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НАБЛИЖЕННЯ ДО 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ 
СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ - 
ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ 
ПЛАТФОРМИ

СОЦІАЛЬНИЙ 
ДІАЛОГ В 
УКРАЇНІ – ПІД 
КОНТРОЛЕМ 
ГЛОБАЛЬНИХ 
ПРОФСПІЛОК 5

ВАЛЕРІЙ МАТОВ, ГОЛОВА 
ПРОФСПІЛКИ «АТОМНИКІВ»:  
«СВІТ ЗМІНЮЄТЬСЯ ШВИДКО, І ТЕ,  
ЩО ЗДАЄТЬСЯ НЕПОРУШНИМ, ЗАВТРА 
ПРИПИНИТЬ СВОЄ ІСНУВАННЯ. МИ 
ПОВИННІ БУТИ ГОТОВИМИ ДО ЗМІН, 
БУТИ ВІДКРИТИМИ ДО ВСЬОГО НОВОГО. 
КОНСЕРВАТИЗМ ПРОФСПІЛОК ДОПОМІГ ЇМ 
СВОГО ЧАСУ ВИЖИТИ, АЛЕ ВІН ЖЕ МОЖЕ Й ВІДПРАВИТИ 
ПРОФСПІЛКИ НА ЗВАЛИЩЕ ІСТОРІЇ. ЩОБ ВІДПОВІДАТИ 
ЗАПИТАМ НАШИХ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ, МИ ПОВИННІ 
ПОСТІЙНО ВЧИТИСЯ, ЗМІНЮВАТИСЯ І НЕ БОЯТИСЯ ЗМІН»
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АТОМПРОФСПІЛКА 
ЗМІНЮЄТЬСЯ

 ХІМІЧНА ГАЛУЗЬ 
УКРАЇНИ -  
В ЧЕРЗІ НА 

ЛІКВІДАЦІЮ 

СЛОВО РЕДАКТОРУ
Шановні передплатники газети «Профспілкові вісті» та 

«Бібліотечки голови профспілкового комітету»! 
Повідомляємо, що Укрпошта планувала з 01.07.2017 підвищи-

ти тарифи на доставку преси передплатникам на 50–70%, а 
також за оформлення передплати – на 115%. Завдяки активній 
позиції Національної Спілки журналістів України й особисто в. 
о. голови Сергія Томіленка під час наради за участю керівни-
цтва Спілки та низки провідних друкованих ЗМІ, з одного боку, 
й урядовців з керівництвом Укрпошти, з іншого боку, досягнуто 
компромісного рішення: нові тарифи будуть впроваджуватися 

поетапно. Тобто з 01.07.2017 зростання відбудеться лише  
на 50% від запланованого Укрпоштою і досягне запланованих 
показників з 01.01.2018.

Таким чином, починаючи з 1 липня ц. р., вартість оформлення 
передплати значно зросте з причин, незалежних від редакції, 
адже редакційна вартість видань ось уже більше 7 років 
залишається незмінною. Рекомендуємо нашим передплатникам 
оформити передплату на центральні профспілкові видання 
вчасно – до 01.07.2017. По цю дату ціна передплати до кінця 
року лишається незмінною. Встигніть зекономити!
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У Національному банку 
виступили з пропозицією 
запровадити систему ав-
томатичного списання 
грошей за комунальні по-
слуги з банківських кар-
ток українців. Особливо 
це стосується боргів, 
сума яких на початок 
року становила 29 млрд 
грн. Автори новації ствер-
джують, що така послуга 
досить давно й успішно 
функціонує у США та 
країнах Євросоюзу. 

Однак аналітики поперед-
жають про складнощі, 
які можуть виникнути, 
зважаючи на вітчизняні 

реалії. Комунальники нерідко по-
миляються, виставляють високі й 
необґрунтовані рахунки за кому-
нальні послуги. Щоб виправити 
чужі помилки та повернути свої 
гроші, доведеться витратити чи-
мало часу й нервів.

Своєю чергою працівники Наці-
онального банку стверджують, що 
потрібна централізована система 
погашення боргів. Іншими словами 
– примусове стягнення коштів у 
разі заборгованості за послуги. Що-
йно відповідний закон ухвалять, 
буквально через тиждень-два сума 
заборгованості знизиться вдвічі, 
прогнозують банкіри. І посилаєть-
ся на досвід «Приватбанку», котрий 

ще з 2009 року практикував приму-
сове стягнення платежів за креди-
тами з карток клієнтів. Причому 
юридично такий процес побудова-
ний настільки грамотно, що його 
досить важко оскаржити в суді. 

Голова економістів України Ан-
дрій Новак не в захваті від такої 
ідеї НБУ. «Запровадження такої по-
слуги трохи передчасне – через 
скрутний фінансовий стан україн-
ців, – зауважує експерт. – Якщо те-
пер примусово стягуватимуть із 
зарплатних карток гроші за всі ко-
мунальні послуги та борги, бага-
тьом не буде за що жити. Адже іні-
ціативу щодо списання грошей з 
рахунків можуть не сприйняти ті, 
хто опинився у важкому фінансово-
му становищі. А це – більша части-
на українців». 

Низка аналітиків вважають, що 
практика стягнення боргів, запро-
понована НБУ, є не лише прямим 
втручанням у приватне життя і пла-
ни людей, а й намаганням власни-
ків ТЕЦ, водоканалів, інших під-
приємств із надання комунальних 
послуг отримувати надприбутки. 
Експерти не виключають, що по-
чнуться масові махінації з боку тих, 
хто надає послуги, а якість сервісу 
знизиться ще більше через відсут-
ність стимулу. Крім того, запрова-
дження цієї норми зменшить рівень 
банківського обслуговування та до-
віри до банківської системи. Отри-
мавши зарплату, люди будуть зні-
мати гроші з банкоматів і тримати 
їх удома, аби держава не поцупила 

їхніх коштів. Це призведе до того, 
що люди, як і на початку 2000-х, час-
тіше використовуватимуть готівку. 
Це якраз те, проти чого намагається 
боротися Нацбанк. 

І все ж, якщо ініціатива НБУ при-
живеться, як це працюватиме? Еко-
номічний експерт Володимир Сте-
панюк має з цього приводу свою 
думку: «Перш ніж списувати гроші 
з ваших рахунків, банк повинен 
укласти з вами договір про те, що ви 
погоджуєтесь на такий режим опла-
ти комунальних послуг чи кредиту. 
Більше того, правильно було б, якби 
банк перед списанням грошей пові-
домляв клієнта про це, а клієнт мав 
можливість підтвердити або відхи-
лити операцію». 

Тобто, якщо людина надасть бан-
ку таке доручення чи укладе дого-
вір, тоді банк має право списувати 
гроші з картки. Якщо такого доку-
ментального підтвердження немає, 
тоді банк, окрім усього, порушує 
Конституцію України, де чорним по 
білому йдеться про те, що приватне 
майно – недоторкане. 

Пересічні громадяни не в захваті 
від ініціативи Національного бан-
ку. Вони воліють розпоряджатися 
своїми грошима самостійно. Осо-
бливо зараз, коли бюджет родини 
перекроюється і переглядається чи 
не щотижня. Обирати першочергові 
сплати люди мають без підказок 
згори. Звісно, схвалювати дії борж-
ників не можна, але слід зважати на 
те, що нині половині населення не-
сила здолати тарифний тягар.

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
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Десять днів тому неспо-
дівано із сайту МВФ 
зникло «українське пи-
тання» з порядку денно-

го засідань ради директорів 
фонду. Відтак рішення про виді-
лення нашій країні четвертого 
траншу в розмірі близько 1 млрд 
грн зависло в повітрі. Міжна-
родний валютний фонд без уся-
ких пояснень вилучив розгляд 
довгоочікуваного рішення. 
Для переважної більшості ві-
тчизняних аналітиків перене-
сення термінів виділення тре-
тього траншу не стало нови-
ною. Україна мала отримати 
його ще в грудні. Запізнився з 
термінами і другий транш, тож 
формально було зрозуміло, що 
й наступний буде під знаком 
питання. Причому саме другий 
транш був свого роду авансом у 
надії, що Україна таки виконає 
усі вимоги фонду. Мріяти про 
те, що й третій нам видадуть 
авансом, не доводиться. Якщо 
говорити по суті, то із 11 струк-
турних маяків за останній пері-
од країна виконала лише три. 
Попередні вимоги – ухвалення 
бюджету і націоналізація «При-
ватбанку» Україна формально 
задовольнила, але реформу 
ДФС так і не здійснила, хоча 
обіцяє це зробити, починаючи з 
2015 року. Так само, як і прове-
дення пенсійної реформи, ре-
форми землі, запуску антико-
рупційних судів. Оливи до вог-
ню, на переконання аналітиків, 
додала і грошова застава у 100 
млн грн за звільнення з-під вар-
ти очільника Державної фіс-
кальної служби Романа Насіро-

ва. Його затримання – яскравий 
приклад того, що антикоруп-
ційні зрушення кульгають. Ре-
форма антикорупційних орга-
нів насправді полягає лише в їх 
створенні, але дієвих результа-
тів у подоланні корупції на всіх 
щаблях влади досі не помітно. 
Міжнародний бізнес та інвесто-
ри поки що не побачили реаль-
них змін на антикорупційному 
полі країни. 
Низка експертів пов’язують пе-
ренесення термінів третього 
траншу з блокадою Донбасу. 
Однак більшість аналітиків 
схильні вважати, що цілковито 
рішення МВФ пов’язувати з по-
діями на сході не варто. Адже з 
виділенням цього траншу між-
народний кредитор тягне давно 
і свідомо, терміни його надання 
неодноразово зсувалися. Наразі 
питання в іншому: чи не стане 
зупинка траншу на вимогу 
МВФ серйозним фактором для 
погіршення національної еко-
номіки? Провідний експерт Ін-
ституту економіки та прогнозу-
вання НАНУ Ярослав Жаліло 
не вважає ситуацію критичною, 
бо для оперативних виплат кра-
їна має достатній обсяг валют-
них резервів. А міністр фінан-
сів Олександр Данилюк взагалі 
стверджує, що відтермінування 
траншу – в інтересах України.

ЗУПИНКА  
НА ВИМОГУ МВФ

ПРИМУС  
ЗА ЗГОДОЮ
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ЗА ЩАСТЯМ –  

ДО НОРВЕГІЇ 
Невеличке королівство Бу-
тан розташоване в Гімалаях, 
між Індією і Китаєм. За пло-
щею воно дорівнює Швей-
царії і має населення близь-
ко 700 тис. осіб. Це одна з 
найбільш таємничих країн 
світу. Бутан живе за своїми 
особливими законами і спо-
відує буддійську філосо-
фію. Тут не палять цигарок, 
не вбивають тварин і виро-
бляють та вживають ви-
ключно органічну їжу. Гро-
мадяни країни просто обо-
жнюють свого короля, а той, 
своєю чергою, так любить 
свій народ, що на весь світ 
заявив, що його піддані – 
найщасливіші у світі люди, 
бо головним критерієм до-
бробуту населення вважав 
не ВВП, а буддійське націо-
нальне валове щастя. Ста-
лося це 2006 року. 

Того ж року ООН сприйняв іні-
ціативу визначати Міжна-
родний індекс щастя. 

Існує відповідна резолю-
ція, згідно з якою кожен житель Зем-
лі має право на щастя. Прагнення до 
щастя – нормальне, здорове бажан-
ня всіх народів.

Щастя – найважливіша людська 
цінність. Щастя народу – основа 
внутрішньої політики прогресив-
ної держави. Основа щастя – еконо-
мічне зростання та добробут насе-
лення. Основний напрямок у бо-
ротьбі за щастя – викорінення бід-
ності, боротьба із злочинністю і не-
виліковними хворобами. Це лише 

кілька рядків із резолюції ООН. Те, 
що поважна міжнародна організа-
ція підтримала ініціативу малень-
кого королівства, свідчить про те, 
що тема щастя актуальна в усіх без 
винятку країнах світу.

Нинішнього року найщасливі-
шими країнами визнані Норвегія, 
Данія, Ісландія та Швейцарія. При-
чому Норвегія з минулорічного чет-
вертого місця перемістилася на пер-
шу сходинку. А от Україна у порів-
нянні з минулорічним рейтингом 
втратила кілька позицій: із 123-го 
місця посунулась на 132-ге – між Га-
ною та Угандою. Індекс щастя ви-
пробовували на собі 155 країн. На 
останньому місці – Центральноаф-
риканська республіка.

Дивуватись позиції України не-
має підстав. Бо серед чинників, які 
впливають на рівень щастя, на пер-

шому місці – купівельна спромож-
ність громадян країни, далі – кіль-
кість здорових років життя, впевне-
ність у тому, що в разі біди можна 
розраховувати на підтримку рід-
них і близьких, свобода робити 
життєвий вибір, поширеність бла-
годійності.

У 2015 році Організація Об’єд-
наних Націй ухвалила 17 цілей у га-
лузі сталого розвитку, що спрямо-
вані на викорінення бідності, ско-
рочення нерівності та захист нашої 
планети – три ключові умови, необ-
хідні для досягнення благополуччя 
і щастя.

При складанні рейтингу опита-
ли не менше 3 тис. осіб у кожній із 
155 країн. Відповіді в анкетах різ-
нились, та в одному респонденти 
були одностайними: щасливі люди 
живуть довше.

-

Уже нинішнього року в Україні може початися заміна 
паперових трудових книжок електронними. Техно-
логію їх упровадження нещодавно презентував 
очільник Пенсійного фонду Олексій Зарудний. У ПФ 

переконані, що цифровий облік працівників – це європей-
ський підхід, і зволікати з цим процесом Україні не варто.
До слова, скасувати паперові трудові книжки Мінекономроз-
витку пропонувало ще в листопаді 2015 року, але тоді говорили 
тільки про створення єдиної бази даних. Видавати працівни-
кам ID-картки міністерство не планувало. Між тим, законопро-
ект спішно відкликали без будь-якого пояснення причин.
Нині знову заговорили про електронну революцію. Як це по-
значиться на пересічних українцях? І що означає трудова 
книжка в «цифрі»? Це електронне посвідчення, яке замінить 
паперову трудову книжку, стверджують у Пенсійному фонді. 
Для цього модернізували реєстр застрахованих осіб, себто тих, 
хто працює офіційно і за яких роботодавець сплачує страхові 
внески до ПФ. Тепер він єдиний по країні. Фахівці фонду ствер-
джують, що всі технічні питання вирішать у ІІ півріччі 2017 
року, адже до реєстру ще мають внести дані про посади праців-
ників. А перші ID-картки планують видати наприкінці поточ-
ного року. 
Однак відмовитися від паперових книжок зможуть лише ті, 
хто офіційно почав працювати з 1 липня 2000 року, коли запра-
цював реєстр сплати страхових внесків.
До речі, зникне сама назва «трудова книжка». Пластикова 
картка буде називатися «Посвідчення застрахованої особи». 
Працівники відділу кадрів зобов’язані вносити і до реєстру, і 
до посвідчення всі дані про працівника. Усе, як у паперовому 
вигляді: коли людину прийняли на роботу, на яку посаду, коли 
перевели на іншу посаду або звільнили і за якою статтею.
З одного боку, новація має захистити Пенсійний фонд від шах-
райства, бо нині придбати паперову трудову книжку можна в 
будь-якому підземному переході, за символічну плату через 
знайомих кадровиків завірити печаткою запис про роботу до 
2000 року в якійсь фірмі чи компанії, про які нині ніхто й не зга-
дає. Тож перевагою введення е-книжок експерти називають до-
стовірність і збереження даних про будь-якого працівника, а до 
того ж, зниження витрат роботодавців на утримання штату ка-
дрової служби. 
Самі кадровики дещо розгубилися від перспективи таких ново-
введень. Звісно, якщо реєстр запрацює без збоїв, то кадровим 
фахівцям стане зрозумілішою біографія працівника, особливо 
в частині його звільнень. Це дозволить не брати на роботу по-
тенційних порушників трудової дисципліни. Та поки що ка-
дрові спеціалісти прогнозують складний і тривалий перехід-
ний період, що потягне за собою зростання витрат роботодав-
ців на придбання програмного забезпечення, перенавчання 
HR-персоналу.
Експерт з ринку праці Тетяна Пашкіна називає мінуси «оциф-
рування» трудових книжок: «Якщо в паперовій трудовій книж-
ці людина легко може помітити неточність і попросити її ви-
правити, то з e-книжкою це складніше. Виправити неточність в 
реєстрі можна тільки через суд. А вона впливає на страховий 
стаж і пенсію. Як вихід – видача на руки паперових довідок з 
печаткою, які фактично стануть ерзац-книжкою».
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Як повідомляє прес-центр ФПУ, свої-
ми думками з цього приводу поділи-
лися держсекретар Мінсоцполітики 
Віктор Іванкевич, Голова СПО 

об’єднань профспілок, Голова Федерації 
профспілок України Григорій Осовий, голова 
Конфедерації вільних профспілок України 
Михайло Волинець.

Відкриваючи зустріч, Григорій Осовий 
поінформував представників Мінсоцполі-
тики про структуру та діяльність МКП, до 
якої входить і ФПУ, і КВПУ, а також про 
структуру глобальної профспілки 
IndustriALL, мету робочого візиту їх пред-
ставників до України. Він повідомив, що в 
програмі гостей – зустрічі з керівництвом 
членських організацій IndustriALL в Укра-

їні, членськими організаціями ФПУ бю-
джетної сфери, а також у Кабінеті Міні-
стрів, міністерствах соціальної політики, 
енергетики та вугільної промисловості, 
охорони здоров’я. А на 29 березня заплано-
вана спільна прес-конференція представни-
ків українських і глобальних профспілок.

Григорій Осовий зазначив, що мета місії 
– обговорити питання, які сьогодні найбіль-
ше турбують працюючу людину, профспіл-
ки в Україні, дати оцінку поточному стану 
соціального діалогу, а також визначити, що 
потрібно зробити міжнародним профспіл-
ковим організаціям, щоб допомогти розви-
тку, поглибленню, а головне – підвищенню 
ефективності цього діалогу.

Віктор Іванкевич розповів гостям про 
структуру міністерства, його діяльність 
щодо вирішення соціальних питань, серед 
яких найгостріші стосуються соціально-
економічного захисту людей, безробіття, 
охорони праці, створення гідних умов праці 
та її оплати. Він також зупинився на спів-
праці в багатьох актуальних питаннях з 
профспілками, насамперед найбільш масо-
вим та потужним профспілковим 
об’єднанням, яким є Федерація профспілок 
України. Держсекретар міністерства висо-

ко оцінив роль та активну діяльність проф-
спілок щодо вирішення низки актуальних 
проблем, таких як підвищення рівня міні-
мальної зарплати до 3200 грн, напружену та 
конструктивну співпрацю над проектом 
Трудового кодексу тощо. Чимало ще потріб-
но зробити, підкреслив він, але міністр Ан-
дрій Рева та колектив міністерства вважа-
ють, що спільними зусиллями учасників 
соціального діалогу всі проблеми будуть 
вирішені.

Із свого боку, Яап Вінен та Вадим Бори-
сов поінформували держсекретаря та ін-
ших представників міністерства про зустрі-
чі з представниками членських організацій 
ФПУ, трудових колективів. Вони зауважи-
ли, що отримують численні скарги від 
профспілок України на порушення їх прав 
та прав людини праці, занадто сильного 
тиску на профспілки. Тому місія має на 
меті зустрітися з представниками влади, 
щоб обговорити ці питання, допомогти роз-
витку соціального діалогу, небажаною аль-
тернативою якого є масові акції протесту. 
Тож потрібно своєчасно налагодити взаємо-
корисний діалог, своєчасно вирішувати 
проблеми, що турбують людей, аби не дово-
дити ситуацію до вуличних протестів.

Робота місії глобаль-
них профспілок  
в Україні розпочалася  
із зустрічі з представ-
никами всеукраїн-
ських профспілок і 
національних проф-
об’єднань, що відбу-
лась 28 березня  
у Федерації профспі-
лок України.

Як повідомляє прес-центр 
ФПУ, міжнародні проф-
організації на зустрічі 
представляли заступ-

ник генерального секретаря 
Міжнародної конфедерації 
профспілок (МКП) Яап Вінен, а 
також регіональний секретар 

г л о б а л ь н о ї  п р о ф с п і л к и 
IndustriALL Вадим Борисов.

З української сторони в зу-
стрічі взяли участь Голова ФПУ 
Григорій Осовий, керівники все-
українських профспілок про-
мислової та бюджетної сфер, 
представники репрезентатив-
них профспілкових об’єднань, 
що входять до складу СПО.

На початку зустрічі зарубіжні 
колеги повідомили про мету сво-
го перебування в Україні, а саме 
визначення власної позиції щодо 
стану соціального діалогу та рів-
ня дотримання прав трудящих на 
гідну працю. Вони висловили со-
лідарну підтримку братнім укра-
їнським профспілкам у боротьбі 
за збереження соціальних гаран-

тій для працівників під час про-
ведення урядових реформ.

Відбулася змістовна розмова 
щодо проблем, які, на думку 
профспілковців, потребують не-
відкладного вирішення, зокре-
ма щодо підвищення рівня зар-
плат і пенсій, подолання біднос-
ті серед більшості українців, 
зниження необґрунтованих цін 
і тарифів на послуги ЖКГ, ство-
рення безпечних умов праці на 
виробництві.

Більшість виступаючих ді-
йшли висновку, що соціальний 
діалог є, але він далекий від до-
сягнення конкретних результа-
тів за відсутності практичних 
дій з боку влади для виправлен-
ня ситуації в країні. Профспіл-

ки вважають, що реформи у нас 
проводяться непрофесійно, а 
тому немає очікуваного ефекту. 
Місія глобальних профспілок, 
яка представляє понад 250-міль-
йонну профспілкову спільноту, 
триватиме 3 дні та передбачає 
робочі зустрічі у міністерствах 
економіки і торгівлі, соціальної 
політики, енергетики і вугіль-
ної промисловості, охорони 
здоров’я та ін.

Яап Вінен висловив упевне-
ність, що робота місії сприяти-
ме успішному проведенню соці-
ально-економічних реформ та 
дотриманню при цьому всіх не-
обхідних норм соціального за-
хисту громадян, що існують у 
країнах Євросоюзу.

-
-
-

-
-

Стурбованість рівнем розвитку соці-
ального діалогу в Україні, численни-
ми випадками порушення законних 
прав та інтересів працівників, готов-
ність надати необхідну допомогу в 
налагодженні відносин між соціаль-
ними партнерами висловили заступ-
ник генерального секретаря Міжна-
родної конфедерації профспілок 
(МКП) Яап Вінен та представник гло-
бальної профспілки IndustriALL  
Вадим Борисов під час зустрічі  
в Міністерстві соціальної політики.

НА ЧАСІ

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ В УКРАЇНІ – 
ПІД КОНТРОЛЕМ ГЛОБАЛЬНИХ 

ПРОФСПІЛОК

ЗУСТРІЧ

ПРИВІТАННЯ
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Григорій ОСОВИЙ,
Голова Федерації профспілок України
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Людмила ПЕРЕЛИГІНА,
голова Профспілки працівників 

культури України
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Організовано публічну дискусію 
задля виявлення проблем, що 
виникають під час реалізації 
права на страйк, оцінки про-

тестних намірів у суспільстві, готовнос-
ті профспілок до солідарних дій, а також 
щоб привернути увагу засобів масової 
інформації та громадськості до питання, 
яким чином профспілки можуть відсто-
ювати трудові права працівників.

Модератором заходу виступив заступ-
ник Голови Федерації профспілок Укра-
їни Олександр Шубін.

Позицію Федерації профспілок Укра-
їни представив Голова ФПУ Григорій 
Осовий, який, відповідаючи на запитан-
ня, чи достатньою мірою українські 
профспілки в умовах діючого законодав-
ства застосовують страйки у боротьбі за 
права працівників порівняно з Європою, 
зазначив, що однозначно недостатньою. 
І причин цьому чимало, зокрема недо-
сконала законодавча база щодо порядку 
вирішення колективних трудових спо-
рів (конфліктів), яка так забюрократи-
зувала процедури підходу до страйку, 
що на цьому етапі потрібно мінімум 
40–50 днів, у той час як проблема є над-
важливою і потребує негайного реагу-
вання і вирішення.

За словами Голови ФПУ, слід розме-
жувати страйки у зв’язку з порушенням 
прав, які повинні мати досить швидку 
процедуру розгляду, реагування на яви-
ще, і страйки, що відбуваються за під-
став відстоювання інтересів трудівни-
ків, наприклад підвищення зарплати, 
покращення умов та безпеки праці, коли 
є час, щоб провести конструктивну дис-
кусію. «Там, де має місце порушення 
прав, вважаємо, повинно бути невід-
кладне реагування», – наголосив Григо-
рій Осовий.

Другий аспект цієї проблеми, за слова-
ми Голови ФПУ, це готовність чи неготов-
ність безпосередньо працівників і їх орга-
нізацій профспілок вийти на страйк, як 
крайню і вкрай необхідну форму захисту 
прав та інтересів. Григорій Васильович 

ознайомив учасників дискусії з результа-
тами соціологічного опитування, прове-
деного Інститутом соціології НАН Укра-
їни, в ході якого було опитано 1,8 тис. пра-
цівників індустріального сектору щодо 
порушень їхніх трудових прав та інтере-
сів, готовності до рішучих дій для їх від-

стоювання. І результати дослідження 
свідчать, що механізми, прописані зако-
нодавством, є такими, що не можуть 
ефективно розв’язати колективний тру-
довий конфлікт. Що ж до готовності лю-
дей захищати власні права через страй-
ки, то кожен третій обурюється тим, що 
порушуються права, але боїться за них 
боротися, кожен другий змушений терпі-
ти, бо не бачить можливості захистити 
свої права, і лише кожен десятий обстоює 
свої права всіма доступними засобами.

«Коли ми подивимося на статистику 
страйкової боротьби і конфліктів за 

останні 3 роки, то побачимо, що за цей 
час у нас відбулися лише 48 страйків на 
всю Україну, причому 30 (абсолютна 
більшість) – це виключно шахтарі, які 
безкомпромісно борються за свої права. 
Результати опитування й ситуація з по-
рушеннями прав та інтересів працівни-
ків вимагають від профспілок рішучих 
дій як на законодавчому рівні, так і в 
плані навчання та мобілізації профспіл-
кових активістів на активнішу боротьбу 
в інтересах трудящих», – резюмував Гри-
горій Осовий.

Свою позицію із зазначеного питання 
висловили народний депутат України, 
представник ФПУ в парламенті Сергій 
Каплін, голова Конфедерації вільних 
профспілок України Михайло Воли-

нець, представник Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з питань дотриман-
ня соціально-економічних та гуманітар-
них прав Дмитро Лях, юрист громад-
ської організації «Трудові ініціативи» 
Георгій Сандул, а також голова Київ-
ської міської організації Профспілки 
працівників освіти і науки України 
Олександр Яцунь.

До обговорення також долучились 
представники всеукраїнських галузевих 
профспілок, національних проф-
об’єднань, первинних профспілкових ор-
ганізацій, Міністерства соціальної полі-
тики, Національної служби посередни-
цтва і примирення, організацій робото-
давців та їх об’єднань, громадських ор-
ганізацій.

 
Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»
Фото Андрія ТКАЧУКА

 
ЛИШЕ 10–15 

СТРАЙКІВ, ЗА 
ОФІЦІЙНИМИ ДАНИ-
МИ, ВІДБУВАЮТЬСЯ 
ЩОРОКУ, В ТОЙ ЧАС 

ЯК АКЦІЙ ПРОТЕСТУ – 
СОТНІ, А ПОДЕКУДИ 

Й ТИСЯЧІ.

ПУБЛІЧНА ДИСКУСІЯ

АСАМБЛЕЯ

Участь громадянського суспільства у виконанні 
Угоди про асоціацію Україна – ЄС: виклики, по-
треби, уроки та рецепти успіху – такою була голо-
вна тема обговорення на Асамблеї Української 
сторони Платформи громадянського суспільства 
Україна – ЄС, що відбулася 23 березня у Міжна-
родному конгрес-центрі «Український дім».

Як повідомляє прес-центр ФПУ, у заході взяла 
участь делегація від Федерації профспілок 
України на чолі з Головою ФПУ Григорієм Осо-
вим. З вітальним словом до присутніх зверну-

лися віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євро-
атлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинца-
дзе, співголова ПГС з Європейської сторони Альфредас 
Йонушка, а також посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі.
У своєму виступі Голова ФПУ Григорій Осовий, який 
очолював УС ПГС протягом останньої річної каденції, 
відзначив роль профспілок у діяльності щодо інтегра-
ції Україна – ЄС. Зокрема, в процесі виконання Угоди 
про асоціацію профспілки визначили для себе пріори-
тетним напрямом імплементацію нормативно-право-
вих актів, які охоплюють сфери економіки, соціальної 
політики, ринку праці, зайнятості, соціального забезпе-
чення, соціального страхування, охорони здоров’я і без-
пеки на робочих місцях. «Саме це перебуває в центрі 
уваги нашої цільової аудиторії, а за соціологічними да-
ними, на сьогодні більше 70% офіційно працюючих є 
членами профспілок, – підкреслив Григорій Осовий. – 
Також нас цікавлять зміни в практиці проведення ко-
лективних переговорів, ведення соціального діалогу, 
вирішення колективних спорів, конфліктів тощо».
Найбільш актуальним лишається реформування тру-
дового законодавства. Профспілки насамперед турбу-
ють питання зайнятості, створення нових робочих 
місць, активізації економічної активності населення. 
Наразі триває робота над програмою зайнятості насе-
лення, оновленням редакції закону про зайнятість в 
Україні. Крім того, профспілки опрацьовують нову 
редакцію закону про колективні договори й угоди, в 
якому необхідно закріпити право працівників на 
страйк. У сфері соціального забезпечення пріорите-
том є проведення пенсійної реформи.
Серед недоліків у діяльності громадських організацій – 
ситуація, що склалася в енергетичному секторі, де ціни 
і тарифи на житлово-комунальні послуги, на переко-
нання профспілок, є занадто високими, що не відпові-
дає існуючому рівню доходів більшості населення. «На 
жаль, у рамках ПГС нам так і не вдалося консолідувати-
ся, щоб запропонувати альтернативні шляхи вирішен-
ня цієї проблеми», – зазначив Григорій Осовий.

ЧИ МОЖЛИВІ В УКРАЇНІ 
СТРАЙКИ?

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
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22 березня в Українському на-
ціональному інформаційному 
агентстві «Укрінформ» відбу-
лася публічна дискусія «Чи 
можливі в Україні страйки?».
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У роботі з’їзду взяли участь делегати 
від членських організацій Атом-
профспілки, а також запрошені ке-
рівники профільних міністерств, де-

путатського корпусу, установ та підпри-
ємств атомної галузі, представники міжна-
родних профспілкових об’єднань, член-
ською організацією яких є Атомпрофспілка, 
Федерації профспілок України, громадських 
організацій галузі, ветерани профспілки.

VI з’їзд Атомпрофспілки проходив в уро-
чистій атмосфері з нагоди відзначення 
25-річчя створення організації. Вітальні 
слова з трибуни виголосили запрошені за-
ступник генерального секретаря Глобаль-
ної профспілки IndustriALL Кемаль Озкан, 
а також голова республіканського комітету 
Білоруської хімічної профспілки Світлана 
Клочок. В онлайн-режимі слова привітання 
Атомпрофспілці висловив генеральний се-
кретар Європейської федерації профспілок 
громадського обслуговування (EPSU) Ян Ві-
ллем Гаудріаан.

Про ситуацію в профспілковому русі кра-
їни, діяльність та плани Федерації профспі-
лок України щодо підвищення ефективнос-
ті й якості забезпечення захисту законних 
прав та інтересів людини праці поінформу-
вав делегатів та гостей з’їзду Голова СПО 
об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григо-
рій Осовий. Він нагадав, що рівно рік тому, 
24 березня 2016 року, відбувся VII з’їзд Феде-
рації профспілок України. Профспілковий 
лідер проаналізував рішення та завдання 
того форуму, стан їх виконання. Головними 
напрямами діяльності профспілок, підкрес-
лив він, було визначено модернізацію, ор-
ганізаційне та фінансове зміцнення ФПУ та 
її членських організацій, а також завдання 
у сфері соціально-трудових відносин. Гри-
горій Васильович дав високу оцінку діяль-
ності Атомпрофспілки у цих напрямах.

Голова Атомпрофспілки Валерій Матов, 
виступаючи із звітною доповіддю, наголо-
сив: «Сьогодні успіх профспілкової діяль-
ності великою мірою залежить від власної 
організованості, внутрішньої стабільності 

та фінансової незалежності. Чим краще на-
лагоджено внутрішньоспілкову роботу, 
чим професійніше працюють виборні коле-
гіальні органи, тим вище рівень захищенос-
ті членів профспілки. Усі наявні в проф-
спілці можливості повинні бути використа-
ні для того, щоб зробити її привабливою, 
навіть затребуваною для спілчан».

Підбиваючи підсумки роботи Атомп-
рофспілки за звітний період 2012–2017 ро-
ків, Валерій Матов зазначив, що в цілому 
завдання Стратегії розвитку профспілки, 
прийняті V з’їздом у 2012 році, виконано, а 
саме здійснено значну роботу за такими 
напрямками:

– підвищення ефективності колективно-
договірної роботи;

– побудова ефективної організаційної 
структури і розвиток кадрового потенціалу 
Атомпрофспілки;

– фінансове забезпечення реалізації 
Стратегії розвитку;

– інформаційне забезпечення реалізації 
Стратегії розвитку;

– поширення впливу Атомпрофспілки у 
суспільстві і на міжнародному рівні.

В умовах економічної кризи, обумовле-
ної російською військовою агресією на схо-
ді України, анексією Криму, починаючи з 
2014 року, зусилля Атомпрофспілки були, 
в основному, зосереджені на виробничих 
питаннях, збереженні робочих місць і 
окремих підприємств, питаннях призупи-
нення виробництв, реорганізації, змін в 
організації виробництва і праці тощо, а та-
кож паралельно довелося відроджувати 
профспілку у зв’язку з трагічними подіями 
в будівлі Будинку профспілок і втратою 
майна та документів.

Атомпрофспілці вдалося не допустити 
скорочення робочих місць, зберегти достат-
ній рівень бюджетного фінансування для 
окремих підприємств, укласти колективні 
договори і галузеві угоди без погіршення їх 
умов, забезпечити зростання зарплати, а 
також зберегти великий перелік гарантій і 
компенсацій для працівників.

Завдання VI з’їзду, як зазначив Валерій 
Матов, «проаналізувати ситуацію, в якій 

ми перебуваємо, сформулювати основні 
проблеми, що постали перед Атомпроф-
спілкою, звірити наші позиції, визначити 
пріоритети і наші дії на майбутнє».

У своїй доповіді голова Атомпрофспіл-
ки розповів про ситуацію на ДП НАЕК 
«Енергоатом», в атомно-промисловому 
комплексі, на ДСП «Чорнобильська АЕС» 
та підприємствах зони відчуження, щодо 
редакції Списків № 1 і № 2, діяльності спе-
ціалізованих медико-санітарних частин. 
Він також торкнувся питання колективних 
переговорів з укладення трьох галузевих 
угод: з Міністерством енергетики та ву-
гільної промисловості України, Держав-
ним агентством України з управління зо-
ною відчуження та Міністерством екології 
і природних ресурсів України, зазначив-
ши, що під час ведення переговорів варто 
докласти максимум зусиль і професійної 
вправності для збереження соціальних 
пільг і гарантій працівникам, а також імп-
лементувати відповідні норми Генераль-
ної угоди.

Завершуючи виступ, Валерій Матов на-
голосив: «Щоб вирішувати проблеми ефек-
тивно, необхідно визначити чіткі пріори-
тети в нашій роботі, визначити наявні ре-
сурси під найголовніші завдання і мінімі-
зувати наші слабкі місця. Світ змінюється 
швидко, і те, що здається непорушним, за-
втра припинить своє існування. Ми пови-
нні бути готовими до змін, бути відкрити-

ми до всього нового. Консерватизм проф-
спілок допоміг їм свого часу вижити, але 
він же може й відправити профспілки на 
звалище історії. Щоб відповідати запитам 
наших членів профспілки, ми повинні по-
стійно вчитися, змінюватися і не боятися 
змін». 

Голова Атомпрофспілки окреслив осно-
вні напрями роботи на майбутнє, серед 
яких: кваліфіковане представництво і ко-
лективні переговори; професійний захист 
членів профспілки, в тому числі у судах; 
правове забезпечення дотримання прав 
членів профспілки та профорганізацій; 
контроль за дотриманням законодавства 
про працю та охорону праці; навчання та 
підготовка професійних переговірників і 
профспілкових лідерів; продовження реа-
лізації дієвої інформаційно-пропагандист-
ської політики; перегляд фінансової полі-
тики Атомпрофспілки.

Делегати з’їзду визнали задовільною 
роботу Центрального комітету за період 
2012–2017 років. Також вони затвердили 
програму дій Атомпрофспілки на період 
до 2022 року.

Шляхом відкритого голосування абсо-
лютною більшістю голосів головою Атом-
профспілки на новий термін було обрано 
Валерія Матова.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»
Фото Андрія ТКАЧУКА  

24 березня у м. Києві відбувся VI з’їзд Професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості України. І це не просто 
підбиття підсумків за останні 5 років роботи, а й своєрідний чвертьвіковий рубіж історії діяльності Атомпрофспілки, за який вона 
здолала тернистий шлях від свого народження, становлення до серйозного організаційно-фінансового зміцнення, а нині перебуває 
на етапі впевненого розвитку в складний період реформ і державних перетворень.

З’ЇЗД

ЧВЕРТЬ СТОЛІТТЯ НА ВАРТІ ЗАХИСТУ 
ПРАЦІВНИКІВ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
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Підставою для численних прокурорських 
перевірок і в подальшому порушених про-
вадженням господарських судових справ 
слугували результати проведеної перевір-

ки ГПУ рішень органів управління ФПУ у травні 
2011 року. Так, згідно листів і завдань ГПУ № 07/2/1-
220 вих-258/1окв-11 від 31.05.2011, № 07/1/1-359 вих-
291окв-11 від 17.06.2011 (наданих прокуратурами в 
додатку до позовних заяв) прокуратурою встановле-
но, що Президією ФПУ 25.05.2011 (Голова ФПУ – Хара 
В.Г.) розглядались проекти інвестування окремих 
об’єктів нерухомого майна та погоджено відчужен-
ня нерухомого майна, що перебуває у віданні Феде-
рації професійних спілок України.

Подаючи позовні заяви від імені ФДМУ, ко-
лишнє керівництво Генеральної прокуратури 
України мало намір приховати власні протиправ-
ні дії, а саме заволодіти майном ФПУ, добросовіс-
них набувачів, використовуючи при цьому орга-
ни прокурорського нагляду та судової влади.

Таким чином, прокурорами різних областей в ін-
тересах держави в особі Фонду державного майна 
України через судові органи неправомірно відсу-
джені майнові комплекси, які на праві власності на-
лежать профспілкам України.

Слід зазначити, що позовними вимогами проку-
ратури слугували постанови Верховної Ради Украї-
ни від 10.04.1992 № 2268-ХП «Про майнові комплекси 
та фінансові ресурси громадських організацій ко-
лишнього союзу РСР, що розташовані на території 
України» та від 04.02.1994 № 3943-ХП «Про майно за-
гальносоюзних громадських організацій колишньо-
го Союзу РСР», які в подальшому були покладені в 
основу прийняття рішень господарських судів щодо 
визнання права власності за державою в особі Фон-
ду державного майна України. Важливо наголоси-
ти, що постанови ВРУ не дають правових підстав 
для постійного закріплення права власності за май-
ном загальносоюзних громадських організацій ко-
лишнього Союзу РСР, навпаки, його тимчасово пе-
редано ФДМУ до визначення правонаступників.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 92 Конституції України 
виключно законами України визначається право-
вий режим власності. Враховуючи те, що на законо-
давчому рівні не визначено правонаступників май-
на загальносоюзних громадських організацій ко-
лишнього Союзу РСР, що розташовані на території 
України, прийняття Закону є вкрай необхідним. На 
сьогодні ФПУ докладає всіх можливих зусиль для 
його розробки та наступного прийняття.

На жаль, поза увагою органів прокуратури не за-
лишився і пансіонат «Шацькі озера» АТ «Волиньту-
рист» (далі – нерухоме майно або спірний об’єкт) у 
мальовничому куточку Західного Полісся (с. Сві-
тязь Шацького району Волинської області). «Шацькі 

озера» є чудовим місцем для відпочинку дорослих 
та дітей, розташованим серед лісового масиву, де 
присутній своєрідний поліський колорит, велике 
розмаїття рослинного і тваринного світу, а також 
добре розвинена транспортна мережа для розвитку 
туризму.

Однак, у 2011 році прокурор Волинської області 
в інтересах держави в особі Фонду державного май-
на України звернувся до суду з позовом про визна-
ння незаконним та скасування рішення виконкому 
Світязької сільської ради № 4 «Про оформлення пра-
ва власності на об’єкти нерухомого майна», визна-
ння недійсним та скасування державної реєстрації 
свідоцтва про право власності, визнання за держа-
вою в особі ФДМУ права власності на будівлі та спо-
руди пансіонату «Шацькі озера» (справа  
№ 5004/2115/11).

Судова тяганина щодо визначення законного 
власника будівлі пансіонату «Шацькі озера» трива-
ла понад 6 років, у свою чергу, Вищий господар-

ський суд України тричі скасовував прийняті рі-
шення суду першої та апеляційної інстанцій у спра-
ві та направляв їх на новий розгляд до суду першої 
інстанції, що підтверджується нижченаведеними 
рішеннями господарських судів України.

Кількість прийнятих судових рішень у справі
Перше коло розгляду:
16.11.2011 рішенням Господарського суду Волин-

ської області позовні вимоги прокуратури в інте-
ресах ФДМУ задоволено повністю;

15.02.2012 Рівненським апеляційним господар-
ським судом рішення суду першої інстанції залише-
но без змін, апеляційна скарга – без задоволення;

09.01.2013 постановою Вищого господарського 
суду України скасовано рішення попередніх інстан-
цій, справа направлена до суду першої інстанції 
на новий розгляд.

Друге коло розгляду:
13.01.2014 рішенням Господарського суду Волин-

ської області відмовлено прокуратурі та ФДМУ в за-
доволенні позову;

08.04.2014 Рівненським апеляційним господар-
ським судом відмовлено ФДМУ та прокуратурі у за-
доволенні апеляційної скарги, залишено в силі рі-
шення першої інстанції;

16.07.2014 постановою Вищого господарського 
суду України скасовано рішення попередніх інстан-
цій, справа направлена до суду першої інстанції 
на новий розгляд.

Третє коло розгляду:
30.09.2014 рішенням Господарського суду Во-

линської області прокуратурі відмовлено в повно-
му обсязі;

18.12.2014 постановою Рівненського апеляційного 
господарського суду позов задоволено частково 

(скасовано рішення виконкому Світязької сільської 
ради, зупинено провадження в частині скасування 
державної реєстрації свідоцтва про право власності, 
визнано за державою право власності на будівлі та 
споруди пансіонату «Шацькі озера»);

27.05.2015 постановою Вищого господарського 
суду України скасовано рішення попередніх інстан-
цій, справа направлена до суду першої інстанції 
на новий розгляд.

Четверте коло розгляду:
07.07.2015 рішенням Господарського суду Волин-

ської області позовні вимоги прокуратури в інтере-
сах ФДМУ задоволені в повному обсязі;

26.08.2015 постановою Рівненського апеляційного 
господарського суду задоволено апеляційну скаргу 
ПрАТ «Волиньтурист», скасовано рішення суду пер-
шої інстанції від 07.07.2015, припинено провадження 
в частині скасування державної реєстрації;

25.11.2015 постановою Вищого господарського 
суду України касаційну скаргу прокуратури задо-
волено повністю, постанову суду апеляційної ін-
станції скасовано, залишено в силі рішення суду 
першої інстанції від 07.07.2015, яким визнано за дер-
жавою право власності на пансіонат.

Лише завдяки такому прокурорському тис-
ку, аж із четвертого кола розгляду справи проф-
спілковий об’єкт пансіонат «Шацькі озера» АТ 
«Волиньтурист» перейшов до державної влас-
ності в особі ФДМУ. 

Аналізуючи прийняті рішення судів у даній 
справі, слід зважати на те, що ні ФДМУ, ні прокурор 
не надали суду жодних доказів того, що спірне май-
но підлягало приватизації або було внесено Урядом 
до державної програми приватизації, а також не 
було надано жодних доказів права державної влас-
ності на спірний об’єкт. 

Разом з тим, судами встановлено, що з часу звер-
нення прокурора до суду ФДМУ набув статусу пози-
вача і саме він повинен обґрунтувати та підтверди-
ти належними та допустимими доказами поваж-
ність причин пропуску звернення за судовим захис-
том, про що зазначено у п. 2.2 постанови пленуму 
Вищого господарського суду України № 10 «Про де-
які питання практики застосування позовної дав-
ності у вирішенні господарських спорів». 

Приймаючи рішення у даній справі 25.11.2015 ко-
легія Вищого господарського суду України дійшла 
помилкового висновку, що місцевим господарським 
судом було правильно встановлено, що прокурору 
та ФДМУ в 2011 році за наслідками проведеної пере-
вірки прокурором стало відомо про порушення пра-
ва державної власності на спірне майно. Таким чи-
ном, колегія суддів вважає, що саме з цього моменту 
розпочався перебіг позовної давності, а враховуючи, 
що прокурор з позовом про визнання незаконним та 
скасування рішення виконавчого комітету Світязь-
кої сільської ради від 29.01.2001 № 4 та визнання за 
державою Україна права власності на спірне майно 
звернувся до суду у жовтні 2011 року, вірним є висно-
вок, що позовна давність не пропущена і порушене 
право держави підлягає захисту.

Не погоджуючись з даною позицією Вищого гос-
подарського суду України та прийнятим 25.11.2015 
рішенням ВГСУ, Правління АТ «Волиньтурист» з 

метою захисту порушеного права власності зверну-
лося із скаргою до Європейського суду з прав люди-
ни. У свою чергу, 15 червня 2016 року скарга прийня-
та до розгляду і зареєстрована за № 33481/16.

Разом з тим, ПрАТ «Волиньтурист» 22 листопада 
2016 року звернулося до Верховного Суду України із 
заявою про перегляд постанови ВГСУ від 25.11.2015 та 
проханням залишити в силі постанову Рівненського 
апеляційного господарського суду від 26.08.2015. 

Тільки 22 березня 2017 року Верховний суд 
України задовольнив заяву ПрАТ «Волиньту-
рист» та скасував неправомірну постанову ВГСУ 
від 25 листопада 2015 року та незаконне рішення 
Господарського суду Волинської області від 
07.07.2015 у справі № 5004/2115/11, а справедли-
ву постанову Рівненського апеляційного госпо-
дарського суду від 26.08.2015 залишив без змін.

Отже, Верховним Судом України було прийнято 
доленосне рішення не лише для ПрАТ «Волиньту-
рист» та ПрАТ «Укрпрофтур», а й для всієї системи 
акціонерних товариств, заснованих на базі проф-
спілкового майна ФПУ. Адже це рішення суду по-
ставило крапку в довготривалій боротьбі за законне 
право власності й надалі стане судовою практикою 
в аналогічних судових справах для захисту поруше-
них прав на профспілкове майно.

При розгляді справи представниками ПрАТ «Во-
линьтурист» та ПрАТ «Укрпрофтур» надано до суду 
документально підтверджені докази обізнаності 
ФДМУ про порушення прав держави задовго до про-
ведення перевірки прокуратурою, а саме позивач – 
ФДМУ про порушення свого права дізнався в 1996 
році, складаючи Перелік установ, організацій і під-
приємств, які станом на 24.08.1991 перебували у віда-
нні Української республіканської ради по туризму 
та екскурсіях Федерації профспілок України Загаль-
носоюзної конфедерації профспілок (колишнього 
ВЦРПС). До зазначеного Переліку був включений 
пансіонат «Шацькі озера».

Разом з тим, 04.07.2006 між Фондом державного 
майна України та Федерацією професійних спілок 
України укладено Угоду № 299 з метою здійснення 
спільних заходів для проведення інвентаризації 
об’єктів Федерації професійних спілок України. 

Приймаючи рішення у справі Рівненський апе-
ляційний господарський суд застосував чч. 4, 5  
ст. 267 ЦК України та відмовив ФДМУ в задоволенні 
позовних вимог з підстав пропуску строку позовної 
давності.

Колектив ПрАТ «Волиньтурист» висловлює 
щиру подяку заступнику Голови ФПУ В.В. Саєн-
ку, голові Правління ПрАТ «Укрпрофтур»  
С.М. Стрільцю та керівнику департаменту юри-
дичного забезпечення та корпоративних прав 
ФПУ Є.В. Плахіну за надання правової допомоги 
щодо відстоювання законного права власності 
на майновий об’єкт пансіонат «Шацькі озера». 

Тільки спільними зусиллями було доведено до 
суду правову позицію ФПУ та надано всі необхідні 
докази щодо пропуску строків позовної давності 
представниками держави в особі ФДМУ, що стало 
наслідком відновлення справедливості і вільного 
здійснення гарантованого Конституцією України 
права власності.

З травня 2011 року за завданням Генеральної прокуратури України в осо-
бі Пшонки В.П. та його заступника Занфірова В.А. органами ГПУ різних 
рівнів, із залученням інших правоохоронних органів, в інтересах Фонду 
державного майна України реалізується протиправна кампанія, спрямо-
вана на відібрання майна, яке є власністю Федерації профспілок України, 
в тому числі здійснюється примусове вилучення приватного майна акціо-
нерних товариств «Укрпрофтур» та «Укрпрофоздоровниця», а також за-
снованих ними суб’єктів господарювання по всій території України.

«ШАЦЬКІ ОЗЕРА»: ПРАВО ВЛАСНОСТІ ВІДНОВЛЕНО

-
-

-
-
-
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30 березня 2017ТЕМА НОМЕРА
Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ, директор енергетичних 
програм Центру світової економіки і міжнародних 
відносин НАН України: 

-
-

ПРИБЛИЗНА 
КАЛЬКУЛЯЦІЯ

Перші особи держави одностайні 
в тому, що блокада виллється в копі-
єчку. Хоча точних розрахунків ще 
немає, Прем’єр Володимир Грой-
сман заявив, що «блокада перевезен-
ня товарів з непідконтрольних Киє-
ву територій насамперед завдала 
шкоди українській економіці». Від-
так суспільство чекає від влади де-
тального аналізу економічного ас-
пекту блокади.

Раніше очільник Уряду заявляв 
про збитки «щомісяця 2–4 млрд грн», 
проте не пояснював, на чому ґрунту-
ються такі розрахунки. Міністр фі-
нансів Олександр Данилюк оцінює 
можливу «шкоду» у втраті 2% ВВП: «У 
нас є середній сценарій – 1–1,3%, але 
може бути й гірше – до 2% ВВП», – за-
явив глава фінансового міністерства. 

У Нацбанку називають цифру 
1,3% ВВП. Німецька група радників 
в Україні стверджує, що втрати 
української економіки від блокади 
переміщення товарів через лінію 
розмежування на Донбасі будуть не 
нижче 1,6% ВВП. У Міністерстві з 
питань тимчасово окупованих тери-
торій втрати від блокади оцінюють 
приблизно в 5% доходів бюджету. І 
ці цифри, стверджують аналітики, 
виглядають найбільш реально.

Низка експертів прогнозують, що 
блокада окупованого Донбасу може 

призвести до збитків, що дорівню-
ють половині оборонного бюджету 
України. Однак екс-заступник глави 
Нацбанку Олександр Савченко під-
дає цю цифру сумніву: «Скільки бю-
джет витрачав на відшкодування 
цим підприємствам ПДВ, поки неві-
домо. Припускаю, що ця цифра іс-
тотно вища за 1,5–2 млрд грн. Тобто, 
бюджет може навіть виграти». 

Зарубіжні фахівці радять Києву не 
робити з цього глобальної трагедії. 
Керівник Німецької консультативної 
групи з питань економічних реформ 
Рікардо Джуччі наголошує, що з ма-
кроекономічного погляду це, безсум-
нівно, шок для країни, але не ката-
строфа. Завдання влади – вийти з цьо-
го шоку з найменшими втратами. 

Безсумнівно, зазначив Прем’єр 
Володимир Гройсман, що за блокаду 
заплатить кожен українець своїми 
втратами. Адже третина електро-
енергії в Україні виробляється з ву-
гілля. Частина – з антрацитного, яке 
видобувається на українських шах-
тах. Тобто зареєстрованих на тери-
торії України, але віднині шлях до 
українських заводів та станцій для 
забезпечення електроенергією та те-
плом громадян їм перекрито. Те, що 
українці поки що не залишились без 
світла і тепла, є заслугою Уряду, 
який на випадок екстрених ситуацій 
з постачанням енергоносіїв створив 
резерв вугілля. Та цього резерву ви-
стачить хіба що до кінця опалюваль-

ного сезону. Тож нині гостро поста-
ло питання, де й на яких умовах за-
куповувати вугілля для ТЕЦ. Відтак 
кошти, які можна було б спрямувати 
на соціальні потреби, підуть на ім-
порт вугілля. Адже для того, щоб 
Україна вижила без вугілля з окупо-
ваних територій, на думку Прем’єр-
міністра, потрібно багато років і не 
один мільярд гривень.

Експерти не виключають й істот-
них збитків в українській металур-
гії та зменшення кількості експорт-
ного товару цієї галузі. Голова 
об’єднання «Укрметалургпром» 
Олександр Каленков заявив, що 
збитки металургійної та суміжних 
галузей через блокаду складуть не 
менше 3,5 млрд дол. США.

 

ВАЛЮТНА 
ЛИХОМАНКА

Тема блокади Донбасу обростає 
неймовірною кількістю прогнозів 
подальшого курсу гривні. За опти-
містичним сценарієм, середньоріч-
ний курс долара зросте на 1 грн за-
раз і на 3 грн – наприкінці року. Пе-
симістичний сценарій деяких еконо-
містів такий: 1,4 та 5,6 грн відповід-
но. Та істотної девальвації націо-
нальної валюти в лютому – березні, 
всупереч прогнозам, не сталося. 
Хоча аналітики фінансового ринку 
радять українцям не заспокоювати-

ся. Бо скорочення виробництва й 
експорту металургійної продукції 
та необхідність нарощування імпор-
ту вугілля вплине на платіжний ба-
ланс України. Глава Національного 
банку Валерія Гонтарєва на початку 
березня заявила, що втрати валют-
них надходжень за підсумками року 
можуть скласти 2 млрд доларів.

В українських реаліях курс грив-
ні – безпрограшна тема, яка тради-
ційно породжує масу спекуляцій. 
Президент інвестиційної групи 
«Універ» Тарас Козак пояснює: «Ло-
гіка така: через блокаду збільшить-
ся імпорт вугілля, тобто країна 
буде витрачати долари. У той же 
час зменшиться валютний експорт 
металів. І звісно, відіграло свою 

роль рішення МВФ про зупинку 
траншу. Та насправді все це вже ві-
домо, а курс «стоїть». Тож навіть 
якщо ці фактори і вплинуть на 
гривню, то несуттєво. У найближ-
чій перспективі ми побачимо курс 
максимум 27,3–27,5 грн за долар». 

Такий оптимізм не поділяє вико-
навчий директор Фонду Блейзера в 
Україні Олег Устенко: «Залишати 
гривню в комфортному діапазоні 27,2 
грн за долар, як це закладено в бю-
джеті–2017, неможливо. Курс стано-
витиме 30 грн і більше, залежно від 
сценарію зовнішнього фінансування. 
Його комфортний рівень – 5 млрд до-
ларів. Але без МВФ не буде й решти 
надходжень. Єдиний спосіб замінити 
ці потоки – стрімкі реформи та залу-

1 березня Уряд ухвалив рішення про запровадження нового порядку пе-
ревезення товарів через лінію зіткнення. Правилами передбачалось, що 
через лінію розмежування, крім гуманітарних вантажів, можуть переміщу-
ватися лише товари і продукція, що забезпечують роботу металургійної, 
гірничозбагачувальної, вуглевидобувної та енергогенеруючої галузей. 
Однак уже через 2 тижні РНБО ухвалює нове рішення – про повне припи-
нення вантажних перевезень через лінію розмежування. 
Наразі суспільство отримало загрозу нестабільності в енергетичному 
секторі, економіки в цілому, а також новий виток політичної кризи.
«Профспілкові вісті» найбільше цікавлять економічні та соціальні наслід-
ки блокади, які аналізують провідні вітчизняні експерти.

Артур ГЕРАСИМОВ, представник Президента  
у Верховній Раді України:

-
-
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Вадим ТРЮХАН, експерт з міжнародного та 
європейського права:
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чення інвестицій, які потрібні та-
кож на суму 4–5 млрд доларів».

Економіст Ерік Найман про-
гнозує курс не менше 45 грн за до-
лар. Дуже швидко ми пересвідчи-
м о с я ,  ч и й  п р о г н о з  б у в 
об’єктивніший. Насторожує не 
стільки їх розмаїття, скільки той 
очевидний факт, що зростання 
курсу відіб’ється на зростанні ко-
мунальних тарифів. Усі кому-
нальні платежі прив’язано до 
курсу долара за вартістю вугілля, 
електроенергії, тепла та води. 
Зростання курсу через блокаду 
Донбасу миттєво позначиться на 
платіжних документах україн-
ських родин. Насамперед через 
те, що імпортне вугілля буде ко-

штувати Україні в 1,7 раза дорож-
че, ніж український антрацит з 
Донбасу.

Експерти попереджають: 
якщо не вдасться стримати курс, 
додадуть в ціні українські товари 
та послуги, що спричинить нову 
хвилю соціального невдоволен-
ня. Адже за останні 5 років ціни в 
Україні зросли практично вдвічі, 
а мінімальна зарплата за цей же 
період – в 2,7 раза.

ЗАПАС МІЦНОСТІ 

Доки експерти аналізують по-
літичні аспекти блокади Донбасу, 
в Уряді шукають рішення, яким 

чином відновити економічне зрос-
тання. «Якщо ми втрачаємо пози-
ції з гірничо-металургійного комп-
лексу, ми розуміємо, що наша еко-
номіка буде слабшою, нам потріб-
но буде переглядати також про-
гноз економічного зростання, що є 
дуже і дуже великим викликом 
для всіх», – заявив Глава Кабміну 
Володимир Гройсман. Прем’єр на-
голосив, що впродовж наступних 
2–3 років в України немає альтер-
нативи антрацитному вугіллю.

«У цьому році ми по-новому пі-
дійшли до вирішення цього пи-
тання, особливо в частині, що сто-
сується запасів вугілля антрацит-
ної групи. По-перше, ми зрозумі-
ли, що поставки вугілля із зони 
АТО – нестабільні. Тому ми зараз 
поступово переобладнали котло-
агрегати з антрацитної групи на 
вугілля газової групи», – пояснює 
міністр енергетики та вугільної 
промисловості Ігор Насалик. 

В «Укренерго» повідомили, 
який запас міцності має Україна: 
залишків палива на електростан-
ціях, які працюють на антрациті, 
вистачить на період від 28 до 60 
днів, який, стверджують у відом-
стві, країна може здолати без сер-
йозних проблем в електроенерге-
тичній системі. Аналітики підра-
хували, що це значно більший 
час, ніж прогнозувалося раніше. 
Можливе виснаження чи нестача 
палива, за песимістичним сцена-
рієм, мали б відбутися вже до кін-
ця березня. Україна вистояла. Од-
нак розслаблятися зарано, бо до 
кінця травня країна має бути за-
безпечена паливом.

Тож нині на порядку денному 
– головне питання: де взяти 4 млн 
тонн вугілля? Ясна річ, що на зо-
внішніх ринках. У Міністерстві 
енергетики заявили, що принци-
пово не будуть завозити антрацит 
з Росії. Відомство навіть підготу-
вало документ, у якому йдеться 
про заборону на імпорт вугілля 
антрацитної групи із РФ. Це відпо-

відь песимістам, які вважають, 
що цей варіант точно неприйнят-
ний. Але ж уже більше року як 
наша країна не залежить від ро-
сійського газу, то чому вона має 
платити гроші звичайних україн-
ців країні-агресору? 

Якщо Україна повністю відмо-
виться від закупівель вугілля на 
Донбасі, а найімовірніше, так 
воно й буде, стверджують експер-
ти, їй доведеться шукати дефіцит-
ний антрацит у США, Австралії, 
Китаї чи ПАР. В Уряді ще не ви-
значилися з країною-імпортером, 
тим більше з тим, якою буде вар-
тість імпортних поставок. Оче-
видно, що при імпорті вугілля ан-
трацитної групи тариф на елек-
троенергію для населення можуть 
підвищити ще на 30%.

Чи можна обійтися без поза-
планового підвищення тарифів у 
ситуації, що склалася? Експерти 
вважають, що так. Але за умови, 
якщо Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості проведе 
модернізацію теплових електро-
станцій, за рахунок якої істотно 
зменшить обсяги закупівлі антра-
цитної групи вугілля, і тарифи на 
електроенергію переглядати не 
доведеться. Якщо ж такої модер-
нізації не буде – українці знову за-
платять дорожче. Поки що невідо-
мо, наскільки саме.

Є ще один бік проблеми під на-
звою «блокада Донбасу». Її озву-
чив керівник ГО «Публічний ау-
дит» Максим Гольдарб: «Крім 
того, що на вулиці можуть опини-
тися сотня тисяч людей, крім па-
діння ВВП та вкрай небажаного 
скорочення валютного виторгу, 
ми можемо назавжди втратити 
вітчизняну металургію і хімію як 
світових конкурентів – ці галузі, 
а вони займають левову частку в 
нашому валовому продукті, бу-
дуть зруйновані просто тому, що 
наші західні партнери не захо-
ч у т ь  п р а ц ю в а т и  у  ф о р с -
мажорних умовах». 

65 дол.  
США ЗА ТОННУ 

СТАНОВИТЬ ВАРТІСТЬ 
АНТРАЦИТУ З 

ДОНБАСУ, В ТОЙ ЧАС 
ЯК ІМПОРТНОГО З 

ДОСТАВКОЮ НА ТЕЦ – 
ПОНАД 100 ДОЛ. 

У 3,5 млрд 
доларів  

ЩОРОКУ 
ОБХОДИТИМЕТЬСЯ 

ТОРГОВЕЛЬНА БЛОКАДА 
ДОНБАСУ УКРАЇНІ, 

ЗАЯВЛЯЮТЬ В УРЯДІ

Від 2,8%  
до 1,9%  
НБУ ПЕРЕГЛЯНУВ 

ПОПЕРЕДНІЙ ПРОГНОЗ 
ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗРОСТАННЯ У 2017 РОЦІ

Д 
?

Віктор ГАЛАСЮК, 
голова 
парламентського 
Комітету з питань 
промислової 
політики та 
підприємництва:

КОМЕНТАР
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А нафтохімія сьогодні знищена 
на 95%. У країні з шести най-
більших нафтопереробних за-
водів у робочому стані лиша-

ється тільки завод у м. Кременчуці, по-
тужності якого завантажені на 20–30%.

З 2014 року між українськими вироб-
никами добрив, асоціаціями, що пред-
ставляють інтереси українських аграрі-
їв, і потужним лобі російських «міне-
ральників» іде справжня торгова війна.

У червні 2015 року, після майже річ-
ного протистояння, «мінеральним» 
компаніям України та Профспілці пра-
цівників хімічних та нафтохімічних 
галузей промисловості вдалося «проти-
снути» через Міжвідомчу комісію з між-
народної торгівлі (МКМТ) при Мінеко-
номіки підвищення мита на ввезені до-
брива (селітру), у тому числі з Росій-
ської Федерації. Але (о, диво!) в тому ж 
таки червні МКМТ раптом відкладає 
розгляд цього питання аж на вересень, 
якраз у той період, коли попит на селі-
тру найвищий у світі! І тільки після па-
діння цін на добрива в січні 2016 року рі-
шення комісії було введено в дію.

Природно, що мінеральні заводи в 
Україні, за неможливості конкурування 
з дешевою російською селітрою, вимуше-
ні йти в простій. Після цього російські 
«мінеральники» відразу ж почали заво-
зити в Україну інші дешеві добрива: кар-
бамід і карбамідно-аміачні суміші (КАС).

Українські виробники, Профспілка на-
фтохімпрому забили тривогу та знову 
звернулися до Уряду та в МКМТ із вимо-

гою підвищити мита тепер уже на карба-
мід і КАС. І ніби знайшли розуміння, 
адже начебто необхідно захищати вітчиз-
няного виробника, але рішення комісії 
щодо підвищення мит на ці продукти за-
тверджується тільки в кінці грудня 2016 
року з відстрочкою введення рішення в 

дію аж... через 60 днів, тобто з 28 лютого 
2017 року. І знову в період, коли попит на 
селітру та карбамід найвищий у світі!

Російські добрива продовжують заво-
зитися в Україну, й знову, в черговий раз 
(о, диво-2!), тишком-нишком, на підставі 
звернення чи то МінАПК, то чи асоціа-
цій аграріїв України, це рішення комісії 
(зверніть увагу – державного органу), 
офіційно опубліковане в газеті «Урядо-
вий кур’єр», тобто таке, що законно за-
тверджене та набрало законної сили, від-
кладається до липня 2017 року!

І відразу починається найцікавіше. 
6 березня, без попередження, на заводи в 

мм. Рівному, Черкасах і Сєвєродонецьку 
різко знижується подача природного 
газу, підприємства аварійно зупиняють-
ся, і тільки завдяки вмілим діям техноло-
гічного персоналу вдалося уникнути тех-
ногенних катастроф у регіонах і загибелі 
людей. Крім того, два підприємства тіль-
ки розпочали свою роботу на природно-
му газі за новою величезною ціною, вста-
новленою державою 22 лютого ц. р.

Як результат, перспектива запуску 
заводів – нульова, заборгованість із 
зарплати – 1–2 місяці (і це тільки поча-
ток), скорочуються штати, працівники 
підприємств готуються вийти на акції 
протесту, а російські компанії із задо-
воленням реалізують свої мінеральні 

добрива на території України.
Запитання: кому це вигідно? Відпо-

відь: прощавай, хімічна промисловість 
країни!

Шановні представники АПК України! 
Можливо, сьогодні вам вигідно купува-
ти дешеві російські добрива. Але вра-
хуйте й той факт, що якщо до кінця року 
хімічні підприємства нашої країни не 
розпочнуть роботу, вони більше не за-
працюють ніколи.

А виробники добрив з РФ уже наступ-
ного року підвищать ціни на селітру та 
карбамід до рівня світових, і тоді ми ра-
зом будемо «щасливі» – наші заводи не 
працюватимуть, а у вас не вистачатиме 
коштів на придбання добрив.

Що далі?

Валерій ЧЕРНИШ, 
голова Федерації профспілок 

Луганської області

«МІНЕРАЛЬНІ» ВІЙНИ

Підприємства нашої країни, що випускають мі-
неральні добрива, вже вкотре перебувають на 
межі банкрутства. Зависока ціна на сировину 
– природний газ, неможливість реалізації про-
дукції безпосередньо до Європи, заповнення 
внутрішнього ринку України більш ніж на 50% 
імпортними міндобривами, переважно з Росії, 
відсутність підтримки вітчизняного виробника 
з боку держави призведуть до того, що, ймо-
вірно, до кінця поточного року хімічна промис-
ловість країни наздожене нафтохімічну.

ХІМІЧНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ – В ЧЕРЗІ  
НА ЛІКВІДАЦІЮ ПІСЛЯ НАФТОХІМІЧНОЇ

З 
2014 РОКУ 

МІЖ УКРАЇНСЬКИМИ 
ВИРОБНИКАМИ ДОБРИВ, 

АСОЦІАЦІЯМИ, ЩО ПРЕД-
СТАВЛЯЮТЬ ІНТЕРЕСИ УКРА-
ЇНСЬКИХ АГРАРІЇВ, І ПОТУЖ-

НИМ ЛОБІ РОСІЙСЬКИХ 
«МІНЕРАЛЬНИКІВ» ІДЕ 
СПРАВЖНЯ ТОРГОВА 

ВІЙНА.

Голова профспілко-
вої організації Пу-
блічного акціонер-
ного товариства 
«Запоріжсталь» Ле-
онід Олександро-
вич Анісімов пу-
блічна людина. 
Його добре знають і 
поважають у проф-
спілкових колах За-
порізької області. 
Також він добре ві-
домий і широкій 
громадськості, ко-
ристується автори-
тетом в органах міс-
цевої влади.

ЮВІЛЕЙ

Свій трудовий шлях Леонід Олександрович 
розпочав у 1970 році, після чотирирічної 
служби на Чорноморському флоті підруч-
ним сталевара в мартенівському цеху комбі-

нату «Запоріжсталь». Через романтичне поривання 
поїхав працювати до Норильського гірничо-металур-
гійного комбінату. Через 3 роки повернувся в рідний 
колектив уже старшим майстром.
Леонід Анісімов завжди був ініціативною людиною, не 
боявся брати на себе відповідальність. Завжди був серед 
передовиків виробництва, добре вміє лагодити з людь-
ми, розуміє їхні потреби та допомагає вирішувати про-
блеми. Завдяки цим рисам, міцному характеру та під-
тримці трудового колективу підприємства його було об-
рано народним депутатом Верховної ради України дру-
гого скликання, де він очолював підкомісію з питань 
металургійного комплексу і хімічної промисловості.
Згодом він очолив Дніпропетровський металургійний 
комбінат ім. Дзержинського, був першим заступником 
голови державної податкової адміністрації в Запорізь-
кій області, заступником директора «Мотор Січі».
Свій потенціал і величезний виробничий досвід Лео-
нід Анісімов реалізував на посаді заступника голови 
Запорізької обласної ради. А потім було повернення до 
рідного підприємства, яке дало йому дорогу в життя. 
Через декілька років, 2 березня 2012 року, на конферен-
ції трудового колективу металургійного комбінату 
«Запоріжсталь» Леоніда Олександровича було обрано 
головою профспілкової організації підприємства. 
Сьогодні завдяки безцінному життєвому та профе-
сійному досвіду Леонід Анісімов успішно очолює 
профком ПАТ «Запоріжсталь». Вміло веде соціаль-
ний діалог з адміністрацією підприємства, сприяє 
ефективній реалізації колективного договору та со-
ціальної політики, яка стала прикладом для бага-
тьох підприємств регіону й країни.
З упевненістю можна сказати, що Леонід Олександро-
вич належить до плеяди тих керівників, які своїми 
справами і вчинками зміцнюють авторитет профспіл-
ки та продовжують гідні традиції своїх попередників.
У листопаді минулого року Леонід Анісімов відзна-
чив 50-річчя трудової діяльності, яка була насичена 
багатьма добрими справами та вчинками, спрямова-
ними на соціальний захист людини праці.
1 квітня Леонід Олександрович відзначає свій 70-річ-
ний ювілей на вершині професійних досягнень та до-
віри десятків тисяч людей. Трудовий колектив і 
профспілковий актив «Запоріжсталі» від щирого сер-
ця бажають ювілярові міцного здоров’я, професій-
них успіхів, сімейного затишку, миру, злагоди та до-
вгих років плідного життя.
З ювілеєм Вас, шановний Леоніде Олександровичу!

Гліб ГОНЧАРОВ

У м. Черкасах виникли серйозні 
проблеми на ПАТ «Азот» (4 тис. 
працівників) та ПАТ «Черкаси-
обленерго» (3750 працівників). 

Проблеми хімічного підприємства про-
тягом останніх років усім відомі (зави-
сока ціна основного компонента вироб-
ництва – природного газу), але керівни-

цтву якось вдавалося утримувати ситуацію на 
плаву – виробляти добрива, виплачувати за 
черкаськими мірками досить високу зарплату, 
спрямовувати кошти в місцевий бюджет, під-
тримувати соціальний діалог з профспілкою. У 
свою чергу, на ПАТ «Черкасиобленерго» зміню-
валося керівництво, було кілька спроб рейдер-
ського захоплення невідомими групами людей. 
А останнім часом рівень соціальної напруги в 
обох колективах тільки наростав.
Незрозуміла державна політика останніх років 
щодо відтермінування підвищення мита на 

ввезення мінеральних добрив, у тому числі з 
Росії, призвела до неможливості для україн-
ських хіміків конкурувати з імпортними де-
шевшими мінеральними добривами. Підприєм-
ства змушені згортати виробництва, з’явилась 
заборгованість із зарплати, кваліфіковані фа-
хівці почали звільнятися. У березні, крім підви-
щення вартості природного газу, раптово зни-
зили його подачу підприємству, що загрожува-
ло виникненням техногенної аварії.
Сьогодні ПАТ «Азот» не має фінансової можли-
вості, аби розрахуватися за спожиту електро-
енергію з енергетиками. Сума боргу значно пе-
ревищує суму, необхідну для виплати зарплати 
працівникам ПАТ «Черкасиобленерго».
Проблеми обох підприємств озвучені Уряду 
профспілками на засіданні Національної три-
сторонньої соціально-економічної ради 24 лю-

того, а також 21 березня на засіданні Національ-
ної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг.
Відповідь одна: це відносини приватних су б’єк-
тів господарювання, вирішуйте питання на міс-
цевому рівні. Була надія на розмову з Пре м’єр-
міністром під час відвідування Черкащини. 
Профкоми структурних підрозділів ПАТ «Чер-
касиобленерго» вступили в колективні трудові 
спори з роботодавцем і готуються до проведення 
страйків. На «Азоті» кваліфіковані працівники 
звільняються та працевлаштовуються на хіміч-
них підприємствах Казахстану, Росії, Польщі. 
Постає запитання: хто в Україні господар, і як 
могло статися, що стратегічні об’єкти економіки 
стали інструментом олігархічних розбірок?

Вл. інф. ФПО

ПРОБЛЕМА
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Особливо болісна ця проблема для праців-
ників бюджетних установ та організацій, 
котрі мають невисоку зарплату, а робото-
давець не в змозі їм допомогти в оплаті 

дитячої оздоровчої путівки, бо бюджети цих установ 
не передбачають коштів на дитяче оздоровлення. 
Профспілкові внески бюджетників також є замали-
ми, і профкоми мало чим можуть допомогти батькам 
– членам їхньої профспілки в оплаті дитячої путівки.

Вкрай наболілим є питання тендерних закупівель 
дитячих путівок, бо тендер виграє той, хто запропо-
нує найнижчу ціну. А найнижчу ціну пропонують, як 
правило, дитячі табори, в яких не створено належних 
умов перебування для дітей, на що вони постійно на-
рікають, а батьки пишуть скарги.

В рамках підготовки до дитячого оздоровчого се-
зону влітку 2017 року 10 березня у Федерації профспі-
лок України відбулася робоча нарада за участю член-
ських організацій та представників департаменту 
оздоровлення і санаторно-курортного лікування Мі-
ністерства соціальної політики України: заступника 
директора департаменту Віктора Древаля та голов-
ного спеціаліста Ірини Зорі, а також  фахівців апара-
ту ФПУ. Головував на нараді заступник Голови ФПУ 
Євген Драп’ятий.

На нараді було розглянуто актуальні питання, 
які хвилюють членські організації ФПУ напередодні 
літнього оздоровчого сезону для дітей. Міністерство 
соціальної політики України прогнозує, що цьогоріч-
ний оздоровчий сезон буде складним через зростан-
ня вартості путівки внаслідок подорожчання енер-
гоносіїв, води, продуктів харчування, медикаментів 
тощо. Тому міністерство радить використовувати 
можливості щодо відпочинку дітей у пришкільних 
оздоровчих таборах з тематичним спрямуванням 
(удосконалення іноземних мов чи інші уподобання), 
а також у наметових містечках, скаутських центрах. 

Тим, хто й надалі хоче оздоровлювати дітей у ста-
ціонарних дитячих оздоровчих закладах (ДОЗ), реко-
мендовано запозичити досвід Полтавської області 
(голова профоб’єднання – Вернигора Л.М.) щодо спів-
фінансування дитячого оздоровлення за рахунок міс-
цевих бюджетів, профорганізацій і батьківської пла-
ти. За цим методом обласна рада виділяє кошти в 
розмірі прожиткового мінімуму на кожну дитину з 
числа пільгових категорій і працівників бюджетної 
сфери на оздоровлення та відпочинок дітей у ДОЗ 
своєї області. Такі кошти виділяються районам за 
умови, що районна рада також виділяє аналогічну 
суму коштів на кожну дитину, що тут мешкає. Тому 
профорганізаціям слід терміново налагодити відпо-
відну роботу з органами місцевої влади.

Публікуємо роз’яснення фахівців апарату Феде-
рації профспілок України щодо питань, з якими звер-
таються до ФПУ її членські організації.

ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ФОНДУ 
СОЦСТРАХУВАННЯ НА ЧАСТКОВУ 

КОМПЕНСАЦІЮ ВИТРАТ НА 
ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДИТЯЧИХ 

ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДАХ

Для відновлення оздоровлення дітей застрахо-
ваних осіб за рахунок часткового фінансування з 
коштів соцстраху було внесено низку законопроек-
тів до Верховної Ради України, зокрема «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо надання соціальних послуг)», реєстр. № 2245. 
Ще в червні 2015 року Комітет рекомендував Верхо-
вній Раді України прийняти цей законопроект за 
основу. Проте через спротив урядової сторони ні 
цей, ні інші аналогічні законопроекти поки що не 
прийняті. Керівництво Мінсоцполітики запевни-
ло, що вирішення цього питання можливе лише 
після завершення об’єднання фондів соцстраху.
Термін завершення об’єднання фондів соцстраху 
– до 1 вересня 2017 року. Отже, сподіватися на допо-
могу Фонду соціального страхування в літній оздо-
ровчий період 2017 року не варто.

Позиція Мінсоцполітики полягає в тому, що ко-
шти соціального страхування якщо й будуть повер-
нуті на дитяче оздоровлення, то вони мають пряму-
вати за дитиною, яка оздоровлюватиметься в тому 
чи іншому дитячому закладі, як часткова компен-
сація за надану їй дитячу путівку, а не надходити 
напряму до дитячих закладів оздоровлення.

ПІЛЬГИ З ОПЛАТИ ПОДАТКІВ НА 
ЗЕМЛЮ ТА ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ

Відповідно до норм Податкового кодексу України 
(Кодекс), плата за землю, яка справляється у формі 
земельного податку та податку на нерухоме майно, 
належить до місцевих податків, встановлення яких 
здійснюється органами місцевого самоврядування 
у порядку, визначеному Кодексом. Так, відповідно 
до пункту 284.1 статті 284 Кодексу органам місцевого 
самоврядування надано повноваження щодо вста-
новлення ставок плати за землю та пільг щодо зе-
мельного податку, що сплачується на відповідній 
території.

Відповідно до підпункту 266.5.1, ставки податку 
для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомос-
ті, що перебувають у власності фізичних та юридич-
них осіб, встановлюються за рішенням сільської, се-
лищної, міської ради або ради об’єднаних територі-
альних громад, що створені згідно із законом та пер-
спективним планом формування територій громад, 
залежно від місця розташування (зональності) та 
типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не пе-
ревищує 1,5% розміру мінімальної зарплати, вста-
новленої законом на 1 січня звітного (податкового) 
року, за 1 кв. м бази оподаткування.

Підпунктом 266.4.2 також визначено, що сільські, 
селищні, міські ради та ради об’єднаних територі-
альних громад, які створені згідно із законом та пер-
спективним планом формування територій громад, 
встановлюють пільги з податку, що сплачується на 
відповідній території з об’єктів житлової та/або не-
житлової нерухомості, що перебувають у власності 
фізичних або юридичних осіб, громадських 
об’єднань, благодійних організацій, релігійних орга-
нізацій України, статути (положення) яких зареє-
стровані у встановленому законом порядку та вико-
ристовуються для забезпечення діяльності, передба-
ченої такими статутами (положеннями).

Таким чином, питання звільнення дитячих оздо-
ровчих закладів від оподаткування земельним по-
датком та податком на нерухоме майно може бути 
вирішене в межах чинного законодавства за рішен-
нями органів місцевого самоврядування.

Крім того, з 1 січня 2017 року Законом України від 
21.12.2016 № 1797-VIII «Про внесення змін до Податко-
вого кодексу України щодо покращення інвестицій-
ного клімату в Україні» внесено:

– зміни до підпункту 282.1.5 Кодексу, якими пе-

редбачено звільнення від сплати земельного подат-
ку дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади 
України, що перебувають на балансі підприємств, 
установ та організацій, які є неприбутковими і вне-
сені контролюючим органом до Реєстру неприбутко-
вих установ та організацій;

– доповнення підпункту 266.2.2 Кодексу під-
пунктом «ї», яким передбачено звільнення від 
сплати податку на нерухоме майно об’єктів нежит-
лової нерухомості дитячих санаторно-курортних 
закладів та закладів оздоровлення і відпочинку ді-
тей, що перебувають на балансі підприємств, уста-
нов та організацій, які є неприбутковими і внесені 
контролюючим органом до Реєстру неприбуткових 
установ та організацій.

У Генеральній угоді досягнуто узгодженої пози-
ції сторін щодо вирішення всіх питань дитячого 
оздоровлення на рівні територіальних угод, тому 
профорганізації мали ініціювати їх внесення до та-
ких угод, а також щодо встановлення нульових ста-
вок земельного податку для ДОЗ усіх форм власнос-
ті, а не тільки для неприбуткових організацій.

ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ 
МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКИХ 

НАПРАВЛЕНО ПРАЦЮВАТИ ДО 
ДИТЯЧИХ ТАБОРІВ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

На нараді представник Профспілки працівників 
охорони здоров’я України запевнила колег, що уста-
нови охорони здоров’я мають керуватися в своїй ді-
яльності з питань організації дитячого оздоровлення 
нині чинною постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 14.04.1997 № 323 «Про організаційне і фінансове 
забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в 
Україні». Пунктом 3 зазначеної постанови встанов-
лено, що за місцем основної роботи працівникам, су-
проводжуючим і відрядженим для роботи з дітьми в 
місця відпочинку й оздоровлення, зберігається се-
редня зарплата, виплачуються добові та компенсу-
ються інші витрати за нормами і в порядку, встанов-
леному законодавством України.

На виконання зазначеної постанови Міністерство 
охорони здоров’я України 20.05.1997 видало наказ № 
156, де пунктом 1.5 передбачено забезпечення медич-
ного супроводження організованих колективів дітей 
під час їх переміщення до (від) місця відпочинку з 
розрахунку на 100 дітей – один лікар педіатр, дві мед-
сестри; комплектацію медичним персоналом дитя-
чих оздоровчих таборів – на 80–430 дітей – один лікар 
педіатр, 431 і більше – два лікаря; 80–280 дітей – одна 
медсестра, 281 і більше дітей – дві медсестри.

За особами, котрі супроводжують групу дітей на 
відпочинок та оздоровлення, зберігається середня 
зарплата за місцем їх основної роботи і здійснюють-
ся виплата надбавок та інших витрат за нормами й у 
порядку, встановленому чинним законодавством 
для службових відряджень у межах України.

Разом з тим, практика останніх років засвідчи-
ла, що дитячі заклади охорони здоров’я (дитячі по-
ліклініки та лікарні) не виявляють бажання на-

правляти лікарів-педіатрів для роботи в дитячих 
літніх таборах та оплачувати їм за основним міс-
цем роботи зарплату. При цьому вони посилаються 
на вкрай обмежене фінансування їхніх закладів та 
наявність у їхніх статутах норм щодо медичного 
обслуговування лише мешканців певної території, 
яку обслуговує цей медичний заклад.

Тому учасники наради дійшли висновку про до-
цільність ініціювання зацікавленими профорганіза-
ціями та профоб’єднаннями відповідного розпоря-
дження управління охорони здоров’я чи органу міс-
цевої влади стосовно зобов’язань дитячих установ 
охорони здоров’я здійснювати такі відрядження ме-
дичних працівників для роботи у ДОЗ, а також фі-
нансового заохочення їх до такої роботи. Кожен ди-
ректор дитячої оздоровниці має завчасно укласти 
відповідний договір із закладом охорони здоров’я.

За підсумками наради заступником Голови ФПУ 
дано доручення департаменту профспілкового руху 
та зв’язків з громадськими організаціями апарату 
ФПУ підготувати низку звернень до господарюючих 
структур та органів центральної влади стосовно ви-
рішення інших актуальних питань організації дитя-
чого оздоровлення. Зокрема, до Укрзалізниці – щодо 
скасування плати за бронювання квитків для групи 
дітей, які виїжджають до дитячих оздоровниць, а та-
кож встановлення прямого сполучення Донецької та 
Луганської областей з територіями, куди діти мо-
жуть приїхати на відпочинок до моря. До Кабінету 
Міністрів України – щодо ініціювання внесення змін 
до статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» 
стосовно непоширення його дії на закупівлю путівок 
у дитячих закладах оздоровлення, якщо такі заклади 
пройшли відповідну державну атестацію (відміна 
тендерних закупівель). До підприємств-монополіс-
тів, які здійснюють тепло- та водопостачання ДОЗ чи 
постачання електроенергії, – щодо зниження тари-
фів, як до соціально відповідального бізнесу. 

З представниками Міністерства соціальної по-
літики України досягнуто домовленості про надан-
ня Федерації профспілок України його методичних 
розробок з національно-патріотичного виховання 
дітей, проведення гри «Джура» та інших методик 
для дитячих оздоровниць, оскільки в ФПУ свого 
часу було ліквідовано відділ з гуманітарних пи-
тань, а фахівців з дитячого оздоровлення скороче-
но через брак коштів. Надані в електронному ви-
гляді матеріали будуть доведені до відома член-
ських організацій ФПУ, і фахівці на місцях змо-
жуть скористатися ними в своїй роботі. 

Учасники наради також дійшли спільної думки, 
що тривалість перебування в оздоровчому таборі має 
становити 18 днів, що є найбільш оптимальним тер-
міном як для дитини, так і оздоровчого закладу.

Представник Профспілки авіабудівників України 
в своєму виступі констатував відсутність державної 
підтримки підприємств, які утримують на своєму 
балансі ДОЗ, що не сприяє проведенню дитячого 
оздоровлення на належному рівні. 

Департамент профспілкового руху та зв’язків 
з громадськими організаціями апарату ФПУ

ПРОБЛЕМИ 
ДИТЯЧОГО 

ОЗДОРОВЛЕННЯ
Наближається літо, тож профспілкові організації занепокоєні проблемами, 
з якими можуть стикнутися дитячі оздоровчі заклади (ДОЗ) влітку 2017 року.  
Найголовнішою з них є здійснення заходів, що могли б стримати ріст вар-
тості дитячої оздоровчої путівки. Адже прогнозується, що вона зросте ще на 
25–30% порівняно з цінами минулого року й стане фінансово недоступною 
для більшості батьків і профспілкових організацій через неспроможність 
оплатити її високу вартість.
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Поняття безоплатної 
правової допомоги 
визначено Законом 
України «Про без-

оплатну правову допомогу». 
Це допомога, що гарантуєть-
ся державою та повністю або 
частково надається за раху-
нок коштів державного бю-
джету, місцевих бюджетів 
чи інших джерел.

Безоплатна первинна пра-
вова допомога охоплює такі 
види правових послуг, як 
надання правової інфор-
мації, консультацій і 
роз’яснень з правових 
питань, складання 
заяв, скарг та інших 
документів правового 
характеру (крім про-
цесуальних), а також 
забезпечення доступу 
особи до вторинної право-
вої допомоги та медіації.

Вторинна безоплатна пра-
вова допомога включає за-
хист від обвинувачення, 
здійснення представництва 
інтересів у судах, інших дер-
жавних органах, органах 
місцевого самоврядування, 
перед іншими особами, скла-
дання документів процесу-
ального характеру.

Безоплатна первинна пра-
вова допомога надається 
кожній особі, тобто громадя-
нам України, іноземцям, осо-

бам без громадянства, в тому 
числі біженцям, які перебу-
вають під юрисдикцією 
України.

Безоплатну вторинну пра-
вову допомогу можуть отри-
мати:

– малозабезпечені особи, 
тобто особи, середньомісяч-
ний сукупний дохід сім’ї 
яких нижче суми прожитко-
вого мінімуму, розраховано-
го та затвердженого відпо-
відно до ЗУ «Про прожитко-
вий мінімум» для осіб, які 
належать до основних соці-
альних і демографічних 
груп населення, а також ін-
валіди, які отримують пен-

сію або допомогу, що при-
значається замість пенсії, у 
розмірі менше двох прожит-
кових мінімумів для непра-
цездатних осіб;

– діти-сироти, діти, по-
збавлені батьківського пі-
клування, безпритульні 
діти, діти, які можуть стати 
або стали жертвами насиль-

ства в сім’ї;
– особи, до яких засто-

совано адміністративне 
затримання чи адміні-
стративний арешт; пі-
дозрювані у вчиненні 
злочину особи, які за-
тримані органами ді-

знання та слідства; осо-
би, до яких як запобіж-

ний захід обрано взяття під 
варту, та особи, в справах 
яких відповідно до положень 
Кримінально-процесуального 
кодексу України участь за-
хисника є обов’язковою;

– особи, яким законами 
України вже закріплено пра-
во на безоплатну правову до-
помогу, а саме:

– особи, на яких поширю-
ється дія ЗУ «Про біженців 
та осіб, які потребують до-
даткового або тимчасового 
захисту» (до моменту при-
йняття рішення про надання 

статусу біженця та в разі, 
якщо особа оскаржує рішен-
ня щодо статусу біженця);

– ветерани війни та осо-
би, на яких поширюється дія 
ЗУ «Про статус ветеранів ві-
йни, гарантії їх соціального 
захисту»; особи, які мають 
особливі заслуги та особливі 
трудові заслуги перед Бать-
ківщиною; особи, які нале-
жать до числа жертв нацист-
ських переслідувань (стосов-
но питань, пов’я заних з їх со-
ціальним захистом);

– особи, щодо яких суд 
розглядає справу про обме-
ження цивільної дієздатності 
фізичної особи, визнання фі-
зичної особи недієздатною та 
поновлення цивільної діє-
здатності фізичної особи (про-
тягом розгляду справи в суді);

– особи, щодо яких суд 
розглядає справу про надан-
ня психіатричної допомоги в 
примусовому порядку (протя-
гом розгляду справи в суді);

– особи, реабілітовані 
відповідно до законодавства 
України (стосовно питань, 
пов’язаних з реабілітацією).

До того ж, право на безо-
платну вторинну правову до-
помогу мають громадяни 
держав, з якими Україна 
уклала відповідні міжнарод-
ні договори про правову допо-
могу, згода на обов’яз ковість 
яких надана Верховною Ра-
дою України, а також інозем-
ці та особи без громадянства 
відповідно до міжнародних 
договорів, учасником яких є 
Україна, якщо такі договори 
зобов’я зують держав-учас-
ниць надавати певним кате-
горіям осіб безоплатну право-
ву допомогу.

У чому полягає на-
дання безоплатної 
первинної та вторин-
ної правової допомо-
ги, і хто має право на 
її отримання?

БЕЗОПЛАТНА ПЕРВИННА ТА 
ВТОРИННА ПРАВОВА ДОПОМОГА

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ ПО ДОПОМОГУ?

Порядок розгляду звернень про 
надання безоплатної первинної 
правової допомоги визначено в 
статті 10 Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу». Так, 
звернення про надання одного з видів 
правових послуг, передбачених части-
ною другою статті 7 цього Закону, над-
силаються або подаються особами, які 
досягли повноліття (щодо дітей – їхні-
ми законними представниками, щодо 
недієздатних осіб – їхніми опікунами 
чи піклувальниками), безпосередньо 
до центральних і місцевих органів ви-
конавчої влади, територіальних орга-
нів центральних органів виконавчої 
влади та органів місцевого самовряду-
вання відповідно до їх компетенції.

Органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування у разі пись-
мового звернення осіб про надання 
будь-якого з видів правових послуг, з 
питань, що віднесені до їх повнова-
жень, зобов’язані надати такі послуги 
протягом 30 календарних днів з дня 
надходження звернення.
Якщо у зверненні особи міститься 
лише прохання про надання відповід-
ної правової інформації, така правова 
допомога надається не пізніше 15-ден-
ного терміну з дня отримання звер-
нення.
Органам виконавчої влади та органам 
місцевого самоврядування забороня-
ється встановлювати плату за надання 
будь-якого з видів правових послуг, пе-
редбачених частиною 2 статті 7 цього 
Закону, та за видачу особам бланків 
заяв, звернень, запитів, довідок, інших 
документів, подання яких передбаче-

но законодавством для реалізації прав 
і свобод людини та громадянина.
Якщо питання, порушені в зверненні, 
не належать до компетенції органу ви-
конавчої влади чи органу місцевого са-
моврядування, до якого надійшло 
звернення особи, такий орган протя-
гом 5 календарних днів повинен наді-
слати це звернення до відповідного ор-
гану та повідомити про це особу, яка 
подала звернення.
Якщо під час розгляду звернення про 
надання безоплатної первинної право-
вої допомоги встановлено, що особа 
потребує надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги, орган виконав-
чої влади чи орган місцевого самовря-
дування, який розглядає звернення, 
зобов’язаний роз’яснити особі або її за-
конному представникові порядок по-
дання звернення про надання безо-
платної вторинної правової допомоги.

КОМПЕТЕНЦІЯ

Який порядок розгляду звер-
нень про надання безоплатної 
первинної правової допомоги?

Чи має право праців-
ник звернутися до 
суду з позовом про 
стягнення з підприєм-
ства середнього заро-
бітку за весь час за-
тримання розрахунку в 
разі звільнення з робо-
ти й у який строк?

Відповідно до статті 44 Кодексу законів про 
працю України, в разі звільнення працівника 
вихідна допомога, яка є частиною заробітної 
плати, виплачуєтся йому в розмірі не менше 

місячного середнього заробітку.
Якщо спір про розмір виплат відсутній, то підпри-
ємство зобов’язане виплатити працівникові його се-
редній заробіток у день звільнення (ст. 116 КЗпПУ), 
а при затримці виплат – ще й середній заробіток за 
весь час затримки до дня фактичного розрахунку 
(ст. 117 КЗпПУ).
У разі невиплати власником або уповноваженим 
ним органом середнього заробітку за весь час за-
тримки остаточного розрахунку працівник, згідно 
із статтею 233 КЗпПУ, має право звернутися до суду 
з позовом про стягнення належної йому зарплати 
без обмеження будь-яким строком.

Після укладення 
строкового дого-
вору терміном на 2 
місяці я працювала 
на підприємстві 
більше 3 років, але 
наказ про моє за-
рахування на по-

стійну роботу не видавався, а в трудовій 
книжці є запис тільки про тимчасову. Який 
запис у трудовій книжці потрібно зробити 
під час звільнення?

Продовження трудових відносин, тобто вихід 
працівника на роботу наступного дня після 
закінчення строкового трудового договору, 
допуск його до роботи є юридичним фактом, 

за яким строковий трудовий договір набуває харак-
теру безстрокового, укладеного на невизначений 
термін. Отже, на підставі частини 1 статті 391 
КЗпПУ зазначений договір вважається укладеним 
на невизначений термін.
Це має суттєве значення через те, що тепер праців-
ницю може бути звільнено тільки на загальних під-
ставах. Оскільки чинність строкового трудового до-
говору в термін, зазначений у документі, не припи-
нялася, а тимчасова працівниця почала працювати 
на постійній основі, має бути видано наказ про її пе-
реведення на постійну роботу. 
Записи до трудової книжки вносяться відповідно до 
вимог Інструкції про порядок ведення трудових 
книжок працівників, у тому числі відомості про 
прийняття на роботу, переведення на іншу постійну 
роботу та звільнення.

ВИПЛАТИ ПРИ 
ЗАТРИМАННІ 
РОЗРАХУНКУ

СТРОКОВИЙ ЧИ 
БЕЗСТРОКОВИЙ 

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР? 

ФІНАНСИ

ПРОДОВЖЕННЯ ВІДНОСИН

 
БЕЗОПЛАТНА 

ПРАВОВА ДОПОМОГА – 
 ЦЕ ПРАВОВА ДОПОМОГА, 

ЩО ГАРАНТУЄТЬСЯ ДЕРЖА-
ВОЮ ТА ПОВНІСТЮ АБО ЧАСТ-
КОВО НАДАЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК 

КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮ-
ДЖЕТУ, МІСЦЕВИХ БЮ-

ДЖЕТІВ ЧИ ІНШИХ 
ДЖЕРЕЛ.

ПОСЛУГИ



ПРОФСПІЛКОВІ 
ВІСТІ  № 13
30 березня 2017

13ПРОЕКТ

Децентралізація, або пе-
редача владних повно-
важень органами цен-
тральної влади орга-

нам місцевого самоврядування 
– дійсно нове для України. Адже 
започатковані спроможні тери-
торіальні громади отримають 
реальні владні повноваження, 
які повинні реалізувати. Пере-
дання до місцевих бюджетів 
частини податків створить ін-
терес самих громад у розвитку і 
відкритті нових виробництв, 
підтримці малого і середнього 
бізнесу, а звідси – значні кошти 
для економічного розвитку 
села, району, міста.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
Зарубіжний досвід наших єв-

ропейських сусідів – Польщі, 
Чехії показав, що завдяки 
успішному втіленню цих ре-
форм різноманітні місцеві пи-
тання, які хвилювали мешкан-
ців, спростилися, а зміцнілий 
бюджет громади дав змогу спря-
мувати кошти на вирішення різ-
номанітних проблем, таких як 
утримання доріг, будівництво 
шкіл, садочків, лікарень, іншої 
інфраструктури, й загалом роз-
вивати свою територію. Звучить 
дійсно фантастично.

У Данії, наприклад, подібна 
реформа проводилася двічі: у 
1958–1974 роках та знову в 2005–
2006 роках, так би мовити, три-
вала і коротка. І саме успішне 
втілення ідеї вдосконалення ро-
боти муніципалітетів дозволи-
ло країні стати однією з най-
більш розвинених у Західній Єв-
ропі, з гідним рівнем життя гро-
мадян і збереженням досі не-
ушкодженої природи.

А ЩО У НАС?
Які ж на сьогодні українські 

реалії? У лютому 2015 року Верхо-
вна Рада прийняла Закон Украї-
ни «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад». Цим до-
кументом регулюються в право-
вому полі всі відносини, що вини-
кають у процесі добровільного 
об’єднання територіальних гро-
мад сіл, селищ, міст. На додачу 
до цього Закону Кабінетом Міні-
стрів було затверджено Методи-
ку формування спроможних те-
риторіальних громад, тобто ін-

струмент до дії. У разі об’єднання 
спроможні територіальні грома-
ди наділяються повноваженнями 
та ресурсами, як міста обласного 
значення. А ті, що не візьмуть 
участь в об’єднанні, будуть по-
збавлені права виконувати деле-
говані державою повноваження 
органам місцевого самовряду-
вання, як такі, що не об’єдна лися, 
відповідно, не буде й фінансуван-
ня бюджету. Так би мовити, полі-
тика «батога і пряника». А цей 
пряник може бути дійсно смач-
ним, бо основними інгредієнта-
ми його є, зокрема, податок на до-
ходи громадян, земельний пода-
ток, місцевий податок на нерухо-
ме майно (відсоткові ставки гро-
мади встановлюватимуть само-
стійно), відсоток від продажу 

пального, алкогольних та тютю-
нових виробів, також лишаються 
раніше існуючі місцеві податки 
та збори. Риторичним є запитан-
ня: а як буде відчувати на собі це 
реформування пересічний украї-
нець з мінімальному заробітною 
платою у 3200 грн чи мінімаль-
ною пенсією? Чи буде йому жити 
краще і спокійніше, адже місцеві 
органи самоврядування повинні 
будуть забезпечити якісний рі-
вень надання послуг, у тому чис-
лі в сфері освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту, 
житлово-комунального господар-
ства тощо. Про кваліфікований 
кадровий персонал, що має все це 
забезпечити, фінансове забезпе-
чення та план розвитку відповід-
ної адміністративно-територі-
альної одиниці говорити не дово-
диться… Час покаже.

У нас на Волині процес добро-
вільного об’єднання громад був 
основною політичною темою 
року і відбувався без особливих 
політичних потрясінь та кон-
фліктів. Станом на 1 січня п. р. 
на території області утворено 15 

об’єднаних територіальних гро-
мад. В окремих громадах відбув-
ся наступний обов’язковий етап 
децентралізації, а саме: вибори 
старост, які представлятимуть 
владу на місцях. До речі, окремі 
політичні сили, що не підтриму-
вали спочатку реформу і намага-
лись загальмувати її, брали ак-
тивну роль у виборчому процесі 
до об’єднаних територіальних 
громад. Крім того, в минулому 
році за ініціативи Асоціації міст 
України в області працював «Де-
централізаційний марафон», у 
ході якого експерти з адміністра-
тивної реформи побували в усіх 
районах Волинського краю, де 
на зустрічах з громадськістю та 
представниками влади обгово-
рювали механізми децентраліза-

ції, її переваги та можливі ризи-
ки. Головний підсумок: у процесі 
об’єднання громад є три голо-
вних і невід’ємних чинники – до-
бровільність, фінансова перспек-
тива та інфраструктура. Сьогод-
ні держава зацікавлена у прове-
денні реформ та надає субвенції 
з державного бюджету для під-
тримки громад, однак у майбут-
ньому розрахунок спроможності 
новоствореної громади спрямо-
ваний на те, щоб вони самі отри-
мували кошти для здійснення 
делегованих повноважень. При-
чому рада, виконком та головні 
розпорядники коштів у громаді 

мають діяти немов один меха-
нізм. Кінцевою датою децентра-
лізації є 2017 рік, і якщо протя-
гом року громади не визначать-
ся і не об’єдна ються, то цілком 
імовірно, що це за них зробить 
примусово Верховна Рада Укра-
їни у 2018 році.

Наприкінці лютого в регіоні 
утворилася ще одна Маневицька 
селищна громада в межах, ви-
значених Перспективним пла-
ном, а це свідчить про підтрим-
ку процесу та довіру людей.

До речі, наша колишня актив-
на учасниця другої групи дан-
сько-українського проекту Жан-
на Пудлік, яка на сьогодні обра-
на сільським головою с. Чару-
ків, також переймається пробле-
мами об’єднання територіаль-

них громад і вірить у їхній успіх 
та перспективу.

ПЕРСПЕКТИВИ І 
ЗАГРОЗИ

Профспілки не можуть і не по-
винні лишатися осторонь цих 
глобальних подій, що нині відбу-
ваються в державі у ході рефор-
мування органів місцевого само-
врядування та формування но-
вих об’єднаних територіальних 
громад. Однак існує й загроза 
зменшення кількості первинних 
профспілкових організацій, а 
відповідно, й профспілкового 
членства, в силу тих чи інших 

причин. Адже будь-яке укруп-
нення тягне за собою зменшення 
чогось, наприклад шкіл, дитя-
чих садочків, закладів охорони 
здоров’я, відділень зв’язку, ін-
ших споріднених установ та ор-
ганізацій, а відповідно, їхніх 
первинок. Можлива й руйнація 
профспілкової структури, адже 
відбуватиметься розподіл май-
на, штатів, поділ первинних 
профспілкових організацій. Як 
ніколи гостро постане питання 
соціального захисту рядового 
члена профспілки. Тому в цей 
період профспілкові комітети 
місцевих рівнів мають підвищу-
вати ефективність захисту соці-
ально-економічних та трудових 
прав працюючих та налагодити 
ефективний соціальний діалог з 
місцевими органами влади, про-
водити роз’яснювальну роботу 
на місцях щодо децентралізації, 
шукати нові методи для роботи 
в нових умовах. І це реально зна-
ходить своє підтвердження. Ціл-
ком розумною і правильною є 
політика укладання договорів 
про співпрацю між проф об’єд-
наннями та об’єднан нями тери-
торіальних громад, адже, за ве-
ликим рахунком, вони спільно 
спрямовують свої зусилля на ви-
рішення соціально-економічних 
проблем об’єд наної територіаль-
ної громади і захист прав та ін-
тересів її членів, використовую-
чи основні принципи соціально-
го діалогу, як це відбувається, 
наприклад, у Рівненській облас-
ті. На 1 січня 2017 року в Україні 
прогнозувалося утворення 367 
об’єдна них територіальних гро-
мад, або 17% від усіх органів міс-
цевого самоврядування. Так що 
основна робота ще попереду.

Олександр СИЗЮК,
учасник третьої групи 
дансько-українського 

проекту

ФОРМУВАННЯ ГРОМАД 
ТА РОЛЬ ПРОФСПІЛОК

ВЛАСНИЙ ПОГЛЯД

-
-

У ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
ТА  ФОРМУВАННЯ НОВИХ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

ПРОФСПІЛКОВІ КОМІТЕТИ МІСЦЕВИХ РІВНІВ ПОВИННІ:

Питання децентралізації, реформування місцевого самоврядування та 
формування нових територіальних громад ось уже третій рік хвилює 
українське суспільство. І як завжди впровадження чогось нового зна-
ходить як своїх прихильників, так і опонентів. Успіх нової реформи за-
лежить від точного розуміння її змісту всіма учасниками цього процесу. 

-

-

-
-
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СКАНВОРД

ВИХОВНИЙ ЗАХІД

ГОДИНА ПОЕТИЧНОГО 
НАСТРОЮ

21 березня в бібліотеці Вищого профе-
сійного училища № 25 м. Хмельницько-
го пройшла виховна година поетичного 
настрою «Поезія єднає серця».

Захід був присвячений Всесвітньому дню поезії, 
який відзначається щорічно. У стінах бібліоте-
ки панувала справжня весна творчості, на весь 
голос лунало барвисте, дзвінке, нестримне по-

етичне слово.
Ведучі дійства у ненав’язливій цікавій формі ознайо-
мили гостей з історією свята, допомогли їм доторкну-
тися до незнищенного життєдайного джерела україн-
ської віршової класики. У поєднанні з відеоматеріала-
ми та мультимедійною презентацією навіть загально-
відомі поетичні рядки набували нового звучання, за-
чіпаючи найпотаємніші куточки душі кожного, хто 
був присутнім у залі.
Ведучі розповіли, що поезія відіграє в житті кожної 
людини велику роль і займає почесне місце серед кра-
щих винаходів людства, познайомили присутніх з іс-
торією виникнення літературного жанру. Скільки 
століть люди намагаються розумом пояснити чудо 
поезії! Чому вірші здатні чарувати, підбадьорювати, 
надихати на подальшу боротьбу? Або, навпаки, заспо-
коювати, зцілювати душу? Як вдається поетам так 
глибоко проникати в людські почуття? У затишній, 
дружній, невимушеній атмосфері гості слухали вірші 
інтимної лірики українських поетів. Прочитані по-
етичні рядки лунали проникливо і щиро.
Поезія… Таке коротке і змістовне слово! Вона і вті-
шить, і пригорне, і приголубить. Поетичне слово здат-
не проникати в таємниці людської душі, закликати 
людину мислити образами, допомагає спілкуванню, 
розширює кругозір.
Гостям була запропонована книжкова виставка «Пое-
зія – душі перлина». Ознайомившись з нею, шануваль-
ники поетичного слова побачили збірки відомих укра-
їнських поетів, познайомились з творчим доробком 
поетів Поділля, а також побачили поетичні твори су-
часних українських авторів.
Подібний захід завжди збагачує присутніх новими 
враженнями, дає змогу висловити свої емоції, почут-
тя, знайомить з незнаними тонкощами душі, таланта-
ми та вподобаннями своїх колег, викладачів, друзів. 

Валерій МАРЦЕНЮК
спеціально для «ПВ»

-
-
-
-
-
-

-

«4 градуси за Цель-
сієм – саме на 
стільки за про-
гнозами екологів 

підвищиться середня тем-
пература на Землі до кінця 
сторіччя. «Усього» +4 °С – і 
рівень Світового океану 
підніметься майже на 9 ме-
трів, будуть затоплені те-
риторії, на яких мешкають 
понад 600 млн людей. Під 
шаром води опиняться ву-
лиці Лондона, Бомбея, 
Нью-Йорка, Ріо-де-Жа-
нейро, Шанхая та Сіднея. 
«Усього» +4 °С – і під водою 
зникне весь Південь Украї-
ни. «Усього» +4 °С – і ми по-
прощаємося з 1/6 видів жи-

вих істот на планеті. Тим 
часом у разі підвищення 
рівня моря навіть на 1 метр 
переселення людей і будів-
ництво захисних спору-
джень потребуватимуть ви-
трат у 950 млрд дол. США», 
– такі кричущі факти пові-
домляють організатори 
фестивалю.

Але є й добрі новини. 
Екоактивістка Наомі Кляйн 
у своїй книзі «Змінюється 
все. Капіталізм проти клі-
мату» озвучила надважли-
ве повідомлення: «…Ми мо-
жемо використати кризу 
для стрибка вперед… Про-
блема зміни клімату може 
стати базою для формуван-

ня потужного масового 
руху, який матиме чітку по-
зицію щодо того, як захис-
тити людство від неспра-
ведливої економічної систе-
ми й екологічної загрози».

Цьогорічний фестиваль-
ний символ – опудало гепар-
да з науково-природничого 
музею, однак із чого цей звір 
«зроблений», стає зрозуміло 
тільки через певний час спо-
глядання. Він пронизаний 
пластиковими пакетами, 

його кістки – це одноразові 
ложки й виделки.

Логлайн теми фестива-
лю «Чотири градуси» та-
кож вирішили зробити 
дещо провокативним: 
«Прощавай, людино!». Його 
навіяли оргкомітету фести-
валю слова активіста Рома-
на Зінченка про те, що до-
вкілля все одно себе відно-
вить, але чи не позбавиться 
воно при цьому людини – 
велике питання. І чи остан-
ній «гомо сапієнс» не буде 
шукати останню краплю 
води в пустелі, на яку він 
сам перетворив планету... У 
поєднанні із зображенням 
звіра цей логлайн набуває 
додаткових вимірів: це й 
прощання деяких видів з 
людиною, і апеляція до лю-
дяності в сенсі нашого 
ставлення до довкілля.

Фото з Facebook-
сторінки фестивалю

Міжнародний фестиваль документального 
кіно про права людини Docudays UA, що про-
ходить 24–31 березня в Києві, пропонує кожно-
му з відвідувачів cтати захисником навколиш-
нього середовища, а отже, і каталізатором змін!

DOCUDAYS UA:
ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ І ЗМІНА КЛІМАТУ

ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КІНО

-
-
-
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УКРАЇНСЬКІ 
ЮНІОРИ –  
В ТОП-3 НА 
КОНТИНЕНТІ
14–21 березня в румун-
ському місті Бреїла про-
ходив молодіжний чемпі-
онат Європи з боксу се-
ред чоловіків (U-22). За 
підсумками змагань в ак-
тиві української збірної 
п’ять нагород – золота, 
срібна та три бронзових.

Володимир ПОЛЄТАЄВ,

спеціально для «ПВ»

  

У складі української деле-
гації до Румунії на кон-
тинентальну першість 
вирушили боксери Рос-

тислав Білостоцький (вагова 
категорія 49 кг), Андрій Тишко-
вець (52 кг), Ростислав Крав-
ченко (56 кг), Ярослав Харциз 

(60 кг), Юрій Бирзул (64 кг), Ві-
талій Терещук (69 кг), Олек-
сандр Хижняк (75 кг), Степан 
Грекул (81 кг), Рамазан Муслі-
мов (91 кг) і Віталій Покуляк 
(понад 91 кг), старший тренер 
Сергій Глущенко та суддя Ми-
кола Каракулов.

За підсумками восьми зма-
гальних днів наші співвітчиз-
ники здобули весь комплект 
можливих нагород, отримавши 
п’ять медалей. На найвищу схо-
динку п’єдесталу пошани у 
Браілі зійшов Олександр Хиж-
няк. Він достроково гарантував 
собі «золото», оскільки супер-
ник нашого боксера по фіналу 
білорус Віктор Дзяшкевиш уна-
слідок отриманої в попередніх 
поєдинках травми був змуше-
ний знятися з вирішального 
двобою, інформує офіційний 
сайт Федерації боксу України. 

Ярослав Хар-
циз здобув віце-
чемпіонський 
титул, лише у фі-
нальному двобої 
поступившись 
росіянину Шамі-
лю Аскерову. А 
володарями 
бронзових наго-
род стали Рос-
т и с л а в  Б і л о -
стоцький, Сте-
пан Грекул і Ра-
мазан Муслімов.

Відповідно до 
загальнокоманд-
них результатів, 
наша збірна за 
підсумками зма-
гань увійшла до 
трійки найсиль-
ніших на чемпіо-
наті Європи.

БОКС

На екваторі відбірного циклу збірна України після поразки від 
Хорватії значно ускладнила собі завдання здобути путівку до 
фінальної частини світової першості, яку в 2018 році повинна 
приймати Росія. Зважаючи на результати в паралельних мат-
чах нашої групи, тепер за дві путівки до когорти найкращих від 
нашого секстету претендують уже чотири збірних. 

Володимир ПОЛЄТАЄВ,

спеціально для «ПВ»

(

24 -
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ТИМОЩЕНКО 
ВИРИВАЄТЬСЯ  

В ЛІДЕРИ

-
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БОРОТЬБА ЗА ПУТІВКИ  
НА ЧС ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ
ФУТБОЛ

1

2

3

4

5

6

Кубок світу із сучасного 
п’ятиборства у столиці 
Єгипту виграв українець 
Павло Тимощенко. 
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«ЗОЛОТІ ВОРОТА» – ВАРТО ПОБАЧИТИ
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ЩО ПРАЦЯ – ЦЕ ВСЬОГО 

ЛИШЕ ТОВАР...

(Шарон Барроу)
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Андрій ТКАЧУК
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