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Верховна Рада України, 
нарешті, ухвалила в 
другому читанні законо-
проект «Про ринок елек-

троенергії». Попередня спроба 
ухвалити документ 6 квітня ви-
явилась провальною. А від пер-
шого до другого читання мину-
ло чимало часу – від 22 вересня 
минулого року. Депутати до-
сить довго розмірковували, що 
принесе новий закон Україні. 
Зауважимо, що до другого чи-
тання до законопроекту було 
надано майже 2 тис. поправок, 
які опрацьовувала спеціально 
створена робоча група. 

Що стало визначальним у 
новому документі? Найперше, 
наголошують експерти, він за-
проваджує новий підхід до ви-
робництва і розподілу електро-
енергії, вводить нових учасни-
ків ринку та нове формування 
тарифів. 

Головне – споживач матиме 
можливість обрати собі поста-
чальника. Це відбудеться, звіс-
но, не одразу, тому що потрібно 
підготуватися до запуску цього 
ринку. Через це закон передба-
чає 2 роки підготовки, а потім 
ще рік перехідного етапу.

Щоб оцінити новаторства за-
кону, потрібно розуміти, яким 
чином функціонує ринок зараз. 
Сьогодні це оптовий ринок, 
який викуповує абсолютно всю 
електроенергію, яку генерують 
усі різновиди виробників.

Загалом існують п’ять дже-
рел, з яких ми отримуємо елек-
троенергію: дорогі – теплоелек-
троцентралі та відновлюваль-
ні джерела, дешевші за ціною 
– теплоелектростанції і найде-
шевші – атомні та гідроелек-
тростанції. Держава виступає 
монополістом, бо електроенер-
гію з різних джерел продає нам 
через приватні обленерго. Ціна 

є непрозорою, через що спожи-
вач не має права вибору.

Новий закон пропонує інші 
правила: щоб постачальники 
конкурували між собою, а спо-
живачі мали право вибору най-
вигіднішого тарифного пакета. 
Відтак обленерго залишаться 
тільки власниками мереж і їм 
платитимуть абонплату.

За ідеєю, виробники отриму-
ють можливість укладати дво-
сторонні угоди купівлі-прода-
жу з учасниками ринку. А під-
приємства, які здійснюють роз-
поділ, повинні бути відділени-
ми від виробників та поста-
чальників. Законопроектом 
прописані гарантії незалежнос-
ті та вільного доступу до мереж 
учасників ринку на підставі пу-
блічних і прозорих договорів. 

Експерти вже припускають, 
що виробники всіма доступни-
ми способами будуть демпінгу-
вати, аби зберегти своїх спожи-
вачів. 

За словами голови Комітету 
Верховної Ради з ПЕК Олексан-
дра Домбровського, це одна з 
найбільш масштабних реформ 
модернізації, де буде жорстка 
конкуренція, де змінюється за-
галом філософія, з договорами 
на добу вперед та балансуючи-
ми потужностями. «Це дасть 
нам змогу змінити енергетичну 
інфраструктуру в Україні», – на-
голошує пан Домбровський.

Аналітики енергетичного 
ринку прогнозують ризики 
зростання вартості електро-
енергії для пересічних спожи-
вачів. Адже після повноцінно-
го введення в дію цього закону 
всі великі виробники отрима-
ють можливість самостійно 
встановлювати ціну на більшу 
частину виробленої електро-
енергії. Відсутність незалеж-
ного регулятора може постави-

ти споживачів у невигідне ста-
новище, коли монопольні учас-
ники диктують свої умови.

Тоді для чого ухвалювали 
цей закон, якщо він ускладнить 
життя споживачам? Експерти 
на це питання однозначної від-
повіді не дають, хоча в один го-
лос запевняють, що він нині 
дуже актуальний для України. 
Адже, як свідчить історія остан-
ніх 20 років, поточна модель 
ринку є своєрідним чорним 
ящиком з незрозумілими ризи-
ками, якими не можна керува-
ти. Якщо говорити спрощено, 
не буде ринку, не буде інвести-
цій, а Україна довго не протри-
мається на старому запасі міц-
ності. Ринок сприяє конкурен-
ції, що рано чи пізно повинно 
оптимізувати ціну на електро-
енергію для споживачів. Ринок 
сам по собі важливий як інстру-
мент підвищення ефективності 
роботи його учасників, за умо-
ви належної конкуренції.

Великі промислові заводи та 
інші споживачі отримають 
можливість купувати електро-
енергію безпосередньо у вироб-
ника, а не через посередників, 
стверджують аналітики. Водно-
час дрібні споживачі купувати-
муть у посередників. На ринку 
електроенергії з’являться трей-
дери. За рахунок великої конку-
ренції трейдерів і виробників 
вдасться досягти зниження 
ціни на електроенергію як у 
країні загалом, так і для спожи-
вача безпосередньо. Однак від 
ухвалення закону до його всту-
пу в силу мине час. Запровади-
ти сучасний ринок електро-
енергії упродовж 2 років досить 
проблематично. До того ж, для 
повноцінного функціонування 
цього закону потрібно прийня-
ти низку підзаконних актів, ко-
дексів і правил.

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
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Щоразу, коли високопос-
тавлені делегації від 
України перебувають 
за кордоном, зазвичай 

головною темою перемовин є 
привабливість країни для інозем-
них інвесторів. Зарубіжні інвес-
тиції – це не тільки гроші, які 
сприяють стабілізації національ-
ної валюти, це нові технології, 
нові робочі місця, і за великим 
рахунком – новий світогляд для 
країни. Це міг би бути великий 
поступ держави у світову цивілі-
зовану спільноту. 
На які інвестиції може розрахо-
вувати наша держава у поточно-
му році? Для цього не зайве про-
аналізувати величину надхо-
джень за минулий рік. Так от: у 
2016 році приплив зарубіжних ін-
вестицій склав 4,4 млрд доларів. 
Однак живими грошима надій-
шов тільки мільярд. Все інше – у 
вигляді конвертацій у капітал 
банків раніше взятих ними кре-
дитів у материнських структур.
Чого очікувати у нинішньому 
році? У Національному банку пе-
редбачають приріст прямих ін-
вестицій в економіку України на 
рівні 1–1,5 млрд дол. США, а вже 
наступного року – близько 
2 млрд. Значних надходжень ін-
вестицій у банківську систему, 
стверджують експерти, очікува-
ти не варто, адже переважна біль-
шість банків з іноземним капіта-
лом уже провели докапіталі-
зацію.
Голова інвестиційної компанії 
Eavex Capital Юрій Яковенко про-
лив світло на стан справ: «Країна 
довгі роки намагалася боротися з 
іноземними інвестиціями. Ми ні-

коли нікого не підпускали до 
приватизації. Виробникам авто-
мобілів ми теж не дали сюди за-
йти. Всі роки приватний інтерес 
стикався з інтересами суспіль-
ства та держави, і в цій нерівній 
боротьбі перемагав не інвестор».
Однак зараз без залучення по-
тужних інвестицій нам не 
вдасться модернізувати країну. 
Додалися ризики блокади Донба-
су, яка дуже шкодить національ-
ній економіці. 
Викладач Единбурзької бізнес-
школи Іван Компан вважає Укра-
їну досить привабливою для ін-
вестицій. Проте… «Є ризики, які 
не дозволяють цивілізованим ін-
весторам приходити в Україну. І 
найголовніше – це подолати 
українську корупцію і зробити 
так, щоб в Україні нарешті почав 
працювати закон. Закон єдиний 
для всіх, і для олігархів, і для іно-
земних інвесторів, і для малого 
бізнесу. Коли інвестор буде від-
чувати себе захищеним, він змо-
же планувати довгострокові ін-
вестиції, а не так, щоб щось вхо-
пити і втекти, як роблять біль-
шість українських бізнесменів», 
– переконує професор.
Сподіватись на те, що українські 
олігархи будуть інвестувати в 
економіку власної держави, мар-
но, зауважують аналітики. У 
часи неконтрольованої привати-
зації вони отримали активи, яких 
не створювали. Але захопили мо-
нополію на обслуговування спо-
живачів. Відтак, це не та когорта 
інвесторів, яких потребує Украї-
на. Тож мусимо розраховувати на 
приплив грошових потоків ви-
ключно з-за кордону. 

ІНВЕСТИЦІЇ: 
РОЗРАХУНКИ  
І РЕАЛЬНІСТЬ

КІЛОВАТ  
У ЗАКОНІ
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ПЕРШЕ Й НЕ ОСТАННЄ

До першотравне-
вих свят ця циф-
р а  с к л а д а є 
1247 грн, що у до-

ларовому еквіваленті не 
дотягує і до 50 американ-
ських зелених. Якщо бути 
точними, то мінімальна 
пенсія та прожитковий 
мінімум становлять усьо-
го 46 дол. США на місяць. 
Якщо ж проаналізувати 
цей показник у щоденно-
му використанні, це скла-
датиме 1,5 дол. Зазирнемо 
до стандартів ООН. Ця по-
важна міжнародна орга-
нізація запропонувала 
свою формулу для визна-
чення рівня бідності. Рі-
вень злиднів починається 
тоді, коли щоденні витра-
ти не дотягують до 5 дол. 
Тож анонсоване Урядом 
«підвищення соціальних 
стандартів» полягає у 
надбавці розміром 65 грн 
на місяць, або 2,4 дол. за 
нинішнім курсом НБУ. 
Експерти переконані, що 
такі уявні підвищення со-
ціальних стандартів не 

перекривають ні рівня ін-
фляції, ні нових кому-
нальних тарифів. Згідно 
закону, мінімальна пен-
сія, зарплата і прожитко-
вий мінімум мали б зрос-
тати як мінімум на рівень 
інфляції. До 1 травня про-
житковий мінімум в 
Україні встановлено на 
рівні 1544 грн, через кіль-
ка днів його підвищать до 
1642 грн. Однак у Мініс-
терстві соціальної політи-
ки визнають, що реаль-
ний прожитковий міні-
мум для українців майже 
вдвічі вищий. Себто за-
програмованої суми не 
вистачає навіть на куций 
набір товарів і послуг.

Протягом останніх 3 
років в Україні практич-
но не проводилася реаль-
на індексація пенсійних 
виплат, наголошують 
аналітики. Хоча в Уряді 
на це мають свою точку 
з о р у .  В і ц е - п р е м ’ є р -
міністр Павло Розенко 
відзвітував, що у минуло-
му році підвищення пен-

сій все-таки було – на 
16%. Інша справа, що під 
таке «покращення» по-
трапила лише незначна 
частина пенсій. 

Громадські активісти 
наполягають на тому, що 
слід провести реальну ін-
дексацію виплат, виходя-
чи з наявних економічних 
показників, а не заганяти 
населення ще глибше за 
межу бідності.

Загалом до оцінки про-
житкового мінімуму в 
експертів чимало претен-
зій. Приміром, для пенсі-
онерів так і не заклали ви-
трати на проїзд у громад-
ському транспорті, хоча 
весь час погрожують ска-
сувати пільги на проїзд. 
Набір ліків теж не витри-
мує жодної критики, вва-
жають аналітики. 

Є й така думка, що про-
житковий мінімум, як 
умовну величину, треба 
взагалі скасувати. Однак 
він фігурує у Конституції 
України, порушувати від-
повідні статті якої влада 
навряд чи наважиться. З 
іншого боку, зробити його 
відповідним до реалій не 
виходить: у бюджеті на це 
бракує коштів.

Тож підвищення соці-
альних стандартів, за сло-
вами Павла Розенка, це та 
мінімальна програма на 
поточний рік, яка вже за-
тверджена. Та він запев-
нив, що як тільки в Пен-
сійному фонді з’явиться 
ресурс на додаткове збіль-
шення мінімальної пенсії 
і прожиткового мінімуму, 
цей відсоток буде ще під-
вищено.

-
-

-

Україна увійшла до десятки країн з найниж-
чим рівнем безпеки, займаючи 127-ме місце із 
136 поряд з такими країнами, як Гондурас, 
Кенія, Єгипет, Венесуела, Нігерія, Пакистан, 
Сальвадор, Ємен та Колумбія. Ці дані було 
оприлюднено в доповіді Всесвітнього еконо-
мічного форуму (ВЕФ) «Конкуренція у подо-
рожі й туризмі – 2017».

Перші місця за рівнем безпеки у рейтингу посіли 
Фінляндія, Об’єднані Арабські Емірати, Іслан-
дія та Оман. 
У плані безпеки, на переконання експертів 

ВЕФ, в Україну на відпочинок їхати не рекомендуєть-
ся. При складанні рейтингу враховувалися такі факто-
ри, як наявність збройних конфліктів на території дер-
жави, рівень злочинності і терористична загроза.
Українці вже звикли, що у популярних міжнародних 
рейтингах наша країна демонструє антирекорд. Однак 
нинішні показники трохи недоречні з огляду на те, що 
7 травня відбудеться урочисте відкриття головного пі-
сенного дійства – Євробачення–2017. Очікується, що 
учасники і глядачі почнуть з’їжджатися до столиці 
України за тиждень, а то й раніше. Звісно, гостей ціка-
вить, наскільки влада готова забезпечити їм високий 
рівень безпеки. 
Президент міжнародної неурядової організації «Між-
народна антитерористична єдність» Олександр Дічек 
очолив Службу безпеки пісенного конкурсу «Євроба-
чення–2017» у Києві. Він уже займався питаннями без-
пеки «Євробачення» в 2005 році. За оцінками європей-
ських представників конкурсу, захід відбувся на висо-
кому рівні. Нинішню програму заходів безпеки пан Ді-
чек презентував главам делегацій країн – учасниць пі-
сенного конкурсу. Не можна порівнювати ситуацію 
12-річної давнини і нинішню, коли в країні йде війна, 
зауважує координатор. 
«Захід цього року буде досить складним у силу різно-
манітних причин. Ми усвідомлюємо глибину джерел 
загроз, на які ми повинні адекватно відповідати. Ми 
підібрали висококваліфіковану команду, яка впора-
ється з усіма ризиками і проведе Євробачення–2017 на 
належному рівні, забезпечивши безпеку як учасникам, 
так і гостям конкурсу», – резюмує президент ГО «Між-
народна антитерористична єдність».
Колишній співробітник карного розшуку Володимир 
Корнієнко наполягає на створенні спеціального штабу 
для забезпечення громадського порядку. Співробітни-
ки такого підрозділу мали б проводити серйозну про-
філактику для виявлення злочинців, яким закортить 
«потрусити» іноземних гостей. 
Забезпечувати правопорядок під час проведення між-
народного конкурсу естрадної пісні будуть 10 тис. по-
ліцейських, військовослужбовців Національної гвар-
дії, працівників Державної прикордонної служби та 
Державної служби з надзвичайних ситуацій. 
«Буде залучатися велика кількість додаткових сил. 
Тому нам необхідно, насамперед, організувати чітку 
взаємодію між підрозділами», – зазначив перший за-
ступник міністра внутрішніх справ України Сергій 
Яровий.
Правоохоронці не виключають можливості провока-
цій, оскільки певні сили можуть перешкоджати ходу 
конкурсу, щоб представити Україну в невигідному 
світлі перед світовим співтовариством.

-

-

КОМЕНТАР

СПРОСТОВУЮЧИ 
РЕЙТИНГИ

Підвищення мінімального розміру пенсій 
до 1312 грн відбудеться вже 1 травня 2017 
року. Про це заявив віце-прем’єр-міністр 
України Павло Розенко.

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ У 
ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ  
(у дол. США)

186

96
68 79 58
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25 квітня у м. Києві відбулося 
засідання Ради Федерації 
профспілок України. На по-
рядку денному – пошук шляхів 
ефективного вирішення най-
більш актуальних та гострих 
питань соціально-економічно-
го захисту мільйонів спілчан.

Вів засідання Голова СПО 
об’єднань профспілок, Голова 
ФПУ Григорій Осовий.

У заході також взяли участь 
та виступили перший віце-прем’єр-
міністр – міністр економічного розви-
тку і торгівлі України Степан Кубів, 
міністр соціальної політики України 
Андрій Рева, народний депутат Украї-
ни, представник ФПУ у 
парламенті Сергій Каплін.

Про виконання вимог 
профспілок із захисту прав 
та інтересів працюючих і 
пріоритетні завдання на 
2017 рік доповів Голова 
ФПУ Григорій Осовий (по-
вний текст виступу – на 
стор. 5). Заслухавши інфор-
мацію, Рада ФПУ постано-
вила, що під тиском проф-
спілок відбулися певні по-
зитивні зрушення, проте 
вони є недостатніми для за-
безпечення гідного життя 
громадян. Тож керівництво 
ФПУ, членські організації 
мають продовжити роботу 
щодо реалізації вимог 
профспілок, беручи актив-
ну участь у проведенні ре-
форм. Рада також схвалила 
Операційний план дій на 
забезпечення виконання 
пріоритетних завдань на 
2017 рік.

У зв’язку з проголоше-
ною пенсійною реформою 
Рада ФПУ звернулася до Президента 
України з пропозицією взяти під осо-
бистий контроль стан підготовки і про-
ходження у Верховній Раді законопро-
екту про пенсійну реформу задля недо-

пущення порушення, звуження змісту 
й обсягу існуючих пенсійних прав гро-
мадян України. Серед вимог до Кабмі-

ну – негайно опри-
люднити законопро-
ект про пенсійну ре-
форму, розпочати пе-

реговори з профспіл-
ковими об’єднаннями 
України щодо розроб-
ки оптимального ва-
ріанту реформи для 
забезпечення спра-
ведливості пенсійної 
системи, віднахо-
дження ресурсів для 
підвищення пенсій в 
економіці країни, а 
не в кишенях пенсіо-
нерів. У свою чергу, 
народних депутатів 
Рада ФПУ закликала 
не приймати до роз-
гляду і не голосувати 
за законопроект, 
яким обмежувати-
муться пенсійні пра-
ва громадян України 
і який не пройшов 
процедуру обговорен-
ня із СПО об’єднань 
профспілок на націо-

нальному рівні.
Народний депутат Сергій Каплін 

прозвітував перед членами Ради ФПУ 
про свою роботу як представника проф-
спілок у парламенті. Він також закли-

кав долучитися до маршу трудящих, 
який відбудеться 1 травня у м. Києві, 
наголосивши, що цього року люди пра-
ці в Україні відзначатимуть цей день 
разом з усім світом, адже День міжна-
родної солідарності трудящих вшано-
вують у 143 країнах.

Міністр соціальної політики Андрій 
Рева виступив з доповіддю про вико-
нання завдань Програми діяльності 
Уряду у сфері соціальної політики.

Заслухавши інформацію заступника 
Голови ФПУ Володимира Саєнка щодо 
ситуації, що склалася у майновому 
комплексі ФПУ, Рада постановила до-
ручити йому разом з головами прав-
лінь та наглядових рад ПрАТ «Укр-
проф оздоровниця» і «Укрпрофтур» про-
довжити реалізацію заходів, спрямова-
них на стабілізацію фінансово-еконо-
мічної ситуації в суб’єктах господарю-
вання цих товариств, а також посилен-
ня захисту майнових прав профспілок.

Варто зазначити, що у переддень за-
сідання Ради ФПУ, 24 квітня, відбулося 
чергове засідання Президії ФПУ, де 
значну увагу було зосереджено на ви-
значенні позиції профспілок щодо про-
екту Трудового кодексу України, осно-
вних напрямах бюджетної політики на 
2018 рік та пропозиціях ФПУ щодо них, 
а також посиленні громадського конт-
ролю за додержанням законодавства 
про працю в сучасних умовах.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»
Фото Олексія ПЕТРУНІ

ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННЯ – 
ЗАХИСТ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

РАДА

ВІТАННЯ

ЮВІЛЕЙ

ВІТАЄМО  
З ПЕРШОТРАВНЕМ!

-

-

-

-

Григорій ОСОВИЙ,
Голова Федерації профспілок України

Перед початком урочистих зборів гос-
тям пропонували відвідати виставку 
раритетних пам’яток організації, 
ознайомитись з історією зародження 

та розвитку заводського профспілкового ко-
мітету. Організацію привітали т.в.о. прези-
дента компанії – голови правління ДАХК «Ар-
тем» Антон Карпенко, від імені Голови ФПУ 
Григорія Осового його заступник Євген 
Драп’ятий, голова Профспілки авіабудівни-
ків України Ярема Жугаєвич, голова Київ-
ської міської ради профспілок Валентин 
Мельник, заступник генерального секретаря 
МЄФМ Туражон Раупов, радник заступника 
генерального директора ДК «Укроборон-
пром» з авіабудування та виробництва Кате-
рина Баришева, голова ПО ПАУ на ДП «Анто-
нов» Віктор Гуска, голова ПО ПАУ на «Заводі 
410 ЦА» Антон Смородін та ін.
Відбулися урочисте підписання прийнятого 
конференцією колективного договору ДАХК 
«Артем» на 2017–2018 роки, демонстрація філь-
му про ПО ПАУ в ДАХК «Артем», виступи само-
діяльних колективів та команди КВК компанії. 
На адресу профкому ДАХК «Артем» продовжу-
ють надходити численні привітання від колег.
Щиро дякуємо за теплі та сердечні вітання всім 
нашим колегам, соціальним партнерам та дру-
зям. Сподіваємось, що наступні 100 років діяль-
ності ПО ПАУ в ДАХК «Артем» будуть не менш 
продуктивними та насиченими здобутками, пе-
ремогами й активними діями, спрямованими 
на захист інтересів працівників.

19 квітня відбулися урочисті заходи з 
нагоди 100-річчя від дня заснування 
профорганізації в ДАХК «Артем».

-

-

-

-

-

-

-
-

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

-
-
-
-

-

-

-
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«Шановні колеги!
Сьогодні минає рівно рік і один місяць 

після VII З’їзду ФПУ. І цілком очевидно, що 
нам потрібно об’єктивно оцінити, що зробле-
но ФПУ і членськими організаціями в цей пе-
ріод, які були здобутки, чого не вдалося до-
сягти та якими мають бути наші наступні дії 
для реалізації завдань, визначених З’їздом.

Нагадаю, що З’їзд проходив під гаслом: 
«Працю – Україні, гідність–людині, добро-
бут – родині!», а завдання на п’яти річний 
період були визначені Стратегією діяльнос-
ті ФПУ «Європейський вибір».

ФПУ виділила два головні напрями ді-
яльності:

– посилення захисту членів профспілок 
в умовах масштабних реформ, що здійсню-
ються державою;

– модернізація самої Федерації профспі-
лок задля посилення її впливу на суспільні 
процеси.

Щодо першого напряму, для ФПУ це, на-
самперед, представництво і захист інтере-
сів спілчан при прийнятті державних рі-
шень. Через представництво в Кабінеті Мі-
ністрів, урядових і парламентських коміте-
тах ФПУ опрацьовано понад 4 тис. норма-
тивно-правових актів, більш ніж до 600 вне-
сено профспілкові пропозиції, зокрема й 
про відхилення як таких, що звужували або 
скасовували права працівників і профспі-
лок. Щоправда, не все нам вдалося заблоку-
вати, зокрема при прийнятті законопроекту 
про Державний бюджет на 2017 рік.

Практична робота і взаємодія із соціаль-
ними партнерами була спрямована на ста-
білізацію роботи трудових колективів та 
подолання економічної кризи. Як резуль-
тат, маємо хоч і невелике – 2,2%, але зрос-
тання ВВП після провальних результатів 
економічної діяльності в 2013–2015 роках. 

Це дало поштовх для активізації зайня-
тості на ринку праці. У І кварталі п.р. дещо 
зменшилась кількість безробітних, і тен-
денція до зростання економіки зберігаєть-
ся. Однак унаслідок блокадних дій на сході 
країни та захоплення бойовиками низки 
підприємств відчутно постраждали колек-
тиви металургів, гірників, транспортників.

Крім того, виникла загроза недоотри-
мання держбюджетом доходів на десятки 
мільярдів гривень, що становить ризики 
також і для працівників бюджетної сфери. 
У цій ситуації ми повинні бути готовими 
своєчасно і адекватно реагувати, щоб не до-
пустити погіршення становища людей.

Особливої уваги наразі потребують трудо-
ві колективи підприємств хімічної галузі, яка 
фактично зупиняється. На засіданні Націо-
нального комітету з питань розвитку промис-
ловості ми спільно з роботодавцями ініціюва-
ли розгляд цього питання, підготовлені необ-
хідні рішення, що потребують невідкладного 
прийняття Урядом для стабілізації ситуації.

Нагальними на сьогодні є питання ви-
значення перспективи роботи вугільних 
шахт, машинобудівного комплексу, тран-
спортної галузі, енергетичного сектору. На-
зріло й питання щодо прийняття загально-
державної стратегії підтримки і розвитку 
вітчизняної промисловості. 

Наступне, на чому хотів би зосередити ува-
гу, це наша боротьба за підвищення заробітної 
плати, й те, чого ми досягли у цьому питанні, 
як альтернатива зростанню цін і тарифів.

Мінімальну зарплату підвищено вдвічі 
порівняно з 2016 роком, тобто вперше за роки 
Незалежності її встановлено на рівні фак-
тичного прожиткового мінімуму. Ми цього 
постійно домагалися і нарешті це сталося. 

З 1 січня п. р. жоден роботодавець не має 
права платити менше, що дозволить скоро-
тити кількість працюючих бідних майже на 
3 млн.

Відчутне підвищення зарплати – на 30–
50% – отримали вчителі, лікарі, держслуж-
бовці.

Загалом по економіці, якщо порівняти 
лютий п.р. і відповідний період 2016 року, 
середня зарплата зросла на 35,4%. І що не 
менш важливо, її ріст перевищував інфля-
цію. Через систему колективних договорів 
і угод профспілки домоглися збільшення 
фонду оплати праці на 40 млрд грн. І, під-
креслю, це лише в бюджетній сфері.

Це наше з вами, колеги, досягнення. І 
людям про це потрібно розповідати, особли-
во, коли ставиться питання про сплату вне-
сків з підвищеної зарплати.

Звичайно, ми розуміємо, що у започатко-
ваній реформі оплати праці є певні недоліки 
і над їх усуненням нам треба спільно із соці-
альними партнерами ще попрацювати. Але 
в жодному разі не відступати назад, а актив-
но просуватися вперед шляхом наближення 
до європейських соціальних стандартів.

Виходячи з ресурсних можливостей еко-
номіки та її нинішньої вкрай низької част-
ки у собівартості продукції підприємств, 
ми вважаємо, що зарплата кваліфікованих 
працівників має вже зараз бути на рівні 
близько 500 євро. До речі, на це вказує й екс-
пертне середовище, що саме такий рівень 
мотивував би людей працювати в Україні, 
а не виїжджати за кордон.

Безперечно, досягнення таких рубежів 
можливо завдяки відновленню соціального 
діалогу на національному рівні, посилення 
взаємодії з Урядом та об’єднаннями органі-
зацій роботодавців у питаннях соціально-
економічного розвитку, про що не могло 
бути й мови з попереднім Урядом, який іг-
норував соціальний діалог.

Фундамент уже закладено Генеральною 
угодою на 2016–2017 роки, де визначено 158 
зобов’язань як Уряду і роботодавців, так і 
спільних дій соціальних партнерів.

За участю Міжнародної організації пра-
ці підписано тристоронній Меморандум 
щодо реалізації Програми гідної праці на 
наступні чотири роки. МОП активно залу-
чає до цієї роботи ресурси країн-донорів. 
Найбільш продуктивно наразі ведеться ро-
бота із зміцнення потенціалу і контрольних 
функцій Державної інспекції праці. Як ви 
знаєте, саме за сприяння МОП і під тиском 
профспілок парламент скасував свою забо-
рону на інспектування робочих місць.

Чому ми на цьому наполягали? Тому що 
порушення трудових прав, безпеки й охоро-
ни праці, на жаль, є досить поширеним яви-
щем і має тенденцію до зростання. У 2016 
році виявлено порушення прав понад 240 
тис. спілчан. А найбільш прикро, коли ги-
нуть і отримують каліцтва люди. Пригадай-
мо недавній трагічний випадок на шахті 
«Степова» Львівської області.

Тому ми маємо посилити контроль за 
безпекою праці на всіх рівнях. З цією метою 
ФПУ укладено угоди про співпрацю з Дер-

жавною службою з питань праці та Уповно-
важеним Верховної Ради з прав людини. 
Вчора на засіданні Президії ФПУ ми про-
аналізували стан цієї роботи.

На жаль, кадровий потенціал правовиків 
та технічних інспекторів ФПУ й членських 
організацій постійно скорочується через об-
межене фінансування, що є неприпустимим 
в умовах, коли все більше спілчан потребу-
ють правової допомоги. У проекті бюджету 
ФПУ на цей рік ми передбачили донорську 
допомогу територіальним профоб’єднанням 
для створення правових центрів на місцях.

Разом з тим, членським організаціям 
потрібно значно більше залучати до цієї ро-
боти профспілкових активістів на місцях. 
Сьогодні ми вже маємо в своєму активі 5200 
громадських інспекторів. Це, безумовно, 
критично мало для реагування в сфері пра-
ці, де зайняті більше 5 млн спілчан.

Особливої ваги це питання набуває у 
зв’язку з очікуваним прийняттям нового 
Трудового кодексу. Вчора на Президії ФПУ 
ми проаналізували законопроект, підготов-
лений до другого читання, та визначили 
наші подальші дії. Звертаюсь до членів Ради 
з проханням організувати зустрічі з народ-
ними депутатами в округах, довести до кож-
ного з них профспілкову позицію, роздаткові 
матеріали з цього питання ви маєте. Наше 
завдання – заручитися депутатською під-
тримкою, щоб жодне з положень проекту, 
які стосуються прав і гарантій працівників, 
а також профспілок, не були вилучені.

Немало зроблено представниками проф-
спілок у складі парламентської робочої ко-
місії з опрацювання проекту нового Трудо-
вого кодексу. Хочу подякувати Сергію 
Українцю, Ірині Тубєлець, Павлу Прудніко-
ву, а також народним депутатам Сергію Ка-
пліну, Вадиму Івченку, які від імені Спіль-
ного представницького органу профспілок 
внесли 112 принципово важливих поправок 
до законопроекту і, що не менш важливо, 
більшість з них вони відстояли у профіль-
ному Комітеті Верховної Ради.

Так, звичайно, це ще не гарантія прийнят-
тя профспілкових пропозицій у сесійній залі, 
і ми маємо бути готовими жорстко відстою-
вати права працівників, якщо внесені поправ-
ки будуть відхилені. Адже йдеться, власне, 
про Трудову Конституцію країни, якою бу-
дуть користуватися мільйони трудящих.

Хочу окремо зупинитися на виконанні 
профспілкових вимог до органів влади і ро-
ботодавців, затверджених на попередньому 
засіданні Ради. Вони постійно перебували у 
фокусі уваги практичної роботи Президії, 
керівництва ФПУ. Були задіяні різноманітні 
інструменти впливу: робочі зустрічі з 
Прем’єр-міністром, членами Уряду, керівни-
цтвом об’єднань організацій роботодавців. 
На посилення тиску, як ви пам’ятаєте, 6 лип-
ня 2016 року в м. Києві було проведено 50-ти-
сячний Всеукраїнський марш протесту у 
зв’язку з підвищенням ціни на газ для насе-
лення. А на підтримку профспілкових вимог 
до державного бюджету 8 грудня 2016 року 
було проведено 10-тисячну акцію під стіна-
ми Кабінету Міністрів і Верховної Ради.

Слід зазначити, що у цей період свої га-
лузеві дії на захист прав спілчан провели 
всеукраїнські профспілки: охорони 
здоров’я, освітян, автомобільного транспор-
ту, лісового господарства, атомників, на-

фтогазпрофспілка. Стан виконання вимог 
докладно викладено у проекті постанови 
Ради ФПУ та роздаткових матеріалах.

Зупинюсь лише на вимогах, які потребу-
ють подальшого вирішення та нової тактики 
дій. Незважаючи на цілий комплекс прийня-
тих заходів пом’якшу вального характеру для 
населення, зниження ціни на газ і тарифів на 
житлово-комунальні послуги не відбулось. 
Уряд категорично не погоджується з нашою 
вимогою, посилаючись на міжнародні 
зобов’язання з реформування енергетичного 
сектору та необхідність боротьби з корупцією.

У лютому на засіданні Національної 
тристоронньої соціально-економічної ради 
за участю Глави та членів Уряду ми знову 
поставили це питання на обговорення і бачи-
мо, що нам потрібно змінювати вектор ви-
мог, а саме: домагатися прозорості та обґрун-
тованості цін і тарифів, адекватного підви-
щення рівня соціального захисту людей. 
Нам потрібно нарешті примусити Верховну 
Раду долучитися до цієї проблематики і ви-
користати свій парламентський контроль за 
діяльністю природних монополій у державі.

І все ж таки, колеги, ми розуміємо, що 
немає іншої альтернативи підвищенню цін 
і тарифів, як підвищення заробітної плати, 
пенсій, стипендій. Наше гасло «Європей-
ським цінам – європейські зарплати» збері-
гає свою актуальність. До речі, і європей-
ські профспілки також розгорнули масш-
табну півторарічну акцію за підвищення 
заробітних плат як альтернативу нав’язува-
ному урядами режиму жорсткої економії.

У цьому місяці разом з організаціями 
громадянського суспільства ми провели 
спільну акцію протесту і домоглися скасу-
вання рішення НКРЕКП про запроваджен-
ня абонплати на газ.

Однак, ми маємо також взяти до уваги, 
що децентралізація передбачає передання 
повноважень щодо встановлення тарифів на 
послуги ЖКГ на місцевий рівень, і це потре-
буватиме з боку територіальних об’єднань 
консолідації дій з усіма зацікавленими ор-
ганізаціями для забезпечення дієвого гро-
мадського контролю за ціноутворенням.

Інша вимога, щодо якої ми поки що не 
досягли позитивного результату, – хроніч-
на заборгованість із заробітної плати, яка 
постійно коливається в межах 2 млрд грн.

Колеги, хочу звернути вашу увагу, що 
на економічно активних підприємствах пи-
тання своєчасності виплати зарплати фак-
тично врегульовано законодавством. Однак 
на практиці ці норми не виконуються.

Тому в проекті нового Трудового кодек-
су для посилення прав працівників ми за-
пропонували два нових важелі впливу на 
роботодавця: компенсацію роботодавцем за 
затримку зарплати у розмірі облікової став-
ки Нацбанку за кожний день затримки та 
право працівника не ставати до роботи з га-
рантією виплати йому середньої зарплати, 
якщо термін затримки становить більше 7 
днів. На підприємствах-банкрутах, де нако-
пичилося понад 650 млрд грн зарплатних 
боргів, єдиним засобом розрахунку має ста-
ти створення державних гарантійних уста-
нов, відповідно до європейської практики. 
Над цим ми спільно із соціальними партне-
рами працюємо і згідно зобов’язань Гене-
ральної угоди маємо подати до Верховної 
Ради відповідний законопроект.

На стадії вирішення – питання щодо від-
новлення права на пільгове пенсійне забез-
печення (Списки №1 і №2) працівників, за-
йнятих на шкідливих і небезпечних робо-
тах (термін – ІІ квартал п.р.), а також віднов-
лення санаторно-курортного лікування пра-
цівників за участю Фонду соціального стра-
хування (очікується цього року, після завер-
шення процедури реорганізації).

Цей рік буде для членів профспілок, усьо-
го суспільства досить напруженим, виходячи 
з кількості і масштабів проведення реформ, 
визначених в урядовій Стратегії до 2020 року.

Серед найближчих – пенсійна реформа, 
яка стосується як працюючих, так і пенсіо-
нерів. Тому ми внесли на розгляд засідання 
Ради ФПУ Заяву з відповідними застере-
женнями та пропозиціями.

Медична реформа вже фактично розпо-
чалася і передбачає докорінні зміни в системі 
організації охорони здоров’я і зачіпає кожну 
українську сім’ю. Нас вкрай турбує відсут-
ність діалогу МОЗ і Уряду з профспілками. 
При тому, що при реформуванні можуть бути 
звужені або взагалі ліквідовані права грома-
дян на доступну, безоплатну медичну допо-
могу. І найгірше, що в цій ситуації ігноруєть-
ся професійна думка фахівців галузі.

Тому ми наполягли, щоб це питання 
було внесено на розгляд тристоронньої со-
ціально-економічної ради у травні п.р. За-
втра це питання розглядатиме також пле-
нум ЦК профспілки охорони здоров’я.

Щодо освітньої реформи, мають бути 
прийняті принципово нові закони про серед-
ню, професійно-технічну освіту і вищу шко-
лу. На жаль, сьогодні відбувається знижен-
ня якості підготовки фахівців під впливом 
комерціалізації освіти і бюджетного недофі-
нансування. Опитування, проведене в бізнес-
середовищі, показало, що лише кожен тре-
тій фахівець має достатню професійну під-
готовку і компетенцію, щоб бути конкурент-
ним на ринку праці. Це велика проблема, 
яка не може не турбувати професійні спілки. 
Навчання впродовж всього трудового життя 
– усталена практика діяльності профспілок 
у розвинутих країнах. І тут є велике поле для 
спільної діяльності з роботодавцями.

Насамкінець кілька слів про хід внутріш-
ніх реформ безпосередньо у ФПУ, виходячи із 
завдань, визначених стратегією модернізації. 
Відверто скажу: цей процес іде доволі склад-
но. Сьогодні постійна комісія Ради ФПУ з фі-
нансів та бюджетної роботи буде інформува-
ти вас про запровадження єдиної фінансово-
бюджетної політики в рамках ФПУ. Що сто-
сується змін до Статуту ФПУ, то це питання 
потребує подальшого обговорення. Вчора ми 
на засіданні Президії ще раз у цьому пере-
свідчилися. Однак, переконаний, що без орга-
нізаційно-фінансового зміцнення ФПУ і її 
членських організацій ми не зможемо ефек-
тивно захистити наших спілчан, а це підри-
ватиме довіру до профспілок як організації 
соціального захисту людини праці. Тому ми 
не можемо надалі відкладати проведення 
внутрішніх реформ. Пропонується наступне 
засідання Ради присвятити розгляду саме 
цих питань. Нам потрібна єдність і солідар-
ність дій. Адже саме в цьому сила профруху.

Шановні колеги, розраховую на ґрунтов-
ний аналіз ситуації і конструктивні пропо-
зиції в ході обговорення питань порядку 
денного засідання Ради».

ДОПОВІДЬ ГОЛОВИ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ НА ТРЕТЬОМУ ЗАСІДАННІ РАДИ ФПУ 25 КВІТНЯ 2017 РОКУ
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Основною вимогою протест-
них акцій профактиву 
Бурштинської ТЕС у 2016 
році було збільшення рів-

ня заробітної плати. За словами го-
лови профкому Руслана Карвацько-
го, адміністрація неохоче йшла на 
зустріч протестувальникам. Проте, 
в минулому році профспілковому 
комітету спільно з адміністрацією 
таки вдалося покращити низку 
соціальних стандартів.

Насамперед енергетики до-
моглися підвищення рівня 
оплати праці, зокрема йдеться 
про надурочні години. За норма-
тивними актами, вахтовий пра-
цівник повинен відпрацьовувати 
2004 години на рік. Фактично в по-
передні роки мали місце перепрацю-
вання робочого часу, які або не вра-
ховувалися, або оплачувалися лише 
частково. Минулоріч ситуація змі-
нилася на краще. Всім, хто працює 
вахтовим методом, перепрацюван-
ня почали оплачувати в подвійному 
розмірі. У вересні минулого року за 
півріччя адміністрація Бурштин-
ської ТЕС виплатила працівникам 
за перепрацьовані години і понад-
нормовий час 3,5 млн грн.

Вирішені проблемні питання 
пов’язані з роботою у шкідливих 
умовах. Після проведення атестації 
робочих місць працівникам, які 
мали 8% шкідливості при виконанні 

виробничих завдань, цей показник 
визначено в розмірі 12%. Підвищено 
відсоток шкідливості іншим катего-
ріям працюючих, що позначається 
на збільшенні додаткової відпустки 
за шкідливі умови праці.

Відповідно до змін, що внесені до 
колективного договору, виплачу-
ються оклади працівникам при до-
сягненні ювілейних дат. Важливо 
також, що при виході на пенсію 
енергетики одержують доплату в 
розмірі 12 посадових окладів.

Останнім часом збільшилися ви-
трати адміністрації та профкому 
станції на соціальні потреби. Пра-
цівники та члени їхніх сімей мають 
змогу безкоштовно відвідувати ба-

сейн. Упорядковано базу відпочин-
ку «Легенда», що відтепер має фут-
больне та волейбольне поля. Це до-
зволяє активно залучати працівни-
ків до занять фізкультурою та 
 спортом.

Адміністрація та профком дба-
ють про здоров’я енергетиків. У 2016 
році оздоровлено 2363 працюючих, 
1439 дітей працівників, а також 117 

пенсіонерів, колишніх виробнич-
ників. Загалом на оздоровлення 

було витрачено 3 млн 31 тис. грн.
Відбулися позитивні зрушен-

ня в оплаті праці, задоволенні 
соціальних потреб працівни-
ків. Проте профкому не скрізь 
вдалося досягнути порозумін-
ня з адміністрацією. Напри-

клад, за маневреність блоків 
станція отримала від енергорин-

ку в жовтні минулого року 145 млн 
грн, а заплатила працівникам, які 
брали в цьому участь, лише 344,5 
тис. грн, що складає 0,23% від вказа-
ної суми. Як було використано ре-
шту одержаних прибутків, колекти-
ву станції невідомо.

Подальшу боротьбу за поліпшен-
ня конституційних прав працівни-
ків профком Бурштинської ТЕС вва-
жає своїм статутним обов’язком.

Василь ГРИНЬКІВ,
голова Івано-Франківської 

обласної організації профспілки 
працівників енергетики та 

електротехнічної промисловості

Одним з рушіїв розвитку вироб-
ництва країни є робітничий клас, 
який створює матеріальні ресур-
си. Головне завдання профспі-
лок – високий рівень заробітної 
плати робітничого персоналу, 
відстоювання честі та гідності 
працівників, що надзвичайно 
важливо нині, в час падіння пре-
стижу робітничих професій. У 
цій ситуації як ніколи потрібна 
сильна профспілка, що пред-
ставляє в переговорах з робото-
давцем інтереси спілчан. Де є 
активна профспілка, там є ефек-
тивний колективний договір та 
належний соціальний пакет.

-

-
-
-

-

-

ДОСВІД

ПРОФКОМ БУРШТИНСЬКОЇ ТЕС: 
НА ЗАХИСТІ ІНТЕРЕСІВ СПІЛЧАН

У 
МИНУЛОМУ 

РОЦІ ПРОФСПІЛКО-
ВОМУ КОМІТЕТУ СПІЛЬНО 

З АДМІНІСТРАЦІЄЮ ВДАЛО-
СЯ ПОКРАЩИТИ НИЗКУ СОЦІ-

АЛЬНИХ СТАНДАРТІВ. НАСАМПЕ-
РЕД, ЕНЕРГЕТИКИ ДОМОГЛИСЯ 
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОПЛАТИ 

ПРАЦІ, ЗОКРЕМА ЙДЕТЬ-
СЯ ПРО НАДУРОЧНІ 

 ГОДИНИ.

НА ЧАСІ

Про це йдеться у 
статистичній ін-
формації, опри-
людненій Держав-

ною службою зайнятості.
Кількість осіб, працевла-
штованих за сприяння 
Державної служби зайня-
тості, зросла на 27 тис., 
або 16%, порівняно з І 
кварталом 2016 року та 
становила 199,3 тис. При 
цьому майже половина з 
них були працевлаштова-
ні оперативно до надання 
статусу безробітного. 
Крім того, 59,2 тис. осіб 
були залучені до громад-
ських та інших робіт тим-
часового характеру.
Кількість роботодавців, 
які співпрацювали з цен-
трами зайнятості, збіль-
шилася на 21% та стано-
вила 83 тис. Кількість ва-
кансій у базі даних Дер-
жавної служби зайнятості 
збільшилася на 27% – до 
319 тис. одиниць.
Задля забезпечення відпо-
відності професійно-квалі-
фікаційного рівня шука-
чів роботи вимогам робо-
тодавців, за сприяння Дер-
жавної служби зайнятості 
понад 75 тис. безробітних 
проходили професійне на-
вчання, що на 7% більше, 
ніж у відповідному періо-
ді 2016 року. Зокрема, кіль-
кість безробітних, які на-
вчалися в центрах профе-
сійно-технічної освіти 
Державної служби зайня-
тості, зросла на 17% та ста-
новила майже 20 тис.
Серед безробітних, зареє-
строваних у Державній 
службі зайнятості станом 

на 1 квітня 2017 року, 
чверть раніше працювали 
в сільському, лісовому та 
рибному господарствах; 
17% були зайняті в дер-
жавному управлінні, обо-
роні, обов’язковому соці-
альному страхуванні; 
кожний сьомий з числа 
безробітних раніше пра-
цював у торгівлі, ремонті 
або переробній та добув-
ній промисловості.
За професійними групами 
серед зареєстрованих без-
робітних переважають за-
конодавці, державні 
службовці, керівники, ро-
бітники з обслуговуван-
ня, експлуатації машин і 
працівники сфери торгів-
лі та послуг.
На 1 квітня 2017 року кіль-
кість вакансій, заявлених 
роботодавцями до Держав-
ної служби зайнятості, по-
рівняно з відповідним пері-
одом минулого року зросла 
наполовину та становила 
понад 73 тис. одиниць. 
Крім того, в базі даних 
служби зайнятості місти-
лася інформація про 36 тис. 
пропозицій роботи, отри-
маних з інших джерел.
За професійними групами 
найбільший попит у робо-
тодавців мали робітники 
з обслуговування устатку-
вання та машин (24%), а 
також кваліфіковані ро-
бітники з інструментом 
(18%). Завдяки зростанню 
кількості вакансій та ско-
роченню зареєстрованих 
безробітних суттєво зни-
зився дисбаланс між по-
питом і пропозицією на 
ринку праці.

Станом на 
1 квітня 2017 
року офіцій-
на кількість 
безробітних, 
які перебува-

ли на обліку в Державній 
службі зайнятості, знизилася до 406,8 тис. 
осіб, що на 13% менше, ніж у відповідний пе-
ріод минулого року (467,5 тис.). На одне 
вільне робоче місце претендували 6 безро-
бітних (минулоріч – 9).

ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЙБІЛЬШЕ ВАКАНСІЙ МАЮТЬ МІСЦЕ:

22%
20%

16%-
-
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-
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Геннадій Науменко закінчив фі-
лологічний факультет Київсько-
го державного університету ім. 
Т. Шевченка, працював на вироб-

ництві, у молодіжних організаціях 
столиці. Та не давала йому спокою 
давня романтична мрія – мандрувати, 
дивовижна можливість пізнавати 
світ навколо себе та розкривати себе 
світові.

У 25 років він став директором но-
воствореного Київського відділення 
Бюро міжнародного молодіжного ту-
ризму (БММТ) «Супутник». Довелося 
займатися організацією дозвілля 
юних туристів – школярів і студентів, 
робітничої та сільської молоді у на-
шій країні і за кордоном, а також при-
йомом у нас іноземців. 

Із часом цей рух набув значного по-
ширення і з ініціативи Геннадія Нау-
менка в 1972 році створюється Україн-
ське республіканське БММТ «Супут-
ник», яке він очолював протягом май-
же 10 років. По суті, це вже була солід-
на туристична агенція із сотнею підві-
домчих філіалів, готелів, підприємств 
харчування, транспортних організа-
цій в усіх великих туристичних цен-
трах країни, яка обслуговувала щоро-
ку близько 2 млн туристів і співпрацю-
вала із 500 іноземними молодіжними 
організаціями. Разом з діючими по-
тужними за своїми виробничими мож-
ливостями Головним управлінням з 
іноземного туризму при Уряді Украї-
ни, яке обслуговувало зарубіжних гос-
тей, і Республіканською радою з туриз-
му та екскурсій профспілок, яка опіку-
валася співвітчизниками всередині 
країни, молодіжний «Супутник» вхо-
див до монополістичної туристичної 
трійки України.

У 1981–1985 роках Геннадій Пилипо-
вич працює першим заступником го-
лови правління товариства «Украї-
на», яке займалося зміцненням кон-
тактів з українською діаспорою в ін-
ших країнах світу. За його безпосеред-
ньою участю в багатьох зарубіжних 
країнах встановлюються пам’ятники 
велетням української культури Тара-
су Шевченку, Лесі Українці, Івану 
Франку. Відбувається обмін делегаці-
ями так званої «народної диплома-
тії». Відкриваються етнографічні та 
інші тематичні виставки про нашу 
країну, проводяться фестивалі друж-
би, концерти, морські і річкові круїзи, 
ярмарки української книги…

Потім протягом 8 років він очолює 
деканат Українського філіалу Інсти-
туту підвищення кваліфікації праців-
ників туристично-екскурсійних орга-
нізацій. Захистив дисертацію на зван-
ня кандидата історичних наук. 

У 1993 році Геннадій Науменко ра-
зом з колегами створив перший дер-
жавний орган, який у комплексі відав 
туристичною сферою, – Держкомту-
ризм, працював заступником голови, 
брав безпосередню участь у розробці 

першого в історії України Закону 
«Про туризм», підготовці відповідних 
проектів указів Президента, визна-
чальних постанов Кабінету Міністрів 
України, державних програм розви-
тку галузі, рекомендацій щодо ліцен-
зування туристичних фірм і контро-
лю за якістю туристично-екскурсій-
них послуг. 

Велике значення Геннадій Пилипо-
вич надавав участі туристично-екс-
курсійних організацій України у між-
народних виставках і конференціях, 
що підвищувало імідж України. За-
вдяки його наполегливим зусиллям 
наша країна у 1997 році вступила до 
Всесвітньої туристичної організації 
(ВТО) – головної міжнародної міжуря-
дової організації, виконавчого органу 
ООН, що відповідає за розробку і 
впровадження світової туристичної 
політики. Зрозуміло, все це дало рі-
шучий поштовх у розвитку туризму 
та курортної справи країни, в органі-
зації відпочинку населення.

З 2001 року і до недавнього часу 
професор Геннадій Науменко працю-
вав завідувачем кафедри і першим 
проректором Інституту туризму, який 
він у свій час також заснував. Досвід-
чений педагог, він усі свої багаті зна-
ння та практичні навики щедро пере-
давав молодій зміні. Підготував по-
над 100 наукових статей, монографій 
і досліджень, а також змістовні та об-
ґрунтовані виступи у засобах масової 
інформації. Як керівник і науковий 
консультант брав участь у підготовці 
понад 20 кандидатів наук туристично-
екскурсійного спрямування. За його 
ініціативи при інституті було створе-
но ліцей із підготовки старшокласни-
ків для майбутнього студентського 
поповнення, а також турбюро, яке за-
ймалося внутрішнім і міжнародним 
туризмом.

В унікальній сфері відпочинку Ген-
надій Пилипович працює вже понад 
50 років. Туризм справді став феноме-
ном його життя  – він пройшов у ньо-
му вогонь, воду і мідні труби. Загалом 
побував у 100 країнах світу і може ана-
лізувати переваги та недоліки світо-
вого туристичного ринку. Ось чому 
його висновки і конкретні пропозиції 
щодо «філософії відпочинку» заслуго-
вують серйозної уваги. 

Перебуваючи на заслуженій пенсії, 
ветеран туризму захоплюється своїм 
давнім хобі – історичною літературою 
і мемуарами, відвідує театральні 
спектаклі. Водночас підтримує по-
стійні зв’язки з туристичними органі-
заціями, є членом Вченої ради Акаде-
мії праці, соціальних відносин і ту-
ризму Федерації профспілок України. 
Очолює створену ним Асоціацію екс-
курсоводів, є дійсним членом Акаде-
мії туризму України, президентом 
Українського благодійного фонду ту-
ризму «Намисто Славутича». Нещо-
давно зареєстровано громадську спіл-
ку «Асоціація професійних об’єднань 
фахівців кадрового потенціалу ту-

ристсько-екскурсійної сфери Украї-
ни», яку він також очолив.

За визначні досягнення у розвитку 
туризму Геннадій Науменко нагоро-
джений двома урядовими орденами і 
трьома медалями, Почесною грамо-
тою Верховної Ради, Подякою Прези-
дента України, нагрудним знаком Фе-
дерації профспілок України «Проф-
спілкова відзнака». Йому присвоєно 
високі звання – Почесного працівника 
туризму, заслуженого працівника 
культури України.

У ювіляра чудова сім’я: дружина 
Ольга Іванівна – доктор медичних 
наук, з якою він прожив 45 років, син 
Сергій – банківський працівник, ону-
ки – Олександра, Михайло й Аня. Як 
бачимо, життя триває і естафета роду 
в надійних руках.

Я знайомий з Геннадієм Пилипови-
чем вже понад 40 років, нам випало 
співпрацювати разом у молодіжних 
організаціях, у системі туризму. Це 
надзвичайно енергійна і компетент-
на, спокійна, врівноважена і добро-
зичлива людина, завжди готова при-
йти на допомогу. Він швидко схоплює 
все нове, сприймає складні ідеї, імпо-
нує своїм блискучим розумом, гостро-
тою і образністю мови, вмілим викла-
денням матеріалу. Кожна зустріч із 
ним запам’ято вується надовго.

У ці сонячні весняні дні Геннадія 
Науменка щиро вітають із знаменною 
датою колеги і друзі, випускники і 
студенти інституту, його дружна 
сім’я, далекі і близькі родичі, знайо-
мі. Вдячні люди від усієї душі бажа-
ють шановному ювіляру нових твор-
чих успіхів, міцного здоров’я, сімей-
ного благополуччя і довгих літ щас-
ливого життя.

Туристичні стежки чекають на 
Вас, дорогий Геннадію Пилиповичу!

Іван ГАВРИЛИШИН, 
член Національної спілки 

журналістів України

1 травня виповнюється 75 років від дня народження Ген-
надія Пилиповича Науменка – відомого громадського і на-
уково-педагогічного діяча, одного із зачинателів і керів-
ників туристично-екскурсійної справи в Україні.

ЮВІЛЕЙ

У ТУРИЗМІ – ВСЕ ЖИТТЯ СЕМІНАР

Адміністрацією коледжу було підготовлено 
теку з матеріалами для ознайомлення з робо-
тою засідання та базою навчального закладу. 
Заступник директора з навчально-виховної 

роботи Олександра Торбин розпочала роботу 
методоб’єднання з презентації навчального закладу. 
Вона підкреслила, що педагогічний колектив перебу-
ває в пошуку нових ідей, форм і способів організації 
навчально-виховного процесу, прагне перетворити на-
вчальний заклад на базовий для регіону з підготовки 
спеціалістів для сфер обслуговування, виробництва 
та технологій, а також забезпечити своїм вихованцям 
комфортні умови їхнього перебування в коледжі. 
На базі Бурштинського ТЕК постійно проводяться різ-
ні заходи для допомоги та підтримки соціально неза-
хищених учнів та студентів. Тож у ході засідання роз-
глянуто питання «Особливості роботи студентського 
профкому із соціально незахищеними верствами 
учнів та студентів», яке висвітлила голова студент-
ського профспілкового комітету коледжу Олена Нога. 
Учасники засідання дізналися про види, форми та ме-
тоди роботи студентського профспілкового комітету з 
дітьми, які потребують допомоги. 
Продовжила роботу засідання соціальний педагог ко-
леджу Наталія Кравчук, яка доповіла про сучасний 
стан політики та законодавства з питань захисту сту-
дентської молоді. А завершив теоретичну частину го-
лова обласного методоб’єднання Роман Благий, який 
порушив проблему організації профспілкової освіти 
та профспілкової діяльності в групі. Учасники семіна-
ру активно долучались до обговорення та висловлю-
вали свої думки з цих та інших питань.
Масу позитивних емоцій подарував розважально-пізна-
вальний захід «Міс Романтична весна 2017 року». Дій-
ство проходило в актовій залі коледжу й у ньому взяли 
участь студентки І–ІІ курсів. Відбулися п’ять конкурсів: 
дефіле у вишиванках, представлення учасниць, конкурс 
«Господинька», «Коронний номер», дефіле у вечірніх 
сукнях, де кожна з дівчат продемонструвала свою красу, 
талант, харизму. В кулінарному змаганні конкурсантки 
представили власноруч приготовані страви.
Цей захід надихнув усіх учасників семінару на по-
дальшу активну профспілкову роботу.

Вл. інф. Бурштинського ТЕК КНТЕУ

Нещодавно в Бурштинському торговельно-
економічному коледжі Київського націо-
нального торговельно-економічного універ-
ситету відбулося засідання обласного мето-
дичного об’єднання голів студентських 
проф комів ВНЗ І–ІІ рівня акредитації Івано-
Франківської області. 

-
-

-
-

-
-
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ПОІНФОРМОВАНИЙ – 
ОЗНАЧАЄ ОЗБРОЄНИЙ

Систематизація даних про 
професійні захворювання та не-
щасні випадки на виробництві 
істотно допомагає в запобіганні 
новим трагедіям та аваріям на 
виробництві. Тому поліпшувати 
системи реєстрації та повідо-
млення про нещасні випадки, 
що сталися на виробництві, не 
просто важливо, а вкрай необхід-
но. Особливо в нашій країні. 
Адже співвідношення показни-
ків загального травматизму і 
травматизму із смертельними 
наслідками в Україні не відпові-
дає закономірностям, що існу-
ють у світі. Частота випадків 
смертельного травматизму в 
Україні вища і становить майже 
7% від загальної кількості трав-
мованих, водночас як у країнах 
Заходу вона дорівнює 0,08–0,12%. 
Це можна пояснити нереєстру-
ванням значної кількості вироб-
ничих травм. Крім того, в статис-
тиці виробничого травматизму 
не враховано осіб, які працюва-
ли за цивільно-правовими угода-
ми, оскільки ці показники потра-
пляють до категорії випадків, не 
пов’язаних з виробництвом. Від-
так про об’єктивність даних го-

ворити не доводиться. Хоча в 
Україні є законодавчі норми, які 
зобов’я зують роботодавця інфор-
мувати працівників про умови 
праці, про всі небезпечні та 
шкідливі виробничі фактори, що 
реально чи потенційно можуть 
впливати на них і навіть загро-
жувати їхньому здоров’ю, а то й 
життю, офіційна статистика аж 
занадто необ’єктивна. 

Чому сьогодні постало завдан-
ня систематичного і достовірного 
збору даних про стан охорони 
праці і травматизму на виробни-
цтві? Бо це, стверджують фахівці 
МОП, дає змогу розробити дієві 
заходи з профілактики на всіх 
рівнях: підприємств, регіонів і 
держави загалом. Використання 
новітніх інформаційних систем 
дозволяє чіткіше визначити прі-
оритети у державній політиці у 
сфері охорони праці, раціонально 
використовувати людські ресур-
си та підвищувати рівень безпе-
ки на виробництві.

Фактично в усіх країнах світу 
й міжнародних організаціях до-
слідження та оцінку ризиків для 
життя і здоров’я працівників 
розглядають як основний меха-
нізм профілактики виробничого 
травматизму та професійної за-
хворюваності. Чи можна впрова-
дити таку систему у вітчизняну 

практику? Можна, але за умови 
наявності об’єктив них статис-
тичних даних, що відображають 
реальний стан виробничого 
травматизму. Особливо це стосу-
ється використання кількісних 
методів оцінювання виробничо-
го та професійного ризиків.

Профспілковий актив одним з 
основних завдань вважає налаго-
дження системи широкого досту-
пу до даних про стан охорони 
праці на кожному робочому міс-
ці, виробничий травматизм на 
рівні регіонів, фондів соціально-
го страхування і держави. Від-
критість і прозорість такої інфор-
мації слугуватиме створенню 
безпечних робочих місць. Лідери 
профспілок наполягають на необ-
хідності вдосконалення систем 
реєстрації, збору й аналізу даних 
з охорони праці. Це дозволить ви-
значити, які саме проблеми у ца-
рині охорони праці потребують 
нагального вирішення та які ре-
сурси для цього необхідні.

Для українських реалій ця 
проблема є більш ніж актуаль-
ною навіть у постіндустріальну 
епоху. Щорічно внаслідок від-
сутності належних умов праці, 
нехтування правилами безпеки 
та байдужості органів контролю 
гинуть сотні наших співгрома-
дян. Тисячі отримують травми 

різного ступеня важкості й уже 
до кінця життя можуть залиши-
тися інвалідами.

ПІДВОДНІ РИФИ 
МОРАТОРІЮ

Стан охорони праці на підпри-
ємстві, результативність і ста-
більність всієї системи діяльнос-
ті багато в чому залежать від по-
зиції керівника, його стилю та 
методів управління. Завдання ке-
рівника підприємства в сучасних 
умовах полягає в тому, щоб виро-
бити й чітко визначити політику 
в сфері охорони праці, мотивува-
ти персонал на досягнення по-
ставлених цілей та орієнтирів, за-
безпечити контроль за виконан-
ням прийнятих управлінських 
рішень. Одним з обов’язків робо-
тодавця, згідно закону України 
«Про охорону праці», є усунення 
причин, що призводять до нещас-
них випадків, професійних захво-
рювань, та здійснення профілак-
тичних заходів, визначених комі-
сіями за підсумками розсліду-

вання цих причин. Об’єктив но, не 
завжди керівник підприємства 
чи установи може охопити весь 
комплекс завдань, які вирішу-
ються, приділити їм необхідну 
увагу, тому дуже важливу роль у 
питаннях охорони праці відіграє 
відповідна служба охорони пра-
ці. Підвищенню рівня безпеки 
праці певною мірою сприяє по-
стійна робота спеціалістів Фонду 
соціального страхування від не-
щасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань 
України. Виконуючи одне з його 
головних завдань, страхові екс-
перти з охорони праці робочих 
органів виконавчої дирекції Фон-
ду в області проводять цілеспря-
мовану роботу щодо профілакти-
ки та запобігання виробничому 
травматизму на підприємствах, 
в установах та організаціях, на-
дають всебічну допомогу страху-
вальникам з організації належ-
ної працеохоронної діяльності. 
Фахівці Фонду виступають як 
консультанти та помічники робо-
тодавця з питань охорони праці 
та соціального страхування від 

ОПТИМІЗУВАВШИ ДАНІ, ВИЗНАЧАЄМО ПРІОРИТЕТИ
Ця дата не закликає до особливих привітань і гучних радісних демон-
страцій. День охорони праці має на меті не тільки залучити увагу всієї 
світової громадськості до невирішених проблем охорони праці, а й 
просувати культуру праці в усі сфери діяльності людини. Темою цьо-
горічного Всесвітнього дня охорони праці стала «Оптимізація збору 
та використання даних з охорони праці». Вдосконалення національ-
них систем реєстрації та повідомлень про нещасні випадки дасть змо-
гу на державному рівні збирати та аналізувати дані для запобігання 
нещасним випадкам. Оскільки ця тема близька до діяльності проф-
спілок, наш часопис відводить їй центральне місце у випуску.

Роман ЧЕРНЕГА, голова Державної служби України з 
питань праці: 

-

-
-

Сергій КАПЛІН, представник ФПУ у 
парламенті:

-
-
-

-

 

28 КВІТНЯ – ВСЕСВІТ
ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРА



ПРОФСПІЛКОВІ 
ВІСТІ  № 17
27 квітня 2017

9ТЕМА НОМЕРА Раїса ЧИРВА
profvisti@ukr.net

Валерій АКОПЯН, директор виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань України:

-
-

-

Тарас ЖОВТЕНКО, експерт Центру 
євроатлантичної інтеграції:

-

-

-

З -
-

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

нещасних випадків на вироб-
ництві та професійних захво-
рювань. Головним пріоритетом 
у цій роботі була й залишаєть-
ся людина. А її життя не можна 
недооцінювати чи зневажати.

Не можна оминути увагою 
той факт, що із серпня 2014 року 
для контролюючих органів 
було введено мораторій на про-
ведення перевірок усіх форм 
власності. Відтоді спеціалісти 
з охорони праці почали працю-
вати в умовах обмеження 
контролюючих функцій. На-
слідки та результати дії мора-
торію одразу позначилися на 
рівні травматизму практично в 
усіх галузях української еконо-
міки. Адже в умовах морато-
рію, коли практично всі плано-
ві перевірки скасували, у 
контро люючих органів зали-
шилася лише можливість пере-
віряти підприємства на прохан-
ня власника або з дозволу Кабі-
нету Міністрів. Більше того, 
останнім часом спостерігаєть-
ся тенденція, коли в зв’язку з 
відсутністю планового держав-

ного контролю деякі недобросо-
вісні роботодавці всіляко нама-
гаються приховати випадки ви-
робничого травматизму. 

Окрім того, згідно з аналі-
зом актів про нещасні випадки, 
пов’язані з виробництвом, слід 
відзначити кілька тривожних 
тенденцій. По-перше, це низька 
якість проведення розсліду-
вань. По-друге, досить часто 
вся відповідальність за нещас-
ний випадок перекладається 
на потерпілого. По-третє, іноді 
причини нещасного випадку 
визначено невірно або не в по-
вному обсязі. Та головне – час 
від часу заплановані заходи 
мають формальний характер 
та усувають не всі причини на-
стання нещасного випадку.

Вже нинішнього року ін-
спектори Державного управ-
ління праці без усяких обме-
жень будуть здійснювати пе-
ревірки дотримання робото-
давцями законодавства про 
працю та охорону праці. Варто 
зауважити, що у прийняття за-
значеного закону саме в такій 
редакції профспілки зробили 
свій внесок. 

І ще на одну особливість 
звертають увагу профспілкові 
лідери. Економічні негаразди 
спонукають частину україн-
ських виробників ховатися «в 
тінь». Кількість працівників, 
не охоплених трудовими від-
носинами, зростає з року в рік. 
Зрозуміло, що безпека та 
контроль за дотриманням 
умов праці в таких випадках 
тільки на словах залишається 
на совісті роботодавця, а на 
ділі – самого робітника.

ЗАМКНУТЕ КОЛО

Кожен суб’єкт господарю-
вання, запроваджуючи певний 
бізнес, замислюється над про-

цесом виконання працівника-
ми роботи з дотриманням 
ними охорони праці. Але, на-
самперед, розуміє охорону пра-
ці як створення робочих місць 
для працюючих, забезпечення 
оплати їх праці. Що ж до запро-
вадження чи створення систе-
ми управління охороною праці 
на підприємстві, то керівники 
підприємств ставляться до цьо-
го питання досить легковажно, 
нехтуючи насамперед Законом 
України «Про охорону праці» 
та іншими нормативно-право-
вими актами.

Роботодавець повинен ство-
рити службу з охорони праці 
або призначити відповідних 
фахівців для виконання такої 
роботи. Найбільше уваги пи-
танням охорони праці приді-
ляють на потужних чи розви-
нутих підприємствах, а саме 
на енергетичних, зв’язку та ін-
ших, де служби з охорони пра-
ці контролюють стан справ. Не 
переймаються станом охорони 
праці приватні фірми, торго-
вельні підприємства, підпри-
ємці, що використовують на-
йману працю, які не знають чи 
не хочуть знати про працівни-
ків, відповідальних за роботу з 
охорони праці. Дехто з них вва-
жає, що такі працівники не 
вносять своєї частки в показ-
ники роботи підприємства: не 
виробляють певної продукції, 
не обслуговують обладнання 
чи устаткування, тому користі 
від них немає. Та коли трапля-
ється нещасний випадок у при-
ватника, то звинувачення за-
вжди лягає на плечі працівни-
ка, який не знав процесу техно-
логії виготовлення, правил по-
водження з машинами та ме-
ханізмами, своїх обов’яз ків та 
функцій. На інженері з охоро-
ни праці зекономили. 

І не лише на приватному 
підприємстві. Рівень витрат 

на охорону праці у загально-
му обсязі валового внутріш-
нього продукту та промисло-
вої продукції в Україні постій-
но й неухильно зменшується. 
Фінансування в сфері охорони 
праці спрямовується переваж-
но на усунення наслідків не-
безпечних шкідливих умов 
праці, а не на запобігання їм 
та профілактичні заходи. 
Більшість малих та середніх 
суб’єктів господарювання ко-
штів на охорону праці взагалі 
не виділяють, сподіваючись, 
що все минеться. Але коли 
стається аварія, нещасний ви-
падок на виробництві, підпри-
ємство втрачає дохід, витра-
чає додаткові кошти на понов-
лення виробничого циклу, мо-
рально несе відповідальність 
за працівника, який втратив 
здоров’я.

Тут можна говорити про 
своєрідне замкнуте коло. Ке-
рівництво намагається якомо-
га більше зекономити на тому, 
що напряму не приносить при-
бутку, і не витрачати зайвого 
на забезпечення гідних і без-
печних умов праці. Працівни-
ки хочуть отримувати пільги і 
компенсації за будь-яке міні-
мальне відхилення від нор-
мальних умов праці. Контро-
люючі органи прагнуть бачи-
ти забезпечення виконання 
всіх вимог з охорони праці, що 
прописані в законі.

Як розірвати це коло? Адмі-
ністративні методи точно не 
допоможуть. Роботодавців по-
трібно зацікавити економічно, 
аби вони збагнули, що нещас-
ний випадок на виробництві 
може коштувати набагато 
більше, ніж забезпечення на-
лежної охорони праці. Робото-
давець має створити такі умо-
ви, щоб з його працівником 
просто не міг трапитись не-
щасний випадок.

ПРАВИЛА 
ЦІНОЮ  

В ЖИТТЯ
Близько 60 
млрд грн,

ЗА ПІДРАХУНКАМИ 
ЕКСПЕРТІВ, СТАНОВЛЯТЬ 

ЩОРІЧНІ ЕКОНОМІЧНІ 
ВТРАТИ УКРАЇНИ У СФЕРІ 

ОХОРОНИ ПРАЦІ

23,6% 

НЕЩАСНИХ 
ВИПАДКІВ НА 
ВИРОБНИЦТВІ 

ТРАПЛЯЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ 
НЕДОТРИМАННЯ 

ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ 
САМИМИ 

ПРАЦІВНИКАМИ

Понад 
100

КРАЇН СВІТУ, 
ПОЧИНАЮЧИ 
З 2002 РОКУ, 

ВІДЗНАЧАЮТЬ 
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ 
ОХОРОНИ ПРАЦІ

ТНІЙ 
АЦІ
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Триває робота Консультацій-
но-інформаційної платфор-
ми з питань праці, зайнятості 
та охорони праці для членів 
профспілок Харківщини – 
спільного проекту об’єднан-
ня профспілок області, об-
ласних відділення НСПП, Го-
ловного управління Держ-
праці, центру зайнятості та 
Харківського соціально-еко-
номічного інституту. 19 квіт-
ня у межах заходів з нагоди 
Дня охорони праці в ХСЕІ під 
час тематичної години відбу-
лася дискусія «Атестація ро-
бочих місць за умовами праці 
та її вплив на соціальний за-
хист робітників, які працю-
ють у важких та шкідливих 
умовах праці».

У дискусії взяли участь заступ-
ник голови Об’єднання проф-
спілок Харківської області 
Сергій Волков, начальник 

управління з питань праці Головно-
го управління Держпраці у Харків-
ській області Юлія Гончарова, на-
чальник відділення Національної 
служби посередництва і примирен-
ня у Харківській області Сергій Лай-
ков, заступник директора обласного 
центру зайнятості Анатолій Тол-
стих, заступник начальника управ-
ління праці та зайнятості Департа-
менту соціального захисту населен-
ня облдержадміністрації Сергій Глу-
хов, керівник секретаріату Спільно-
го представницького органу робото-
давців області, виконавчий дирек-
тор Об’єднання організацій робото-
давців «Граніт» Василь Григор’єв, 
представники Науково-дослідного 
інституту профілактичної медици-
ни, Науково-дослідного інституту 
гігієни праці та професійних захво-
рювань Харківського національного 

медичного університету, ДУ «Хар-
ківський обласний лабораторний 
центр МОЗ України», ТОВ «Центр 
сертифікації «ТИСК ПЛЮС», ТОВ 
«Центр охорони праці «Новатор-сер-
віс», провідні спеціалісти ОПХО, ГУ 
Держпраці та відділення 
НСПП у Харківській 
області, представни-
ки обласних галу-
зевих профспіл-
кових організа-
цій, профкомів 
провідних під-
приємств і орга-
нізацій Харків-
щини, науковці, 
викладачі, члени 
лекторської групи 
факультету підви-
щення кваліфікації 
профспілкових кадрів ХСЕІ.

У форматі консультаційно-інфор-
маційної платформи представники 
профспілкових організацій отрима-
ли відповіді на свої запитання і ко-
ментарі від досвідчених професіона-
лів. Відбулося конструктивне обго-
ворення питань щодо атестації робо-
чих місць за умовами праці і її впли-
ву на соціальний захист робітників, 
які працюють у важких та шкідли-
вих умовах.

Проведення атестації є дуже важ-
ливим, тому що від її результатів за-
лежить рівень соціального захисту 
працівників, зайнятих у шкідливих 
та важких умовах праці. У разі від-
сутності підтвердження шкідливих 

умов праці за результатами атеста-
ції робочих місць працівники втра-
чають право на пільги та компенса-
ції, передбачені чинним законодав-
ством, у тому числі право на допла-
ти, компенсації, додаткові відпуст-

ки, пільгову пенсію.
Учасники заходу вислов-
лювали свої думки й 

щодо запобігання та 
усунення порушень 
законодавства про 
безпеку й охорону 
праці на підприєм-
ствах м. Харкова та 
Харківської області. 

Представники проф-
спілкових організацій 

отримали значну інфор-
маційно-довідкову допо-

могу з обговорюваних питань. 
Актуальна тема викликала го-

стру зацікавленість учасників дис-
кусії. Присутні відзначили важли-
вість дієвого контролю профспілок 
за дотриманням законодавства про 
працю, її безпеку й охорону, вдоско-
налення взаємовідносин сторін со-
ціального діалогу для здійснення 
ефективного вирішення питань у 
справі захисту трудівників. Було ви-
рішено продовжити співпрацю у 
форматі консультаційно-інформа-
ційної платформи.

Олена ШПУРІК,
декан факультету підвищення 

кваліфікації профспілкових 
кадрів ХСЕІ

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ: 
ЯК ЗАХИСТИТИ ПРАЦІВНИКА?

ПРО-
ВЕДЕННЯ 

АТЕСТАЦІЇ РО-
БОЧИХ МІСЦЬ ДУЖЕ 

ВАЖЛИВЕ ДЛЯ СОЦІ-
АЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРА-
ЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ У 

ШКІДЛИВИХ ТА ВАЖ-
КИХ УМОВАХ 

ПРАЦІ.

18 квітня керівники та голови цехових комі-
тетів профспілкових організацій структур-
них підрозділів ПАТ «Черкасиобленерго» 
зібралися в головному офісі для вирішення 
проблеми заборгованості із зарплати, яка 
не виплачується з початку 2017 року.

Відбулося п’яте засідання Волинської облас-
ної ради профспілки працівників аграрно-
промислового комплексу, де було заслухано 
питання «Про поточний момент та дії обласної 
ради профспілки АПК в умовах політичної та 
соціально-економічної кризи».

ЧЕРКАЩИНА

ВОЛИНЬ 

Виконуючий обов’язки голови правління ПАТ 
Олег Самчук поінформував про намагання ви-
рішити проблему на рівні Національної комі-
сії, що здійснює державне регулювання у сфе-

рах енергетики та комунальних послуг, і ДП «Енерго-
ринок». За його словами, найближчим часом буде 
прийнято відповідну постанову НКРЕКП, яка дозво-
лить розпочати поетапну виплату зарплати.
Рівень напруженості в колективі та присутність в ак-
товій залі адміністративної споруди енергетиків 
приватної охорони, найнятої ще у вересні 2016 року 
попереднім керівником ПАТ «Черкасиобленерго», 
неадекватність поведінки охоронців привели до ло-
гічного вирішення ситуації. Працівники змусили 
правоохоронні органи вивести 30 охоронців з терито-
рії підприємства та розпочати дії щодо встановлення 
законності їх перебування та права на носіння зброї. 
Питання ж зарплати залишається відкритим.

Вл. інф. ФПО

У своїй доповіді голова обласної ради профспіл-
ки Віталій Лупашко докладно проаналізував 
роботу у 2016 році, висвітлив нагальні пробле-
ми, зокрема щодо організаційного та фінансо-

вого зміцнення профспілкових лав, соціально-еконо-
мічного захисту спілчан. Чи не найгострішим питан-
ням під час обговорення стало встановлення міні-
мального рівня оплати праці, що зламало традицій-
ну тарифну систему та спровокувало масову «зрівня-
лівку». Із цього питання було прийнято постанову, а 
також визначено заходи на наступний рік. Члени 
ради затвердили звіт про виконання бюджету облас-
ної профорганізації працівників АПК за минулий рік 
і прийняли цьогорічний бюджет.

Прес-центр ФПО

НА ЧАСІ – БЕЗПЕКА ПРАЦІ

У зібранні взяли участь пред-
ставники сторін соціального 
партнерства, органів держна-
гляду й управління охороною 

праці.
За результатами обговорення визна-
чено заходи внутрішньообласного ха-
рактеру, а також запропоновано звер-

нутися до Кабінету Міністрів Украї-
ни з питань:
– невиконання Кабміном обіцянок при-
йняти постанову щодо змін до Списків 
№ 1 і № 2 (пільгове пенсійне забезпе-
чення), узгоджених із профспілками;
– відновлення в повному обсязі ста-
тистичної звітності за формою 7 ТНВ 

у частині фінансування заходів з охо-
рони праці;
– перегляду чинного Порядку розслі-
дування та ведення обліку травма-
тизму невиробничого характеру.

Вл. інф. облпрофради

18 квітня Запорізька обласна рада профспілок провела роз-
ширене засідання президії з порядком денним «Про стан про-
мислової безпеки, охорони праці, рівня виробничого і неви-
робничого травматизму, профзахворюваності в 2016 році і 
спільні дії соціального партнерства щодо поліпшення безпеч-
ної життєдіяльності населення Запорізької області».

ЗАПОРІЖЖЯ 

ХАРКІВЩИНА

-
-

-

СПІВЧУТТЯ
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– В’ячеславе Анатолійовичу, 
розкажіть, будь ласка, про кон-
цепцію нової медичної моделі.

– Почну з того, що до лікувально-
профілактичних закладів, які нада-
ють медичну допомогу, належать, 
зокрема, центри медико-санітарної 
допомоги, амбулаторії, на базі яких 
створюється система сімейної меди-
цини європейського зразка. Це 
дасть змогу кожному українцю оби-
рати сімейного лікаря для себе та 
своїх рідних, підписавши з ним пря-
мі угоди з чітко визначеним обся-
гом гарантованих послуг та витрат 
на них.

У свою чергу, держава спрямову-
ватиме кошти за пацієнтом, тобто на 
оплату отриманих громадянином по-
слуг тому лікареві й закладу, який 
він обрав. Доходи сімейних лікарів 
залежатимуть від кількості пацієн-
тів, яких вони обслуговуватимуть.

– А як відбулося реформування 
на базі міської поліклініки № 1, 
яку Ви очолюєте в обласному 
центрі?

– Дільничних лікарів не буде. Ці 
функції, але більш розширені, бу-
дуть виконувати лікарі загальної 
практики сімейної медицини. І як я 
вже казав, після підписання прямих 
угод з пацієнтами будуть обслуго-
вувати їх. А координують роботу 
«сімейних лікарів» центри медико-
санітарної допомоги, яких у місті 
створено два. 

Поліклініка виконує функцію ме-
дичної установи, яка надає допомо-
гу другого рівня. Це проведення 
консультацій вузькими спеціаліс-
тами, зокрема хірургами, невропа-
тологами, ендокринологами, оку-
лістами та ін., додаткових методів 
обстеження, в тому числі лабора-
торних досліджень, УЗД, ендоско-
пічних та рентгенологічних обсте-
жень, лікування в хірургічному, фі-
зіотерапевтичному відділенні та 
денному стаціонарі. Спеціалісти 
повинні приймати пацієнтів лише 

за направленнями «сімейних ліка-
рів». Координатором активних по-
зитивних змін у структурі та прин-
ципах роботи медицини міста є 
міський голова, профільні заступ-
ники, управління охорони здоров’я 
Хмельницької міської ради, яких 
активно підтримує депутатський 
корпус міської ради, громадські ор-
ганізації.

– Спілкуючись з пересічними 
українцями, дізнаємося, що вони, 
й навіть самі медичні працівники, 
такими нововведеннями не всі 
задоволені. А як Ви вважаєте?

– На мою думку, концепція нової 
моделі має, насамперед, широко об-
говорюватися з представниками ме-
дичної сфери, враховувати їхні про-
позиції, зауваження. Нині чимало 
запитань і щодо фінансування, пе-
редбаченого для здійснення ре-
форм. Зокрема, необхідно з’ясувати, 
що може містити гарантований пе-
релік послуг. Адже нам кажуть 
тільки про консультації, бо з лабо-
раторними дослідженнями питання 
у реформаторів не повністю виріше-
но, як і з флюорографією, УЗД, діа-
гностикою.

А ще результати реформи зна-
чною мірою залежать від того, на-
скільки грамотно буде побудована 
її комунікаційна стратегія, скільки 
інформаційних і публічних заходів 
вживатиме профільне міністерство.

– У кількох словах розкажіть про 
співпрацю з профкомом.

– Досвіду в профспілковій роботі 
мені не позичати, бо був головою 
профкому, працюючи лікарем-онко-
хірургом у Хмельницькому облас-
ному онкологічному диспансері. 
Тому, скажу без перебільшення, в 
наших здобутках на ниві охорони 
здоров’я є вагома частка зусиль 
міської профспілкової організації 
працівників медицини, яку очолює 
заступник головного лікаря, лікар-
гастроентеролог Хмельницької 
міської поліклініки № 3 Тетяна 
 Кудла. Тісна співпраця адміністра-

ції та профкому й під час реформу-
вання галузі медицини сприятиме 
забезпеченню стабільної, ефектив-
ної діяльності нашого лікувального 
закладу. При укладанні нового ко-
лективного договору велику увагу 
приділяємо соціальному захисту 
працівників поліклініки.

– І наостанок ще одне важливе 
запитання як до позаштатного 
онколога департаменту охорони 
здоров’я Хмельницької ОДА: що 
потрібно зробити для покращен-
ня лікування хворих на рак?

– Вважаю, що в умовах проведен-
ня змін у сфері охорони здоров’я он-
кологічна допомога населенню в по-
вному обсязі має фінансуватися за 
рахунок державного бюджету. 
Адже вартість сучасної ефективної 
діагностики, комплексного ліку-
вання та реабілітації досить висока 
й не по кишені більшості родин 
українців. А за причинами смерт-
ності онкологічна патологія в дер-
жаві, Хмельницькій області посідає 
друге місце. Нещодавно на обласній 
протираковій комісії провели ана-
ліз результатів надання онкологіч-
ної допомоги населенню області та 
розробили пріоритети роботи на 
майбутнє.

– Ваші поради пацієнтам…
– Успішний результат лікування 

злоякісної патології залежить від 
стадії розвитку хвороби, лікування 
раку. На І–ІІ стадії менші витрати 
на лікування, реабілітацію, що до-
зволяє з незначними моральними 
втратами пройти всі етапи одужан-
ня як для пацієнта, так і для рідних.

Тому моя порада: регулярно звер-
тайтеся до лікаря з вимогою провес-
ти комплексне обстеження для ви-
ключення ознак раку.

– Дякую Вам, В’ячеславе Анато-
лійовичу, за інтерв’ю, та бажаю 
успіхів у роботі на ниві охорони 
здоров’я.

Розмовляв Валерій МАРЦЕНЮК

Багатостраждальна медична реформа проходить 
іще одне коло випробувань. Цьогоріч задля цього з 
1 січня держава змінює принцип фінансування ме-
дичних закладів первинної ланки. Які нововведен-
ня очікують на українців, аби медицина була ефек-
тивною? З цим запитанням ми звернулися до го-
ловного лікаря Хмельницької міської поліклініки 
№ 1, обласного позаштатного онколога департа-
менту охорони здоров’я Хмельницької обласної 
державної адміністрації, кандидата медичних наук 
В’ячеслава Мороза. В’ячеслав Анатолійович оби-
рався депутатом Хмельницької міської ради, голо-
вою профкому онкодиспансеру.

ХМЕЛЬНИЧЧИНА

Зокрема, га-
лузева проф-
спілка приві-
тала воїна-

інтернаціоналіста, 
учасника бойових 
дій в Афганістані 
Володимира Мани-
шева, котрий пра-
цює охоронцем 
ТОВ «Латуж» 
м. Мукачева, корис-
тується повагою в 
колективі, має гар-
ну сім’ю, виховує двох дітей. Йому було вручено ві-
тальну листівку та матеріальну винагороду.
Від чоловіка намагається не відставати і його дружи-
на – Алла Манишева. Вона неодноразово обиралася го-
ловою профорганізації магазину «Гастроном» у місті 
над Латорицею. Колектив цього магазину з нагоди 
професійного свята був нагороджений Почесною гра-
мотою Центральної ради галузевої профспілки. Пиша-
ємося такими працівниками!

Галина СВАРИЧЕВСЬКА
Фото Сергія БАРАНЧИКОВА 

«Тарифна обло-
га, заручника-
ми якої стало 
все працююче 

населення України, а це 
здебільшого члени проф-
спілок, неодмінно призве-
де до тарифного геноци-
ду. Гарячкове підвищення 
мінімальної зарплати до 
3200 гривень тим же га-
рячковим робом відбира-
ється в «ощасливлених» 
підвищеними зарплатами 
людей новими поборами, 
не кажучи вже про зрос-
тання цін на хліб, молоко, 
м’ясо, крупи; а ще – вста-
новлення абонентної пла-
ти за газове обладнання, 
створення платних сервіс-

них контор тощо. Невдо-
взі, напевне, оподаткову-
ватимуть і ті місця, гроші 
за які не пахли ще у рабо-
власницькому Римі.
Така ситуація, звісно, не 
залишить найчисельні-
шу громадську організа-
цію осторонь, тож масо-
вий спротив профспілчан 
виллється не в масові за-
колоти чи страйки, а в то-
тальну неспроможність 
оплати безглуздо підня-
тих цін і тарифів. І, як ло-
гічне завершення, все це 
рвоне черговим – уже не-
керованим – Майданом, 
наслідки якого можуть 
стати непередбачувани-
ми…»

Закарпатська обласна профорганізація пра-
цівників і підприємців торгівлі, громадського 
харчування та послуг не забуває про тих 
працівників-спілчан, які залишили свій слід 
в історії нашої країни. 

ЗАКАРПАТТЯ  

ДОСЛІВНО

ПРОФСПІЛКА 
ТОРГІВЛІ ТУРБУЄТЬСЯ 

ПРО ЛЮДЕЙ 

ЛЕОНІД 
ВЕРНИГОРА, 
голова 
Полтавської 
обласної ради 
профспілок, народний 
депутат Верховної Ради 
України ІІ, ІV скликань:

ЗАВДЯКИ ТІСНІЙ 
СПІВПРАЦІ МЕДИЦИНА БУДЕ 

ЕФЕКТИВНОЮ
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Відповідно до ст. 25 Закону України 
«Про відпустки» відпустка без збе-
реження зарплати за бажанням 
працівника надається в обов’яз-

ковому порядку:
1) матері або батьку, який виховує ді-

тей без матері (в тому числі й у разі трива-
лого перебування матері в лікувальному 
закладі), що має двох і більше дітей віком 
до 15 років або дитину-інваліда, – трива-
лістю до 14 календарних днів щорічно;

2) чоловікові, дружина якого перебуває 
у післяпологовій відпустці, – тривалістю 
до 14 календарних днів;

3) матері або іншим особам, зазначеним 
у ч. 3 ст. 18 та ч. 1 ст. 19 цього закону, в разі 
якщо дитина потребує домашнього догля-
ду, – тривалістю, визначеною в медичному 
висновку, але не більш як до досягнення 
дитиною шестирічного віку, а в разі якщо 
дитина хвора на цукровий діабет I типу (ін-
сулінозалежний), – не більш як до досяг-
нення дитиною шістнадцятирічного віку, 
а якщо дитині встановлено категорію «ди-
тина-інвалід підгрупи А» – до досягнення 
дитиною вісімнадцятирічного віку;

31) матері або іншій особі, зазначеній у 
ч. 3 ст. 18 цього закону, для догляду за ди-
тиною віком до 14 років на період оголо-
шення карантину на відповідній території;

4) учасникам війни, особам, на яких по-
ширюється чинність ЗУ «Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх соціального захис-
ту», – тривалістю до 14 календарних днів 
щорічно. Особам, які мають особливі за-
слуги перед Батьківщиною, статус яких 
встановлений відповідно до ЗУ «Про ста-
тус ветеранів війни, гарантії їх соціально-
го захисту», – тривалістю до 21 календар-
ного дня щорічно;

5) особам, які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, – триваліс-
тю до 21 календарного дня щорічно;

6) пенсіонерам за віком та інвалідам III 
групи – тривалістю до 30 календарних 
днів щорічно;

7) інвалідам I та II груп – тривалістю до 
60 календарних днів щорічно;

8) особам, які одружуються, – триваліс-
тю до 10 календарних днів;

9) працівникам у разі смерті рідних по 
крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), 
батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасин-
ка, падчірки), братів, сестер – тривалістю до 
7 календарних днів без урахування часу, 
необхідного для проїзду до місця поховання 
та назад; інших рідних – трива-
лістю до 3 календарних 
днів без урахування 
часу, необхідного 
для проїзду до міс-
ця поховання та 
назад;

10) працівни-
кам для догляду 
за хворим рід-
ним по крові або 
по шлюбу, який за 
висновком медично-
го закладу потребує по-
стійного стороннього до-
гляду, – тривалістю, визначеною у 
медичному висновку, але не більше 30 ка-
лендарних днів;

11) працівникам для завершення сана-
торно-курортного лікування – тривалістю, 
визначеною у медичному висновку;

12) працівникам, допущеним до вступ-
них іспитів у вищі навчальні заклади, – 
тривалістю 15 календарних днів без ура-
хування часу, необхідного для проїзду до 
місцезнаходження навчального закладу 
та назад;

13) працівникам, допущеним до скла-
дання вступних іспитів в аспірантуру з 
відривом або без відриву від виробництва, 
а також працівникам, які навчаються без 
відриву від виробництва в аспірантурі та 
успішно виконують індивідуальний план 
підготовки, – тривалістю, необхідною для 
проїзду до місцезнаходження вишу або за-
кладу науки і назад;

14) сумісникам – на термін до закінчен-
ня відпустки за основним місцем роботи;

15) ветеранам праці – тривалістю до 14 
календарних днів щорічно;

16) працівникам, які не використали за 
попереднім місцем роботи щорічну осно-
вну та додаткові відпустки повністю або 
частково й одержали за них грошову ком-
пенсацію, – тривалістю до 24 календарних 
днів у перший рік роботи на даному під-

приємстві до настання шестимісячного 
терміну безперервної роботи;

17) працівникам, діти яких 
у віці до 18 років вступають 

до навчальних закладів, 
розташованих в іншій 
місцевості, – триваліс-
тю 12 календарних днів 
без урахування часу, не-
обхідного для проїзду 

до місцезнаходження на-
вчального закладу та у 

зворотному напрямі. За на-
явності двох або більше дітей 

зазначеного віку така відпустка на-
дається окремо для супроводження кож-
ної дитини;

18) працівникам на період проведення 
антитерористичної операції у відповідно-
му населеному пункті з урахуванням 
часу, необхідного для повернення до міс-
ця роботи, але не більш як 7 календарних 
днів після прийняття рішення про припи-
нення антитерористичної операції.

Працівникам, які навчаються без відри-
ву від виробництва в аспірантурі, протя-
гом четвертого року навчання надається за 
їх бажанням один вільний від роботи день 
на тиждень без збереження зарплати.

Враховуючи ст. 26 зазначеного Закону, 
за сімейними обставинами та з інших при-
чин працівнику може надаватися відпустка 
без збереження зарплати на термін, обумов-
лений угодою між працівником та власни-
ком або уповноваженим ним органом, але 
не більше 15 календарних днів на рік.

Я збираюся одружитися, після чого з 
дружиною плануємо поїхати у подорож 
до Франції. Чи можу я взяти на підпри-
ємстві відпустку без збереження заро-
бітної плати і на який термін?

ВІДПУСТКА БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ЗАРПЛАТИ

За станом здоров’я змушена піти в акаде-
мічну відпустку з ІІІ курсу технічного уні-
верситету, бюджетне відділення. Чи збе-
режеться за мою бюджетне місце?

Порядок надання студентам вищих закладів 
освіти академічних відпусток визначено По-
ложенням про академічні відпустки та по-
вторне навчання у вищих закладах освіти, 

затвердженим наказом Міністерства освіти Украї-
ни і Міністерства охорони здоров’я України від 
6 червня 1996 року № 191/153.
Академічна відпустка – це перерва в навчанні, пра-
во на яку студент отримує у випадку зниження пра-
цездатності внаслідок порушень функцій організ-
му, що зумовлені гострим захворюванням і потребу-
ють тривалого відновлювального періоду лікуван-
ня, загостреннями хронічних захворювань або час-
тими захворюваннями (понад 1 місяць за семестр); 
анатомічними дефектами, які не дають змоги про-
вести відновлювальне лікування під час навчання. 
Академічна відпустка за медичними показаннями 
надається студентам ректором (директором) вищо-
го закладу освіти на підставі висновку лікарсько-
консультативної комісії (ЛКК) студентської полі-
клініки, а там, де вона відсутня, – головного лікаря 
лікувально-профілактичної установи (ЛПУ), яка 
провадить медичне обслуговування студентів.
Максимальна тривалість академічної відпустки 
встановлюється до 1 року. За необхідності трива-
лість академічної відпустки може бути подовжена 
ще на рік. Відпустки по вагітності та пологах, від-
пустки по догляду за дитиною до досягнення нею 
віку 3 років, а в разі, коли дитина хворіє та потребує 
домашнього догляду, – до досягнення дитиною шес-
тирічного віку, надаються відповідно до Кодексу за-
конів про працю України.
Надання академічної відпустки оформлюється від-
повідним наказом ректора (директора) вищого за-
кладу освіти із зазначенням підстави надання від-
пустки та її термінів.
Пунктом 19 Положення передбачено, що студентам, 
які навчалися за кошти державного бюджету, при-
значається стипендія за рахунок бюджетного фінан-
сування з часу поновлення їх на навчання до під-
биття підсумків чергової екзаменаційної сесії. Тоб-
то державне місце за студентом буде збережено.

Чи можу я відмовитися від 
проходження випробувально-
го терміну при прийомі на ро-
боту і чим це мені загрожує? 

Відповідно до ст. 26 КЗпПУ, під 
час укладення трудового до-
говору може бути обумовле-
не угодою сторін випробуван-

ня з метою перевірки відповідності 
працівника роботі, яка йому доруча-
ється. Згода працівника на прийнят-
тя на роботу з випробувальним тер-
міном має бути зазначена у заяві 
працівника про прийняття на робо-
ту. Відмова працівника від випробу-

вального терміну може бути підста-
вою для відмови роботодавця від 
укладення трудового договору. Умо-
ва про випробування повинна бути 
вказана в наказі (розпорядженні) 
про прийняття на роботу, з яким 
працівник повинен бути ознайомле-
ний під підпис.
У період випробування на працівни-
ків поширюється законодавство про 
працю. Працівнику нараховується 
зарплата за виконану роботу на умо-
вах, встановлених у колективному 
договорі або іншому локальному 
нормативному акті для його посади 
чи роботи. Про прийняття на роботу 

вноситься запис до трудової книж-
ки, а інформація про встановлення 
випробувального терміну до трудо-
вої книжки не вноситься, оскільки 
це не передбачено Інструкцією про 
порядок ведення трудових книжок 
працівників. 
Період випробування дає право пра-
цівнику на основну та додаткові що-
річні відпустки, передбачені для його 
посади або роботи. У разі настання 
тимчасової або стійкої втрати праце-
здатності працівник має право на ма-
теріальне забезпечення відповідно до 
ЗУ «Про загальнообо в’язкове держав-
не соціальне страхування».

ЧИ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ 
МІСЦЕ ЗА СТУДЕНТОМ, 
ЯКЩО ВІН ПЕРЕБУВАЄ 

В АКАДЕМІЧНІЙ 
ВІДПУСТЦІ?

ПРАВА ПРАЦІВНИКА ПІД ЧАС ВИПРОБУВАЛЬНОГО ТЕРМІНУ

ПЕРЕРВА У НАВЧАННІ

ВІДПОЧИНОК

ПРОФЕСІЙНА ПРИДАТНІСТЬ

-

-
-
-

У 
ВИПАДКУ ВИ-

НИКНЕННЯ ПЕВНИХ 
ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИН 

ПРАЦІВНИКУ ЗА ЙОГО БА-
ЖАННЯМ В ОБОВ’ЯЗКОВОМУ 

ПОРЯДКУ НАДАЄТЬСЯ 
ВІДПУСТКА БЕЗ ЗБЕРЕ-

ЖЕННЯ ЗАРПЛА-
ТИ.
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До участі у Національній 
конференції щодо ста-
ну та перспектив соці-
ального діалогу й 

останньому семінарі в рамках 
дансько-українського проекту 
ця тема мала зовсім інше бачен-
ня. Спілкування з колегами, які 
роблять профспілки сильними 
та прагнуть до успіху країни, 
змінило її вектор з технічного 
на причинно-наслідковий.

АЛГОРИТМ ДІЙ

Планування роботи профор-
ганізації – загальноприйнята 
норма. Планування, так би мо-
вити, за нормальних умов. А які 
дії повинні бути в разі порушен-
ня домовленостей за колектив-
ним договором чи угодою? Є два 
варіанти реагування на нечесну 
поведінку опонента:

– заяви, звернення, висловлю-
вання у ЗМІ. Якими б не були ін-
тонація і смислове навантажен-
ня такої діяльності, вона має де-
кларативний характер, за що не 
несе відповідальності жодна із 
сторін. Створюється видимість 
відстоювання прав спілчан;

– алгоритм дій (не план), 
складений за принципом: ана-
ліз – розроблення тактики (очі-
кувані наслідки) – дія – відпові-
дальність за дії кожної із 
 сторін.

Суть алгоритму: прорахувати 
негативні впливи, наслідки та 
дії, що випливають з них. Відпо-
відальність чітко окреслюється 
і персоніфікується. У такому ви-
падку «ми» – це не узагальнене 
безлике поняття, а сума всіх ді-
ючих «я».

При порушенні роботодав-
цем умови колективного догово-
ру чи угоди. Перший варіант: 
збори профорганізації або комі-
тет (якщо є можливість) з ініці-
ативою переговорів звертають-
ся до роботодавця, який бере час 
на роздуми, всіляко затягуючи 

його. Згаяний час – завжди мі-
нус профспілці, що тягне за со-
бою втрату довіри. Подібна 
 схема найпоширеніша. Створю-
ється видимість боротьби. Ре-
зультат програшний, навіть за 
умови разової (проміжної) пере-
моги. Проте, жодної відпові-
дальності.

Другий варіант: персональне 
попередження профспілкового 
представника персональному 
роботодавцю щодо конкретних 
дій організації. Попередження 
базується на алгоритмі, який 
розроблений, обговорений зі 
спілчанами та затверджений 
профорганізацією наперед. Він 
є універсальним на випадок по-
рушення опонентом задекларо-
ваних домовленостей. З’явля-
ється персональна відпові-
дальність обох сторін. 
Це є реальною моти-
вацією дотриман-
ня домовленос-
тей будь-якого 
рівня.

Наразі дру-
гий варіант є, 
швидше, виклю-
ченням, бо пору-
шує спокійне жит-
тя «авторитетних 
профлідерів», які є 
профспілковими представ-
никами.

ПРОФСПІЛКОВА 
СВІДОМІСТЬ, 

СОЛІДАРНІСТЬ

Почнемо знову з відповідаль-
ності. Ми не маємо права зра-
джувати довіру спілчан, які нас 
обрали як своїх представників. 
Ми не маємо права зраджувати 
самих себе і тих, кого обираємо, 
як спілчани. Настав час усві-
домленого об’єднання в проф-
спілку, а не перебування в ній. 
Внутрішньоспілкова відпові-
дальність за поставлені завдан-
ня і прийняті рішення – реаль-

ність сьогодення. Все більше 
спілчан на рівні первинних ор-

ганізацій стають ініці-
аторами активних 

дій за свої пра-
ва, вимагаючи 

від профспіл-
кових пред-
ставників 
активних 
дій у ролі 
лідерів. Су-

часні спілча-
н и  в  с в о ї й 

більшості усві-
домлено прийшли 

в профспілки. Тому 
скорочення членства (спостері-
гається в усіх профспілках) 
саме час перетворити на якісну 
зміну поколінь та дій. Єдина 
правильна тактика – створення 
команд профспілкових профе-
сійних представників. Спілкую-
чись у первинних організаціях, 
із своїми колегами, у рамках 
дансько-українського проекту з 
профспілковими професіонала-
ми з усієї України, я дійшов ви-
сновку: профспілка сильна там, 
де є реальна команда, яка спіль-
но обговорює всі нагальні пи-
тання і приймає відповідальні 
рішення.

Профспілкова солідарність – 
окрема глобальна тема, яка по-
требує вивчення в умовах Укра-
їни, внесення термінових корек-
тив, відповідального системно-
го підходу у вихованні молоді 
та студентів. Наразі ми можемо 
говорити про солідарність саме 
молоді і студентів. Нам, що вва-
жають себе досвідченими пра-
цівниками, потрібно вчитись 
солідарним діям у молодих.

СТУДЕНТИ  
ТА ПРОФСПІЛКОВА 

МОЛОДЬ
Нічого нового не відкрию 

твердженням, що студенти і мо-
лодь – рушійна сила змін у сус-
пільстві та розвитку країни. Дві 
останні революції цьому над-
підтвердження. Наша профспіл-
кова злочинна недбалість – у 
відсутності системної роботи з 
молоддю. Розвиток ініціатив-
ності, креативності та незаанга-
жованості молоді – внесок у 
майбутнє профспілки. Завдяки 
проекту мав честь попрацювати 
в групах з молодими спілчана-
ми на тренінгах і семінарах. Рі-
шення щодо розв’язання про-
блеми студентами приймалося 
швидко, причому вражала його 
простота і реальність виконан-
ня. Нам, старшому поколінню, 
заважають так думати вже тра-
диційно встановлені рамки та 
межі, які найчастіше надумані 
або прикривають наш страх чи 
безвідповідальність.

Вражає ставлення профспіл-
кових керівників до студентів і 
молоді. Нагальним є вкладення 
коштів у їхній профспілковий 
розвиток, створюючи креатив-
но-пізнавальне середовище для 
майбутнього профспілок. На-
вчання повинно бути сучасним. 
Студентські первинки – це вже 
діюче, розумне і сильне майбут-
нє профспілок. Включення мо-
лодіжної групи з рівним правом 
голосу до складу профспілково-
го органу – це найоптимальні-
ший шлях для досягнення бажа-
ного результату під час вирі-
шення ситуації будь-якої склад-

ності на будь-якому рівні. Цього 
не треба боятися. Інакше вікові 
профспілки зникнуть, цілкови-
то застарівши.

Одна стаття не може навіть 
частково відобразити методів 
та засобів профспілкової бо-
ротьби. Це окрема велика тема 
внутрішнього навчання. Голо-
вне не те, за що нині бореться 
профспілка, а з яким досвідом і 
багажем підходить до досягнен-
ня мети.

Нас повинні впізнавати. Нас 
повинні поважати. Ми повинні 
мати свій бренд, основою якого 
буде відповідальна свобода.

Геннадій МИРОНЕНКО,
учасник другої групи 

дансько-українського 
проекту

ВЛАСНИЙ ПОГЛЯД

 НАСТАВ 
ЧАС УСВІ-

ДОМЛЕНОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ В 

ПРОФСПІЛКУ, А 
НЕ ПЕРЕБУВАН-

НЯ В НІЙ.

-

-
-
-

Культура відповідальності. На мою думку, саме її 
відсутність робить нас слабкими у сучасному соці-
альному діалозі.

ДВА ВАРІАНТИ 
РЕАГУВАННЯ НА 

НЕЧЕСНУ ПОВЕДІНКУ 
ОПОНЕНТА:

МЕХАНІЗМИ ТА ФОРМИ 
ПРОФСПІЛКОВОЇ БОРОТЬБИ
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МАЙСТЕР-КЛАС ВІД 
БУРШТИНСЬКИХ 
КУЛІНАРІВ
У Чернівцях відбулося масштабне й уні-
кальне дійство – Міжнародний чемпіонат 
з кулінарного і кондитерського мисте-
цтва Food Land Bukovina–2017, організо-
ваний департаментом економіки Черні-
вецької міської ради та Громадською 
спілкою «Буковинська гільдія кулінарів».

Захід проведено задля популяризації творчих 
досягнень у галузі ресторанного господар-
ства, втілення креативних ідей для розши-
рення асортименту кулінарних страв та кон-

дитерських виробів, підвищення рівня підготовки 
фахівців у сфері ресторанного господарства.
У змаганнях взяли участь понад півтори сотні кулі-
нарів з різних країн. До суддівської колегії ввійшли 
почесні судді Всесвітньої асоціації кулінарів 
(WACS), відомі «зірки» кулінарного мистецтва. Се-
ред них – чемпіон світу з кулінарного мистецтва, 
член національної команди Ісландії Марія Шрамко, 
член асоціації шеф-кухарів Туреччини Сефер Япі-
джі, глава Гільдії кухарів і шеф-кухарів Булорусі 
Олександр Чікілевський, член Асоціації шеф-
кухарів Середземномор’я і Європейського регіону 
Еріх Главіца, відомий буковинський кулінар, фіна-
ліст талант-шоу «МастерШеф» Ігор Місевич.
Приємно зазначити, що одні з кращих кулінарних 
робіт підготували вихованці Бурштинського торго-
вельно-економічного коледжу Київського національ-
ного торговельно-економічного університету. Моло-
ді кондитери продемонстрували на турнірі справ-
жній майстер-клас, виборовши п’ять призових місць.
Так, учениця групи 3ККД-2 Вікторія Голубовська 
виготовила та презентувала святковий торт «Леле-
ка щастя». За оригінальність і вишуканість учени-
цю нагороджено срібною медаллю. Таку ж нагороду 
виборола в номінації «Страва автентичної націо-
нальної кухні» студентка групи 2 ВХП Тетяна Кайс. 
У номінації «Кращий шеф-кухар» бронзову нагоро-
ду здобула учениця групи К-1 Ольга Гулковська. У 
цьому «пекельному» змаганні першокурсниця зма-
галася нарівні з метрами кухарського мистецтва, 
представивши на розгляд суддів три страви: холод-
ну закуску «Суфле з кальмарів з яриною», основну 
страву «Телятина з грушею у сітці» та десерт «Шо-
коладний з карамеллю». В номінаціях «Страва із 
свинини» та Best Pastry Chef–2017 (кращий конди-
тер) професіоналізм продемонстрували відповідно 
студентка групи 2 ВХП Марія Свінтельська та уче-
ниця групи 2 К-1 Ганна Павлюк. За свої старання ді-
вчата нагороджені срібними медалями.
У підготовці вихованок коледжу до Food Land Bukovi-
na–2017 взяли участь фахівці кулінарної справи – май-
стри виробничого навчання Марія Пелих, Галина Си-
доренко, Марія Бердей, Леся Фігура, Надія Мислюк.

Галина КОХАН,
заступник директора коледжу  

з навчально-виробничої роботи

«МІФ»: ІСТОРІЯ 
ГЕРОЇЗМУ ТА 
САМОПОЖЕРТВИ

Новина про смерть Василя 
Сліпака стала болючим уда-
ром для всіх українців, осо-
бливо для культурного зага-

лу. Знову гостро постало питання: 
чи достатньо ми робимо для своєї 
країни в такий складний час, коли 
гинуть найкращі? Сам Василь в од-
ному із своїх інтерв’ю сказав: «Уся 
кров, що сьогодні проливається за 
Україну, не повинна зупинити або 
занурити в депресію. Вона повинна 
дати імпульс для подальшої бо-
ротьби».

Власне, цим фільмом автори про-
довжують його боротьбу за те, щоб 
про події в Україні знали правду. 
Знали з реальних історій великих 
особистостей.

Кожна країна має своє духовне 
військо – це поети, митці, художни-
ки. Вони творять культуру, посилю-
ють духовний образ своєї країни. 
«Міф» був воїном ще й цього духо-
вного війська.

«Якби «Міф» був вигаданий, ви-
йшла б дуже пафосна історія. Але 
коли дізнаєшся про життя Василя 
Сліпака, важко повірити, що таке 
може бути насправді. І не переказати 
світові історію людини, яка прожила 
таке коротке, але неймовірно яскра-
ве життя, було б злочином. Кого ми 
втратили – це й покажемо», – зазна-
чають автори фільму.

ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ

-

-

-
-

Незабаром на екрани вийде фільм про життя та загибель Василя Сліпака «Міфа» – україн-
ського оперного співака зі світовим ім’ям та унікальним голосом. Це історія героїзму та са-
мопожертви, яка змушує замислитись над власним життям.
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ДВА «ЗОЛОТА», 
«СРІБЛО» І «БРОНЗА»  

УКРАЇНСЬКИХ 
ДЗЮДОЇСТІВ У ВАРШАВІ 

20–23 квітня в польській сто-
лиці найсильніші дзюдоїсти 
Старого Світу виборювали 
нагороди європейської пер-
шості в індивідуальному та 
командному заліках. На та-
тамі палацу спорту «Торвар 
Aрена» вийшли близько 400 
спортсменів з 42 країн кон-
тиненту, у числі яких вступи-
ли в боротьбу за медалі і 17 
наших співвітчизників. 

Володимир ПОЛЄТАЄВ,

спеціально для «ПВ»

Про рівень учасників зма-
гань свідчить хоча б той 
факт, що боролися у 
Варшаві 13 медалістів 

Олімпійських ігор у Ріо-де-
Жанейро 2016 року. Право захи-
щати кольори України у Поль-
щі отримали: у чоловіків – Ге-
оргій Зантарая (66 кг), Богдан 
Ядов (66 кг), Геворг Хачатрян 
(66 кг, командна першість), 
Дмитро Канівець (73 кг, ко-
мандна першість), Артем Хому-
ла (73 кг), Сергій Дребот (73 кг), 
Сергій Крівчач (81 кг), Кеджау 
Ньябалі (90 кг), Вадим Синяв-
ський (90 кг), Олександр Рома-
нюк (100 кг), Яків Хаммо (понад 
100 кг), Станіслав Бондаренко 
(понад 100 кг); у жінок – Мари-
на Черняк (48 кг), Дар’я Білодід 
(48 кг), Анастасія Турчин (78 
кг), Світлана Ярьомка (понад 
78 кг), Єлизавета Каланіна (по-
над 78 кг). При цьому Дарина 
Білодід, Єлизавета Каланіна, 
Богдан Ядов і Сергій Крівчач 
були дебютантами змагань по-
дібного рівня. Разом з тим, Геор-
гій Зантарая, Яків Хаммо, Ма-
рина Черняк і Світлана Ярьом-
ка вже мали у своєму активі ме-
далі чемпіонатів Європи.

І практика поєднання досві-
ду й молодості довела свою 
життєздатність уже першого ж 
дня змагань – дебютантка Да-
р’я Білодід і титулований Геор-
гій Зантарая зійшли на найви-
щу сходинку п’єдесталу поша-
ни! Дар’я провела на татамі чо-
тири непростих зустрічі, при-
чому в трьох із них вона здобу-
ла перемогу лише в додатко-
вий час, інформує офіційний 
сайт Федерації дзюдо України. 
На шляху до тріумфу українка 
залишила за бортом змагань 
росіянку Марію Персидську, 
перший номер європейського 
рейтингу Міліцу Ніколіч із 
Сербії, дворазову чемпіонку 
Європи, бронзову призерку 
Олімпіади в Лондоні Єву Чер-
новіцьки з Угорщини, а у вирі-
шальному протистоянні – брон-
зову призерку Європейських 
ігор в Баку 2015 року Ірину Дол-
гову з РФ. Георгій на шляху до 
другого чемпіонського звання 
континентального рівня здо-
лав поляка Патріка Ваврішека, 
італійця Маттео Медвеса, біло-
руса Дмитра Мінкова, словака 
Матея Поляка, а у фіналі до-
строково розправився із сло-
венцем Адріаном Гомбочем.

Світлана Ярьомка зупинила-
ся за крок до вершини п’єде-
сталу пошани – у вирішальному 
двобої з представницею Білору-
сі Мариною Слуцькою перевага 
була не на боці нашої спортс-
менки. А єдину «бронзу» до 
скарбнички «синьо-жовтої» дру-
жини поклала чоловіча збірна, 
якій у командному турнірі суд-
ді віддали перемогу в боротьбі 
за третє місце після дискваліфі-
кації збірної Азербайджану. Та-
ким чином, завдяки чотирьом 
завойованим у Варшаві нагоро-
дам цей чемпіонат Європи став 
найуспішнішим в історії укра-
їнського дзюдо.

ДЗЮДО
Третій етап Дитячої ліги юних шпажистів та шпажис-
ток пройшов у м. Харкові. Найбільше медалей діста-
лось представникам столиці – дві золоті, три срібні та 
сім бронзових. Другими за кількістю перших місць 
стали представники м. Хмельницького – дві золоті та 
одна бронзова нагороди, а трійку лідерів замкнули 
юні спортсмени Ужгорода – одне «золото» та одна 
«бронза».

Валерій МАРЦЕНЮК, 

спеціально для «ПВ»
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ХМЕЛЬНИЧАНИ – 
СЕРЕД КРАЩИХ  
ФЕХТУВАННЯ

У румунському Клуж-Напока 
Олег Верняєв став 
шестиразовим чемпіоном Європи 
зі спортивноі гімнастики. 
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ШАНОВНІ ПЕРЕДПЛАТНИКИ!
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