володимир БАХРУШИН, головний 
експерт з реформи освіти 
«Реанімаційного пакета реформ»: 

-

-

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 
ВИХОВУВАТИМЕ НОВИХ УКРА
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Василь КРЕМІНЬ, президент Національної 
академії педагогічних наук України:

-
-

-
-

-

Іванна КОБЕРНИК, радник міністра освіти:
-

-

-
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-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-
-

-
-

-

-

-

-
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такий критерій, як техніка чи-

тання, за якою якість цієї на-

вички оцінюють за кількістю 

слів, прочитаних за хвилину. 

В результаті діти женуться за 

швидкістю читання, не вника-

ючи у зміст прочитаного. За 

новими правилами, оцінюва-

тимуться виразність читання 

та розуміння змісту. 

Зміни відбудуться і в мате-

матиці. Наприклад, табличку 

множення учні вчитимуть у 

другому семестрі 2-го класу і 

дійдуть до «п’ятірки». Під час 

множення з шести до дев’яти 

другокласники зможуть під-

глядати у таблиці і лише у 

третьому класі множитимуть 

без допоміжних матеріалів. 

Під час вивчення іноземної 

мови акцент робитиметься на 

усне мовлення та вміння вес-

ти діалог. Та й навчати ан-

глійської вчителі будуть за 

допомогою пісень та віршів. 

Зазнають змін і уроки фіз-

культури. Відтепер у школі 

відмовляться від муштри на 

кшталт «Рівняйсь! Струнко!», 

а конкретні спортивні дисци-

пліни замінять оздоровчою 

гімнастикою та рухливими 

іграми. 

Також нововведення тор-

кнуться оформлення письма. 

Якщо до цього дитина могла 

отримати гіршу оцінку лише 

за «поганий» почерк або за не-

правильний відступ від полів, 

то тепер ці деталізовані вимо-

ги скасовують. Йдеться лише 

про те, що письмо має бути 

«акуратним та розбірливим».

«Ми зробимо усе, щоб роз-

вантажити програми початко-

вої школи від зайвої непотріб-

ної інформації та терміноло-

гії, яка не відповідає віковим 

особливостям дітей. Ми вихо-

димо з того, що навчання має 

стати цікавою справою, а не 

процесом, який постійно трав-

мує. Так, дитину потрібно 

вчити працювати, а це, звісно, 

що вихід із зони комфорту, 

проте навчання не має супро-

воджуватися постійним стре-

сом», – підсумувала Лілія 
 Гриневич. 

І ще одне нововведення, яке 

можна тільки вітати. Віднині 

оцінювання дітей перестане 

бути принизливо публічним, 

коли всі зауваження оголошу-

ють на батьківських зборах 

або вивішують публічно, а 

стане конфіденційною інфор-

мацією. 

ЗАПОРУКА УСПІХУ 
– УЧИТЕЛЬСЬКО-
БАТЬКІВСЬКЕ 
ПАРТНЕРСТВО 

Без взаємодії вчителя, бать-

ків та дитини жодна реформа 

не запрацює. Тому багато ува-

ги у концепції «Нова україн-

ська школа» приділено підси-

ленню довіри у рамках цього 

трикутника.

«Успішні освітні системи 

ґрунтуються на довірі до вчи-

теля. Та разом з тим ця довіра 

завжди корелюється з рівнем 

кваліфікації вчителя: коли 

вчитель настільки кваліфіко-

ваний, що ми можемо віддати 

спокійно йому своїх дітей і 

знатимемо, що він буде роби-

ти все на користь дитині», – 

зазначає Лілія Гриневич.

Ініціатори реформи усві-

домлюють, що легко впрова-

дити зміни не вдасться: бага-

то хто з учителів-практиків 

протидіє новаціям. Вони ма-

ють неабиякий досвід роботи, 

і їм досить важко переорієнту-

ватися на нові умови. Тим 

більше, що їх фактично поста-

вили перед фактом: ознайоми-

тися з новими методичними 

рекомендаціями педагогам 

доведеться за лічені дні. 

Але в міністерстві зазнача-

ють, що розуміють усі ці труд-

нощі й намагаються макси-

мально йти назустріч педаго-

гам. Отже, доки немає мето-

дичних розробок, МОН викла-

датиме на сайті EdEra.com до-

поміжні навчальні матеріали. 

Крім того, плануються 10-хви-

линні відеоуроки для вчителів. 

У міністерстві розрахову-

ють і на допомогу батьків. 

Саме вони мають стежити за 

тим, щоб їхніх дітей вчили за 

новими розробками. Але це 

має відбуватися не у формі 

контролю за педагогом, а у тіс-

ній співпраці з ним. Зрештою, 

усе це в інтересах дитини.

Крім того, в усіх охочих є 

можливість удосконалити за-

пропоновані зміни. За словами 

авторів концепції «Нова укра-

їнська школа», представлений 

варіант реформи шкільної 

освіти не є остаточним – свої 

пропозиції та зауваження 

можна надсилати на адресу 

novashkola@mon.gov.ua. 

У 2028 
році

ЗАКІНЧАТЬ 12 
КЛАСІВ ПЕРШІ 
ВИПУСКНИКИ 

НОВОЇ СИСТЕМИ.

394 
тисячі 

ДІТЕЙ ПІДУТЬ У 
ПЕРШИЙ КЛАС 

1  ВЕРЕСНЯ 
ЦЬОГО РОКУ.

3 країни
У ЄВРОПІ – 

УКРАЇНА, РОСІЯ 
ТА БІЛОРУСЬ – 
ДОСІ ЗБЕРЕГЛИ 

11-РІЧНУ СИСТЕМУ 
ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.АЇНЦІВ

ЗА ПАРТУ  
НА 12 РОКІВ?
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Д о обкому проф-

спілки надійшли 

численні звер-

нення спілчан у 

зв’яз ку з рішенням сесій 

районних рад та наказами 

начальників відділів осві-

ти, молоді і спорту щодо 

попередження про вивіль-

нення педагогічних пра-

цівників. Про заплановане 

масове вивільнення пра-

цівників установ і закла-

дів освіти у серпні – верес-

ні поінформував також об-

ласний центр зайнятості. 

Загалом передбачено ви-

вільнити близько 1600 пра-

цівників освіти.

Першими забили на спо-

лох освітяни Олександрів-

ського району, де попере-

дили про майбутнє звіль-

нення майже 500 осіб. Пе-

дагоги звернулися до обко-

му профспілки з прохан-

ням втрутитися у ситуа-

цію. У Новоархангельсько-

му районі попередження 

про можливе вивільнення 

майже півтисячі працівни-

ків пройшло тихо – освітя-

ни вірять, що при реоргані-

зації їх працевлаштують. 

Педагогічні працівники 

Голованівського району 

вирішили відстоювати 

свої законні права: прове-

ли збори трудових колек-

тивів, потім конференцію 

найманих працівників у 

зв’язку з масовим ви-

вільненням і висуну-

ли до місцевої влади 

низку вимог.

Попри відповід-

ну роз’яснювальну 

роботу, попереджу-

вальні заходи обко-

му профспілки з ме-

тою уникнення пору-

шень прав працівників 

освіти, дані дії органів 

влади згаданих територій 

здійснені всупереч ст. 22 

ЗУ «Про професійні спіл-

ки, їх права та гарантії ді-

яльності», п. 4.2.2 Галузе-

вої угоди, п. 4.1.6. обласної 

угоди між управлінням 

освіти і науки та обкомом 

профспілки працівників 

освіти і науки, які перед-

бачають, що у разі звіль-

нення працівників робото-

давці не пізніш як за 3 мі-

сяці до запланованих 

звільнень надають пер-

винним профспілковим 

організаціям інформацію 

щодо таких заходів, вклю-

чаючи причини та термі-

ни проведення звільнень, 

кількість і категорії пра-

цівників, яких це може 

стосуватися, а також про-

водять консультації з 

профспілками щодо захо-

дів із запобігання звіль-

ненням чи зведення їх 

кількості до мінімуму. У 

разі недостатньої обґрун-

тованості цих дій відпо-

відні профоргани мають 

право вносити пропозиції 

про перенесення термінів, 

тимчасове припинення 

або скасування заходів, 

пов’язаних з вивільнен-

ням працівників. 

Крім того, прийняття да-

них рішень, зокрема в Но-

воархангельському і Олек-

сандрівському районах, су-

перечить п. 4.1.5. Галузевої 

та обласної угод щодо недо-

пущення в закладах освіти 

масових вивільнень працю-

ючих з ініціативи власника 

або уповноваженого ним 

органу – понад 3% чисель-

ності упродовж кален-

дарного року. Ця робо-

та не була проведена 

в повній відповід-

ності до норм чин-

ного законодав-

ства та колдого-

вірних домовле-

ностей. Профкоми 

закладів освіти об-

ґрунтованої інфор-

мації органів освіти 

щодо запланованих ви-

вільнень працівників не 

отримували, згоди на це не 

надавали. Трудові колекти-

ви розпочали процедуру 

вступу в колективний тру-

довий спір. 

Марія ІВАНОВА

Головними питаннями 

для обговорення були 

продаж земель сіль-

ськогосподарського 

призначення, оподатку-

вання та емфітевзис – дов-

гострокова оренда землі.

Голова обласної профспіл-

ки працівників агропро-

мислового комплексу Сте-

пан Нешик у своєму висту-

пі наголосив на проблемах 

розвитку АПК та звернув 

увагу присутніх на дотри-

мання прав працівників да-

ного сектору економіки. А 

на завершення запропону-

вав скликати позачергову 

сесію обласної ради з аграр-

них питань і взяти активну 

участь у Всеукраїнському 

аграрному форумі.

Крім того, учасники зі-

брання вирішили:

– доручити депутатам Він-

ницької обласної ради від 

Аграрної партії ініціювати 

скликання позачергової се-

сії з аграрних питань;

– взяти участь у Всеукраїн-

ському аграрному форумі 

2 вересня 2016 року;

– не підтримувати проект 

Закону України «Про вне-

сення змін до деяких зако-

нодавчих актів України 

щодо вдосконалення пра-

вового регулювання ко-

ристування земельною ді-

лянкою для сільськогоспо-

дарських потреб (емфітев-

зис)»;

– підтримати Звернення 

Хмельницького обласного 

селянського форуму до 

Президента, Прем’єр-міні-

стра та Голови Верховної 

Ради України щодо продо-

вження мораторію на про-

даж земель сільськогоспо-

дарського призначення 

щонайменше на 10 років.

Вл. інф. ФПО

МАЙЖЕ 1600 ОСВІТЯН МОЖУТЬ 
ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ РОБОТИ

Учасники заходу – представники обласних галу-

зевих організацій профспілок обмінялися дум-

ками щодо ефективності проведеного семінару 

та запропонували створити в ФПО робочу груп-

пу активістів з інформаційної роботи.

Оргвідділ ФПО

У квітні по-

точного 

року уза-

гальнений 

досвід регіону був 

направлений для 

ознайомлення всім 

головним управ-

лінням фонду. 16–

18 серпня цього 

року робоча група на чолі з начальником головного 

управління Світланою Зінник провела співбесіди з ке-

рівниками підпорядкованих управлінь щодо організа-

ції роботи, спрямованої на легалізацію та збільшення 

фонду оплати праці, координацію спільних дій з орга-

нами влади, контролюючими органами та соціальни-

ми партнерами для виявлення фактів використання 

праці неоформлених працівників. Це дозволило про-

аналізувати недоліки в роботі на місцях та піднести 

співробітництво з управлінням Держпраці в області, 

головним управлінням ДФС на більш якісний рівень.

Голова обкому Профспілки працівників Пенсійного 

фонду України Тамара Ночовник займає активну по-

зицію у формуванні громадської думки про необхід-

ність сплати обов’язкових платежів. Вона підтримує 

зв’язок з Федерацією профспілок Черкаської області, 

де фахівці головного управління фонду завжди бажані 

гості. Адже їх інформація актуальна та цікава.

Голова Федерації профспілок Черкаської області Пе-

тро Шевченко є членом колегії головного управління 

Пенсійного фонду України, а тому питання належної 

сплати обов’язкових платежів часто стають предме-

том обговорення на засіданнях ФПО. Активна позиція 

профспілок області допомагає в роботі з порушника-

ми трудового законодавства.

Вл. інф. Черкаського обкому профспілки ПФ

Федерація профспілок Одеської області 
провела підсумкове заняття з учасниками 
семінару «Трудова школа 1 плюс», що від-
бувся в липні 2016 року.

На Черкащині всі гілки влади переймаються 
офіційною зайнятістю, проводять спільні за-
ходи щодо легалізації трудових відносин та 
збільшення фонду оплати праці. Окрему 
роль у цьому процесі головне управління 
Пенсійного фонду України в Черкаській об-
ласті відводить соціальним партнерам: 
профспілкам і громадським організаціям ро-
ботодавців та підприємців.

ОДЕЩИНА

ЧЕРКАЩИНА

«ТРУДОВА ШКОЛА» 
ПІДБИЛА ПІДСУМКИ

НА ЗАХИСТ 
ПРАЦЮЮЧИХ

КІРОВОГРАДЩИНА 

ВІННИЧЧИНА

«АГРАРІЇ – ЗА СВОЄ МАЙБУТНЄ»
Під таким гаслом відбулося спільне 
засідання обласного комітету проф-
спілки працівників агропромислового 
комплексу, Вінницької ради сільгосп-
виробників області, Асоціації ферме-
рів та приватних землевласників Він-
ницької області та депутатів обласної 
ради від Аграрної партії України.

У Федерації проф-
спілок Кіровоград-
ської області відбу-
лася прес-конфе-
ренція на тему «Ре-
формування освіт-
ньої галузі по-укра-
їнськи», яку провели 
голова обкому 
Профспілки освіти і 
науки України Світ-
лана Скалько та за-
ступник голови об-
кому Сергій Петров.

 ПРИЙНЯТТЯ 
РІШЕНЬ ПРО МА-

СОВЕ ВИВІЛЬНЕННЯ 
ПРАЦІВНИКІВ У ЗАКЛАДАХ 
ОСВІТИ СУПЕРЕЧИТЬ П. 4.1.5 

ГАЛУЗЕВОЇ ТА ОБЛАСНОЇ УГОД 
ЩОДО НЕДОПУЩЕННЯ В ЗАКЛА-
ДАХ ОСВІТИ МАСОВИХ ЗВІЛЬ-

НЕНЬ ПРАЦЮЮЧИХ З ІНІЦІ-
АТИВИ ВЛАСНИКА АБО 

УПОВНОВАЖЕНОГО 
НИМ ОРГАНУ.
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Адміністрація обласної орга-

нізації УТОГ (голова Ната-

лія Булеца) спільно з проф-

спілковим комітетом (голо-

ва Мар’яна Маринкевич) завжди на-

магаються привернути увагу держав-

них структур, благодійних фондів, 

громадських організацій до проблем 

товариства, їх вирішення. З цією ме-

тою використовуються місцеві соці-

альні програми, благодійні, культур-

но-дозвіллєві та спортивно-оздоровчі 

заходи.

Питання надання соціальних пільг 

і гарантій включені до зобов’язань ко-

лективного договору, здійснюється 

контроль за їх виконанням. Поліпши-

лася робота з охорони праці і техніки 

безпеки, створення належних умов 

праці, дотримання трудового законо-

давства. В останні роки проведено ре-

монт робочих кабінетів, замінено ві-

кна на сучасніші, облаштовано міні-

їдальню, не було жодного випадку ви-

робничого травматизму. 

Уся культурно-масова робота про-

водиться спільно з Ужгородським об-

ласним будинком культури УТОГ (ди-

ректор Василь Ляхов). З кожним ро-

ком зростають досягнення спортсме-

нів з вадами слуху, в чому значна за-

слуга належить голові обласної спор-

тивної федерації глухих Роману Ге-

рію – переможцю міжнародних і все-

українських змагань. Діти працюю-

чих мають змогу оздоровитися в ди-

тячому закладі «Барвінок» у м. Пере-

чині, який перебуває на балансі об-

ласної організації профспілки праців-

ників житлово-комунального госпо-

дарства, місцевої промисловості, по-

бутового обслуговування населення. 

Про досягнення обласної організа-

ції УТОГ за 70 років, сьогоднішні про-

блеми та шляхи їх вирішення йшлося 

на урочистостях з нагоди цієї події. 

Було сказано багато добрих слів на 

адресу цієї організації, вручено чима-

ло нагород за сумлінну працю, гро-

мадську діяльність. Слова подяки лу-

нали на адресу ветеранів праці, а та-

кож тих, хто й нині активно трудить-

ся на благо людей. 

Виступаючи на урочистостях, го-

лова Закарпатської обласної органі-

зації профспілки працівників житло-

во-комунального господарства, місце-

вої промисловості, побутового обслу-

говування населення Іван Зелінський 

привітав колектив з ювілейною да-

тою, відзначив тісне соціальне парт-

нерство голови обласної організації 

УТОГ Наталії Булеци та голови проф-

кому Мар’яни Маринкевич у вирішен-

ні соціально-економічних питань, 

вручив нагороди галузевої профспіл-

ки. Зокрема, колектив Закарпатської 

обласної організації УТОГ нагородже-

ний Почесною грамотою ЦК Проф-

спілки працівників житлово-кому-

нального господарства, місцевої про-

мисловості, побутового обслуговуван-

ня населення України, а голова проф-

організації Мар’яна Маринкевич, яка 

понад 25 років працює на цій посаді, 

– відзнакою ЦК профспілки «Проф-

спілковий лідер». 

Сергій БАРАНЧИКОВ
Фото автора

На засіданні було 

розглянуто звер-

нення працівників 

Івано-Франківської 

міської стоматологічної 

поліклініки щодо пору-

шення їх трудових прав та 

питання про підготовку 

чергового засідання облас-

ної тристоронньої соціаль-

но-економічної ради. 

З метою зняття соціальної 

напруги в колективі керів-

нику Івано-Франківської 

міської стоматологічної по-

ліклініки Михайлу Семені-

ву рекомендовано скасува-

ти наказ «Про зміни в орга-

нізації виробництва праці 

шляхом скорочення штатів 

та чисельності працівників 

госпрозрахункового орто-

педичного відділення місь-

кої стоматологічної полі-

клініки» від 17 травня 2016 

року та вжити заходів для 

покращення організації ро-

боти, створення належних 

умов на робочому місці, 

тобто забезпечення праців-

ників госпрозрахункового 

ортопедичного відділення 

роботою.

«Це проблема не тільки ме-

дицини, а й усієї бюджетної 

сфери, – наголосив голова 

облпрофради Ігор Басюк. – 

На 0,25–0,5 ставки працю-

ють, як правило, ті люди, які 

мають інші джерела дохо-

дів. Вони тримаються своїх 

посад і цим створюють вели-

чезну проблему для молоді, 

якій нині важко влаштува-

тися на роботу. Будь-який 

керівник має насамперед за-

безпечити повною ставкою 

тих людей, які ще не дося-

гли пенсійного віку».

Сторони соціального діа-

логу вирішили провести 

чергове засідання обласної 

тристоронньої соціально-

економічної ради у примі-

щенні Івано-Франківської 

облдержадміністрації.

ОБЛАСНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ УТОГ – 70
НА УРОЧИСТОСТЯХ ВРУЧЕНО НАГОРОДИ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФСПІЛКИ

Підприємству довелося пережити і горбачов-

ську «перебудову», і її похідну конверсію. Нині 

ж, у цей нелегкий для держави час, його колек-

тив робить усе, аби нарощувати свою присут-

ність на ринках замовлень, оперативно реагує на змі-

ни в соціально-економічному житті держави, переорі-

єнтовуючи потужності на виробництво продукції, яка 

користується попитом в Україні. Комбінат виробляє 

сучасні залізобетонні блоки, стінові та теплоізоляцій-

ні плити, газобетонні брикети з відходів. 

У різні роки підприємство очолювали Володимир Ва-

сильович Дзюбак (перший директор), Іван Володими-

рович Бойко, Володимир Миколайович Палій, Семен 

Федорович Сидорук та Олександр Дмитрович Калугін. 

Своєю невтомною працею вони залишили вагомий 

внесок у його трудовій історії. Адже у другій половині 

ХХ століття виникла велика проблема з придбанням 

будівельних матеріалів для будівництва об’єктів на 

селі, в тому числі в Хмельницькому районі. На той час 

там будувалися тваринницькі ферми, об’єкти соц-

культ побуту, житло для спеціалістів тощо. 

Коли ж у червні 2001 року постало питання, кому очо-

лити комбінат будівельних матеріалів, сумнівів не 

було: тільки Івану Стадніку – цілеспрямованому, іні-

ціативному та наполегливому, «тертому» в господар-

ських буднях будівельнику. 

Підлеглі про нього кажуть, що Іван Васильович не боїть-

ся відповідальності, вимогливий і справедливий, а його 

серце завжди відкрите для тих, хто працює поруч. Ди-

ректором підприємства він став у найскрутніші часи. 

Іван Васильович розумів, що системну кризу, яка охопи-

ла економіку, можна здолати лише чітко виробленою 

системою. Він наголошував, що вийти з неї можна, лише 

розраховуючи на власні сили та можливості. 

Нині на підприємстві працює багато ветеранів і робіт-

ничих династій, які примножували його славу. Вони 

доклали чимало зусиль, аби завод працював і процві-

тав. Перебуваючи на підприємстві, розмовляючи з ро-

бітниками, інженерно-технічними працівниками, від-

чуваєш, що ці люди ніколи не скаржаться на трудно-

щі. Інтереси заводу для них – понад усе. Зрештою, 

вони усвідомлюють, що їм доручено велику та потріб-

ну для країни справу, і пишаються цим. 

В успіхах комбінату велика заслуга профспілкової ор-

ганізації, яку очолює комерційний директор підприєм-

ства, профспілковий лідер Руслан Ксюф. Тут взаємовід-

носини з дирекцією та членами профкому регулюються 

колективним договором. Як каже Руслан Валерійович, 

турбота про працівників – наша спільна справа.

Валерій МАРЦЕНЮК 

У другій половинні ХХ століття виникли де-
сятки підприємств та організацій на терито-
рії міста й області, серед яких – Хмельниць-
кий комбінат будівельних матеріалів, який у 
грудні цього року відзначатиме свій 50-річ-
ний ювілей. 

ХМЕЛЬНИЧЧИНА

СПІЛЬНА ПРАЦЯ  
НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

ЗАКАРПАТТЯ

ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА

НІ – СКОРОЧЕННЮ ШТАТУ  
В СТОМАТОЛОГІЧНІЙ ПОЛІКЛІНІЦІ
Відбулося засідання виконавчого комітету 
обласної тристоронньої соціально-економіч-
ної ради під головуванням заступника дирек-
тора департаменту соціальної політики обл-
держадміністрації – начальника управління 
праці Ярослави Ульванської. Участь у заході 
також взяли представники сторони робото-
давців та профспілок області.

Минуло 70 років від дня утворення Закар-
патської обласної організації Українського 
товариства глухих, яка опікується людьми з 
вадами слуху. Головними напрямами її ро-
боти є соціально-трудова і слухова реабілі-
тація нечуючих, сприяння в навчанні молоді 
та отриманні нею професій, піклування про 
ветеранів і людей літнього віку, забезпечен-
ня матеріальною і гуманітарною допомогою 
гостро нужденних та одиноких інвалідів, 
надання всебічної допомоги в розв’язанні 
побутових проблем, організація оздоров-
лення та відпочинку. 

-
-

-
-
-
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Частиною першою статті 104 

Цивільного кодексу Украї-

ни передбачено, що юри-

дична особа припиняється в 

результаті передання всього свого 

майна, прав та обов’язків іншим 

юридичним особам – правонаступ-

никам (злиття, приєднання, поді-

лу, перетворення) або в результаті 

ліквідації.

За правилами трудових право-

відносин, які регулює Кодекс зако-

нів про працю України (КЗпПУ), 

звільнення працівників, згідно з 

пунктом 1 статті 40 КЗпП, є розі-

рванням трудового договору з іні-

ціативи власника або уповноваже-

ного ним органу. Тому таке звіль-

нення має здійснюватися з до-

триманням відповідних гаран-

тій, правил та порядку, вста-

новлених законодавством 

України.

Стаття 49 КЗпП передбачає, 

що про наступне вивільнення 

працівників персонально попе-

реджають не пізніше, ніж за 2 мі-

сяці. Законодавство не містить за-

борони щодо попередження пра-

цівника про переведення на іншу 

посаду або про звільнення у 

зв’язку з неможливістю переведен-

ня на іншу посаду раніше 2-місяч-

ного терміну. Але в цьому випадку 

має бути вказана точна дата май-

бутнього вивільнення.

У разі припинення трудового до-

говору з підстав, зазначених у 

пункті 1 статті 40 КЗпП, працівни-

кові, відповідно до статті 44 КЗпП, 

виплачується вихідна допомога в 

розмірі не менше середнього мі-

сячного заробітку. При цьому від-

повідно до статті 116 КЗпП, випла-

та всіх сум, що належать працівни-

кові від підприємства, установи, 

організації, провадиться в день 

звільнення. У разі несвоєчасного 

розрахунку при звільненні робото-

давець зобов’язаний компенсува-

ти працівникові середній заробі-

ток за весь час вимушеного прогу-

лу, якщо сума отриманої заробіт-

ної плати за новим місцем роботи 

не зменшує розміру такої компен-

сації (ст. 117).

Якщо працівник у день звіль-

нення не працював, то зазначе-

ні суми мають бути виплачені 

не пізніше наступного дня піс-

ля пред’явлення ним вимоги 

про розрахунок. У разі спору 

про розмір сум, належних пра-

цівникові при звільненні, влас-

ник або уповноважений ним ор-

ган повинен у зазначений у цій 

статті строк виплатити не оспорю-

вану ним суму.

Згідно із статтею 47 КЗпП влас-

ник або уповноважений ним орган 

зобов’язаний у день звільнення ви-

дати працівникові належно оформ-

лену трудову книжку та копію на-

казу про звільнення з роботи.

ЗАПИТ ДО СЛУЖБИ 
ЗАЙНЯТОСТІ

ЗВЕРНЕННЯ

 ТАКОЮ 
ПРОПОЗИ-

ЦІЄЮ (ЗВІЛЬНЕННЯ 
ПРАЦІВНИКІВ ЗА ЗГО-

ДОЮ СТОРІН) РОБОТОДАВ-
ЦІ УНИКАЮТЬ ДОДАТКОВИХ 
ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ ПІД-

ПРИЄМСТВА, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ 
ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ 

У ВИПАДКУ ЙОГО ЛІКВІ-
ДАЦІЇ ЧИ РЕОРГА-

НІЗАЦІЇ.

Через закриття підприємства 
його власник збирається 
звільнити працівників за зго-
дою сторін. Чи має він право 
звільнити за даною статтею, 
якщо працівникові до пенсії 
лишився 1 рік?

Сестра працює бібліотекарем у міській біблі-
отеці. Чи може вона займатися підприєм-
ницькою діяльністю і чи буде така діяльність 
впливати на заробітну плату в бібліотеці?

Оскільки працівниця не є державним службовцем, то 

жодних обмежень щодо підприємницької діяльності 

немає. Така діяльність не має жодного зв’язку із заро-

бітною платою в бібліотеці.

РОБОТА В БІБЛІОТЕЦІ 
ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Як правильно скласти запит до районного 
центру зайнятості з метою отримання інфор-
мації про статус та розмір допомоги?

Відповідно до статті 1 ЗУ «Про звернення грома-

дян» громадяни України мають право звернути-

ся до органів державної влади, місцевого само-

врядування, об’єднань громадян, підприємств, 

установ, організацій незалежно від форм власності, за-

собів масової інформації, посадових осіб відповідно до 

їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скарга-

ми та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяль-

ності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх 

соціально-економічних, політичних та особистих прав 

і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

При підготовці офіційного звернення до районного 

центру зайнятості повинні бути дотримані наступні 

вимоги:

1) зазначений адресат звернення (орган державної вла-

ди, до повноважень якого належить вирішення пору-

шеного у зверненні питання); 

2) вказано прізвище, ім’я, по батькові, місце проживан-

ня громадянина, викладено суть порушеного питання; 

3) звернення має бути підписано заявником із зазна-

ченням дати.

Звернення може бути усним (викладеним громадяни-

ном і записаним посадовою особою на особистому при-

йомі) чи письмовим, надісланим поштою або переда-

ним громадянином до відповідного органу, установи 

особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці по-

вноваження оформлені відповідно до чинного законо-

давства.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, по-

вертається заявникові з відповідними роз’ясненнями 

не пізніше, ніж через 10 днів від дня його надходжен-

ня, крім випадків, передбачених частиною першою 

статті 7 ЗУ «Про звернення громадян».

ЯКЩО ЗВІЛЬНЯЮТЬ  
ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

ВІДПУСТКА ДЛЯ ПРАЦЮЮЧОГО ІНВАЛІДА
ВІДПОЧИНОК

Звернувся до керівництва з 
проханням надати мені осно-
вну оплачувану відпустку, в 
якому мені відмовили. Ска-
жіть, чи маю я право, як інва-
лід 3 групи, отримати відпуст-
ку в зручний для мене час, і 
якщо так, то як можна захис-
тити своє право (окрім суду)?

Згідно із статтею 10 ЗУ «Про 

відпустки» інвалідам 3 групи 

надається щорічна основна 

відпустка тривалістю 26 ка-

лендарних днів. Відпустка надаєть-

ся за бажанням працівника та в 

зручний для нього час.

Трудові спори розглядаються: комі-

сіями по трудових спорах; районни-

ми, районними в місті, міськими чи 

міськрайонними судами.

Такий порядок розгляду трудових 

спорів, що виникають між праців-

ником і власником або уповноваже-

ним ним органом, застосовується 

незалежно від форми трудового до-

говору.

Комісія по трудових спорах є 

обов’язковим первинним органом 

по розгляду трудових спорів, що ви-

никають на підприємствах, в уста-

новах, організаціях.

Трудовий спір підлягає розгляду в 

комісії по трудових спорах, якщо 

працівник самостійно або з участю 

профспілкової організації, що пред-

ставляє його інтереси, не врегулю-

вав розбіжності при безпосередніх 

переговорах з власником або упо-

вноваженим ним органом.

Працівник може звернутися до ко-

місії по трудових спорах у 3-місяч-

ний строк з дня, коли він дізнався 

або повинен був дізнатися про по-

рушення свого права, а в спорах про 

виплату належної йому заробітної 

плати – без обмеження будь-яким 

строком.

У разі пропуску з поважних причин 

установленого строку комісія по тру-

дових спорах може його поновити.

Заява працівника, що надійшла до 

комісії, підлягає обов’язковій реє-

страції.

Таким чином, для вирішення трудо-

вого спору працівник може зверну-

тися до комісії по трудових спорах.
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Саме профспілки є надій-

ною і загальновизнаною 

формою представництва 

інтересів найманої робо-

чої сили на ринку праці.

Незалежно від розмірів трудового 

колективу і відносин, що виникають 

між працівниками, завжди існує кон-

флікт інтересів працівників та робо-

тодавця. Відтак виникає необхід-

ність об’єднання найманих робітни-

ків, щоб спільно регулювати відноси-

ни з роботодавцем, управляти орга-

нізацією, взаємодіяти з управлін-

ськими структурами і тим самим по-

зитивно впливати на виробництво, 

підвищуючи його результативність. 

Процес скорочення чисельності 

членів профспілок України багато 

в чому має об’єктивний характер і 

пов’язаний зі зміною структури еко-

номіки країни, з наслідками впро-

вадження ринкових відносин і но-

вих форм організації бізнесу, з при-

ватизацією та реструктуризацією 

виробництва тощо. Проте важли-

вим також є внутрішній фактор – 

безпосередньо профспілка, її здат-

ність адаптуватися до змін, готов-

ність і вміння діяти відповідно до 

сучасних вимог та завдань. 

Основним завданням ФПУ, її 

членських організацій залишаєть-

ся посилення впливу профспілок на 

покращення рівня життя громадян, 

захист трудових, соціально-еконо-

мічних прав і гарантій працівників, 

підвищення ролі профспілок у сус-

пільно-політичному житті.

Однак часто процеси, що відбу-

ваються у профспілковому русі, су-

проводжуються такими негативни-

ми тенденціями, як послаблення єд-

ності, зниження мотивації до проф-

членства, загострення проблем фі-

нансового забезпечення діяльності 

організацій.

Суб’єктивні причини переважно 

пов’язані з мотивацією профспілко-

вого членства, а саме розчаруван-

ням спілчан у можливостях проф-

спілкових структур обстоювати 

право на працю, справедливу та 

своєчасну її оплату. Як наслідок 

спостерігається вихід із профспілок 

за власним бажанням.

Мотивація профспілкового член-

ства – це комплексна система захо-

дів, форм і методів роботи, яка 

сприяє зростанню профспілкових 

лав, зміцненню профспілкових 

структур, підвищенню авторитету 

й впливу профспілкових організа-

цій у трудових колективах.

Як показує практика, необхід-

ність у профспілках існує і сьогод-

ні, незважаючи на те, що позиції та 

авторитет профспілкових організа-

цій невеликі, проте статус громад-

ської організації дає можливість 

профспілкам поставити себе у рівне 

становище з органами влади і робо-

тодавцем. Основною перевагою 

профспілок у цьому випадку стає 

чисельність їх членів, адже що 

згуртованіші члени профспілки, то 

більше у них шансів звернути увагу 

на свої проблеми не лише робото-

давців, а й органів влади.

Збереження та зростання чисель-

ності професійної спілки, побудова-

ній на індивідуальному членстві й 

фіксованих членських внесках, є за-

порукою її життєдіяльності відпо-

відно до Статуту й чинного україн-

ського законодавства на тривалу 

перспективу.

Від чисельності й фінансової бази 

профспілки залежать її авторитет і 

можливості представництва й захис-

ту інтересів не лише своїх членів, а й 

усіх працівників на підприємстві, в 

галузі та в цілому по країні.

Важливою з точки зору мотивації 

профспілкового членства є саме осо-

ба профспілкового лідера, особливо 

голови профорганізації. Організація 

житиме й буде необхідна людям, 

якщо матиме дієздатний кістяк, на-

вколо якого усе формується.

Багато з проблем мотивації не-

можливо вирішити інакше, як без-

посередньо у трудових колективах, 

оскільки реальні результати вико-

нання профспілками своїх функцій 

працівники бачать саме на прикла-

ді діяльності їхнього профкому. Ве-

личезне мотиваційне навантажен-

ня лягає при цьому на колдоговір, 

який є головним механізмом, за до-

помогою якого профком може здій-

снити і закріпити власний статус у 

житті підприємства, організації.

Здійснюючи заходи з мотивації 

профспілкового членства, профор-

гани мають піклуватися про зрос-

тання чисельності профспілкових 

організацій, їх сили та фінансової 

стійкості. При цьому необхідно вра-

ховувати зовнішні й внутрішні 

умови мотивації.

ЗОВНІШНІ УМОВИ 
МОТИВАЦІЇ

Реалізовувати зовнішні умови 

мотивації, пов’язані зі створенням 

позитивного іміджу профспілки у 

трудовому колективі, серед соці-

альних партнерів на рівні організа-

ції, профспілковий комітет може у 

спосіб:

– участь голови і членів профко-

му в зборах трудового колективу, 

нарадах з інформуванням про ді-

яльність і результати роботи проф-

спілкової організації, її роль у жит-

ті підприємства (організації);

– проведення звітних зборів про 

діяльність первинної профспілко-

вої організації;

– інформування колективу за до-

помогою наочного матеріалу, ін-

формаційних технологій;

– проведення днів відкритих две-

рей профорганізації, днів профко-

му, днів голови профкому, днів 

профспілкової інформації тощо;

– регулярні виступи голів різних 

профоб’єднань та профорганізацій, 

профактивістів на телебаченні, сто-

рінках газет, журналів тощо.

Формуванню позитивного став-

лення до профспілки сприятиме 

приділення уваги кожному члену 

колективу, врахування потреб пра-

цівників, а також:

– культурно-масова діяльність, 

організація дозвілля працівників, 

у тому числі проведення тематич-

них вечорів, екскурсій, туристич-

них походів, залучення спілчан і 

членів їхніх родин до фізкультур-

но-оздоровчих заходів, пропаганда 

здорового способу життя;

– охорона праці і техніка безпеки 

(виконання угоди з охорони праці і 

плану заходів щодо техніки безпе-

ки, участь у роботі спільних комі-

сій з охорони праці, навчання та ор-

ганізація роботи уповноважених 

(довірених осіб) з охорони праці).

Особливе місце у мотивації 

профспілкового членства займає 

робота первинної профспілкової ор-

ганізації з молоддю. Багато хто з 

молодих людей, коли приходять на 

підприємство (в організацію), прак-

тично нічого не знають про проф-

спілку. Відсутність інформації се-

ред молоді свідчить про необхід-

ність проведення з нею роз’ясню-

вальної роботи, видання спеціаль-

них пам’яток, передбачення у ко-

лективних договорах спеціальних 

розділів щодо роботи з молоддю, 

забезпечення її додатковими піль-

гами і гарантіями. Бажано, щоб при 

кожній первинній організації було 

створено Молодіжну раду.

Профкомам необхідно організову-

вати зустрічі з профспілковими пра-

цівниками та активом інших органі-

зацій, головними фахівцями осно-

вних профспілкових структур, діяча-

ми культури тощо, щоб життя пра-

цівників було насиченим та цікавим.

Формуванню іміджу профспілки 

сприятиме проведення конкурсів, 

спільних заходів зі службами соці-

ального захисту населення, участь 

у загальноміських, загальнорайон-

них і обласних заходах.

Велике значення має розроблен-

ня і впровадження спеціального роз-

ділу колективного договору «Права 

і пільги члена Профспілки», у якому 

мають бути визначені додаткові 

пільги членам профспілки, окрім 

тих, що передбачені законодав-

ством. З огляду на європейський до-

свід, це може бути, приміром, рівень 

забезпеченості членів профспілки у 

разі втрати роботи. Наприклад, 

профспілка оплачує допомогу з без-

робіття у значно більшому розмірі 

від попереднього заробітку або три-

валіший термін, ніж передбачено 

законодавством, оплачує курси пе-

рекваліфікації або допомагає зна-

йти нову роботу. Звісно, що без під-

тримки не залишиться і «непроф-

спілковий» працівник: він отримає 

від держави допомогу, але значно 

меншу, аніж член профспілки.

Серед додаткових пільг можуть 

бути і такі: право на безкоштовні 

юридичні консультації, пільги на 

послуги адвоката, податкові зниж-

ки, участь у культурно-оздоровчих 

заходах за рахунок профспілки, га-

рантоване безкоштовне або пільго-

ве медичне забезпечення, у тому 

числі для членів родин спілчан. 

Тим часом серед привілеїв членів 

профспілок деяких західних країн 

– знижки в банках, страхових ком-

паніях, туристичних фірмах, які на-

лежать профспілці.

Продовження читайте у № 36 «ПВ».

Роман ПІДРУЧНИЙ,
учасник другої групи 

дансько-українського 
проекту

В умовах державної кризи значно зростає роль профспілок. Працівник само-
стійно не може захистити себе від незаконних дій роботодавця, домогтися по-
ліпшення умов праці чи ухвалення потрібних для нього законів. При цьому він 
відчуває тиск із боку роботодавця, влади й капіталу. Проте, об’єднавшись, зро-
бивши свій вибір на користь профспілки, працівники можуть разом впливати на 
роботодавця, конт ролювати умови своєї праці, своє життя.

ВЛАСНИЙ ПОГЛЯД

ЗОВНІШНІ УМОВИ МОТИВАЦІЇ НА РІВНІ ФПУ ПОВ’ЯЗАНІ З НАЛАГОДЖЕННЯМ 
СПІВПРАЦІ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ, РОБОТОДАВЦЯМИ ТА ЇХНІМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ  

У РАМКАХ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ:

широке представництво 
профлідерів у депутат-
ському корпусі, органі-

зація роботи з висування 
у законодавчі й пред-

ставницькі органи влади 
різних рівнів проф-

працівників та активістів; 

систематична боротьба за 
підвищення зарплати, пе-
регляд вмісту споживчого 
кошика і рівня прожитко-
вого мінімуму, збереження 
гарантій і компенсацій, під-
вищення пенсій, встанов-

лення гідних соцстандартів;

укладення змістовних 
колективних договорів 

усюди, де діють первинні 
організації, укладення ді-
євої Галузевої угоди, що 
забезпечить вищий рі-

вень оплати праці порів-
няно із законодавством;

обмін досвідом роботи 
між профспілковими 

 організаціями.

МОТИВАЦІЯ ПРОФЧЛЕНСТВА – 
МІРИЛО МАКСИМАЛЬНОЇ ВІДДАЧІ ТА КОРИСТІ ПРОФСПІЛКИ

-

-
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СКАНВОРД

МИСТЕЦТВО

Учасники фестивалю взяли участь 

в урочистостях до Дня Державно-

го прапора України напередодні 

25-річчя Незалежності України.

Організаторами фестивалю виступили 

управління культури, національностей, 

релігій та туризму обласної державної ад-

міністрації, обласна та міська ради орга-

нізації ветеранів України, обласні органі-

зації профспілок працівників культури та 

соціальної сфери, обласний науково-мето-

дичний центр культури і мистецтв, культ-

освітні установи м. Хмельницького.

«На фестивалі представлені 25 аматор-

ських хорів міських, районних ветеран-

ських організацій з понад 600 учасниками. 

Серед них – учасники бойових дій, діти ві-

йни, ветерани праці. Усіх їх об’єднує спіль-

на любов до пісні», – сказав на відкритті 

фестивалю голова ради обласної ветеран-

ської організації Володимир Купратий.

Традиційно від учасників фестивалю, 

як символ хліборобської праці, вручено 

короваї оргкомітету, представникам об-

ласної та міської влади.

Щиру подяку, цінні подарунки від об-

ласної, міської влади, представників депу-

татів Верховної Ради України одержали 

активні учасники й організатори ветеран-

ських хорів міст і районів області.

Учасників бойових дій, які брали 

участь у фестивалі, було нагороджено 

грамотами і грошовими преміями, які їм 

вручив голова обласної організації проф-

спілки працівників культури Микола 

Луценко. Відзначив кращих активістів 

хорів і голова обласної організації проф-

спілки працівників соціальної сфери 

Олександр Цюзік. До слова, Олександр 

Дмитрович постійно опікується ветеран-

ськими проблемами.

Учасники і гості фестивалю з особли-

вою теплотою сприйняли виступи знаних 

на Хмельниччині та за її межами ветеран-

ських хорів «Надвечір’я» з Хмельницького 

міського Будинку культури, яким понад 

15 років керує відмінник освіти, заслуже-

ний працівник культури Борис Лободюк, 

а також уславленого аматорського колек-

тиву «Ретро» культурно-мистецького цен-

тру «Ветеран». Наставником цього колек-

тиву є знаний на Поділлі фахівець мис-

тецьких справ Михайло Люшня. Цей хор 

на фестивалі вперше виконав пісню-гімн 

ветеранів на слова Ольги Лихогляд та му-

зику Михайла Люшні. Оптимістично лу-

нали слова пісні-гімну: «Ветеране радій! 

Ветеране співай! Та у серце журбі увійти 

не давай. Ветеране, твори, твоя нива рясна, 

Хай не згасне у серці любов і весна».

Порадували глядачів і виступи вете-

ранських хорів з Білогірщини, Деражнян-

щини, Хмельницького району, Волочись-

ка, Городка, Ярмолинця та ін. 

ПЕТРО ШКРОБОТ,
ВАЛЕРІЙ МАРЦЕНЮК,

м. Хмельницький

Під таким гаслом на Хмель-
ниччині пройшов восьмий 
обласний фестиваль вете-
ранських хорів.

НА ДОПОМОГУ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ 128-ї 
ГІРСЬКО-ПІХОТНОЇ БРИГАДИ

Закарпатська організація Національної спіл-
ки художників України відзначила своє 
70-річчя. На урочистості, що відбулися в об-
ласному художньому музеї ім. Йосипа Бок-
шая, митців нашого краю прийшли привітати 
представники органів влади, профспілок, 
підприємці, культурна громадськість, інші 
почесні гості, у тому числі з-за кордону.

Профспілки Закарпаття підтримують міцні 

зв’язки з художниками краю. До 25-річчя Неза-

лежності України облпрофрада та обласна ор-

ганізація Національної спілки художників 

України 23 серпня організували в м. Ужгороді, на площі 

Народній, виставку картин закарпатських митців. На 

ній були представлені понад 30 робіт таких художників, 

як Петро Шолтес, Марія Митрик, Василь Вовчок, Юрій 

Боднар, Олександр Громовий, Андрея Павук, Влад Габ-

да, Одарка Долгош, Іван Дідик, Олександр Малеш, Йо-

сип Бабинець, Василь Дуб, Сергій Біба, Мирослав Гресь-

ко, Наталія Сіма-Павлишин, Володимир Павлишин та 

ін. Кошти, отримані від продажу картин, будуть спря-

мовані на допомогу військовослужбовцям 128-ї гірсько-

піхотної бригади, які несуть службу в зоні АТО.

Сергій БАРАНЧИКОВ,
завідувач відділу  

організаційно-гуманітарної роботи
Закарпатської облпрофради

Фото автора

ПОЛІСЬКЕ ЛІТО  
З ФОЛЬКЛОРОМ

Протягом 21–25 серпня старовинне місто 
Луцьк дивувало волинян самобутнім націо-
нальним мистецтвом Грузії, Північного Кіпру, 
Польщі, Південної Кореї, Тайваню, Білорусі, 
Ізраїлю, а ще – феєрверками танців, співів, 
ужитково-прикладними витворами народ-
них майстрів з усіх куточків України.

Профспілки Волині не лишаються осторонь 

культурного розвитку краю. Саме тому готель 

«Профспілковий» було обрано для проживання 

учасників фестивальної групи танцюристів з 

Грузії. Відтанцювавши на майданчиках міста, вранці 

25 серпня грузинський ансамбль відлітав до Батумі. І не 

з порожніми руками, а з подарунком від волинських 

профспілок – величезним короваєм, оздобленим прапо-

рами наших держав. Нехай щира гостинність волин-

ських профспілок стане візитівкою краю і в таких дале-

ких від нас землях!

ГАЛИНА ДАНИЛЕНКО,
директор навчально-методичного центру

профспілок Волинської обл.

ФЕСТИВАЛЬ

УРОЧИСТОСТІ

«ТОБІ, УКРАЇНО, 
ПІСЕННИЙ НАШ СКАРБ!»

-
-

-
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1 вересня 2016СПОРТ Національна збірна України 5 вересня матчем 
зі збірною Ісландії стартує у кваліфікації 
 чемпіонату світу 2018 року. 

ШЕВЧЕНКО ГОТОВИЙ 
ДО ДЕБЮТУ
Національна збірна України 5 ве-
ресня матчем зі збірною Ісландії 
стартує у кваліфікації чемпіонату 
світу 2018 року. На битву з на-
щадками вікінгів «синьо-жовту» 
дружину виведе новий тренер го-
ловної команди країни – уславле-
ний в минулому форвард, а нині 
наставник-початківець Андрій 
Шевченко.

Володимир ПОЛЄТАЄВ,

спеціально для «ПВ»

Після провального виступу на 

Євро–2016 головній команді 

країни ФФУ обрала нового 

керманича – виконком Феде-

рації одностайно підтримав канди-

датуру Андрія Шевченка на посаді 

головного тренера національної 

збірної. Контракт із 39-річним спеці-

алістом підписано за схемою «2+2» 

(на два роки із можливістю пролон-

гації на такий самий термін). До тре-

нерського штабу «синьо-жовтих» 

увійшли італійці Мауро Тассотті та 

Андреа Малдера, відомі своєю робо-

тою у структурі італійського «Міла-

ну», а також іспанець Рауль Ріанчо, 

який з 2014 по 2016 рік працював по-

мічником головного тренера київ-

ського «Динамо».

29 серпня близько чотирьох ти-

сяч уболівальників прийшли поба-

чити на НСК «Олімпійський» тре-

нування нової збірної, а також ви-

словити футболістам слова під-

тримки, оскільки, як відомо, згідно 

з рішенням дисциплінарного комі-

тету ФІФА матч Україна – 

Ісландія відбудеться за 

порожніх трибун.

Андрій Шевчен-

ко попередньо для 

підготовки та 

участі у матчі 

відбіркового ра-

унду чемпіонату 

світу 2018 року 

проти команди Іс-

ландії запросив та-

ких виконавців: 

воротарі: Андрій 

Пятов, Микита Шевченко 

(обидва – «Шахтар»), Денис Бойко 

(«Бешикташ», Стамбул, Туреччина);

захисники: Артем Федецький 

(«Дармштадт», Німеччина), Олек-

сандр Кучер, Ярослав Ракицький, 

Богдан Бутко, Іван Ордець, Сергій 

Кривцов (усі − «Шахтар»), Євген Ха-

черіді («Динамо»), Павло Ксьонз 

(«Карпати»),  Едуард Соболь 

(«Зоря»);

півзахисники: Андрій Ярмолен-

ко, Сергій Сидорчук, Сергій Рибал-

ка, Віталій Буяльський, Денис Гар-

маш (усі − «Динамо»), Тарас Степа-

ненко, Максим Малишев, Віктор 

Коваленко (усі – «Шахтар»), Олек-

сандр Караваєв, Іван Петряк (оби-

два – «Зоря»), Євген Коноплянка 

(«Севілья», Іспанія), Роман Безус 

(«Сент-Трюйден», Бельгія), Владлен 

Юрченко («Байєр», Леверкузен, Ні-

меччина), Олександр Зінченко 

(«Манчестер Сіті», Англія), Євген 

Шахов (ПАОК, Салонікі, Греція);

нападники: Роман Зозуля («Бе-

тіс», Севілья, Іспанія), Євген Селез-

ньов («Шахтар»), Артем Довбик, Де-

нис Баланюк (обидва – «Дніпро»).

Згодом виклик до розташування 

головної команди країни отримали 

півзахисник столичного «Динамо» 

Микола Морозюк та ще один пред-

ставник Дніпра – півзахисник Рус-

лан Ротань.

Відкритому трену-

ванню збірної пере-

дувала прес-кон-

ференція Ан-

дрія Шевчен-

ка, під час 

якої він пояс-

нив велику 

кількість ви-

кликаних на 

збір гравців 

тим, що планує 

створити конку-

ренцію у національ-

ній команді. 

ФУТБОЛВЛІТКУ НАШІ 
СТРІЛЯЮЧІ ЛИЖНИКИ – 
ПОЗА КОНКУРЕНЦІЄЮ

З 26 по 28 серпня в місті Отепяя (Естонія) три-
вав літній чемпіонат світу з біатлону. За резуль-
татами світової першості серед 20 країн-учас-
ниць Україна виборола першу сходинку в ко-
мандному заліку – в активі вітчизняної збірної 
11 нагород, чотири з яких найвищого ґатунку.

Володимир ПОЛЄТАЄВ,

спеціально для «ПВ»

З -

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

БІАТЛОН

І СПОРТОМ 
ЗАЙМАЛИСЯ, 

І ГАРНО 
ВІДПОЧИЛИ 

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-
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ГОЛОВЧЕНКО Юрій Анатолійович,
в.о директора ГК ДП «Самара»  

ПрАТ «Дніпротурист»

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

УРЯД ПІДВИЩИВ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ

№ 1234 / 21 ВЕРЕСЕНЯ 2015

А МІГ БИ Й ШАШКОЮ!..

КОМЕНТАР ПРОФСПІЛОК 

ЧОМУ НИНІ  

НЕ ВАЛЬСУЮТЬ  

У САНАТОРІЇ  

«ЛЕРМОН- 

ТОВСЬКИЙ»?

ДРУГОГО 

ПОСПІЛЬ 

ОЧІЛЬНИКА  

СЛУЖБИ  

ЗАЙНЯТОСТІ  

ЗАТРИМАЛИ  

ЗА КОРУПЦІЮ 

3

3

БЮДЖЕТ  

ВНЕСЛИ  

У ПАРЛАМЕНТ

І ЗНОВУ 

«ВИНЕСЛИ»

КАВАЛЕРІЙСЬКИЙ 

НАСКОК МІНІСТРА 

РОЗЕНКА

ВСЕ КЕРІВНИЦТВО  

СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ  

ВІДСТОРОНЕНО ВІД ПОСАД

УКРАЇНА 

РЕСТРУКТУРИЗУЄ 

БОРГИ

І УНИКАЄ ДЕФОЛТУ

ТРУДОВІ  

КНИЖКИ  

СКАСУЮТЬ

ЧИ СТАНЕ 

      
   Л

ЕГШЕ?

ЗАКАДРОВІ  

ПОМИЛКИ МІНІСТРА 

СОЦПОЛІТИКИ

 «КРАЙНІМИ» ПРИЗНАЧИЛИ  

РЯДОВИХ ПРАЦІВНИКІВ  

СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

ПРОКЛЯТЕ

МІСЦЕ

3

3

ЧОМУ НИНІ 

НЕ ВАЛЬСУЮТЬ 

У САНАТОРІЇ 

«ЛЕРМОН-

ТОВСЬКИЙ»?
7-6

2

4

5

ЮТЬ

Е? -

-

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА 
ЦЕНТРАЛЬНИХ ПРОФСПІЛКОВИХ 
ВИДАНЬ НА 2016 РІК!ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ НЕЗАКОННИЙ

WWW.PSV.ORG.UA

№ 39 (809) / 1 ЖОВТНЯ 2015       
    Передплатний індекс 22152

ПРИСТРАСТІ

КОМЕНТАР ПРОФСПІЛОК 

2

ПРОФСПІЛКИ 

ПОДАЛИ  

ПЕТИЦІЇ

ЯКОЮ БУДЕ ВІДПО-

ВІДЬ ПРЕЗИДЕНТА?

200 БУРШТИНОКОПАЧІВ 

ЗАТРИМАЛИ ПРАВООХОРОНЦІ

У ВІДПОВІДЬ НАСЕЛЕННЯ  

ПАЛИТЬ ТЕХНІКУ НАЦГВАРДІЇ

ФОРМУЛА 

УКРАЇНСЬКОЇ 

БІДНОСТІ

ЧОМУ ПРАЦЮЮЧА  

ЛЮДИНА БІДНА?

ЦЯ «НЕЗАЖИВАЮЧА 

ВИРАЗКА» ЗАБИРАЄ ЖИТТЯ

ТИМ ЧАСОМ ЗАКОНОДАВЦІ РОКАМИ 

ТЯГНУТЬ З ПРИЙНЯТТЯМ  

ВІДПОВІДНОГО ЗАКОНУ

3

3

КІЛЬКА МІСЯЦІВ ПОСПІЛЬ 

НА ВОЛИНІ ТА РІВНЕНЩИНІ 

ЙДЕ СПРАВЖНЯ ВІЙНА  

МІЖ БУРШТИНОКОПАЧАМИ 

ТА ПРАВООХОРОНЦЯМИ

3

БУРШТИНОВІ

ВІЙНИ

 
БУРШТИНОВА 

ПРОБЛЕМА 

ПОТРЕБУЄ 

ЗАКОНОДАВЧОГО 

ВИРІШЕННЯ

25 
РОКІВ 

ФПУ
Газета в газеті

 СТОР. 7–10

,,

2

5

10

В УКРАЇНІ 

СТВОРЮЮТЬ 

СУСПІЛЬНЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

ТРИВАЄ ПРОДУКТОВА БЛОКАДА КРИМУ

WWW.PSV.ORG.UA

№ 40 (810) / 7 ЖОВТНЯ 2015           
Передплатний індекс 22152

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПРОФСПІЛКОВІ ПЕТИЦІЇ!

2

ПАТ «ФАРМАК» 

СВЯТКУЄ  

90-РІЧЧЯ

ЯК ЖИВЕ ВЕЛИКА 

ПЕРВИНКА?

УКРАЇНСЬКІ 

УМОВИ ПРАЦІ 

ПЕРЕБУВАЮТЬ 

НА КОСМІЧНІЙ 

ВІДСТАНІ ВІД 

МІЖНАРОДНИХ 

КРИТЕРІЇВ

 
ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС ВВАЖАЄ,  

ЩО ПРАЦЯ – ЦЕ ВСЬОГО 

ЛИШЕ ТОВАР...

(Шарон Барроу)

13

3

126

Деталі – у спецвипуску «ПВ»
–

ГІДНА

ПРАЦЯ

,,

2

5

5

ЄВРОПРОФСПІЛКИ 

ВИЗНАЧИЛИ 

ПОЛІТИКУ

У ПАРИЖІ ВІДБУВСЯ  

13-Й КОНГРЕС ЄКП
4ЛІКАРІ 

ЗАРОБЛЯЮТЬ 

МІЛЬЙОНИ НА 

ПОРОДІЛЛЯХ

І НЕ ЛИШЕ  

В СТОЛИЦІ

ЗУПИНИТИ РЕЙДЕРСЬКЕ 

ЗАХОПЛЕННЯ САНАТОРІЮ 

«ЛЕРМОНТОВСЬКИЙ»

         h
ttps://petition.president.gov.ua/petition/4504

ЗА ВІДНОВЛЕННЯ САНАТОРНО-

КУРОРТНОГО  ЛІКУВАННЯ  

ЗА  РАХУНОК  СОЦСТРАХУ

       https://petition.president.gov.ua/petition/10961

ЗА ГАЗ 

ПЛАТИТИМЕМО 

У ЧОТИРИ  
РАЗИ  

БІЛЬШЕ

СУЧАСНИЙ СТАН 

БЕЗПЕКИ І ГІГІЄНИ ПРАЦІ 

У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА  

В УКРАЇНІ

ВЕРЕСЕНЬ 

– ЖОВТЕНЬ

2015

№ 9–10 

(189–190)

сті»

лови 
ого 
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НАДАЄ ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
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ДАНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ 3F - ФПУ

«ПОСИЛЕННЯ ВНЕСКУ ПРОФСПІЛОК У ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 ГІДНОЇ ПРАЦІ, ЗАХИСТУ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 

ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЮ В УКРАЇНІ»

ПЕРША НАЦІОНАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРОФСПІЛКИ УКРАЇНИ – 

НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

Київ

25 квітня 2015 року

Відбудуємо Будинок
спілок разом!
Let’s Revive Trade Union House Together!
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ВІД РАДИ ДО РАДИ(грудень 2012 р. – лютий 2014 р.)

25 РОКІВ НА ЗАХИСТІ ТРУДОВИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРАЦІ!

ФЕДЕРАЦІЯПРОФЕСІЙНИХСПІЛОК УКРАЇНИ

«САМАРА» – ВІДМІННИЙ ВИБІР
Багато городян вважають 

за краще відпочивати за 

містом. У цьому немає 

нічого дивного, адже 

життя в місті втомлює, і рано 

чи пізно будь-якого мешканця 

мегаполіса тягне на природу, 

де можна спокійно розслабити-

ся, насолоджуючись тихим 

дзюрчанням річки, співом пта-

хів і шелестом листя. Перво-

зданна лісова тиша і чисте пові-

тря – це головні переваги за-

міського відпочинку!

Готельний комплекс «Сама-

ра» є одним з найулюбленіших 

місць відпочинку в лісі на бе-

резі річки. База відпочинку 

розташована в екологічно чи-

стому куточку природи у Ново-

московському, всього в 40 км 

від Дніпра – одного з найбіль-

ших міст України. Чисте пові-

тря змішаного лісу і близь-

кість річки Самара створюють 

ідеальний мікроклімат для по-

вноцінного відпочинку й оздо-

ровлення. Ось уже понад 14 ро-

ків база відпочинку «Самара» 

радо приймає своїх гостей в 

будь-яку пору року! Її догляну-

тий вигляд і чудове розташу-

вання приваблюють сюди що-

річно сотні відпочивальників.

На території бази обладна-

ний піщаний пляж, де влітку 

можна позасмагати, покупати-

ся в річці, порибалити, поката-

тися на човні, пограти у волей-

бол. А при бажанні, й приготу-

вати шашличок, посидіти в за-

тишних альтанках.

Готельний комплекс «Сама-

ра» в будь-який час року надає 

повний комплект послуг із 

конференц-сервісу. У розпоря-

дженні гостей – конференц-за-

ли та кімнати для бізнес-пере-

говорів та кава-брейків. Можна 

дуже комфортно провести тре-

нінги та семінари, розташував-

ши учасників у номерах або ко-

теджах і забезпечивши органі-

зованим харчуванням.

А вже які урочистості мож-

на проводити на базі відпочин-

ку «Самара»: дні народження, 

ювілеї, весілля, корпоративні 

заходи, зустрічі друзів! Для 

цього надаються просторі бан-

кетні зали в ресторані і літніх 

кафе. Крім того, тут городяни 

дуже люблять відзначати такі 

свята, як Новий Рік і Різдво, 

влаштовують масові гуляння 

на Водохрещу, Масляну та Ве-

ликдень. Тривале проживання 

або короткостроковий відпочи-

нок на природі приносять бага-

то задоволення і позитивних 

емоцій.

Відпочинок на базі «Сама-

ра» стане приємною подією. 

Адже саме природа здатна по-

дарувати людині втрачені 

сили, наповнити новою енергі-

єю. «Самара» – відмінний вибір 

для тих, хто любить природу 

рідного краю і надає перевагу 

заміському відпочинку перед 

екзотичними курортами.

Круглий рік готельний 

комплекс «Самара» радо при-

ймає гостей!


