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З настанням весняного 
тепла почнеться пере-
рахунок субсидій для 
більшості українських 
сімей, переконують екс-
перти. Причина полягає 
в тому, що доходи укра-
їнців з початку року іс-
тотно зросли, відтак 
кількість домогоспо-
дарств, що потребують 
державної підтримки, 
зменшилась.

Раніше субсидії вирахову-
вали за доходами 2015 
року, коли середня зар-
плата становила близь-

ко 4,3 тис. грн, проте наприкін-
ці минулого року вона збіль-
шилася до 6,4 тис.

Знижки на комунальні пла-
тежі, згідно з розпорядженням 
Кабміну, повинні розраховува-
тися як мінімум двічі на рік – у 
травні і жовтні, себто після за-
кінчення і перед настанням 
опалювального сезону. Тож у 
травні субсидії будуть розрахо-
вувати за доходами минулого 
року.

Приміром, родина з чоти-
рьох осіб, де двоє дорослих пра-
цюють, в середньому сплачува-
ла за комунальні послуги з ура-
хуванням субсидій трохи біль-
ше тисячі гривень. Наступного 
опалювального сезону такій 
родині доведеться платити вже 
трохи більше 2 тис. грн. Якщо 

точно, ця сума складе 2033 грн. 
Якщо сума повністю покриває 
вартість комунальних послуг у 
межах соціальних норм, субси-
дію в такої сім’ї і зовсім мо-
жуть забрати. Якщо субсидія 
вже оформлена, органи соці-
ального захисту перерахунок 
зроблять автоматично. 

«Якщо обставини в сім’ї не 
змінилися, якщо не з’явився за 
минулий рік безробітний серед 
її членів, якщо кількість про-
писаних у квартирі не змінила-
ся, якщо не було покупки на 
суму від 50 тис. грн, перераху-
нок зроблять органи соціально-
го захисту самостійно. Якщо 
щось в умовах родини змінило-
ся, потрібно про це повідомля-
ти органам соціального захис-
ту», – пояснюють на урядовій 
гарячій лінії.

Але навіть тим сім’ям, чий 
дохід за минулий рік жодним 
чином не змінився, у наступно-
му опалювальному сезоні дове-
деться сплатити більше. По-
в’язано це насамперед із скоро-
ченням соціальної норми на 
опалення житла. Починає дія-
ти новий норматив – 5 кубоме-
трів газу на 1 кв. м (було 5,5 куб. 
м). Він набуде чинності вже в 
травні цього року. Нині субси-
дія покриває 330 кубів на опа-
лення квартири площею 60 кв. 
м, але вже в наступному опа-
лювальному сезоні «комуналь-
ну знижку» будуть нараховува-
ти тільки на 300 кубів. Якщо 
при цьому продовжити спалю-

вати 330 кубів, доведеться 30 
кубів оплачувати без субсидії. 
За чинним тарифом, це ще 
204 грн. У квартирі такої ж пло-
щі з центральним опаленням 
субсидія буде покривати за-
мість 3,28 всього 2,5 Гкал тепла. 
Якщо не скоротити споживан-
ня, за 0,7 Гкал доведеться пла-
тити без субсидії. У Києві та-
кий обсяг тепла обійдеться в 
1411 грн.

Експерти підрахували, що з 
нового опалювального сезону 
кількість домогосподарств, які 
отримують допомогу від дер-
жави, скоротиться приблизно 
на півтора мільйона, а ще для 
3 млн родин субсидії змен-
шаться. Усе через те, що з 1 січ-
ня поточного року мінімальна 
заробітна плата зросла вдвічі.

Фахівці у сфері комуналь-
них послуг переконані, що сис-
тема субсидій у нас недоскона-
ла, але визнають, що заходи, 
запропоновані владою, боляче 
вдарять по споживачах. Прези-
дент Українського аналітично-
го центру Олександр Охрімен-
ко нагадав, що, за даними Каб-
міну, борг держави перед кому-
нальниками за субсидії стано-
вить 25 млрд грн: «Очевидно, 
що влада не розрахувала сил і 
тепер думає, як державну допо-
могу урізати. Але відсутність 
субсидій породить інші борги 
– за «комуналку» не зможуть 
платити вже споживачі послуг. 
Як виходитимуть із замкнуто-
го кола, сказати важко».

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
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До кінця квітня Україна має 
ухвалити пенсійну рефор-
му. Це головна вимога 
Міжнародного валютного 

фонду, закріплена в тексті Меморан-
думу між Україною та МВФ. Експер-
ти практично одностайно висловлю-
ють занепокоєння, що вкластися у 
дедлайн навряд чи вдасться. 
Розмови про пенсійну реформу вже 
набили оскому всім. Зрушення у пен-
сійному забезпеченні мали б почати-
ся ще 2003 року, однак кожен новий 
склад Уряду відсуває розв’язання 
проблеми на потім. Однак нині від-
ступати нікуди, адже МВФ заручив-
ся підтримкою Києва, а той, своєю 
чергою, пообіцяв законодавчо закрі-
пити зміни у пенсійній системі до 
кінця поточного місяця. Ясна річ, що 
часу на амбітну реформу катастро-
фічно бракує. В усякому разі, для по-
вноцінного запуску реформи з 1 січ-
ня наступного року. Найперше ма-
ють запрацювати накопичувальні 
пенсійні рахунки, виходити на пен-
сію дозволять за наявності трудово-
го стажу незалежно від віку. Зараз 
показники такі: 35 років стажу для 
чоловіків і 30 – для жінок. Влада пла-
нує збільшити єдиний соціальний 
внесок до Пенсійного фонду для 
представників шкідливих професій. 
Експерти радять звернути увагу на 
кілька нововведень. Українці змо-
жуть обирати термін та умови вихо-
ду на пенсію. Реформа передбачає 
новий перелік варіантів виходу на 
пенсію із ширшим діапазоном пен-
сійного віку порівняно з діючим. 
Крім того, планують ввести додат-
кові пенсійні виплати для стимулю-
вання тривалішої зайнятості грома-
дян і пізнішого виходу на пенсію. 
У цьому напрямі МВФ пропонує се-
редній ефективний вік виходу на 
пенсію 58,5 року для чоловіків і 55,9 
– для жінок. Посилаються на євро-

пейський досвід. Там вік виходу на 
заслужений відпочинок у середньо-
му становить 63,5 для чоловіків і 
62,5 року для жінок. 
Підвищення пенсійного віку – надто 
болюча тема для українців. Особли-
во, якщо зважати на тривалість жит-
тя за нинішніх складних економіч-
них умов. Прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман запевняє, що в 
тексті Меморандуму немає пункту 
про підвищення пенсійного віку. 
Таку ж позицію підтримує і про-
фільний міністр Андрій Рева. Він 
наголошує, що йдеться виключно 
про плани впродовж 10 років лікві-
дувати дефіцит Пенсійного фонду. 
Економічний експерт Віталій Мель-
ничук категорично проти того, що 
питання пенсійного віку є основним. 
«При запровадженні накопичуваль-
ної пенсійної системи пенсійний вік 
значення не має. Скільки ти накопи-
чив на своїх персональних рахунках 
– стільки й отримаєш. Це у солідар-
ній системі вік має значення». Влас-
не, наразі йдеться не про глобальну 
реформу, а про вдосконалення діючої 
солідарної системи, стверджують 
аналітики. Можна говорити, що ук-
раїнців очікують параметричні змі-
ни солідарної пенсійної системи та 
приведення її до нормального стану. 
Чи вдасться Україні виконати 
«структурний маяк» по пенсійній 
реформі до травня нинішнього року 
– запитання з розряду риторичних. 
Якщо зважити, що досі пенсійна ре-
форма не розглядалась на засіданні 
Уряду, а законопроект мусить бути 
зареєстрований у Раді, розглянутий 
і проаналізований у комітетах, про-
йти перше і друге читання, часу ли-
шилося обмаль. Навіть якщо пофан-
тазувати, що в парламенті зна-
йдеться більшість для його під-
тримки, закон можуть ухвалити 
хіба що під кінець літньої сесії.

ФОРСАЖ  
ДЛЯ РЕФОРМИ

СИГНАЛ ДЛЯ 
СКОРОЧЕННЯ 

СУБСИДІЙ
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ПРОЗОРІ, ЩЕ 
ПРОЗОРІШІ

Орієнтувалися на 
9 1  п о к а з н и к , 
який характери-
зує 13 сфер і га-

лузей, зокрема роботу 
місцевої влади, доступ та 
участь у закупівлях, дані 
про житлову політику, 
бюджет, соціальні послу-
ги, кадрові питання, осві-
ту тощо. Максимально 
кожне з міст могло отри-
мати 100 балів. Однак та-
ких не виявилося. Якщо 
якесь місто у чомусь 
сильніше, то за іншими 
параметрами програє.

Пальму першості у 
прозорості отримало міс-
то Кропивницький, на 
другому й третьому міс-
цях – Київ та Івано-Фран-
ківськ. Згідно з даними 
пілотного аналізу прозо-
рості й відкритості міст, 
Кропивницький отримав 
54,9 бала із 100, Київ – 
54,45, а Івано-Франківськ 
– 54,3. До п’ятірки лідерів 
також увійшли Миколаїв 
і Львів з 50,1 і 48,1 бала 
відповідно. Найменш про-
зорими містами стали Сє-
вєродонецьк (13,4), Запо-

ріжжя (15,6) і Черкаси 
(21,3).

Чому взагалі виникла 
ідея визначити прозо-
рість українських міст? 
Експерти стверджують, 
що цьому сприяє процес 
децентралізації, коли все 
більше фінансових ресур-
сів надходить до регіонів. 
Якщо не збільшити рі-
вень підзвітності, є вели-
кі ризики збільшення ви-
падків корупції. Відтак за 
допомогою громадської 
ініціативи вирішено до-
слідити прозорість укра-
їнських міст і поглянути 
на об’єктивні переваги де-
централізації.

«На жаль, дослідження 
демонструє, що навіть ре-
кордсмени з прозорості 
отримали тільки полови-
ну із 100 можливих балів. 
Це означає, що в цілому 
прозорість міст України 
залишає бажати кращого. 
Саме для того, аби підви-
щувати показники від-
критості муніципаліте-
тів, у межах проекту буде 
проведено 15 тренінгів та 
семінарів, на яких акти-

вістів, представників вла-
ди та журналістів навча-
тимуть кращим практи-
кам протидії корупції на 
місцях», – наголошують у 
Transparency International 
Ukraine. Там сподівають-
ся, що результати такого 
дослідження стануть ре-
альним інструментом для 
міських рад щодо їх про-
зорості. Влітку поточного 
року міжнародна антико-

рупційна організація пла-
нує провести рейтинг про-
зорості 100 найбільших 
міст України, сконцен-
трувавши свою увагу на 
бюджетній сфері: контр-
акти, гранти, виділення 
фінансів, професійна ети-
ка та конфлікт інтересів, 
відомості про землеко-
ристування та будівельну 
сферу, комунальні під-
приємства. 

-
-

Всеукраїнська громадська організація «Комітет виборців 
України» провела дослідження, результати якого врази-
ли українців. Виявляється, що лише кожен п’ятий зако-
нопроект, поданий Урядом до парламенту, стає законом. 

Із 261 законопроекту, внесеного в парламент Урядом Володими-
ра Гройсмана з квітня 2016 до березня 2017 років, 50 було ухвале-
но в цілому (19%), ще 16 законопроектів – у першому читанні.
Експерти стурбовані: 19% підтримки урядових законопроектів 
– украй низький показник. Особливо якщо зважити, що ми жи-
вемо в умовах парламентсько-президентської республіки, коли 
парламент формує та контролює Уряд і може відправити його у 
відставку. Тож рівень підтримки урядових законопроектів мав 
би становити близько 80%.
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій звітує про «добру кому-
нікацію між парламентом і Урядом», однак на результатах го-
лосування це не позначається. Що насправді відбувається? 
Уряд подає недосконалі законопроекти чи депутати свідомо їх 
ігнорують? Політолог Василь Мокан вважає причиною такого 
становища низьку ефективність роботи самої Верховної Ради. 
Це і погана дисципліна, і вкрай низька відвідуваність засідань. 
Інша проблема, на переконання експерта, полягає в тому, що не 
на всіх рівнях профільні міністерства і профільні комітети 
співпрацюють в одній зв’язці. «Досить часто, – наголошує полі-
толог, – не те що такої співпраці немає, а спостерігається пря-
мий конфлікт між головою комітету і профільним міністром. 
Яскравий приклад з Міністерством охорони здоров’я. Були такі 
засідання, коли показово вся делегація міністерства залишала 
засідання, а голова комітету стверджувала, що міністерство не-
ефективне. Ми сьогодні бачимо, що та медична реформа, на 
якій наголошував Володимир Гройсман і яка мала стати пріо-
ритетною у поточному році, практично не зрушила з місця».
Якщо вчасно ухвалювати необхідні закони для проведення ре-
форм, ситуація зміниться на краще, вважають експерти. Про-
те деякі аналітики сумніваються, що законодавча влада опе-
ративно вирішить усі наболілі питання. Громадський діяч, ко-
ординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда зауважує: 
«Для парламенту є проблемою фізично обговорити і прийняти 
якщо не сотні, то хоча б десятки найважливіших законів. 
Адже час не гумовий, і навіть при інтенсивній роботі на це по-
трібно багато місяців. Але, крім того, у Верховній Раді є сили, 
які не дадуть депутатам працювати спокійно».
Цікаво дізнатися, чия підтримка законопроектів, ініційованих 
Кабінетом Міністрів, найвагоміша. Згідно з дослідженням, від 
«Народного фронту» та «Блоку Петра Порошенка» вона стано-
вить відповідно 79 і 73%. За урядові законопроекти голосували 
також 65% депутатів з фракції «Самопоміч», 60% – Радикаль-
ної партії і 50% – «Батьківщини».
Менше висловлювались на підтримку урядових законопроек-
тів депутати групи «Відродження» та «Опозиційного блоку». 
Останні не спромоглися надати жодного голосу за 26 ухвалених 
урядових законів із 49.
«Окремі фракції фактично ведуть подвійну гру. Наприклад, ке-
рівництво «Батьківщини» активно критикує Уряд Гройсмана і 
навіть ініціювало його відставку, але при цьому половина 
фракції стабільно підтримує урядові законопроекти», – зазнача-
ють у «Комітеті виборців України». Його фахівці нагадали, що 
показники попереднього складу Уряду були дещо вищими. Рі-
вень підтримки законопроектів парламентом складав 36,4%. 

-
-
-

-
-

-

-

-
-
-

КОМЕНТАР

ТІЛЬКИ КОЖЕН 
П’ЯТИЙ

Експерти Transparency International 
Ukraine провели дослідження, аби 
з’ясувати найбільш прозорі українські 
міста. Для цього аналітики проаналізува-
ли 25 обласних центрів, а також Маріу-
поль Донецької області, Сєвєродонецьк 
Луганської та Білу Церкву на Київщині.
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 Укладено Генеральну угоду про 
регулювання основних принципів і 
норм реалізації соціально-економічної 
політики і трудових відносин в Україні 
на 2016–2017 роки, якою визначено 158 
зобов’язань Уряду, роботодавців та 
профспілок.

 Уперше за 16 років оновлено спо-
живчий кошик для розрахунку прожит-
кового мінімуму.

 Удвічі підвищено мінімальну за-
робітну плату – до рівня фактичного 
прожиткового мінімуму 3200 грн, що 
забезпечило зростання трудових дохо-
дів майже для 4 млн працівників.

 Підвищено посадовий оклад (та-
рифну ставку) працівника І тарифного 
розряду ЄТС лише за останній рік май-
же на 20%, а порівняно з 2015 роком – на 
44%. 

 Відновлено щорічне підвищення 
щомісячних страхових виплат для 210 
тис. потерпілих на виробництві (випла-
ти перераховані з 1 березня ц.р. з ураху-
ванням коефіцієнта 1,236).

 До проекту Трудового кодексу 
України, прийнятого в першому читан-
ні, внесено 112 постатейних профспіл-
кових поправок, з яких враховано або 
частково враховано 75 пропозицій.

 Не допущено скасування 187 норма-
тивно-правових актів, якими робилась 
спроба обмежити права працівників на 
охорону праці, без заміни іншими.

 Підвищено з 1 січня ц.р. мінімаль-
ний розмір щомісячної страхової ви-
плати 40 тис. осіб потерпілим на вироб-
ництві.

 Профспілки домоглися звільнення 
від оподаткування пенсій.

 Відновлено законодавчу норму 
про щорічне підвищення пенсій у 
зв’язку із зростанням середньої зарпла-
ти в країні.

 Профспілки звільнено від податко-
вого звіту неприбуткової організації.

 Під тиском профспілок парламент 
відновив право органів державного на-
гляду за охороною праці здійснювати 
перевірки.

 У процесі здійснення громадсько-
го контролю профспілок членськими 
організаціями ФПУ було виявлено 
32776 порушень законодавства про пра-
цю і вжито відповідних заходів.

 За пропозицією профспілок і робо-
тодавців створено Національний комі-
тет з розвитку промисловості, прово-
диться робота з відновлення виробни-
цтва в окремих секторах економіки.

ПРОТЕСТНІ ДІЇ ПРОФСПІЛОК
(КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ СПОРИ, АКЦІЇ, СТРАЙКИ)

 Лише за 2016 рік зареєстровано 2 ко-
лективних трудових спори на національ-
ному рівні: між СПО Професійної спілки 
працівників автомобільного транспорту 
та шляхового господарства України, Все-

української незалежної профспілки пра-
цівників транспорту та Урядом, а також 
між Професійною спілкою працівників 
охорони здоров’я України та Урядом.

 Зареєстровано 3 колективних тру-
дових спори, на територіальному рівні 
та 1 – на галузевому. На виробничому 
рівні за 2016 рік зареєстровано 174 ко-
лективних трудових спорів, а впро-
довж січня – березня 2017 року – 42.

 Загалом у 2016 році відбулися 4 
страйки та 139 акцій соціального про-
тесту, а з початку 2017 року – 12 акцій 
соціального протесту.

 6 липня 2016 року в м. Києві було 
проведено Всеукраїнський марш про-
тесту і пікетування Верховної Ради у 
зв’язку з підвищенням ціни на газ для 
населення. На підтримку профспілко-
вих вимог 8 грудня 2016 року було по-
вторно проведено 10-тисячну акцію під 
стінами Кабінету Міністрів і Верховної 
Ради. 

 Під тиском профспілок у 2017 році 
скасовано необґрунтоване рішення 
НКРЕКП про запровадження абонпла-
ти за газ!

 Виконання положень Генеральної 
угоди на 2016–2017 роки, особливо 
щодо створення нових робочих місць; 
укладення Генугоди на новий строк.

 Меморандум між Міжнародною 
організацією праці, профспілками, 
роботодавцями та Урядом про 
взаєморозуміння щодо реалізації 
Програми гідної праці МОП.

РЕФОРМУВАННЯ З ПРІОРИТЕТНИХ 
У ДЕРЖАВІ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Економічне зростання:
 реалізація державних сектораль-

них програм у пріоритетних галузях 
економіки (авіабудівництво, сільгосп-
машинобудівництво, вагонобудівни-
цтво тощо);

 дотримання прав працівників та 
соціально-трудових гарантій у процесі 
приватизації.

2. Трудове право, індивідуальні  
і колективні трудові відносини:

 удосконалення законодавства з 
питань колективно-договірного регу-
лювання для врахування пропозицій 
делегатів VII з’їзду ФПУ;

 впровадження подальшої реформи 
оплати праці задля досягнення стан-
дартів ЄС, забезпечення міжгалузевих 
та міжпосадових співвідношень заро-
бітної плати як у бюджетному, так і в 
реальному секторі економіки, ліквіда-
ції боргів із заробітної плати;

 проведення реформи ринку праці 
з метою збереження та розвитку висо-
кокваліфікованого трудового потенці-
алу, впровадження дієвих стимулів 
для збереження діючих та створення 
нових високотехнологічних робочих 
місць з гідною оплатою та безпечними 

умовами праці, працевлаштування та 
належного рівня соціального захисту 
безробітних.

3. Підвищення соціальних  
стандартів:

 оновлення (європеїзація) соціаль-
них стандартів у рамках бюджетної ре-
форми (середньострокового бюджетного 
планування) задля впровадження в 
Україні європейських стандартів життя;

 збільшення мінімального розміру 
допомоги по безробіттю для застрахо-
ваних осіб з метою наближення до роз-
міру прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб;

 громадський контроль за встанов-
ленням економічно обґрунтованої і со-
ціально прийнятної ціни на газ і елек-
троенергію та тарифів на житлово-ко-
мунальні послуги;

 погашення заборгованості із ви-
плати заробітної плати.

4. Справедливе пенсійне  
забезпечення:

 підвищення розміру мінімальної 
пенсії з метою наближення його до рів-
ня фактичного прожиткового мініму-
му для непрацездатних осіб;

 проведення осучаснення раніше 
призначених пенсій;

 скасування обмеження при випла-
ті пенсій у період роботи;

 здійснення подальшого пенсійно-
го реформування з метою забезпечення 
належного рівня пенсійного забезпе-
чення, створення справедливої і прозо-
рої пенсійної системи;

 внесення змін до постанови Кабі-
нету Міністрів України від 24.06.2016  
№ 461 щодо відновлення права на до-
строковий вихід на пенсію працівни-
кам, які зайняті на роботах із шкідли-
вими та важкими умовами праці.

5. Лікування та оздоровлення:
 забезпечення конституційного 

права громадян на безоплатне медичне 
обслуговування у державних і кому-
нальних закладах при проведенні ре-
форми охорони здоров’я;

 завершення об’єднання фондів со-
ціального страхування та повернення 
працівникам права на санаторно-ку-
рортне лікування та дитяче оздоров-
лення за рахунок коштів соціального 
страхування.

6. Освіта:
 підвищення доступності та якості 

освіти, наближення її до європейських 
стандартів, у тому числі з урахуванням 
вимог ринку праці.

 визначення гарантій та механізмів 
щодо формування справедливої систе-
ми стипендіального забезпечення.

7. Правова допомога:
 збільшення кількості громадських 

інспекторів праці, обраних у первин-
ках з числа профактивістів, проведен-
ня їх спеціального навчання на базі 
профспілкових навчальних центрів;

 створення на рівні обласних 
об’єднань профспілок центрів (служб) 
правової допомоги для надання чле-
нам профспілкових організацій безо-
платної правової допомоги.

РІК ПІСЛЯ З’ЇЗДУ, ЗАВДАННЯ  
НА МАЙБУТНЄ

АКТУАЛЬНО

НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ

ОФІЦІЙНО

На засіданні розглянуто низку питань, зокрема 
міграції, участі в наступній конференції МОП 
у червні ц. р., підготовки до Європейської регі-
ональної наради МОП, розширення присут-

ності профспілок у багатонаціональних компаніях, про-
ведення кампанії ЄКП за підвищення заробітної плати, 
щодо ситуації з правами профспілок в Європі, внутріш-
ні питання діяльності регіональної ради, а також визна-
чено кандидатури до складу Адміністративної ради 
МОП від профспілок.
На засіданні Виконкому виступили генеральний секре-
тар Загальноєвропейської ради профспілок та генераль-
ний секретар ЄКП Лука Вісентіні, генеральний секре-
тар Міжнародної конфедерації профспілок Шаран Бар-
роу, а також представники Єврокомісії.
У дискусіях взяв участь Голова ФПУ, член Виконкому 
Загальноєвропейської ради МКП Григорій Осовий. 
Голова ФПУ провів зустрічі з керівниками національ-
них профцентрів Чесько-Моравської палати, Всеполь-
ського порозуміння профспілок, де обговорювались 
проблеми міграції українських працівників до цих 
країн та забезпечення їх захисту. Григорій Осовий та-
кож зустрівся із заступником генерального секретаря 
МКП Яапом Віненом та секретарем Загальноєвропей-
ської ради профспілок Антоном Леппіком.

«Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 28.12.2016 «Про погодження 
реструктуризації боргу Публічного ак-
ціонерного товариства «Одеський при-

портовий завод» перед Публічним акціонерним това-
риством НАК «Нафтогаз України» борг ПАТ «ОПЗ» по-
винно бути реструктуризовано починаючи з квітня 
2017 року рівними частинами протягом 2 років без за-
стосування штрафних санкцій, – йдеться у листі. – Ке-
руючись рішенням КМУ, керівництво ПАТ «ОПЗ» дві-
чі зверталося до НАК «Нафтогаз України» про укладен-
ня договору реструктуризації (листи від 09.02.2017 № 366 
і від 13.02.2017 № 383), проте отримало негативну відпо-
відь. У своєму листі від 03.03.2017 № 26-2441/1-17 НАК 
«Нафтогаз України» наполягає на терміновому пога-
шенні ПАТ «ОПЗ» існуючої заборгованості та наголо-
шує на неможливості використання у виробництві 
природного газу іншого постачальника до погашення 
заборгованості перед НАК «Нафтогаз України».
Така позиція НАК «Нафтогаз України» свідчить про 
небажання її голови Андрія Коболєва виконувати роз-
порядження Кабінету Міністрів України. Керівництво 
«Нафтогазу», висуваючи додаткові умови, відмовля-
ється укладати договір реструктуризації боргу, свідо-
мо порушуючи рішення Кабміну.

19 квітня у примі-
щенні Європей-
ського соціаль-
но-економічного 
комітету в Брюс-
селі відбулося 11-
те засідання Ви-
конкому Загаль-
ноєвропейської 
регіональної 

ради Міжнародної конфедерації профспілок.

Профспілка працівників хімічних та нафтохі-
мічних галузей промисловості звернулась до 
Прем’єр-міністра України Володимира Грой-
смана з листом, у якому, зокрема, йдеться 
про перешкоджання роботі ПАТ «Одеський 
припортовий завод» з боку державних орга-
нів, зокрема НАК «Нафтогаз України».
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Як повідомляє прес-центр 
ФПУ, профспілкову делега-
цію на цьому заході очолю-
вав керівник Робочої комі-

сії об’єднань профспілок, перший 
заступник Голови СПО об’єднань 
профспілок, заступник Голови 
ФПУ Олександр Шубін.

Учасники засідання обговорили 
наступні питання:

– Про виконання 
положень Гене-
ральної угоди на 
2016–2017 роки ста-
ном на 1 січня 2017 
року.

– Про узгоджен-
ня додаткових захо-
дів (протокольних 
доручень) з метою 
забезпечення вико-
нання норм Гене-
ральної угоди на 
2016–2017 роки.

– Про пропозиції 
сторін щодо вне-
сення змін та до-
пов нень до Гене-
ральної угоди на 
2016–2017 роки.

За результатами 
засідання з метою 
забезпечення вико-
нання норм Гене-

ральної угоди на 2016–2017 роки 
було дано низку рекомендацій та 
доручень центральним органам ви-
конавчої влади, міністерствам та 
відомствам відповідно до їх компе-
тенції.

-

-
-

13 квітня у Міністерстві соціальної політики відбулось засідання Спільної 
робочої комісії для ведення колективних переговорів і підготовки проекту 
Генеральної угоди на новий строк.

ГЕНЕРАЛЬНІЙ УГОДІ – 
КОНСТРУКТИВНЕ НАПОВНЕННЯ

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ

12 квітня Уряд своїм розпорядженням затвердив План заходів щодо забезпечення реінте-
грації в суспільство трудових мігрантів і членів їхніх сімей. Мінсоцполітики розробило 
проект акта на виконання статті 14 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію».

За повідомленням прес-служби Мінсоцпо-
літики, він спрямований на консолідацію 
зусиль державних органів влади щодо 
створення умов для повернення в Україну 

її громадян, які працюють за кордоном. Досяг-
нення поставленої мети сприятиме збереженню 
трудового потенціалу України та забезпеченню 
потреби економіки у робочій силі за рахунок 
власних трудових ресурсів.

План заходів, зокрема, передбачає:
– сприяння працевлаштуванню трудових мі-

грантів та членів їхніх сімей з урахуванням рів-
ня освіти, професійного досвіду;

– залучення дітей трудових мігрантів до 
освітнього процесу шляхом проведення додат-
кових занять (насамперед з української мови);

– надання трудовим мігрантам, які поверну-
лися в Україну, необхідної медичної допомоги;

– надання дипломатичними установами Укра-
їни правової, інформаційної допомоги трудовим 
мігрантам за кордоном та активізація міжнарод-
ної співпраці з питань захисту прав трудових мі-
грантів і т. ін.

НА ЧАСІ

ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК

ПОКИ ВЕРСТАВСЯ НОМЕР

«Також підготовлено проекти рішень для Уря-
ду, які, сподіваємось, найближчим часом бу-
дуть прийняті, – зазначив, коментуючи цю 
подію, член Експертної ради комітету, Голо-

ва ФПУ Григорій Осовий. – Федерація профспілок Украї-
ни та Профспілка працівників хімічних та нафтохіміч-
них галузей промисловості України були активними 
учасниками переговорного процесу в цій справі. Адже 
йдеться про соціальне самопочуття, добробут близько 
60 тис. працівників галузі».
Як повідомляє прес-центр ФПУ, профспілковий лідер 
підкреслив, що це питання не тільки сьогодення. По-
трібно розробити комплекс заходів, які б зробили укра-
їнські мінеральні добрива доступними для аграріїв за 
ціною і не потребували їх закупівлі за кордоном, зокре-
ма в Російської Федерації, з якої сьогодні надходить 
близько 0,5 млн тон хімічних добрив, що може постави-
ти нас в економічну залежність у цьому секторі. Крім 
економічної, тут є, зрозуміло, й політична складова. 
«Тому нам потрібно підтримати вітчизняного виробни-
ка хімічних добрив, – наголосив Григорій Осовий. – Фе-
дерація профспілок України, Профспілка працівників 
хімічної та нафтохімічної галузей промисловості Украї-
ни, УСПП, Федерація роботодавців України спільно пра-
цюють над цим питанням».

Експертна рада Національного комітету з про-
мислового розвитку проаналізувала ситуацію, 
що склалася у виробництві хімічних добрив. 
Враховуючи зростаючий дефіцит у забезпе-
ченні ними цього весняного періоду аграріїв, 
було розроблено пропозиції Уряду з підтрим-
ки вітчизняних виробництв і посилення взає-
модії горизонтальних зв’язків щодо замовлень 
аграрного сектору у попиті на продукцію 
українських підприємств.

-
-

-
-

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила 
рішення про  проведення проміжного перегляду ан-
тидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітра-

ту амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Фе-
дерації, – йдеться у повідомленні Міністерства економічно-
го розвитку та торгівлі України.
Нагадаємо, що чинні антидемпінгові заходи щодо імпорту в 
Україну нітрату амонію походженням з Російської Федера-
ції були застосовані ще у 2008 році. У 2014 році, за результа-
тами перегляду, заходи були продовжені на 5 років (до 2019 
року). Разом із цим, у зв’язку із зупинкою виробництва та 
відвантаження азотних добрив вітчизняними підприємства-
ми, постала гостра необхідність переглянути заходи.
«Відтак, до російських експортерів застосовується антидемпін-
гове мито строком на 5 років у розмірі: для експортера-виробни-
ка ВАТ «Волзький абразивний завод», що розташований у місті 
Волзький Волгоградської області – 6,54 %; для інших експорте-
рів та загалом для РФ – 33,83 %», – йдеться у повідомленні.
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Як повідомляє прес-
центр ФПУ, ця ак-
ція проведена за 
рішенням президії 

ЦК Профспілки працівни-
ків лісового господарства 
України.

У виступах голови 
Профспілки Степана Кри-
во в’язого, інших учасників 
акції зазначалось, що її 
проведення зумовлено чис-
ленними зверненнями лі-
согосподарських підпри-
ємств Південного регіону 
щодо критичного стану, в 
якому вони опинилися че-
рез відсутність бюджетно-
го фінансування. Завер-
шився І квартал, та незва-
жаючи на те, що як Держ-
лісагенство, так і Проф-
спілка направили розра-
хунки щодо потреби бю-
джетних коштів до Мін-
агрополітики, питання 
щодо їх виділення шляхом 
перерозподілу, в межах го-
ловного розпорядника, як 
передбачалось пунктом 18 
Прикінцевих положень ЗУ 
«Про Державний бюджет 
України на 2017 рік», досі 
так і не вирішено.

Через відсутність фі-
нансування весняну по-
садку лісових культур під-
приємства півдня прак-
тично не здійснювали. На 
них майже не залишилось 
працівників, які догляда-
ють за лісовими культура-
ми, здійснюють профілак-
тичні протипожежні захо-

ди й охорону лісових маси-
вів від пожеж та лісопо-
рушників, захист від хво-
роб та шкідників лісу. 
Протягом 2016 року на цих 
підприємствах відбува-
лись масові звільнення ви-
сококваліфікованих фахів-
ців, запровадження режи-
му скороченого робочого 

часу та вимушені відпуст-
ки без збереження заробіт-
ної плати. Та сама тенден-
ція спостерігається і в 2017 
році. Заробітна плата пра-
цівникам виплачується 
тільки у випадку одержан-
ня підприємствами допо-
моги від ресурсних під-
приємств і із значними за-
тримками. За 2 місяці 2017 
року середньомісячна за-
робітна плата становила 
від 1975 до 3000 грн. Збіль-
шилась заборгованість із 
заробітної плати на цих же 
підприємствах, склавши, 
за оперативними даними, 
7,5 млн грн. Підприємства 
опинилися на межі бан-
крутства, проведення лісо-
господарських заходів ста-
ло неможливим.

Як повідомляє прес-центр ФПУ, 
у роботі пленуму взяли участь 
та виступили Голова СПО 
об’єднань профспілок, Голова 

Федерації профспілок України Григо-
рій Осовий та держсекретар Мінсоцпо-
літики Віктор Іванкевич.
У доповіді з основного питання порядку 
денного йшлося про те, що процес де-
централізації, який передбачає передан-

ня більшої частини повноважень і ре-
сурсів на рівень територіальних громад, 
поки що не має чітких правил та законо-
давчого забезпечення. Це викликає три-
вогу профспілок, оскільки децентраліза-
ція загрожує скороченням чисельності 
працівників, зокрема в соціальній сфері, 
адже не всі місцеві бюджети спроможні 
забезпечити утримання закладів, що на-
дають соціальні послуги. Особливо ба-
гато проблем виникають у зв’язку з ре-
формуванням територіальних центрів 
соціального обслуговування.
На жаль, у більшості областей створення 
територіальних громад розпочалося з 
ліквідації місцевих центрів соціального 
обслуговування. Проте, процеси децен-
тралізації влади, що відбуваються в дер-
жаві, на думку профспілок, не повин ні 
мати негативні наслідки, а навпаки, ме-

тою перетворень має стати забезпечення 
надання якісних соціальних, реабіліта-
ційних та психологічних послуг, запро-
вадження нових підходів до організації 
їх надання на рівні територіальної гро-
мади. В таких умовах зростає роль проф-
спілок у захисті прав працівників.
Виборними органами організаційних 
ланок проводиться робота щодо нала-
годження контактів з представницьки-
ми органами об’єднаних територіаль-
них громад, вживаються заходи, спря-
мовані на збереження первинних 
проф організацій в умовах децентралі-
зації і створення ОТГ, проводиться 
роз’яснювальна робота, надаються 
юридичні консультації тощо.

Детальніше про це – на 
офіційному сайті ФПУ 
fpsu.org.ua.

12 квітня біля будин-
ків Кабінету Міністрів 
України і Міністер-
ства аграрної політи-
ки та продовольства 
України відбулась 
багатотисячна мирна 
акція на захист лісо-
господарської галузі, 
законних прав та 
інте ресів працюючих 
у ній людей.

-
-

-

-

-
-
-

-
-

-
-

-
-

-

-

МИРНА АКЦІЯ

ПЛЕНУМ

ЗАХИСТИТИ ЛІСОГОСПОДАРСЬКУ 
ГАЛУЗЬ ТА ПРАВА ЇЇ ПРАЦІВНИКІВ!

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Конференція запропо-
нувала викладачам 
вишів, аспірантам, 
науковцям, фахів-

цям простір для обговорен-
ня економічних, соціаль-
них, правових, політичних, 
освітніх та інших аспектів 
реалізації Глобальних ці-
лей сталого розвитку (на 
2016–2030 роки), ухвалених 
Генеральною Асамблеєю 
ООН у 2015 році.
Цілі сталого розвитку охо-
плюють широкий спектр 
проблем сучасності – від 
протидії бідності до безпеч-
ного використання землі. 
До цих цілей було запропо-
новано 169 конкретних по-
казників, які дають змогу 
вимірювати прогрес у їх-
ньому досягненні. Кожна 
країна, спираючись на Гло-
бальні цілі та цільові по-
казники, має розробити 
власні цілі сталого розви-
тку, довгострокові та ко-
роткострокові завдання, а 
також забезпечити їх реалі-
зацію таким чином, аби за-
довольнити потреби ни-
нішнього покоління без 
шкоди для можливостей 
майбутніх поколінь. У рам-
ках конференції науковці з 
України, Білорусі та Казах-
стану представили власне 
бачення потенційних мож-
ливостей поліпшення ситу-
ації у своїх країнах.
Модератором пленарного 
засідання виступила док-
тор політичних наук, про-

ректор з наукової роботи 
АПСВТ Тетяна Семигіна. 
Учасників конференції 
привітала ректор АПСВТ, 
доктор філософських наук 
професор Вікторія Буяшен-
ко. Свої доповіді предста-
вили науковці Академії 
праці соціальних відносин 
і туризму, Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування 
України, представники гро-
мадської спілки «Мережа 
Глобального договору ООН 
в Україні» та Федерації 
профспілок України.
Завідувач відділу виробни-
чої політики Департаменту 
захисту соціально-еконо-
мічних прав ФПУ Юлія Ві-
тюк презентувала учасни-
кам конференції доповідь 
на тему «Роль профспілок у 
реалізації Цілей сталого 
розвитку».
Другий день конференції 
був присвячений актуаль-
ним питанням пріоритетів 
сучасної вищої освіти. Їхнє 
обговорення відбулося у 
форматі круглого столу 
«Вища освіта для сталого 
розвитку. Як осучаснити під-
ходи до навчання?». Модера-
тором дискусії виступив 
кандидат фізико-математич-
них наук, проректор з науко-
во-педагогічної роботи 
АПСВТ Сергій Коваленко.
Матеріали конференції до-
ступні для завантаження 
на сайті Академії праці, со-
ціальних відносин і туризму.

5–6 квітня у м. Києві відбулась Міжнародна 
науково-практична конференція «Цілі ста-
лого розвитку: глобальні та національні ви-
міри», організована Академією праці, соці-
альних відносин і туризму Федерації проф-
спілок України.

6 квітня у м. Києві Профспілка 
працівників соціальної сфери 
України провела V пленум, 
присвячений стану виконання 
завдань із соціально-еконо-
мічного захисту членів проф-
спілки та діяльності виборних 
органів профспілок в умовах 
децентралізації.
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У засіданні взяв участь і 
виступив заступник 
Голови Федерації 
профспілок України 

Олександр Шубін.
Уперше в практиці роботи 

обласного профцентру підго-
товку пленуму було доручено 
постійній комісії МРП з пи-
тань правового захисту членів 
профспілок та їх організацій. 
Саме її керівник, голова облас-
ної профорганізації всеукраїн-
ської профспілки працівників 
і підприємців торгівлі, гро-
мадського харчування та по-
слуг Інна Прохоренкова висту-
пила з доповіддю щодо голов-
ного питання порядку денно-
го. Вона зазначила, що «всі ми 
є свідками масштабного на-
ступу на трудові і соціально-
економічні права трудящих. 
Різке падіння виробництва і 
скорочення зайнятості, зрос-
тання зарплатних боргів і цін 
на повсякденні товари та по-
слуги поставили більшість 
громадян на межу виживання. 
Але влада цього наче й не по-
мічає. В такій ситуації трудя-
щі вимагають від профспілок 
ефективного захисту їхніх 
прав на працю, на її гідну 
оплату та безпечні умови. 
Кількість звернень до проф-
спілок області за останній рік 
зросла більш ніж на 20%. Удві-
чі збільшилась кількість пра-
цівників, представництво 
яких у судах та інших органах 
здійснювали уповноважені 
представники профспілок».

Складність соціально-еко-
номічної ситуації, констатува-
лось у доповіді, безумовно, ви-
магає оновлення форм і мето-

дів роботи, внесення коректив 
до стратегії і тактики бороть-
би за соціально-трудові права 
та інтереси спілчан. Зокрема, 
правова робота постійно пере-
буває в полі зору президії 
ДООП і постійної комісії 
МРП, основними завданнями 
якої є надання допомоги 
профструктурам, аналіз робо-
ти щодо контролю за дотри-
манням законодавства про 
працю, правовий захист чле-
нів профспілок, підготов-
ка пропозицій для роз-
гляду президією та 
радою обл проф-
об’єд нання.

Одним з важ-
ливих напрямів 
цієї роботи є 
ефективне ви-
користання ме-
ханізмів соці-
ального діалогу, 
укладання дого-
ворів та угод. Уже 
не один рік президія 
ДООП плідно співпра-
цює з управлінням Держ-
праці у Дніпропетровській об-
ласті, Головним управлінням 
Пенсійного фонду України в 
Дніпропетровській області; 
відділенням Національної 
служби посередництва і при-
мирення, а також з іншими 
держструктурами й органами 
місцевого самоврядування. В 
містах області створені й ді-
ють координаційні ради голів 
профорганізацій. Наразі від-
бувається створення територі-
альних громад, тож завдання 
профспілок – не допустити ма-
сових скорочень працівників 
у ході цього процесу.

Але все ж громадський 
контроль за дотриманням зако-
нодавства про працю головним 
чином формується та здійсню-
ється на первинному рівні, зо-
крема через укладення колдо-
говорів і угод. У 2016 році в об-
ласті укладено 4441 колдоговір, 
яким охоплено 662,4 тис. осіб, 
що складає 82% від загальної 
кількості працюючих. І цю ро-
боту потрібно посилювати.

Значна увага в доповіді та-
кож приділялась питанням за-
хисту прав трудящих на за-
йнятість, гідну і своєчасну 
оплату праці та її охорону. А 
проблем в цих сферах ще ви-
стачає. Одних зарплатних бор-
гів в області накопичилося по-
над 142 млн грн.

Саме тому одним з пріори-
тетних напрямів роботи проф-
спілок, зазначила Інна Прохо-
ренкова, є надання безоплат-
ної правової допомоги членам 
профспілок, яку минулого 
року отримали понад 27 тис. 
трудящих. Складено 331 позо-
вну заяву та інші процесуаль-
ні документи про поновлення 
порушених прав працівників, 
уповноважені представники 
профспілок представляли ін-
тереси 480 працівників у судах 
та інших органах. Стягнуто 
судами області на користь 
працівників майже 1 млн грн. 
У 2016 році профорганами про-

ведено 1052 перевірки, якими 
було охоплено 785 підпри-
ємств області, де було виявле-
но майже 2500 порушень тру-
дових прав щодо майже 22 тис. 
працівників. Направлено 679 
подань про усунення пору-
шень законодавства про пра-
цю. Загалом за підсумками 
2016 року на вимогу профспі-
лок усунені порушення в 1479 
випадках. Але з огляду на 
зростання числа порушень 
трудових прав працівників по-
трібно констатувати, що 

профспілки ще не повною мі-
рою використовують свої пра-
ва. Тому дуже актуальним є 
посилення взаємодії з Держін-
спекцією праці, організаціями 
роботодавців та іншими 
структурами. Профспілки вва-
жають за необхідне при підго-
товці нової Територіальної 
угоди на 2017–2018 роки більш 
конкретно визначити зобов’я-
зання сторони роботодавців з 
цих питань відповідно до 
норм чинного законодавства. 
Як свідчить практика, най-
більш ефективний метод бо-
ротьби з порушеннями – їх 
упередження. Тому одним з 
важливих напрямів правоза-
хисної роботи є участь у зако-
нотворчому процесі. 

Ішлося також про те, що не-
гативний суспільний резонанс 
викликало прийняте Урядом 
без погодження з профспілка-
ми і роботодавцями рішення 
про суттєве (на 40%) скорочен-
ня кількості працівників, які 
мають право на пільгову пен-
сію за роботу в шкідливих умо-
вах. Незважаючи на численні 
звернення профспілок щодо 
необхідності перегляду Спис-
ків № 1 і № 2, це питання так і 
не вирішене. Відкритим зали-
шається і питання стосовно ці-
ноутворення на енергоносії. 

На засіданні було прийня-
то постанову, яка передбачає 
конкретні дії з посилення пра-
вового та соціально-економіч-

ного захисту спілчан.
Насамкінець голова 
облпроф об’єд нання Ві-

талій Дубіль зазна-
чив, що цей захід 

підтвердив пра-
вильність взято-
го президією 
п р о ф ц е н т р у 
курсу на вдоско-
налення роботи 
профспілок Дні-

пропетровщини і 
посилення право-

захисної діяльності 
на всіх рівнях. Він під-

тримав вимоги учасни-
ків зібрання щодо необхід-

ності невідкладного вирішення 
питання перегляду Списків № 1 
і № 2, скасування необґрунтова-
ного введення НКРЕКП так зва-
ної абонплати за газ, відновлен-
ня фінансування Фондом соці-
ального страхування санатор-
но-курортного лікування тру-
дящих та оздоровлення їхніх 
дітей. 

Віталій Дубіль вручив наго-
роди 11 переможцям четверто-
го обласного конкурсу серед 
молодих профспілкових ліде-
рів галузевих профорганізацій.

 
Віктор КОВРИГА

У Будинку профспілок м. Дніпра відбулося 
чергове засідання Міжгалузевої ради Дні-
пропетровського обласного об’єднання 
профспілок (ДООП), на якому розглядало-
ся питання щодо виконання рішень вибор-
них профспілкових органів із забезпечен-
ня гарантованих державою трудових прав 
членів профспілок через проведення пра-
возахисної роботи.

МІЖГАЛУЗЕВА РАДА

У ПРІОРИТЕТІ – 
ПРАВОЗАХИСНА РОБОТА

 РІЗКЕ 
ПАДІННЯ ВИРОБ-

НИЦТВА І СКОРОЧЕННЯ 
ЗАЙНЯТОСТІ, ЗРОСТАННЯ 

ЗАРПЛАТНИХ БОРГІВ І ЦІН НА ПО-
ВСЯКДЕННІ ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ 

ПОСТАВИЛИ БІЛЬШІСТЬ ГРОМАДЯН 
НА МЕЖУ ВИЖИВАННЯ. В ТАКІЙ СИ-

ТУАЦІЇ ТРУДЯЩІ ВИМАГАЮТЬ ВІД 
ПРОФСПІЛОК ЕФЕКТИВНОГО ЗА-

ХИСТУ ЇХНІХ ПРАВ НА ПРАЦЮ, 
НА ЇЇ ГІДНУ ОПЛАТУ ТА 

БЕЗПЕЧНІ УМОВИ.

ЗАСІДАННЯ

З доповіддю «Про 
практику захисту 
трудових прав чле-
нів профспілок на 

підприємствах області че-
рез вирішення індивіду-
альних та колективних 
трудових спорів» висту-
пив голова Миколаївської 
обласної ради профспілок 
Юрій Толмачов.
Голова облпрофради за-
значив, що пріоритетним 
завданням профспілок є 
контроль за дотриманням 
трудового законодавства 
на підприємствах, в уста-
новах, організаціях та 
правовий захист членів 
профспілок у рамках тру-
дового законодавства та 
Закону України «Про про-
фесійні спілки, 
їх права та га-
рантії діяльнос-
ті». Випадки по-
рушення норм 
трудового зако-
нодавства є най-
більш пошире-
ною причиною 
виникнення як 
індивідуальних, 
так і колектив-
них трудових 
спорів. За останні 5 років 
у Миколаївській області 
зареєстровано 20 колек-
тивних трудових спорів. 
Колективні трудові спори 
з вимогою погасити забор-
гованість із заробітної 
плати виникали 10 разів. 
Вимоги щодо невиконан-
ня законодавства про пра-
цю та колективного дого-
вору висували 17 разів.
Протягом 2016 року в регі-
оні зареєстровано три ко-
лективно-трудові спори: 
на ДП «Суднобудівний за-
вод ім. 61 комунара», ОКП 
«Миколаївоблтеплоенер-
го», у відділенні невід-
кладної медичної допомо-
ги ДЗ «Спеціалізована ме-
дико-санітарна частина 
№ 2 Міністерства охорони 
здоров’я України». Остан-
ні два спори знято з реє-
страції у зв’язку з вирі-
шенням на рівні примир-
них процедур. На обліку 
відділення НСПП у Мико-
лаївській області з метою 
запобігання виникненню 
колективних трудових 
спорів протягом 2016 року 
періоду перебували 15 під-
приємств, з них 12 взято на 
облік протягом року.
Юрій Толмачов наголосив, 

що на всіх етапах виник-
нення та вирішення колек-
тивних трудових спорів 
представники первинних 
та обласних галузевих 
профспілкових організа-
цій, облпрофради спільно з 
фахівцями відділення 
НСПП у Миколаївській об-
ласті надають методичну 
допомогу, а також залуча-
ються, у межах повнова-
жень, до примирних проце-
дур. Обл профрадою нада-
ється консультативно-ме-
тодична допомога щодо 
підготовки та подання про-
цесуальних документів 
при зверненні членів проф-
спілок за захистом своїх 
прав до судових органів. 
Одним з основних напря-

мів роботи проф-
спілок є підвищен-
ня рівня правових 
знань профактиву, 
всіх членів проф-
спілок та прове-
дення роз’ясню-
валь ної роботи з 
питань трудового 
законодавства без-
посередньо в пер-
винних профорга-
нізаціях.

У роботі ради взяли участь 
та виступили генеральний 
директор обласної органі-
зації роботодавців «Про-
мисловці та підприємці 
Миколаївщини» Олек-
сандр Шпиль, начальник 
відділення НСПП в Мико-
лаївській області Оксана 
Євченко, в.о. начальника 
відділу з питань дотри-
мання вимог законодав-
ства про працю, зайня-
тість та інших норматив-
но-правових актів управ-
ління Держ праці у Мико-
лаївській області Ганна 
Марченко, в.о. директора 
департаменту соціально-
го захисту населення Ми-
колаївської ОДА Любов 
Бєлкіна.
Розглянувши та обгово-
ривши питання порядку 
денного, обласна рада 
профспілок прийняла від-
повідні рішення.
На засіданні було затвер-
джено бюджет Миколаїв-
ської облпрофради на 2017 
рік та показники виконан-
ня бюджету за 2016 рік.

Відділ з 
організаційних питань 

Миколаївської 
облпрофради

12 квітня відбулося друге засідання Микола-
ївської облпрофради, на якому розглядали-
ся нагальні питання захисту трудових прав 
членів профспілок.
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ДОВГИЙ ШЛЯХ 
ДО ВІЗОВОЇ 
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ

Надання безвізового режиму 
Україні розтягнулося на роки і 
перетворилося майже на фан-
том. Це питання так багато ра-
зів відкладалося, що українці 
просто зневірилися, що це ко-
лись таки станеться. Адже чека-
ємо ми скасування віз із Євросо-
юзом ще з 2008 року! Незважаю-
чи на те, що ми стали першою 
державою, яка ще у 2010 році 
отримала План дій щодо візової 
лібералізації з ЄС, знадобилися 
майже 10 років, щоб поставити 
крапку в цьому питанні. 

Для того, щоб отримати безві-
зовий режим, Україні довелося 
провести серйозну роботу з ре-
формування у 15 сферах. Зокре-
ма, ухвалити цілу низку зако-
нів: щодо захисту персональних 
даних, боротьби із злочинністю, 
запобігання дискримінації 
тощо. На це пішло понад 4 роки. 
Через об’єктивні причини, зо-
крема російську агресію та вій-
ськові дії на сході країни, ми 
відстали в цьому процесі від ін-
ших країн Східної Європи. На-
приклад, громадяни Молдови, 
котрі отримали план дій на рік 
пізніше від нас, користуються 
перевагами візової лібераліза-
ції з 2014 року. Випередила нас і 
Грузія. План дій країна отрима-

ла у 2013 році, безвіз – у березні 
2017-го. 

У нас процес зрушив з мерт-
вої точки лише рік тому. Впер-
ше Єврокомісія направила офі-
ційну пропозицію щодо скасу-
вання віз до України у квітні 
2016 року. За словами єврокомі-
сара з питань міграції, внутріш-
ніх справ і громадянства Дімі-
траса Аврамопулоса, Україна 
виконала всі необхідні умови 
для надання безвізу. І загалом 
нічого не заважає позитивному 
вирішенню цього питання. 

Але деякі країни Євросоюзу 
відверто виступили проти ска-
сування віз для України. Зокре-
ма, Франція, Італія, Німеччина. 
А Нідерланди вкотре підкресли-
ли свою антиукраїнську пози-
цію: раніше країна навіть про-
вела референдум, де висловила-
ся проти Угоди про асоціацію з 
Україною. 

У противників візової лібера-
лізації з Україною були свої ар-
гументи. Зокрема, нам закида-
ли слабкий поступ у реформу-
ванні, повільну боротьбу з ко-
рупцією тощо. Окремі побою-
вання з боку країн Західної Єв-
ропи викликала небезпека на-
пливу українських мігрантів та 
сплеску злочинності. 

Для того, аби убезпечити себе 
від напливу українських мі-
грантів, європейські колеги за-
пропонували розробити меха-
нізм швидкого призупинення 

дії безвізу (так званий suspen-
sion mechanism). У такий спосіб 
Європа залишила за собою пра-
во розірвати договір, якщо гості 
з України почнуть зловживати 
своїм правом безвізового в’їзду 
до європейських країн. 

Цікаво, як політики з різних 
країн вигадували щоразу нові 
відмовки, щоб відтермінувати 
дату ухвалення остаточного рі-
шення щодо України. У листо-
паді 2016 року голова Європар-
ламенту Мартін Шульц заявив, 
що Франція, Бельгія, Німеччина 
та інші країни мають зауважен-
ня до механізму призупинення 
безвізового режиму. Натомість 
прес-аташе Представництва ЄС 
в Україні Давид Стулик повідо-
мив, що безвізовий режим з 
Україною запрацює одночасно з 
механізмом призупинення без-
візу, і це питання «тижнів чи 
 місяців». 

Водночас депутат Європар-
ламенту від Польщі Яцек Сарі-
уш-Вольський визнав, що Євро-
па неправомірно затягує про-
цес надання Україні безвізово-
го режиму, і вибачився перед 
українцями.

Між тим, голоси опонентів 
України звучали голосніше, ніж 
друзів. Так, наприклад, у червні 
минулого року держсекретар з 
питань держбезпеки та юстиції 
Нідерландів Клаас Дейкгоф за-
явив, що деякі країни ЄС ще ма-
ють низку заперечень щодо на-

дання безвізового режиму – при-
чому як Україні, так і Грузії. 
Тоді ж міністр юстиції і мігра-
ції Швеції Морган Йоханссон 
підкреслив, що візова лібералі-
зація для обох країн проходить 
лише «перше читання», тому не 
слід очікувати швидких рішень 
з цього питання. 

І справді, рішення Європа 
ухвалювала вкрай кволо, постій-
но відкладаючи це питання, ще-
дро пересипаючи свої рішення 
черговими аргументами. Укра-
їнці вже навіть і не сподівалися, 
що колись Європа виконає обі-
цянку та надасть нам безвізовий 
режим. Надія повернулася, коли 
у лютому 2017 року омріяний без-
віз отримала Грузія. 

Схоже, що цього разу ми все-
таки отримаємо візову лібера-
лізацію з Європою. Щоправда, 
кажуть, що рішення буде ухва-
лено не раніше травня. У кулу-
арах Європарламенту подейку-
ють, що чергове затягування 
процесу не випадкове: напри-
кінці квітня відбудуться прези-
дентські вибори у Франції. Як 
відомо, основні суперники у 
цій країні активно експлуату-
ють тему імміграції та захисту 
кордонів. Тому скасування віз 
для такої «непевної» країни, як 
наша, може бути використано 
французькими радикалами та 
євроскептиками. Тому питання 
відклали на період після 
 виборів. 

Нарешті, сталося! 6 квітня Європарламент ухвалив позитивне рішен-
ня щодо надання Україні безвізового режиму. Тепер залишилося ще 
два суто технічних моменти: 26 квітня це рішення мають підтвердити 
посли ЄС, а 11 травня своє слово скаже Рада Євросоюзу із закордон-
них справ. І вже від середини червня українські громадяни зможуть 
спокійно подорожувати до Європи без черг у візових центрах та при-
низливих процедур на кордонах. Щоправда, є нюанси, в яких ретель-
но розбиралися «Профспілкові вісті». 

Петро ПОРОШЕНКО, Президент України: 

-
-

-
-
-

Девід СТУЛИК, прес-аташе 
Представництва ЄС в Україні:

-

-
-

-
-
-

 

ЄВРОПА БЕЗ КОРДО
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Олександр СУШКО, науковий директор Інституту 
Євро-Атлантичного співробітництва: 

-
-

-
-
-

-

Катерина ЗАРЕМБО, заступник директора Інституту 
світової політики:

-
-
-

-
-

-

І -

-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
ПАКУВАТИ ВАЛІЗИ 
ЗАРАНО

Рішення Європарламенту 
сколихнуло Україну. Хтось 
вже кинувся пакувати валізи 
до європейських країн. Але не 
все так просто і швидко. На-
самперед, скористатися пере-
вагами безвізового режиму з 
країнами ЄС зможуть лише ті 
українці, котрі отримали біо-
метричні паспорти. Про це 
було відомо давно, проте, як 
показують соціологічні опи-
тування, далеко не всі грома-
дяни України свідомі того, що 
з паспортами старого зразка 
їм перетнути кордон з Євро-
пою без візи не вдасться. 

Які права надає безвізовий 
режим власникам біометрич-
них паспортів? По-перше, пе-
ребувати у країнах Європи 90 
днів протягом 180 днів. Пору-
шувати це правило не варто: 
тих, хто затримається у краї-
нах ЄС хоча б на день після за-
значеного терміну, буде зане-
сено до Шенгенської інформа-
ційної системи (SIS). І потім 
перетинати європейські кор-
дони їм буде вкрай важко. 

Візи теж нікуди не зникнуть 
– навіть після здобуття безвізо-
вого режиму. Адже ті, хто їдуть 
до Європи вчитися, як і раніше, 
повинні оформляти візи. Те 
саме стосується працівників – у 
їхньому паспорті повинна 
з’явитися трудова віза. Оформ-
ляти візи доведеться і власни-
кам паспортів старого зразка. 
До речі, законодавством дозво-
лено залишити собі старий пас-
порт, де зберігалася візова істо-
рія, й оформити біометричний. 

Слід зазначити, що візова 
лібералізація не означає, що 
відтепер усіх без винятку 
власників біометричних пас-
портів з України пускатимуть 
до країн Європи. Деякі експер-
ти вважають, що безвізовий 
режим на перших порах дава-
тиме «збої». Це пов’язано з 
тим, що велика кількість 
українців показуватиме на 
кордоні новенький чистий біо-
метричний паспорт, який ви-
кликає підозру. Взагалі при-
кордонна служба може відмо-
вити у в’їзді на територію пев-
них держав у кількох випад-
ках. Наприклад, якщо грома-
дянин України не зможе нада-
ти інформації щодо мети візи-
ту або ж не матиме достатньо 
коштів. Також не пустять до 
європейських країн тих, кому 
раніше було заборонено в’їзд. 

Для того, щоб максимально 
убезпечити себе від відмови на 

кордоні, варто мати при собі 
документи, що підтверджують 
мету поїздки. Також, як і рані-
ше, доведеться оформляти ме-
дичну страховку, доводити, 
що на рахунках є достатньо ко-
штів – з розрахунку 50 євро на 
день, показувати квитки у зво-
ротний бік та бронь у готелях. 

БЕРЕГТИ ЯК ЗІНИЦЮ 
ОКА

Реальна перспектива отри-
мання безвізового режиму 
дуже позитивно була сприй-
нята українським суспіль-
ством. Користуючись мовою 
соцмереж, на тлі «зрад» це 
справжня «перемога». Проте і 
в цьому питанні знайшлися 
скептики, чиї аргументи не 
позбавлені здорового глузду. 

Йдеться, насамперед, про 
фінансову спроможність укра-
їнців відвідувати країни Шен-
генської зони. Враховуючи, що 
середня зарплата в Україні 
становить близько 6 тис. грн, а 
середній обід у Європі коштує 
300–500 грн, за такі статки 
дуже не пошикуєш. Схоже, 
більшість українців це розумі-
ють, що підтверджують і со ціо-
логічні дослідження. Так, за 
даними Центру Разумкова за 
грудень минулого року, тільки 
44% українців вважають пи-
тання надання безвізового ре-
жиму з ЄС істотним. Для 50% 
воно неважливе, адже вони не 
збираються нікуди їхати.

Крім того, після отримання 
безвізового режиму з Європою 
неодмінно постане питання: як 
його втримати? Експерти вва-
жають, що це буде зробити так 
само важко, як і отримати його. 
Адже механізм призупинення 
договору про візову лібераліза-
цію дає досить широкий про-
стір для маневру нашим євро-

пейським колегам. Його мо-
жуть застосувати в тому разі, 
якщо українці порушувати-
муть правило «90 днів» або про-
довжуватимуть працювати в 
європейських країнах неле-
гально. Тому не варто давати 
їм привід застосовувати цей за-
побіжник. Будемо сподіватися, 
що українці цінуватимуть те, 
що далося їм так важко. 

Проте, хоч би що казали 
скептики, переваги скасуван-
ня віз із Євросоюзом очевидні. 
Зокрема, візова лібералізація 
дає додаткові можливості не 
лише для туризму, а й для біз-
несу. Спрощення перетину 
кордону означатиме більш 
жваві ділові контакти, більше 
перевезень, автобусних та 
авіамаршрутів. А це однознач-
но позитивно позначиться на 
економічних, соціальних, 
культурних зв’язках України 
та європейських  країн.

Особливо це важливо для 
молоді, яка відкриває для себе 
нові кордони, цілий світ. Мо-
лодих людей не спинить на-
віть дорожнеча європейського 
побуту. Вони вміють подоро-
жувати так, щоб витрачати на 
це мінімальні кошти. 

Не слід забувати й про те, 
що із скасуванням віз за них 
не доведеться платити. І хоча 
35 євро за шенгенську візу – не 
такі великі гроші, їх можна 
буде витратити на купівлю су-
венірів в улюбленій європей-
ській країні. 

Тож дивімося в майбутнє з 
оптимізмом. Це зараз Україна 
переживає перехідний період, 
і більшість людей мають не-
високий рівень життя. Але 
рано чи пізно економіка зрос-
татиме, добробут людей по-
ліпшуватиметься, й тоді по-
їздки до Європи за спрощеною 
процедурою набудуть неабия-
кої актуальності. 

КОЛИ 
ВІДКРИТИЙ 
ВЕСЬ СВІТ

75% 
МЕШКАНЦІВ 

УКРАЇНИ 
ЖОДНОГО РАЗУ 

НЕ БУЛИ ЗА 
КОРДОНОМ, 40% 
– НЕ ПЕРЕТИНАЛИ 

МЕЖ СВОЄЇ 
ОБЛАСТІ 

До 60 
млн  

ЄВРО ЩОРОКУ 
ГРОМАДЯНИ 

УКРАЇНИ 
ВИТРАЧАЛИ НА 

ВІЗИ

5,4  
млн

УКРАЇНЦІВ 
ОТРИМАЮТЬ 
БІОМЕТРИЧНІ 
ПАСПОРТИ ДО 

КІНЦЯ 2017 РОКУ 
ОНІВ
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ЧОМУ МОРШИН?

Хто не мріяв провести від-
пустку у заповідному лісі, 
обрамованому стрімкою гір-
ською річкою і мережею 
струмків та озер? Якщо ж 
вам необхідно поєднати від-
починок із лікуванням, не ва-
гаючись вирушайте до Мор-
шина – старовинного курор-
ту у передгір’ї Карпат. Тут ко-
жен зможе організувати собі 
відпочинок до душі. Одним 
до смаку усамітнення у май-
же дикій первісній природі, 
свіже гірське повітря, запаш-
не цілюще зілля і мальовничі 
озера. Іншим імпонують про-
менади ошатними парками у 
французькому стилі та ро-
мантичний вечір у затишній 
кав’ярні. Треті не уявляють 
життя без туристичних похо-
дів або екзотичних екскур-
сій. Але всім гостям Моршин-
ського курорту гарантовані 
комфортні умови для душі і 
тіла. А ще – лікування уні-
кальними за хімічним скла-
дом мінеральними водами, 
гірським воском – озокери-
том, грязями і найсучасніши-
ми методами медицини.

ЯКБИ НЕ НЕЩАСТЯ,  
НЕ БУЛО Б І ЩАСТЯ

Історія Моршина почалася біль-
ше п’яти століть тому. Місто, яке на-
лежало Польському королівству, 
вперше згадується в документі 1482 
року. З давніх-давен у цих краях ви-
добували сіль. Польські магнати ви-
рішили налагодити потужне вироб-
ництво та відкрили декілька соля-
них шахт. Сіль виявилася занадто 
гіркою, і промисел занепав, робітни-
ки почали залишати зубожіле вироб-
ництво. Як свідчить народний пере-
каз, у гіркий для мешканців час ста-
лося диво. Монаху-кармеліту, який 
щиро молився за свою землю, явила-
ся Діва Марія і порадила щосили 
вдарити по величезному каменю. З 
каменя забив цілющий струмок, 
який приніс славу і добробут Мор-
шину. Наприкінці ХІХ століття про-
вінційне містечко перетворилося на 
модний європейський курорт – «Га-

лицький Карлсбад». Лікувальну 
воду не тільки пили, а й використо-
вували для ванн, до того ж, лікарі 
розпочали вживати лікувальну 
торф’яну грязь. Важко повірити, але 
моршинську ропу експортували до 
багатьох європейських міст, а з 
Польщі курсував спеціальний потяг 
Варшава – Моршин-курорт!

ПІД ПОКРОВОМ БОЖОЇ 
МАТЕРІ

Моршин – це курорт, який сприяє 
рухливості і спілкуванню. Справа в 
тому, що житлові і лікувальні кор-
пуси розкинуті по лісопарку, і люди, 
які мешкають у різних санаторіях, 
зустрічаються по кілька разів на 
день у найрізноманітніших місцях. 
Із самого ранку всі дороги ведуть до 
красивої округлої будівлі – бювету, 
де, власне, й відбувається основне 
лікування. 

Всесвітньо відома моршинська мі-
неральна вода має свої різновиди. 
Джерело № 1 постачає хлоридно-
сульфатну воду, насичену магнієм, 
калієм і натрієм. Така вода рекомен-
дується при лікуванні гастриту. Дже-
рело № 6 корисне всім: цілюща вода 
нормалізує імунітет та обмін речо-
вин, не тільки лікує шлунок, а й за-
спокоює нерви. У віддаленні від пі-
стряво-галасливого курортного цен-
тру, на краю густого змішаного лісу 
б’є «джерело Божої Матері» (№ 4). 
Джерельна гідрокарбонатна вода 
дуже м’яка, її можна пити всім, осо-
бливо людям з проблемами нирок. На 
згадку про чудесне сходження Діви 
Марії тут зведена мініатюрна ка-
пличка з вишуканою скульптурою 
Богородиці. Це улюблене місце для 
усамітненої молитви та медитації. 

Після вранішнього частування во-
дою відпочивальники лісовими 
стежками вирушають до їдальні. 
Вона розташована в самому центрі 
міста та відповідає найвибагливі-
шим гурманським запитам. Для осо-
бливих поціновувачів гастрономії є 

шведський стіл з найрізноманітни-
шими наїдками української та євро-
пейської кухні. Усі страви готуються 
з урахуванням дієт.

Наступне місце зустрічі, яке ніхто 
ніколи не змінить, – це бальнеоло-
гічна лікарня, розташована просто 
посеред паркової зони. Тут пропону-
ються близько 40 видів різних проце-
дур, що зцілюють органи травлення, 
серцево-судинну систему, опорно-ру-
ховий апарат, легені та інші органи. 
Тут можна отримати консультацію 
спеціаліста і зробити обстеження.

Коли ж «робочий» день закінчено, 
знову всі шляхи перетинаються, цьо-
го разу у Палаці культури. Тут є і су-
часний концертний зал, де можна 
познайомитися з неповторним коло-
ритом карпатських мелодій, і послу-
хати наживо столичних зірок, і бага-
та бібліотека, що обслуговує всіх  
бажаючих.

ГОСТИННИЙ «ДНІСТЕР»
У самому центрі Моршина, в лісо-

парковій зоні, розташувався санато-
рій «Дністер». Він включає дві будів-
лі: восьмиповерховий сучасний кор-
пус із номерами підвищеної ком-
фортності і триповерховий затиш-
ний будиночок у стилі конструкти-
візму. Для тутешніх мешканців ці-
лодобово співають пташки, а у вікна 
зазирають білочки.

На базі санаторію працює ліку-
вально-діагностичний корпус, який 
обслуговує весь Моршин. У лабора-
торії проводяться біохімічні, імуно-
логічні і бактеріологічні досліджен-
ня. Окрім того, надаються послуги 
рентгеноендоскопічного центру та 
радіоізотопної лабораторії. За потре-
би можна відвідати стоматологічне 
відділення, кабінети психотерапії та 
фітотерапії. Звичайно, найпопуляр-
нішими є кабінети досвідчених і 
вправних масажистів. Особливістю 
санаторію «Дністер» є спеціалізова-
не відділення для лікування захво-
рювань печінки, де кваліфіковані 
лікарі-гепатологи допомагають по-
долати гепатити різного походжен-
ня, алкогольну хворобу, цироз печін-
ки та інші недуги. 

Для найбільш непосидючих від-
почивальників є спортивний комп-
лекс, тренажерний зал і найважливі-
ший оздоровчий заклад – танцю-
вальний зал.

Недаремно «Дністер» вважається 
кращим санаторієм у Моршині.

Наталія МИХАЙЛОВА

МІСТО-ПАРК НА ПРИКАРПАТТІ

Таку тему для дискусії запропонувала ав-
тор телепрограми «Захищеність», директор 
навчально-методичного центру профспі-
лок Галина Даниленко глядачам обласної 
телекомпанії «Аверс» 10 квітня. 

Під головуванням голови Хмельницької об-
ласної державної адміністрації Олександра 
Корнійчука відбулося засідання територіаль-
ної тристоронньої соціально-економічної 
ради з метою підписання Територіальної уго-
ди між Хмельницькою облдержадміністраці-
єю, обласними Федерацією профспілок та 
Об’єднанням організацій роботодавців.

ВОЛИНЬ  

ХМЕЛЬНИЧЧИНА 

Експертам у студії – спеціалісту з питань рефор-
мування громад Олегу Герасимчуку та голові 
сільської ради с. Чаруків Луцького району 
Жанні Пудлік (донедавна юристу профспілок) 

було непросто, адже їм пропонувалося вести мову не 
про межі територій чи розподіл бюджетів, а про те, 
чи покращується життя працівників, що трудяться 
на території громад. Зокрема, чи стане більше робо-
чих місць, чи безпечною буде їхня праця, чи забезпе-
чать громади якісну роботу медичних і соціальних 
служб, а також як запобігти скороченням, утримати 
кваліфікованих працівників від заробітчанства за 
кордоном, адже живемо в прикордонній області, як 
відкрити громади для інвестицій і таким чином 
збільшити кількість робочих місць, і головне – яке 
місце в реформі посядуть профспілки, чи збережуть 
свою традиційну галузеву структуру, чи зможуть за-
пропонувати нові сервіси і як мотивуватимуть до 
профчленства. Тож настав час діяти.

Вл. інф. НМЦ профспілок

Включені до 
угоди заходи 
були опрацьо-
вані профспіл-

ками, роботодавцями 
та владою, спрямова-
ні на захист прав пра-
цюючих області та є 

дієвим чинником реалізації їх прав та гарантій, ко-
лективно-договірного врегулювання соціально-еко-
номічних та трудових відносин.
«Соціальні домовленості будуть працювати на роз-
виток економіки Хмельниччини, сприятимуть забез-
печенню ефективної зайнятості, легалізації оплати 
праці, соціального захисту людини праці та розви-
тку нашого краю», – зазначив Олександр Корнійчук.
Під час зустрічі її учасники обговорили умови Тери-
торіальної угоди. Голова ФПО Геннадій Харьков-
ський підкреслив, що найголовніше завдання – кон-
солідувати зусилля всіх сторін на рівні області, райо-
ну, трудового колективу для забезпечення гідних 
умов життя громадян.
У свою чергу, голова Об’єднання організацій робото-
давців Хмельницької області Іван Дунець зупинився 
на питаннях стимулювання виробничої діяльності в 
регіоні.
Після узгодження умов Територіальну угоду між 
обл держадміністрацією, Федерацією профспілок та 
Об’єднанням організацій роботодавців області було 
підписано.

Інформаційний відділ ФПО

ЛЬВІВЩИНА

-

-

-
-

-
-
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Директор департаменту соці-
ального захисту населення 
ОДА Олег Русін акцентував 
на основних економічних по-

казниках розвитку області. Зокрема, 
на 6% зріс індекс промислового вироб-
ництва, що забезпечило області 9–11 
місце серед інших областей України. 
На 19,3% зменшилася кількість безро-
бітних, взятих на облік центрами за-
йнятості. При цьому працевлаштовано 
23,6 тис. громадян – майже на 6% біль-
ше, ніж у 2015 році. За підсумками ми-
нулого року, на 7% зросла зарплата. 
Область непогано спрацювала в оздо-
ровленні дітей – лише з обласного та 
місцевих бюджетів на це спрямували 
37,6 млн грн. Триває обґрунтована 
оптимізація шкіл, при цьому покращу-
ється матеріально-технічне оснащен-
ня закладів освіти, зокрема за рахунок 
освітньої субвенції придбано 35 нових 
шкільних автобусів.

На переконання очільника департа-
менту, певних зрушень досягнуто в 
тому числі завдяки налагодженню в об-
ласті тісного діалогу між органами вла-
ди, роботодавцями та профспілками.

Цю думку підтримав і голова прав-
ління обласного об’єднання організа-
цій роботодавців, співголова ради Во-
лодимир Козир, зазначивши, що остан-
німи роками ОДА стала проводити не-

обхідні для підприємців зустрічі, кон-
ференції, робочі наради, зокрема за 
участю потенційних інвесторів.

Загалом позитивно оцінив стан со-
ціального діалогу голова Федерації 
профспілкових організацій області, 
співголова ради Ігор Москаленко. Зо-
крема, до позитивних напрацювань 
можна віднести прийняття рішен-
ня обласної ради щодо під-
вищення з 1 січня цьо-
го року тарифних 
розрядів педаго-
гічним праців-
н и к а м  н а -
вчальних за-
к л а д і в  т а 
установ осві-
ти, що фінан-
суються за ра-
хунок місце-
вих бюджетів, – 
дошкільних та 
позашкільних за-
кладів, ПТНЗ.

Проте, проблем ще за-
лишається чимало. І головна 
з них – рівень заробітної плати в облас-
ті. Номінальна заробітна плата штат-
ного працівника у грудні 2016 року в 
середньому становила 4804 грн, що 
склало 74,2% державного показника (в 
Україні – 6475 грн). У грудні минулого 
року область посіла останнє місце з 
нарахування заробітної плати.

Серед найбільш проблемних пи-
тань Ігор Москаленко відзначив забор-
гованість із зарплати в розмірі 
13,7 млн грн на 33 підприємствах-борж-
никах, а також брак кваліфікованих 
робітничих кадрів на ринку праці об-
ласті, сучасний стан охорони праці.

Коментуючи виступи, заступник го-
лови – керівник апарату ОДА Наталія 

Романова зауважила, що пи-
тання погашення забор-

гованості із зарплати 
постійно перебуває 

в полі зору і пев-
ного впливу обл-
держадмініст ра-
ції. Також ОДА 
активно пра-
цює над вирі-
шенням про-
блем з підготов-

ки затребуваних 
робітничих кадрів. 

Зокрема, найближ-
чими днями будуть го-

тові результати моніто-
рингу потреб за спеціальностя-

ми на ринку праці області.
Члени ради затвердили склад робо-

чої групи, яка має напрацювати про-
ект цього тристороннього документа. 
Його розглянуть вже на наступному 
зібранні.

Підготував Віталій КОПИШ

БЕЗПЕЦІ ПРАЦІ – НАЙПИЛЬНІША УВАГА ПЕРВИНКИ

«Однією з найважливіших 
функцій нашої профор-
ганізації є здійснення 
контролю за виконан-

ням законодавства про охорону праці, – 
розповідає голова профкому заводу 
Світлана Усенко. – Оплата й охорона 
праці, соціальна сфера – це три ключо-
вих напрями роботи профспілки. Але 
наша профорганізація не обмежує свою 
діяльність тільки цими напрямами. За 
25 років профспілкової роботи на нашо-
му підприємстві вдалося закріпити со-
ціальний діалог з адміністрацією під-
приємства, навчитися чути один одно-
го, тому вдається багато робити для 

працівників». Щороку на комплексні 
заходи з охорони праці витрачається 
понад 2 млн грн коштів підприємства. 
На забезпечення спецодягом, спецвзут-
тям, засобами індивідуального захисту 
(ЗІЗ), молоком та іншим у 2016 році ви-
трачено понад 3 млн грн. 
При профкомі заводу працює комісія з 
охорони праці, яка проводить обстежен-
ня робочих місць щодо дотримання за-
конодавства про охорону праці, регуляр-
но проходять перевірки якості спецодя-
гу, використання ЗІЗ, порядку видачі й 
використання талонів на спецхарчуван-
ня. Також члени комісії розглядають 
звернення працівників підприємства, 
що стосуються умов та безпеки праці. 
За ініціативою голови профкому ство-
рена та діє комісія, яка контролює, аби 
спецодяг видавався вчасно та був на-
лежної якості. Приміром, вдалося до-
могтися того, що спецодяг та взуття 
отримують і технологи підприємства, 

яким часто доводиться бувати в цехах. 
Хоча цього не передбачають норми, 
але потреби людей врахували при 
укладенні колективного договору. 
Працівники колісного заводу забезпе-
чені газованою питною водою майже в 
усіх підрозділах, в їдальні організова-
но дієтичне харчування, цілодобово 
працює медичний пункт. 
Стало вже доброю традицією щорічно 
проводити на підприємстві конкурс 
дитячих малюнків на тему безпеки 
праці до Всесвітнього дня охорони пра-
ці. Цьогоріч 27 дітей заводчан отрима-
ли нагороди за участь у конкурсі, а 
найкращі малюнки передано до Управ-
ління Держпраці у Полтавській облас-
ті для участі в обласному конкурсі.

Микола САМОЙЛЕНКО,
голова цехового комітету ВКП 

ППО ПАТ «Кременчуцький 
колісний завод»

Безпечні умови праці та збе-
реження життя і здоров’я пра-
цівників є одним з пріоритетів 
роботи первинної профспіл-
кової організації Кременчуць-
кого колісного заводу. 

ПОЛТАВЩИНА   

Про результати співпраці Чернігів-
ської обласної державної адміністра-
ції, обласного об’єднання організацій 
роботодавців та Федерації профорга-
нізацій області у 2016 році в рамках 
регіональної угоди йшлося на засі-
данні територіальної тристоронньої 
соціально-економічної ради під голо-
вуванням заступника голови – керів-
ника апарату ОДА Наталії Романової.

ЧЕРНІГІВЩИНА

У березні 1967 року 
на виконання на-
казу міністра 
зв’язку УРСР роз-

почато реорганізацію 
Черкаського міського вуз-
ла зв’язку, що й вважаєть-
ся часом заснування ново-
го поштового підприєм-
ства – Черкаського пош-
тамту, який об’єднував на 
той час 17 відділень по-
штового зв’язку.
Окрасою поштамту стала 
чудова споруда в самому 
центрі міста, відома кож-
ному його мешканцю як 
Будинок зв’язку, спору-
джений у 1965 році за про-
ектом фахівців «Дніпро-
цивільпромбуду» – архі-
тектора С. Раца та кон-
структора І. Бравера.
Особливого розвитку Чер-
каський поштамт досяг у 
період 1982–2002 років, 
коли найновіші методи 
обслуговування, техноло-
гії поштових послуг поча-
ли розроблятися й упрова-
джуватися в Черкасах. 
Перших здобутків у сфері 
автоматизації виробни-
чих процесів, комп’юте-
ризації відділень пошто-
вого зв’язку та вдоскона-
лення обслуговування 
клієнтів досягнуто саме 
тут, під керівництвом по-
чесного зв’язківця, кава-
лера ордена «Знак Поша-
ни» Сергія Новікова.
Сьогодні поштовики 
йдуть шляхом перетво-

рень, адже сучасне конку-
рентоспроможне підпри-
ємство вимагає значних 
змін – приведення відді-
лень у відповідність прин-
ципам зручності для клі-
єнтів, оснащення всієї ме-
режі комп’ютерною техні-
кою, осучаснення техноло-
гії послуг і навчання пер-
соналу роботі в бізнес-се-
редовищі. Сучасні відді-
лення поштового зв’язку 
мають стати привабливи-
ми та ефективними.
З нагоди відзначення 
пам’ятної для Черкасько-
го поштамту дати у відді-
ленні поштового зв’язку 
№ 1 відбулося урочисте 
погашення спеціальним 
поштовим штемпелем 
марки із зображенням Бу-
динку зв’язку. Перші 
пам’ятні відбитки на кон-
верті, присвяченому 
50-річчю Черкаського 
поштамту, зробили почес-
ний гість голова Федера-
ції профспілок Черкась-
кої області Петро Шевчен-
ко, ветерани галузі – ко-
лишній перший керівник 
обласного підприємства 
поштового зв’язку «Черка-
сипошта» Віталій Пись-
менний, колишній на-
чальник поштамту Сергій 
Новіков і перший заступ-
ник директора Черкаської 
дирекції ПАТ «Укрпошта» 
Роман Єзик.

Вл.  інф. ФПО

Нещодавно Черкаський поштамт, флагман 
поштового зв’язку Черкаської дирекції ПАТ 
«Укрпошта», відсвяткував 50-річний ювілей.

ЧЕРКАЩИНА 

ФЛАГМАНУ 
ПОШТОВОГО 

ЗВ’ЯЗКУ – 50 РОКІВ

СТОРОНИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ 
НАПРАЦЮЮТЬ НОВУ ТРИСТОРОННЮ УГОДУ

ЗА 
ОЦІНКАМИ 

ПРОФСПІЛОК, СЕРЕД 
НАЙБІЛЬШ ПРОБЛЕМНИХ ПИ-

ТАНЬ РЕГІОНУ – ЗАБОРГОВАНІСТЬ 
ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В РОЗМІРІ 
13,7 МЛН ГРН НА 33 ПІДПРИЄМ-

СТВАХ-БОРЖНИКАХ, А ТАКОЖ БРАК 
КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИЧИХ 

КАДРІВ НА РИНКУ ПРАЦІ ОБ-
ЛАСТІ ТА СУЧАСНИЙ СТАН 

ОХОРОНИ ПРАЦІ.

-

-
-
-
-

СПІВЧУТТЯ
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Відповідно до вимог пункту 5 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 3 квітня 1993 року 
№ 245 «Про роботу за сумісни-

цтвом працівників державних під-
приємств, установ і організацій», 
спільним наказом Міністерства пра-
ці, Міністерства юстиції та Міністер-
ства фінансів України від 28.06.1993 
№ 43 затверджено Положення про 
умови роботи за сумісництвом пра-
цівників державних підприємств, 
установ і організацій (Положення). В 
додатку до Положення визначено Пе-
релік робіт, що не вважаються суміс-
ництвом.

Усі працівники, крім основної 
роботи та роботи за сумісни-
цтвом, мають право виконувати 
такі роботи, які, відповідно до 
чинного законодавства, не є су-
місництвом:

1. Літературна робота, в тому 
числі з редагування, перекладу та 
рецензування окремих творів, яка 
оплачується з фонду авторського го-
норару. 

2. Технічна, медична, бухгалтер-
ська та інша експертиза з разовою 
оплатою праці.

3. Педагогічна робота з погодин-
ною оплатою праці в обсязі не більш 
як 240 годин на рік. 

4. Виконання обов’язків медичних 
консультантів установ охорони 
здоров’я в обсязі не більш як 12 годин 
на місяць з разовою оплатою праці.

5. Керівництво аспірантами в на-
уково-дослідних установах і вищих 
навчальних закладах науковців та 
висококваліфікованих спеціалістів, 
які не перебувають у штаті цих уста-
нов та навчальних закладів, з опла-
тою їхньої праці в розрахунку 50 го-
дин на рік за керівництво кожним 
аспірантом; завідування кафедрою 
висококваліфікованими спеціаліста-

ми, у тому числі тими, що займають 
керівні посади в навчальних закла-
дах і науково-дослідних установах з 
оплатою в розрахунку 100 годин за 
навчальний рік. 

6. Проведення консультацій нау-
ковими працівниками науково-до-
слідних інститутів, викладачами ви-
щих навчальних закладів та інститу-
тів удосконалення лікарів, головни-
ми спеціалістами органів охорони 

здоров’я в лікувально-профілактич-
них установах в обсязі до 240 годин на 
рік з погодинною оплатою праці. 

7. Робота за договорами провідних 
наукових, науково-педагогічних і 
практичних працівників з коротко-
строкового навчання кадрів на під-
приємствах і в організаціях.

8. Робота без зайняття штатної по-
сади на тому самому підприємстві, в 
установі, організації, виконання учи-
телями середніх загальноосвітніх та 
викладачами професійних навчаль-
но-освітніх, а також вищих навчаль-
них закладів обов’язків із завідуван-
ня кабінетами, лабораторіями та від-
діленнями, педагогічна робота керів-
них та інших працівників навчаль-

них закладів, керівництво предмет-
ними та цикловими комісіями, керів-
ництво виробничим навчанням та 
практикою учнів і студентів, чергу-
вання медичних працівників понад 
місячну норму робочого часу і т. ін.

Робота учителів і викладачів се-
редніх загальноосвітніх, професійних 
та інших навчально-виховних закла-
дів, а також вищих навчальних закла-
дів, прирівняних до них за оплатою 
праці працівників, концертмейстерів 
і акомпаніаторів навчальних закла-
дів з підготовки працівників мис-
тецтв та музичних відділень (факуль-
тетів) інших вищих навчальних за-
кладів, у тому самому навчальному 
закладі понад установлену норму уч-
бового навантаження, педагогічна ро-
бота та керівництво гуртками в тому 
самому навчальному закладі, до-
шкільному виховному, позашкільно-
му навчально-виховному закладі.

9. Переписування нот, яке викону-
ється за завданнями підприємств. 

10. Організація та проведення екс-
курсій на умовах погодинної або від-
рядної оплати праці, а також супро-
водження туристських груп у систе-
мі туристично-екскурсійних уста-

нов профспілок. 
11. Інша робота, яка виконується в 

тому разі, коли на основній роботі 
працівник працює неповний робочий 
день і відповідно до цього отримує не-
повний оклад (ставку), якщо оплата 
його праці за основною та іншою ро-
ботою не перевищує повного окладу 
(ставки) за основним місцем роботи.

12. Виконання обов’язків, за які 
встановлена доплата до окладу (став-
ки) в процентах або в національній 
грошовій одиниці.

Виконання робіт, зазначених у 
пунктах 1, 9, 10, у робочий час не до-
пускається.

Виконання робіт, зазначених у 
пункті 8, здійснюється залежно від 
характеру робіт як в основний робо-
чий час, так і за його межами.

Виконання робіт, зазначених у 
пунктах 2–7, допускається в робочий 
час із дозволу керівника державного 
підприємства, установи, організації 
без утримання заробітної плати. 

Які види робіт, що вико-
нуються працівниками 
державних підприємств, 
установ і організацій, не є 
сумісництвом?

РОБОТИ, ЯКІ НЕ ВВАЖАЮТЬСЯ 
СУМІСНИЦТВОМПідприємство, на якому відбулося скоро-

чення штату, знову проводить набір фахів-
ців відповідної кваліфікації. Хто із вивіль-
нених раніше працівників має право на 
укладення трудового договору при по-
вторному прийнятті на роботу?

Працівник, з яким розірвано трудовий договір 
з підстав, передбачених пунктом 1 статті 40 
Кодексу законів про працю України (крім 
випадку ліквідації підприємства, установи, 

організації), протягом одного року має право на 
укладення трудового договору у разі поворотного 
прийняття на роботу, якщо власник або уповнова-
жений ним орган проводить прийняття на роботу 
працівників аналогічної кваліфікації (ст. 42.1 
КЗпП).
Переважне право на укладення трудового договору 
у разі поворотного прийняття на роботу надається 
особам, зазначеним у статті 42 цього Кодексу, та в 
інших випадках, передбачених колективним дого-
вором.
Умови відновлення соціально-побутових пільг, які 
працівники мали до вивільнення, визначаються ко-
лективним договором.

Під час пожежі на підприємстві були втра-
чені трудові книжки працівників. Куди 
звертатися, щоб зібрати необхідні доку-
менти для призначення 
пенсії, і чи по-
трібні 
свідки?

Відповід-
но до По-
рядку під-
тверджен-

ня наявного трудо-
вого стажу для при-
значення пенсій за від-
сутності трудової книжки або відповідних записів у 
ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 12 серпня 1993 року № 637, а саме пунк-
том 18 передбачено, що за відсутності документів 
про наявний стаж роботи та неможливості одержан-
ня їх внаслідок ліквідації підприємства, установи, 
організації або відсутності архівних даних з інших 
причин трудовий стаж установлюється на підставі 
показань не менше двох свідків, які б знали заявни-
ка по спільній з ним роботі на одному підприємстві, 
в установі, організації або в одній системі та мали 
документи про свою роботу за час, стосовно якого 
вони підтверджують роботу заявника.

Як продовжити термін дого-
вору з працівником, з яким 
було укладено договір на ви-
значений термін?

Укладення строкового трудо-
вого договору передбачено 
пунктами 2 і 3 частини пер-
шої статті 23 Кодексу законів 

про працю України.
За частиною другою цієї статті стро-
ковий трудовий договір укладається 
у випадках, коли трудові відносини 
не можуть бути встановлені на неви-
значений строк з урахуванням харак-

теру наступної роботи або умов її ви-
конання, або інтересів працівника.
Відповідно до частини першої стат-
ті 39-1 КЗпП України, якщо після за-
кінчення строку трудового договору 
(пп. 2, 3 ст. 23 КЗпП України) трудові 
відносини фактично тривають і 
жодна із сторін не вимагає їх припи-
нення, чинність цього договору вва-
жається продовженою на невизначе-
ний строк.
Отже, закінчення строку трудового 
договору зумовлює його припинен-
ня, якщо жодна із сторін не вимагає 
його продовження. В останній день 

роботи чи до цього має бути видано 
наказ про звільнення.
Продовження трудових правовідно-
син, тобто вихід працівника на робо-
ту наступного дня після закінчення 
строкового трудового договору, до-
пуск його до роботи є юридичним 
фактом, через що строковий трудо-
вий договір набуває характеру без-
строкового, укладеного на невизна-
чений строк. Якщо хоча б одна із 
сторін вимагає припинення трудо-
вих правовідносин, видається наказ 
про звільнення із занесенням запи-
су до трудової книжки.

ПРАВО НА ПОСАДУ

ЯК ВІДНОВИТИ 
ТРУДОВИЙ СТАЖ?

ЯК ПРОДОВЖИТИ ТЕРМІН ДОГОВОРУ З ПРАЦІВНИКОМ?

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ПІДТВЕРДЖЕННЯ РОБОТИ

ДОДАТКОВІ ОБОВ’ЯЗКИ

ПРАВОВІДНОСИНИ

 ВІДПОВІДНО 
ДО ЧИННОГО ЗА-

КОНОДАВСТВА, ВСІ 
ПРАЦІВНИКИ, КРІМ ОСНО-

ВНОЇ РОБОТИ ТА РОБОТИ ЗА 
СУМІСНИЦТВОМ, МАЮТЬ ПРА-
ВО ВИКОНУВАТИ ОБОВ’ЯЗКИ, 

ЯКІ ВИЗНАЧЕНІ У ПЕРЕЛІКУ 
РОБІТ, ЩО НЕ ВВАЖА-

ЮТЬСЯ СУМІСНИ-
ЦТВОМ.



ПРОФСПІЛКОВІ 
ВІСТІ  № 16
20 квітня 2017

13ПРОЕКТ

Разом із 22 учасниками 
третьої групи амбітного 
проекту, що покликаний 
сприяти реалізації курсу 

України на євроінтеграцію в 
частині подальшого розвитку 
та модернізації профспілкового 
руху, ми взялися опановувати 
європейський досвід у цьому на-
прямі.

У перший рік навчання про-
водив данський викладач проф-
спілки 3F Пер Айзенрайх, який 
запам’ятався як висококласний 
фахівець своєї справи і цікава 
людина. Завдяки йому кожен 
учасник проекту зміг розкрити 
свої здібності та виявити їх у 
різних практичних та теоретич-
них завданнях.

Наданий матеріал дав змогу 
долучитися до обговорення 
дуже важливих питань, таких 
як досвід профспілкового на-
вчання у Данії, зміни у суспіль-
стві, нова роль, базові функції 
та модернізація профспілок 
України. Для кожного завдання 
формувалися невеликі групи, 
що дозволяло учасникам проек-
ту тісно співпрацювати та по-
знайомитись ближче. Важливо 
відзначити вдало підібраний 
склад груп: це були однодумці, 
які розуміють як необхідність 
змін, так і важливість покладе-
ної на них місії. Водночас хоті-
лося б звернути увагу на одну 
важливу обставину, що залиши-
лася поза увагою: нинішня ситу-
ація в Україні і ситуація, що 
склалась у профспілковому 
русі, суттєво відрізняються від 
тієї, що була ще 2–3 чи 5 років 
тому. Подібний навчальний 
проект є просто незамінним за 
звичайних умов, сьогодні ж, 
коли ситуація у країні є не про-
сто кризовою, а й у певних мо-

ментах патовою, важливо, на 
мою думку, дещо конкретизува-
ти завдання з більшою при-
в’язкою до сьогодення. Час, на 
жаль, диктує свої умови, і ми не 
вправі нехтувати ними. 
Саме тому недостат-
ньо просто залу-
чити до на-
вчання біль-
ш у  к і л ь -
кість проф-
спілкових 
активістів 
з  м е т о ю 
збільшити 
профчлен-
ство. Пріори-
т е т н и м  з а -
вданням має 
стати не лише від-
новлення втрачених по-
зицій, збільшення кількості 
членів профспілки, а й форму-
вання нової стратегії профспіл-
кової мотивації, тож запитання 
«Навіщо вступати до профспіл-
ки?» взагалі не повинно виника-
ти. На жаль, причин безліч, од-
нак наслідок їх очевидний: без 
радикальної корекції своїх 
основних завдань та напрямків 
розвитку, які можна було б на-
звати модернізацією профспі-
лок, без кардинального пере-
осмислення мотивації проф-

спілкового членства у профспі-
лок немає майбутнього. Ще 
кілька років стагнації, і все за-
кінчиться цілковитим занепа-
дом. Зітхання з приводу того, 
що профспілка не має достат-

ньої підтримки у держа-
ви, породжені на-

шим «радянським 
минулим», коли 

держава була 
дороговказом 
і визначала 
головні на-
прямки розви-
тку та завдан-

ня. Такий стан 
речей несуміс-

ний із сучасними 
профспілковими ви-

кликами, і це ми бачи-
мо на прикладі профспілок 

Данії. Держава має лише ство-
рити зрозумілі та справедливі 
правила гри, вимагаючи від со-
ціальних партнерів їх дотри-
мання, а не підміняти при цьо-
му всі сторони соціального діа-
логу одночасно, адже ми розу-
міємо, що сьогодні роботодавці 
також чекають преференцій від 
держави.

Важливим і відверто наболі-
лим питанням є профспілкова 
розпорошеність. Кожен має ро-
зуміти, що профспілка повинна 

бути сильною і згуртованою, 
можливим варіантом є ініцію-
вання об’єднання близьких за 
духом та видом діяльності 
профспілок. Широкий відгук у 
слухачів проекту отримала ідея 
оновлення та омолодження 
профспілкового керівництва. 
Але й тут слід зважати на той 
факт, що в більшості профспіл-
кових організацій вже пройшли 
звітно-виборні збори і в наступ-
ні 5 років вочевидь не варто очі-
кувати на зміни. Та чи є у нас 
цих 5 років? Запитання риторич-
не, але й вибору реально немає 
– саме залучення до профспілко-
вих лав активної молоді є оче-
видним фактором перспектив-
ності та успішності профспілок.

Особисто мені проект дав цін-
ні знання та досвід для подаль-
шої профспілкової роботи, тому 
вважаю, що потенціал проекту 
слід використати раціонально. 
Ми вкотре стоїмо перед нераці-
ональним і відверто безглуздим 
вибором: продовжувати в силу 
нашої давньої слов’янської тра-
диції «вигадувати велосипед» 
або скористатись досвідом ко-
лег, які на шляху профспілково-
го досвіду мають не лише наба-
гато більший багаж, а й є наба-
гато успішнішими. Ми всі отри-
мали надзвичайно високі диві-

денди від співпраці з данським 
проектом, можливо, навіть до 
кінця не усвідомлюючи всі на-
дані нам можливості. На під-
твердження своїх слів можу 
лише запропонувати перечита-
ти сотні позитивних відгуків у 
«Профспілкових вістях» та на 
сайті Федерації профспілок 
України.

Альтернативи продовженню 
співпраці з профспілками ін-
ших країн, насамперед європей-
ських, що близькі нам за історі-
єю, традиціями, зрештою, гео-
графічно, у нас просто немає.

Олександр СІЛЬНІЦЬКИЙ,
учасник третьої групи 
дансько-українського 

проекту

ПРОДОВЖЕННЯ ДАНСЬКО-
УКРАЇНСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЕКТУ – ЗМІЦНЕННЯ 
ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ

ВЛАСНИЙ ПОГЛЯД

 ЗАЛУЧЕННЯ 
ДО ПРОФСПІЛ-

КОВИХ ЛАВ АКТИВ-
НОЇ МОЛОДІ Є ОЧЕ-
ВИДНИМ ФАКТОРОМ 
ПЕРСПЕКТИВНОСТІ 

ТА УСПІШНОСТІ 
ПРОФСПІЛОК.

-

-
-
-

Останні 2,5 року стали періодом найбільших викликів в історії Української дер-
жави та її профспілкового руху. Звичайно, це лише збіг, що саме у цей час роз-
почалася реалізація дансько-українського профспілкового проекту. Однак він 
є одним з небагатьох реальних наших успіхів останніх років, і головним висно-
вком тут може бути лише один: нам усім треба вчитись.

ДАНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ 
ПРОЕКТ СПРЯМОВАНИЙ 

НА:
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ОЛЕКСІЙ ПЕТРУНЯ

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ…
Підбитий танк. І гусениця злізла.
Лежать убиті хлопці на броні.
Живий один я. Плавиться залізо,
Піти від них не світить вже мені.

Служили з танком. Ніби побратими.
Він загорівся. Гірше все стає.
Перед очима пропливає в димі
Таке недовге все життя моє.

Мені б сховатися в «зелену стрічку».
Задушливо стискається кільце.
Я згадую про маму і сестричку,
Про батьківське улюблене слівце…

Розбили нам приціли, перископи.
Без них я сліпну в темряві густій.
Гранатометники полізли скопом.
Вдихаю небезпечності настій.

Мій постріл буде, як салют останній.
Побачив сполохи вогню в імлі
Я розумів: напевне все ж настане
І мій прощальний день на цій землі.

Вони мені казали мирно здатися.
Мовляв, все рівно звідси не втечеш.
Ти ж розумієш: нікуди податися –
А здався у полон – у полоні живеш.

Я вирішив: здаватися не треба,
Мій танк і я пішли б на абордаж.
Ми разом з ним піднімемось на небо,
І буде перший там небесний екіпаж.

Я зрозумів: вони мене дісталися.
Ось глибоко зітхнув перед кінцем.
Випереджаючи, щоб ті не здогадалися,
Без зволікання висмикнув кільце…

ЧИГИРИНСЬКИЙ ЗАМОК
На Замковій, Богдановій, горі
Гуляє вітер, як козак на волі.
І бачу я у відблисках зорі
Через бійницю мальовниче поле.

На поле, на квітучий сад
Колись дивились пильно воїни.
В бою стояв за брата брат,
Відвагою і доблестю озброєні.

Цей замок якось оточила рать.
Облоги зашморг затягнувся туго.
Могли козаки довго ще стоять.
Але з водою виникла напруга.

Від спраги гинули старі й малі,
«Дай, Боже, дощ!» — молилися до неба.
Здавило горло спрагою мені,
Хоча тоді я в замку цьому не був.

І ось коли здавалось: все пішло,
Коли здавалось: не обдуриш долю.
Земля своя відкрила джерело,
Щоб захистили Батьківщину, волю.

Захисникам надала нових сил
Холодна і цілюща та водиця.
А небо дало їм по парі крил –
На землю зверху подивитися.

Життя так врятувало джерело.
Я знаю – Батьківщина знову зможе.
І джерелом, прозорим, ніби скло
Своя земля, як завжди, допоможе.

«У колі друзів веселий, як мім, говіркий, ніби 
шофер професора, я роблюся німим і глу-
хим, де вживається мова агресора. Нею хай 
белькотять шпигуни, і беруть інтерв’ю в по-
лонених... Я німий від кошмарів війни! Я глу-
хий від стенань убієнних!» (з творчості Ві-
ктора Єганова – українського поета, що 
живе у Фінляндії). Тема російсько-україн-
ської війни цьогоріч домінувала на тради-
ційному круглому столі «Культура мови – 
культура нації», який проводив Всеукраїн-
ський благодійний фонд «Журналістська 
ініціатива» за підтримки Національної Спіл-
ки журналістів і Держкомтелерадіо України.

ТУТ НЕ ВЖИВАЄТЬСЯ МОВА АГРЕСОРА

Вступним словом засідан-
ня відкрив в.о. голови На-
ціональної Спілки жур-
налістів України Сергій 

Томіленко. Він привернув увагу 
присутніх до актуальних пи-
тань, пов’яза них, зокрема, як з 
мовною культурою в системі со-
ціальних комунікацій, так і з га-
рантуванням безпеки працівни-
ків преси в гарячих точках. «Як 
українські журналісти ми маємо 
розвивати українську мову, шир-
ше вводити її в обіг через наші 
програми, через журналістські 
твори», – зазначив промовець.

Тему сучасної мови агенцій-
ної журналістики розкрив у сво-
єму виступі голова Київської ор-
ганізації НСЖУ Михайло Соро-
ка (Укрінформ). Далі взяв слово 
Олександр Савенко, який очо-
лює Філію ПАТ НСТУ «Київська 
регіональна дирекція «Цен-
тральний канал»». Тема його ви-
ступу – «Мовні квоти на радіо і 
телебаченні. Досягнення чи со-
ром?». «Можете собі уявити си-
туацію, коли ми з вами спілкує-
мося, й лише кожне четверте 
слово буде українським? Мені 
здається – це ганьба, – наголо-
сив експерт, назвавши відповід-
ний «квотний» закон незугар-
ним. – У Франції на телебаченні 
більш як три чверті фільмів – не 
просто франкофонні, а фран-
цузькі – відчуйте різницю»...

Тему «Мова ЗМІ Донеччини» 
розкрив учасник круглого столу, 
головний редактор обласної га-
зети «Донеччина» Ігор Зоц. Він 
зазначив, що багато кому з укра-
їнців на прифронтових територі-
ях – за щастя подивитися програ-
ми українського телебачення, 
хоч би як його критикували. 
Нині потужний центр антиукра-
їнської пропаганди й русифіка-
ції, що був і є у Москві, розташо-
ваний ще й у Донецьку. За цих 
умов телевежа, відновлена на 
горі Карачун під Сло в’ян ськом, 
хоч і посилила український сиг-
нал на десятки кілометрів, на 
жаль, не розв’язує всіх інформа-
ційних проблем регіону.

Олена Мокренчук, прес-
офіцер 72-ї окремої механізова-

ної бригади, поділилася досві-
дом роботи з журналістами на 
передовій у районі Авдіївки. 
Вона навела приклади успіш-
них операцій і дій військовиків 
бригади, зокрема під Старогна-
тівкою, де оборону було органі-
зовано так, що ворог, хоч би 
звідки намагався підійти, по-
трапляв під прицільний вогонь. 
І такі факти, як уміло знищений 
танк противника (без викорис-
тання важкої зброї), преса теж 
має помічати.

Тему виступів військовиків 
підхопила головний редактор 
журналу «Аграрний тиждень. 
Україна» Наталія Черешинська. 
Вона прочитала в аудиторії кіль-
ка поетичних творів Галини Гай 
з її нової збірки «І Вічність яблу-
ком впаде». Далі доповідачка 
презентувала творчий доробок 
Віктора Єганова – українця, який 
уже багато років живе, працює і 
рідною мовою творить у Гельсін-
кі. В лютому цього року Віктор 
побував у Києві і представив 
свою першу збірку віршів «Всім, 
хто має в душі вишиванку», ви-
дану видавництвом «Дніпро». 
Примірники його книжки Ната-
лія Черешинська на семінарі по-
дарувала військовим журналіс-
там. За бажанням автора збірки 
частину її накладу буде також 
передано воякам на передову.

Секретар НСЖУ кандидат пе-
дагогічних наук Гліб Головчен-
ко, директор Коледжу преси та 
телебачення (м. Миколаїв), ви-
світлив тему «Роль і місце 
шкільної преси в розвитку осві-
ти України». Він навів, зокрема, 
таку цифру: за майже 20 років 
проведення міжнародного кон-
курсу шкільних медіа приблиз-
но 80 тис. учнів були його учас-
никами і 434 конкурсанти здобу-
ли відзнаки. Робочими мовами 
творів є англійська й українська. 

«Миколаїв на ділі є світовою сто-
лицею юнкорівського руху», – на-
голосив директор коледжу й по-
дякував керівництву НСЖУ та 
голові Держкомтелерадіо Олего-
ві Наливайку за активну під-
тримку проекту, що є частиною 
роботи творчої спілки з талано-
витими дітьми й молоддю.

Наступний промовець – голо-
вний редактор газети «Культура 
і життя» Євген Букет привернув 
увагу до актуального нині пи-
тання вільного ліцензування 
друкованої преси. «З 2015 року 
ми розміщуємо свіжі номери на-
шої газети в Facebook і бачимо 
кількість переглядів – понад 10 
тис., що вдвічі більше, ніж весь 
наш друкований наклад. І ось ми 
вже маємо свіжий номер «Куль-
тури і життя», випущений за лі-
цензією із зазначенням автор-
ства CC BY (скороч. від англ. 
Creative Commons Attribution). 
Це міжнародна ліцензія на вико-
ристання об’єктів авторського 
права, розроблена з метою нада-
ти авторам можливість дозволи-
ти широкому колу людей без-
оплатно поширювати власні тво-
ри із зазначенням авторства. За-
вдяки ліцензії можна вільно по-
ширювати газету в Інтернеті за 
дотримання згаданої умови, тоб-
то вже на засадах, прописаних у 
міжнародному праві. Напри-
клад, це дало змогу завантажити 
на Вікісховище весь архів газети 
«Кримська світлиця» (файли 
PDF). І так само завантажили ар-
хів «Культури і життя» з 2011 
року й до сьогодні. Отже, ключо-
вий майданчик поширення 
медіа файлів, такий як Вікіпедія, 
Вікісховище (з технічними мож-
ливостями вже посторінково пе-
реглядати файли PDF через мо-
більні додатки), дозволяє читати 
нашу газету в усьому світі. Цей 
же інструмент допомагає «Крим-

ській світлиці» (вона тепер вида-
ється в м. Києві) доходити до чи-
тача на території тимчасово оку-
пованої АР Крим. Ліцензія при-
значена саме для ЗМІ. Для бага-
тьох періодичних друкованих 
видань, зокрема районних газет, 
які хотіли б розширити свою ау-
диторію, це дуже потужний ін-
струмент. Індексування у Вікіпе-
дії дає змогу автоматично й 
швидко підіймати ваші новини 
на топові позиції в пошукових 
системах. Далі ці новини можуть 
підхоплювати інформагенції, ви-
ставляти їх на свої сайти з 
обов’язковим посиланням на 
джерело. До речі, під вільною лі-
цензією CC BY працюють нині 
сайти Президента України, Мін-
оборони, а у світі це й «Голос 
Америки», і багато інших».

Валентина Саєнко, головний 
редактор ТРК «Веселка» 
(м. Світловодськ), розкрила 
тему «Кропивницький: чи чути 
мову класиків?», звернувши ува-
гу на те, що в загальноукраїн-
ському ефірі на всіляких ток-
шоу нерідко можна почути й не-
нормативну лексику.

У заходах круглого столу взя-
ли участь Катерина Шевцова 
(Українське радіо), Неля Грабов-
ська (Радіо «Голос Києва»), пред-
ставники регіональної преси – 
Ольга Капустян і Юрій Тосенко 
(ТРА «Новий Чернігів»), Наталя 
Марущак («Вісник Рокитнянщи-
ни», Київська область), Юнус Ер-
догду (МІА «Вектор Ньюз»). Свій 
виступ «Інформаційна акція пре-
си «Рік жертв Великого терору»: 
мовний аспект» підготував для 
оприлюднення в друкованій фор-
мі й автор цих рядків.

Сергій ШЕВЧЕНКО,
заслужений журналіст 

України 
Фото автора

КРУГЛИЙ СТІЛ

-

-



15

ПРОФСПІЛКОВІ 
ВІСТІ   № 16
20 квітня 2017СПОРТ

ПАМ’ЯТЬ ЗЕМЛЯКА 
ВШАНУВАЛИ 

ТУРНІРОМ
У гірському селищі Дубове 
Тячівського району, що в За-
карпатті, відбувся міжна-
родний турнір з волейболу, 
присвячений пам’яті Івана 
Шевері – відомого тренера, 
члена збірної України й об-
ласті з волейболу, колиш-
нього вчителя Дубівської се-
редньої школи. 

Сергій БАРАНЧИКОВ,

спеціально для «ПВ»

Турнір було започаткова-
но ще в 1998 році, а нині 
він є одним з найпопу-
лярніших змагань з цьо-

го виду спорту в області. Орга-
нізатори змагань – Закарпат-
ська обласна організація проф-
спілки працівників освіти і на-
уки (голова Тетяна Повханич), 
Тячівська районна організація 
галузевої профспілки (голова 
Іван Малешко) та оргкомітет, 
сформований волейбольним 
клубом «Карпати» Дубове за 
підтримки шанувальників во-
лейболу – меценатів, серед 
яких народний депутат Украї-
ни Василь Петьовка.

Цього року у турнірі взяли 
участь сім команд. Окрім по-
стійних учасників змагань – 
волейболістів з Дубового, Ниж-
ньої Апші та Ужгорода, на це 
престижне свято спорту приї-
хали також спортсмени з Чер-
нівців, Перечина (Закарпат-
ська обл.) та двох міст Румунії 
– Бая-Маре і Сігет.

На урочистій церемонії від-
криття турніру його учасників 
та численних гостей привітали 
головний суддя змагань, син 
Івана Шевері – Віктор, голова 
обласного комітету профспіл-
ки працівників освіти і науки 
Тетяна Повханич, директор За-
карпатського машинобудівно-
го технікуму В’ячеслав Горо-

бець, помічник народного де-
путата України Василя Петьов-
ки Ігор Грабар. 

За підсумками напружених 
змагань, перше місце і голо-
вний кубок турніру вибороли 
волейболісти м. Перечин. На 
другому місці – спортсмени з 
Нижньої Апші Тячівського ра-
йону, замкнули чільну трійку 
гості з м. Чернівці. 

Усі призери змагань отрима-
ли відзнаки організаторів тур-
ніру. Було відзначено також 
кращих гравців турніру, яких 
нагороджено медалями, кубка-
ми і грамотами. Румунські гос-
ті презентували українським 
спортсменам національні голо-
вні убори. Нагороди перемож-
цям та учасникам змагань вру-
чили головний суддя змагань 
Віктор Шеверя та інші члени 
оргкомітету турніру. 

МАСОВА ФІЗКУЛЬТУРА

Минулого тижня у конференц-залі Міністерства вну-
трішніх справ України відбулась урочиста церемонія 
вшанування спортсменів ФСТ «Динамо» України із зи-
мових олімпійських видів спорту, визнаних кращими 
за результатами участі у головних змаганнях 2016–
2017 років.

Володимир ПОЛЄТАЄВ, 

спеціально для «ПВ»
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НАЙКРАЩИХ 
«ЗИМОВИХ» 

ДИНАМІВЦІВ 
ВІДЗНАЧИЛИ У МВС 
ВШАНУВАННЯ

Ольга Абрамова, Надія Бєлкіна, 
Анастасія Меркушина, Олена 
Підгрушна, Дмитро Підручний – 
топ-п’ятірка спортсменів ФСТ 
«Динамо» із зимових олімпійських 
видів спорту.
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ШАНОВНІ ПЕРЕДПЛАТНИКИ!

ВЕЛИКОДНЯ УТРЕНЯ


