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День захисту дітей припа-
дає на перший день літа. 
Він був дуже популяр-
ним у колишньому Сою-

зі. І нині дехто намагається від-
межуватися від нього і покласти 
край «комуністичним традиціям». 
При цьому опоненти свята забува-
ють, що День захисту дітей – між-
народний. Це взагалі одне з най-
старіших свят. Рішення про його 
запровадження було ухвалено 
Міжнародною демократичною фе-
дерацією жінок на спеціальній се-
сії ООН у листопаді 1949 року, і 
вже наступного року його почали 
відзначати десятки країн. ООН 
оголосив захист прав, життя і 
здоров’я дітей одним з пріоритет-
них напрямів своєї діяльності.

У Міжнародного дня дітей є пра-
пор. На зеленому тлі, який символі-
зує зростання та гармонію, навколо 
знаку Землі, розміщені фігурки – 
червона, жовта, синя, біла і чорна. 
Ці людські фігурки символізують 
різноманітність і терпимість. Знак 
Землі, розміщений у центрі, є сим-
волом нашого загального дому.

В Україні День захисту дітей 
встановлено відповідно до Указу 
Президента України від 30 червня 
1998 року і відзначається щорічно. 
Чи варто говорити, наскільки акту-
альним є захист життя і здоров’я ді-
тей у країні, де триває двобій з ро-
сійським агресором. Скільки дітей 

загинули, не доживши до Міжна-
родного дня, що покликаний їх за-
хищати? Скільки лишилося сиріт та 
напівсиріт від проклятої війни? 
Скільки зламаних доль маленьких 
українців залишає по собі агресія з 
боку північного сусіда? Повної ста-
тистики немає і бути не може, ка-
жуть експерти. Бо кожен день попо-
внює список жертв. Починаючи з 
березня 2014 року, принаймні 200 ді-
тей отримали важкі поранення і 80 
вбиті внаслідок зіткнення з мінами 
та вибуховими предметами, які ли-
шились після бойових дій у Доне-
цькій та Луганській областях.

За інформацією ЮНІСЕФ, по-
над 250 тис. дітей на Донбасі були 
змушені полишити свої будинки, 
приблизно 580 тис. потребують до-
помоги, з них 300 тис. – для продо-
вження освіти. Кожна п’ята школа 
і дитсадок у регіоні пошкоджені 
або зруйновані. 

«Діти є невинними жертвами 
конфлікту. Насилля мусить припи-
нитися, і всі сторони повинні інтен-
сифікувати зусилля для забезпечен-
ня щастя і здоров’я дітей в Україні», 
– йдеться у заяві спеціальної моні-
торингової місії ОБСЄ в Україні. 

«На сьогодні кожна восьма укра-
їнська дитина постраждала від 
конфлікту на сході України, а 200 
тис. дітей живуть у зоні зіткнення 
і стикаються з постійною загрозою 
загинути та постраждати від мін і 

боєприпасів», – зазначила Іванна 
Климпуш-Цинцадзе під час від-
криття фотовиставки «Діти у війні» 
в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Нові  реалії  сьогодення, 
пов’язані з війною на Донбасі, по-
родили біль, трагедії, злами долі 
тисяч малолітніх громадян Украї-
ни. На їхнє життя вже випали такі 
випробування, які й дорослим важ-
ко долати. Загибель рідних та 
близьких, дні та ночі, проведені в 
підвалах під обстрілами артиле-
рії, зливою вогню з «Градів», забу-
та дорога до школи – все це вже 
майже 3 роки поспіль є ознакою 
життя дітей війни на Донбасі.

Війна безжально, як чернетку, 
викидає наш ретельно вибудова-
ний світ. Переписує й перекреслює 
життя. Змінює пріоритети й цін-
ності у дорослих. І звичайно ж, 
впливає на наших дітей. Не тільки 
на тих, хто став свідком бойових 
дій, насильства чи смерті, а й тих, 
кому довелося залишити звичні 
домівки, школу та друзів. Та за ве-
ликим рахунком – усіх дітей Укра-
їни. Адже маленькі хлопчики й ді-
вчатка насправді добре відчува-
ють реальність, бо чують розмови 
дорослих, вловлюють їхню нерво-
вість, бачать новини по телебачен-
ню. Але світ дитини  збудований 
на простій ідеї: «Батьки – це ті, хто 
маленького захистить». І не лише 
у Міжнародний день захисту…

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
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В Україні скасували так званий 
«закон Савченко». Коротко на-
гадаємо його суть. Період, про-
ведений у СІЗО, зараховувався 

засудженим до позбавлення волі як 
«день за два». Експерти попереджали, 
що такий закон тільки погіршить кри-
міногенну ситуацію в державі. Однак 
він таки набув чинності 23 грудня 2015 
року. На переконання аналітиків, 
ухвалювалась норма на хвилі популіз-
му і патріотичного пафосу. «Цей закон 
був політичною потребою. Була в нас 
військова Надія Савченко, яку 
ув’язнили в Росії. І потрібно було роз-
робити якусь законодавчу базу, яка по-
слабила б наші норми кримінального 
права, і під тиском міжнародної спіль-
ноти звільнити Савченко. Закон зроби-
ли під конкретну особу. Не врахували, 
що інші особи перебувають за ґратами 
зовсім через інші причини. Пізно зро-
зуміли, що потрібно було конкретніше 
і тонше виписати норми закону. Але 
його робили похапцем і під потреби 
сьогодення», – стверджує політолог 
Олександр Кочетков.
Загалом «закон Савченко» мав би ви-
рішити кілька проблем: прискорен-
ня розгляду кримінальних прова-
джень, поліпшення умов утримання 
в СІЗО і розвантаження слідчих ізо-
ляторів. А реально тільки завдав 
державі збитків. Слідчі ізолятори пе-
реповнені, ситуація з безпекою гро-
мадян загострилась до краю.
Директор Харківського інституту со-
ціальних досліджень Денис Кобзін 
вважає, що ухвалення «закону Сав-
ченко» – велика юридична помилка, 
яку просунули тільки завдяки вели-
кій політичній силі. «Український 
платник податків за неї заплатив і 
продовжує платити, аби цю помилку 
виправити. Тобто ми за неї платимо 
двічі», – підсумовує експерт.
Деякі аналітики висловлюються 
про «закон Савченко» надміру кате-
горично. Приміром, президент 
Української асоціації професіона-
лів безпеки Сергій Шабота вважає 

ухвалення закону аморальним, не-
правильним і замовним. 
В одному всі експерти дотримуються 
одностайної думки: коли йдеться про 
вбивства, не повинно бути жодних 
«пільгових умов». А вони за згаданим 
законом з’явилися. Злочинці, на ра-
хунку яких не одне людське життя, ма-
сово виходили на волю раніше термі-
ну. Ті, хто перебувають у СІЗО, свідомо 
затягують розгляд справ, змінюючи 
свідчення, або йдуть на інші хитрощі, 
аби встигнути в «день за два».
Глава парламентського Комітету з 
питань законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності Андрій 
Кожем’якін, наголошуючи на скасу-
ванні «закону Савченко», зазначає: 
«Важливою мотивацією сьогодні осо-
бисто для мене є те, що вбивця, на-
сильник і зрадник повинні сидіти 
«день за день». 
У свою чергу, автор законопроекту 
Антон Яценко з групи «Відродження» 
зазначив, що «закон Савченко» був 
великою помилкою, яка, за його сло-
вами, коштувала 55 життів, 22 зґвал-
тувань, 760 розбійних нападів.
За час дії закону 10,2 тис. в’язнів до-
строково звільнили. З них 1,5 тис. по-
вернулися назад під арешт і суд. Про-
гнозували, що за цим законом на волю 
мали вийти ще 34 тис. ув’язнених. 
Хоча в даному випадку експерти попе-
реджають про відсутність статистики, 
що саме завдяки закону погіршилась 
криміногенна ситуація в країні. 
Таким чином парламент «виправив 
власну помилку», зауважив член ко-
легії МВС, народний депутат Антон 
Геращенко. І наголосив: такої практи-
ки немає в жодній країні світу. А 
українські суди мають достатньо ва-
желів, щоб під вартою залишалися 
дійсно ті, хто вчиняв тяжкі злочини. 
А тому цим особам немає необхіднос-
ті зараховувати два дні за один.
За скасування дії «закону Савченко» 
віддали свої голоси 227 народних де-
путатів. Самої Надії Савченко під час 
голосування в сесійній залі не було.

ПОДВІЙНА ПЛАТА 
ЗА ПОМИЛКУ

ЇХНЄ МАЙБУТНЄ 
ЗАЛЕЖИТЬ  

ВІД НАС
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ПІДРАХУВАЛИ – 
ПРОСЛЬОЗИЛИСЬ

В Україні тариф на водо-
постачання кожне під-
приємство розраховує 
для себе самостійно. 

До вартості послуги входять 
зарплати співробітників, 
електроенергія, ремонт, по-
датки, амортизація мереж 
тощо. Залежно від обладнан-
ня, кількості робочих місць, 
стану систем ціна води в різ-
них підприємств «своя». 

Чому відбулось нинішнє 
подорожчання? Експерти ка-
жуть, що українці витрача-
ють менше води, аніж перед-
бачалось у розрахунках во-
доканалів. Громадяни поча-
ли економити і масово вста-
новлювати лічильники. 
Якщо без лічильника домо-
господарства сплачували за 
нормою у 8 куб. м води, то ті, 
хто має лічильник, переко-
налися, що можна спожива-
ти трохи більше 2 «кубів» на 
людину. А це означає, що 
підприємства якщо й не за-
знали збитків, то втратили 
високі прибутки, до яких 
звикли за десятки років. 

Чиновники говорять про 
економічну обґрунтованість 
підвищення тарифів. Екс-
перти ж мають свою думку. 
Ринок води, стверджують 
аналітики, монополізова-
ний. У таких умовах єдиним 
критерієм збалансування ін-

тересів «постачальник-спо-
живач» має бути можливість 
виробляти і здатність купу-
вати. Адже якщо у виробни-
ка ціни зростають, а насе-
лення не в змозі платити за 
його послуги, це призводить 
до банкрутства виробника 
чи постачальника. 

Попри те, що діючі ціни 
на постачання води та водо-
відведення вже переглядали 
на початку року, Національ-
на комісія, що здійснює регу-
лювання у сферах енергети-

ки та комунальних послуг, 
вирішила вкотре відкоригу-
вати тарифи. Рівень подо-
рожчання коливається від 7 
до 28%. Найбільший відсо-
ток зростання – у Львові, в 
чисельному вимірі тарифу – 
Рівному та Києві.

Підвищення вартості води 
для українських споживачів є 
абсолютно необґрунтованим. 
Таку думку висловив колиш-
ній міністр з питань ЖКГ 
Олексій Кучеренко. «Вартість 
холодної води зросла як у сто-

лиці, так і по всій країні. Нац-
комісія практично таємно під-
няла ціни. Мотивація просто 
безглузда: зниження спожи-
вання води. Тож на прохання 
монополістів вони змушені 
підвищувати тарифи. Нісеніт-
ниця, й годі!» – стверджує екс-
міністр. І додає, що раніше у 
«Київводоканалі» називали 
суму у 7,5 грн за кубометр до-
статнім і обґрунтованим тари-
фом. А що нині? Чому сума у 
13,77 грн за куб. м води не вла-
штовує монополіста? 

-

-
-

У Києві розпочала роботу нова річкова поліція. Її 
ще називають водною поліцією. На працівників 
відділу покладені обов’язки із забезпечення пра-
вопорядку на акваторії річки Дніпро та на об’єктах 
Київського воднотранспортного комплексу.

Два тижні тому відбулась презентація можливостей 
оновленого відділу водної поліції і його взаємодії із 
спеціальним підрозділом поліції КОРД. У рамках 
презентації співробітники водної поліції у взаємо-

дії з бійцями цього підрозділу провели операцію із затриман-
ня умовних злочинців, які захопили річкове судно. Голова На-
ціональної поліції Сергій Князєв висловив надію, що підроз-
діл буде позитивно оцінено громадянами. «Я думаю, що моло-
дий підрозділ матиме позитивні відгуки від громадян», – ска-
зав він. За його словами, така подія є дуже доречною, врахову-
ючи початок літнього сезону. Громадяни з настанням літньо-
го тепла починають активно відпочивати на воді і в прибе-
режній зоні, тому треба надійно охороняти їх спокій. Підроз-
діл захищатиме Київ не лише з води, а й з повітря.
Як це все відбуватиметься на практиці? Квадрокоптери річко-
вої поліції здійснюватимуть об’єктивний моніторинг ситуа-
ції на Дніпрі й оперативно надсилатимуть всю інформацію на 
берег. У разі потреби на порятунок потопаючих чи затриман-
ня порушників вирушать патрульні водної поліції. Якщо си-
туація буде надто складною, залучатимуть спеціальний під-
розділ КОРД. Водну акваторію пильнуватимуть понад півсо-
тні поліцейських. Їх завданням буде нагляд за дотриманням 
швидкісного режиму та маневрування учасниками руху на 
воді, перевірка на тверезість керманичів, боротьба з браконьє-
рами тощо. Мрією річкових патрульних є отримати техніку, 
котра дозволить наздоганяти водні мотоцикли, бо навіть нові 
катери на це не здатні.
Загальна площа території, що підпадає під обслуговування 
нового підрозділу, становить близько 1,6 тис. кв. км. Крім 
того, за словами правоохоронців, незабаром оновлені, додат-
ково оснащені підрозділи поліції на воді з’являться в Дніпро-
петровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Пол-
тавській, Черкаській, Одеській та Донецькій областях.
«Завдання річкової поліції – забезпечення громадського поряд-
ку в акваторії Дніпра, боротьба з браконьєрами та допомога 
громадянам на воді», – розповідає командир оновленого під-
розділу старший лейтенант Володимир Горлач. Він змалював 
технічне оснащення підрозділу: сім катерів, яких вочевидь не-
достатньо для повноцінного функціонування. Адже поліцей-
ські мають нести варту на території 43 км водної артерії голов-
ної річки країни. До того ж, якщо говорити про боротьбу з бра-
коньєрами, слід визнати, що ці порушники давно вивчили по-
ліцейську техніку і спритно ховаються при її появі.
Ще річкова поліція буде попереджати транспортні пригоди 
на воді. На переконання співробітників нової поліції, водні 
пригоди – це справжня катастрофа, адже переважна біль-
шість власників швидкісних катерів не дотримуються еле-
ментарних правил руху.
Перед початком пляжного сезону відділ річкової поліції 
отримав засоби аеророзвідки, що значно зменшать витрату 
ресурсів і сприятимуть швидкому реагуванню на надзвичай-
ну подію. У планах – ремонт адміністративних приміщень та 
житло для співробітників.

-

-
-

-
-

-

-
-

КОМЕНТАР

ПЛЯЖНИЙ СЕЗОН – ПІД 
НАГЛЯДОМ ПОЛІЦІЇ

Від середини травня тарифи на холодну воду зросли для 24 водоканалів України. 
Також подорожчало водовідведення гарячої води. Таке рішення ухвалила Націо-
нальна комісія. Відтак у деяких містах України зростуть цифри в платіжках. 

,,

ТАРИФИ НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ  
ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ЩО ДІЮТЬ З 12 ТРАВНЯ 2017 Р.
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ПИТАННЯ № 1 – 
 ЗАЛУЧЕННЯ 

КВАЛІФІКОВАНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ І 
СПЕЦІАЛІСТІВ

ЮВІЛЕЙ

ПРИВІТАННЯ
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-
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-
-
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Григорій ОСОВИЙ,
Голова Федерації профспілок України

-

-

-

-

Людмила ПЕРЕЛИГІНА,
голова Профспілки працівників культури України

26 травня під час перебування у Харківській області Голова Федерації профспілок України 
Григорій Осовий ознайомився з роботою ДП «Завод ім. Малишева» та КП «Міськелектро-
транссервіс», а також зустрівся з профспілковим активом цих підприємств.

Як повідомляє Об’єднання 
профспілок Харківської 
області, Голова ФПУ поін-
формував представників 

трудових колективів щодо позиції 
ФПУ з основних соціально-еконо-
мічних питань, а саме мотивації 
праці. «Запровадження мінімаль-
ної зарплати на рівні 3200 грн – 
тільки перший крок до корінного 
реформування системи оплати 
праці, основне завдання якої по-
лягає в справедливому розподілі 
результатів праці. Вже у червні 
ми будемо готові представити 
своє бачення і свою позицію, як 
перейти від реформи мінімальної 
зарплати до більш значущих змін 
у системі оплати праці», – зазна-
чив Григорій Осовий.

Також Голова ФПУ наголосив 
на тому, що на сьогодні питання 
№ 1 – залучення не тільки інвести-
цій, а й кваліфікованих працівни-
ків і спеціалістів. Аналіз показує, 
що нині в підготовці кадрів відбу-
вається зміна пріоритетів у бік гу-
манітарних професій, а не вироб-
ничих. Це призводить до нестачі 

кваліфікованих кадрів у виробни-
цтві. До того ж, рівень цієї квалі-
фікації далеко не завжди відпові-
дає рівню самого виробництва та 
вимогам часу.

На зустрічі не залишилися 
поза увагою й питання прийняття 

Трудового кодексу України, за-
безпечення належних й безпеч-
них умов праці, відновлення 
Списків № 1 і № 2, що дають право 
на достроковий вихід на пенсію, 
а також запровадження пенсійної 
реформи.

ВІЗИТ
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24–26 травня у м. Києві відбулася 
V Міжнародна науково-практична 
конференція «Управління ризика-
ми в системах менеджменту охо-
рони праці та промислової безпе-
ки. Європейський шлях реформу-
вання і вдосконалення організації 
умов праці», в роботі якої взяв 
участь Голова Федерації профспі-
лок України Григорій Осовий. 

Як повідомляє прес-центр ФПУ, організаторами захо-
ду, що зібрав фахівців у сфері безпеки та охорони 
праці з багатьох європейських держав, а також США 
та країн СНД, були Державна служба України з пи-

тань праці, науково-виробничий журнал «Охорона праці», 
серед партнерів – Міжнародна організація праці.

Григорій Осовий виступив з доповіддю на тему: «Актуальні пи-
тання майбутнього праці, забезпечення демократичних прав у сфе-

рі праці». Профспілковий лідер 
розповів про структуру та повно-
важення профспілок у захисті 
прав працівників, роботу над нор-
мативно-правовими актами, спів-
працю з парламентарями та діяль-
ність у рамках НТСЕР, назвав ін-
струменти та майданчики взаємо-
дії СПО профспілок з Урядом, як 
соціальним партнером профспі-
лок, організаціями роботодавців.

На конференції також виступи-
ли голова Державної служби 
України з питань праці Роман 
Чернега, Національний координа-
тор Міжнародної організації пра-
ці в Україні Сергій Савчук, міжна-
родні експерти та науковці.

НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ 
ШЛЯХУ РЕФОРМУВАННЯ 

І ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «НАМ ТРЕБА 
СПІЛЬНО ВИРІШУВАТИ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ 

ГІДНИХ ТА БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ»

Як повідомляє прес-центр ФПУ, 
Уряд звітуватиме щодо порушень 
конвенцій МОП стосовно обме-
жень доступу інспекторів праці до 

робочих місць. Про це заявив Голова СПО 
об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григо-
рій Осовий під час виступу на засіданні 
Уряду 24 травня. «Наразі дещо виправлено 
в цій справі, але цілковитого балансу між 
потребами бізнесу і правами працівників 
на гідну та безпечну працю не досягнуто, 
– підкреслив профспілковий лідер. – Нам 
треба спільно вирішувати питання ство-
рення гідних та безпечних умов праці».
Прем’єр-міністр України Володимир Грой-
сман зазначив, що ці пропозиції дуже 
слушні, їх обов’язково потрібно врахувати. 
За його словами, ухвалений Урядом 24 
травня пакет дерегуляцій сприятиме упо-

рядкуванню перевірок бізнесу контролю-
ючими органами. «Сьогодні ми розгляне-
мо черговий «дерегуляційний» пакет, 
який є професійним і дуже позитивно 
вплине на розвиток українського підпри-
ємництва. Ідеться, насамперед, про упо-

рядкування та прогнозованість перевірок, 
повну зміну системи контролю за бізне-
сом, – зазначив Володимир Гройсман. – 
Бізнес, економіка чекають розумних регу-
ляцій, які дозволять розвиватися, інвесту-
вати в економіку нашої держави».

У червні ц. р. на Генеральній конференції Міжнародної організації праці буде заслухано питання про 
порушення прав людини у сфері праці в Україні.

ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК

ПРЯМА МОВА

Як повідомляє департамент профспілко-
вого руху та зв’язків з громадськими ор-
ганізаціями апарату ФПУ, у роботі ака-
демії взяли участь 18 профспілкових ак-

тивістів з різних країн: України, Молдови, Гру-
зії, Болгарії, Чехії, Литви, Албанії, Македонії, 
Хорватії, Чорногорії, Казахстану та Словенії. Від 
українських профспілок навчалися голова Все-
української профспілки виробничників і підпри-
ємців Наталія Землянська та головний спеціа-
ліст департаменту профспілкового руху та 
зв’язків з громадськими організаціями апарату 
ФПУ Володимир Харченко.
Під час навчання, яке відкрили представник За-
гальноєвропейської регіональної ради (PERC) Між-
народної конфедерації профспілок Года Невераус-
кайте та тренер з органайзингу Емілі Паулін, було 
наведено приклади органайзингових кампаній, 
розглянуто питання мотивації профспілкового 
членства, етапи органайзингової кампанії, а також 
способи поширення інформації про профспілки як 
у традиційних ЗМІ, так і в соціальних мережах.
Слухачі академії не тільки отримали теоретичні 
знання, а й виконали практичні завдання, як ін-
дивідуальні, так і групові. Також у процесі роз-
гляду етапів органайзингової кампанії відбувся 
обмін досвідом між учасниками. На завершення 
навчальної програми учасники представили 
свої плани органайзингових кампаній, які втілю-
ватимуть протягом піврічного періоду.
Профактивісти також відвідали Об’єднання ав-
тономних профспілок Хорватії, зустрілись із ви-
конавчим секретарем об’єднання з навчання, 
проектів та європейської співпраці Дарко Шепе-
річем. Він розповів про становище профспілок у 
Хорватії, основні напрями системи профспілко-
вого навчання. Крім того, перед учасниками ака-
демії виступили представники Профспілки буді-
вельників та Незалежного союзу енергетики, хі-
мії і неметалів Хорватії.

15–18 травня в м. Загребі (Хорватія) про-
ходило навчання в молодіжній академії 
органайзингу, організоване Загальноєв-
ропейською регіональною радою (PERC) 
Міжнародної конфедерації профспілок за 
підтримки Фонду ім. Ф. Еберта.

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
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40-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ 

СПОРТИВНІ ЕСТАФЕТИ 
НАФТОГАЗОВИДОБУВНИКІВ 

У рамках програми проведено 1-й Все-
український турнір із волейболу та фут-
залу серед трудових колективів підпри-
ємств нафтогазового комплексу України. 

Учасниками турніру стали понад 120 
представників трудових колективів у 
складі трьох команд (публічного акціонер-
ного товариства «Укрнафта», ПАТ «Укр-
газвидобування» та ПАТ «Укртранс газ»).

Урочисте відкриття розпочалося пара-
дом спортсменів, колону яких очолив де-
сятиразовий чемпіон світу та дванадця-
тиразовий чемпіон Європи у змаганнях 
на байдарках і човнах типу «Дракон», 
олімпійський чемпіон серед ветеранів, 
майстер спорту міжнародного класу 
Олександр Іващенко.

З вітальним словом до спортсменів 
звернувся голова Укрнафтогазпрофспіл-
ки Володимир Дмитришин. «Дуже добре, 
що ви знаходите можливість покращити 
своє життя. Адже спорт є органічним 
продовженням трудової діяльності, пра-
ці на кожному робочому місці, однією з 
можливостей самореалізації та допома-
гає знайти добрих друзів», – зазначив 
профспілковий лідер.

З початком змагань спортсменів 
яскравим виступом привітали молоді 
вихованці профспілкового Палацу куль-
тури, які порадували гостей музично-те-
атральним дійством.

А далі – нелегкі, азартні спортивні пе-
регони, які тривали два дні. Зразу було 

видно, що всі спортсмени підготовлені 
та дійсно гідні конкуренти. 

«Своїм результатом ми, в цілому, за-
доволені. Та головне для всіх нас – це не 
те, яке місце ми посіли, а те, що завдяки 
такому спортивному святу ми знайшли 
нових друзів, а дехто зустрів і тих, кого 
дуже давно не бачив», – розповів капітан 
збірної команди від ПАТ «Укргазвидобу-
вання» Олександр Буданцев.

По закінченню змагань нагороджено 
кращих спортсменів. Перемогу в змаган-
нях із футзалу виборола команда ПАТ 
«Укрнафта», а з волейболу – команда 
ПАТ «Укртрансгаз».

НАГОРОДИ – КРАЩИМ

Перед урочистим зібранням проф-
спілкового активу пройшла робоча зу-
стріч Голови Федерації профспілок 
України Григорія Осового, голови Укр-
нафтогазпрофспілки Володимира Дми-
тришина з головами первинних, об’єд-
наних, територіальних і міжрегіональ-
них профспілкових організацій Укр-
нафтогазпрофспілки. Під час зустрічі 

учасники мали змогу обмінятися думка-
ми з приводу соціально-трудових відно-
син в країні, впливу ФПУ, всеукраїн-
ських профспілок на захист трудових 
прав, удосконалення соціального стра-
хування, пенсійного забезпечення укра-
їнців, розширення соціального діалогу.

Святковий концерт розпо-
чався привітальними сло-
вами голови Укрнафто-
газпрофспілки Воло-
димира Дмитриши-
на, Голови ФПУ 
Григорія Осового 
та голови ОПХО 
Сергія Тесленка. 

Кращі члени 
профспілки галу-
зі нагороджені по-
дяками, грамота-
ми і почесними від-
знаками Федерації 
профспілок України та 
Професійної спілки пра-
цівників нафтової і газової 
промисловості України.

Зокрема, почесну відзнаку «Заслуже-
ний працівник профспілок України» 
Григорій Осовий вручив Михайлу Драб-
чуку, який понад 25 років очолює пер-
винну профорганізацію нафтогазовидо-
бувного управління «Бориславнафто-
газ», виправдовує довіру спілчан і 
успішно захищає їхні трудові та соціаль-
но-економічні права.

Нагрудного знака ФПУ «Профспілко-
ва відзнака» за активну роботу удостоєні 
лідери профорганізацій Тамара Рудако-
ва, Сергій Домненко та Павло Терентьєв, 
а також відзначені іншими нагородами 
ФПУ та Укрнафтогазпрофспілки кілька 
десятків профспілкових активістів. 

А далі відбулася неповторна двого-
динна феєрія з унікальною програмою 
– святковий концерт з нагоди ювілею 
Укр нафтогазпрофспілки, який для всіх 
глядачів підготували працівники Пала-
цу культури, учасники художньої само-
діяльності та дитячих творчих колекти-
вів. У концертній програмі взяли участь 

аматорські колективи художньої само-
діяльної творчості профспілкового Па-
лацу культури, а саме: народний колек-
тив танцю «Червона калина», підготовча 
дитяча студія «Калинонька», вокальна 
студія «Маестро», народний хор пісні 
«Сяйво», студія естрадного танцю «Нон-

Стоп», вокальна студія «Гармо-
нія», зразкова спортивно-

хореографічна студія 
«Грація» та солісти 

Наталія Домненко – 
економіст фінансо-
вого відділу, Ната-
лія Полякова, 
Інна Полупан – 
художні керівни-
ки профспілково-
го Палацу культу-

ри та Володимир 
Горлов – оператор з 

добування газу.
Вдячні гості свята 

щиро і тепло вітали вико-
навців.

КОНСТРУКТИВНА РОБОТА 
ДАЄ РЕЗУЛЬТАТ

У зв’язку з 40-річчям від дня заснування 
Укрнафтогазпрофспілки про роботу 
об’єднаної профспілкової організації ПАТ 
«Укргазвидобування» ми вирішили дізна-
тися у її керівника Тамари Рудакової.

Сьогодні ПАТ «Укргазвидобування» 
– основне підприємство з видобування 
природного газу i газового конденсату в 
Україні. У 2016 році підприємствами То-
вариства видобуто 14,6 млрд куб. м газу, 
що складає 75% всього видобутку в 
Україні, а також видобуто понад 20% на-
фти та конденсату. З квітня 2016 року 
компанія почала випускати бензини, що 
відповідають нормам не нижче Євро 5. 
Наразі ПАТ «Укргазвидобування» пла-
нує реалізувати стратегію «20/20», яка 
передбачає збільшення видобутку при-
родного газу до 20 млрд куб. м у 2020 
році, підвищення економічної віддачі 

Урочисте святкування дня народження Професійної спілки пра-
цівників нафтової і газової промисловості України, однієї з най-
чисельніших виробничих галузевих профспілок України, про-
йшло у первинній профспілковій організації газопромислового 
управління «Шебелинкагазвидобування» Харківської області. 
Святкова програма тривала три дні – з 23 по 25 травня 2017 року.
Участь у святкуванні взяли Голова Федерації профспілок Украї-
ни Григорій Осовий, голова Укрнафтогазпрофспілки Володимир 
Дмитришин, голова Об’єднання профспілок Харківської області 
Сергій Тесленко, лідери первинних, об’єднаних, міжрегіональ-
них, територіальних організацій Укрнафтогазпрофспілки.

 СЬОГОДНІ 
ПАТ «УКРГАЗВИ-

ДОБУВАННЯ» – ОСНОВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО З ВИДОБУВАН-

НЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ I ГАЗОВОГО 
КОНДЕНСАТУ В УКРАЇНІ. У 2016 РОЦІ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ ТОВАРИСТВА ВИ-
ДОБУТО 14,6 МЛРД КУБ. М ГАЗУ, ЩО 
СКЛАДАЄ 75% ВСЬОГО ВИДОБУТ-

КУ В УКРАЇНІ, А ТАКОЖ ВИДО-
БУТО ПОНАД 20% НАФТИ 

ТА КОНДЕНСАТУ.
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УКРНАФТОГАЗПРОФСПІЛКА 
ВІДЗНАЧАЄ У ПЕРВИНЦІ
активів компанії, реформування ефек-
тивного внутрішнього управління, бо-
ротьбу з корупцією та дерегуляцію. 

Об’єднану профспілкову організацію 
й об’єднаний профком ПАТ «Укргазвидо-
бування» створено 20 травня 1993 року. 
Уже з перших днів діяльності профспіл-
кові активісти спрямували свою роботу 
в основному на соціально-економічний 
захист працівників, розвиток і вдоскона-
лення колективно-договірних відносин 
у філіях компанії, посилення громад-
ського контролю за виконанням законо-
давства про працю та охорону праці, 
умов Галузевої угоди та колективного 
договору.

На сьогодні об’єднана профспілкова 
організація ПАТ «Укргазвидобування» 
налічує понад 28 тис. спілчан, активісти 
профспілки працюють у 21 первинній ор-
ганізації.

Основним документом, що регулює 
трудове і соціальне життя трудового ко-
лективу Товариства, є колективний до-
говір, який неухильно виконується.

Керівництво та профком ПАТ «Укр-
газвидобування» усвідомлюють свою 
відповідальність за збереження робочих 
місць, створення умов для гідної та без-
печної праці, належний рівень оплати 
праці, соціальний розвиток трудового 
колективу і загалом – нарощування ви-
добутку вітчизняного газу, гарантуван-
ня енергетичної незалежності та безпеки 
України.

Обидві сторони добре розу-
міють, що успішне виконання 
виробничих програм можливе 
лише за умови створення гід-
них, безпечних умов праці та 
забезпечення працівників гід-
ною заробітною платою.

«Завдяки конструктивному 
співробітництву адміністрації 
й профспілкової організації 
ПАТ «Укргазвидобування» 
трудовий колектив успішно 
виконує виробничі завдання,   
розповідає голова об’єднаної 
профорганізації ПАТ «Укргаз-
видобування» Тамара Рудако-
ва,   вчасно виплачуються та 
зростають зарплата та премії 
працюючим, заохочувальні ви-
плати працівникам і непрацю-
ючим пенсіонерам, вирішу-
ються соціально-побутові пи-
тання, проводиться активна 
культурно-масова й спортив-
но-оздоровча робота».

У Товаристві багато уваги приділяєть-
ся покращенню побутового обслугову-
вання працівників. Важливими вектора-
ми роботи в цьому напрямі є турбота та 
контроль за належним станом існуючих 
їдалень, кімнат відпочинку, душових та 
створенням нових соціальних об’єктів 
для покрашення побутових умов працю-
ючих. Якісні спецодяг і спецвзуття та-
кож є запорукою ефективної та безпеч-
ної роботи працівників, спрямованої на 
виконання плану виробництва газу.

У філіях Товариства створені колекти-
ви художньої самодіяльності. Як при-
клад, за ініціативою нинішнього голови 
первинної профспілкової організації га-
зопромислового управління «Полтава-
газвидобування» Володимира Мазура 
створені вокально-інструментальні гур-
ти «Факел» на Гадяцькому промислі та 
«Голуба магістраль» на Яблунівському 
промислі ГПУ «Полтавагазвидобуван-
ня», які є справжньою окрасою всіх свят 

та урочистостей підприємства.
Понад 40 років при профспілко-

вому комітеті ГПУ «Полтавагаз-
видобування» функціонує клуб 
любителів водного туризму «Сві-
точ». Мета його створення – залу-
чення до туризму працівників 
підприємства та їхніх сімей, ак-
тивний відпочинок, походи вихід-
ного дня, відвідування пам’яток 
української історії та культури.

Традиційними для життя 
профспілки стали щорічні куль-
турно- й спортивно-масові заходи. 
Як приклад – 7-ма спартакіада 
працівників ПАТ «Укргазвидобу-
вання», яка нещодавно пройшла 
в селищі Донець Харківської об-
ласті. За ініціативою профкомів і 
при безпосередньому порозумін-
ні й підтримці адміністрацій фі-
лій Товариства організовуються 
екскурсії для працівників, непра-
цюючих пенсіонерів і членів їх-
ніх сімей історичними місцями 

України, колективні виїзди на відпочи-
нок вихідного дня та святкові заходи до 
галузевих та державних свят. З актив-
них працівників Товариства формують-
ся команди та колективи для участі в 
спортивних змаганнях, фестивалях і се-
мінарах, які проводяться Центральною 
радою профспілки.

«Лише за минулий рік за фінансової 
підтримки Товариства ми оздоровили 
понад 3 тис. спілчан і 2,9 тис. їхніх ді-
тей», – зазначає Тамара Рудакова. 

ПЕРВИНКА – ЕПІЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В 
КОЛЕКТИВАХ ГАЛУЗІ

Сьогодні колектив ГПУ «Шебелинка-
газвидобування» ПАТ «Укргазвидобу-
вання» забезпечує видобування понад 8,2 
млрд куб. м газу, що становить понад 
56% видобутку Товариства. У колективі 
працюють понад 3400 членів профспілки, 
руками і розумом яких забезпечується 
виконання всіх виробничих завдань.

«Профспілкова організація газопро-
мислового управління «Шебелинкагазви-
добування» створена у 1957 році, з почат-
ком освоєння родовища газу, – розповідає 
голова первинної профспілкової органі-
зації підприємства Сергій Домненко. – З 
моменту створення підприємства у сели-
щі Донець з’явилися дитячі садочки, бі-
бліотеки, санаторій-профілакторій, су-
часний спортивний комплекс».

Профспілковий комітет тісно співпра-
цює у вирішенні соціальних питань з ке-
рівництвом підприємства, надає постій-
ну допомогу Палацу культури, гордістю 
якого є його вихованці – народний танцю-
вальний колектив народного танцю «Чер-
вона калина», зразковий дитячий колек-
тив «Грація», народний хор «Сяйво».

«Розуміючи, що відновлення здоров’я, 
відпочинок і організоване дозвілля – не-
одмінні супутники продуктивної праці, 
особливу увагу в своїй роботі у рамках 
виконання колективного договору при-
діляємо оздоровленню працівників та 
членів їхніх сімей, – зазначає Сергій До-
мненко. – Минулого року ми оздоровили 
904 дитини, 729 працівників оздоровили-
ся за рахунок підприємства, в тому числі 
за кошти профкому. 

Наші аматорські команди беруть 
участь у районних та обласних спортив-

них змаганнях. Так, цього року дитяча 
футбольна команда стане учасником 
першості Харківської області з футболу 
серед дитячих та юнацьких спортивних 
шкіл, готується до участі в обласних 
змаганнях з боксу команда боксерів. 
Цьогоріч ми вже провели 11-ту Зимову 
спартакіаду першості профспілки з 14 
видів спорту, змагання з підлідного риб-
ного лову «Мормишка 2017», спортивно-
розважальну програму «Мама, тато, я – 
спортивна сім’я».

Газопромислове управління «Шебе-
линкагазвидобування» продовжує роз-
виватися, нарощує видобуток так необ-
хідного Україні вітчизняного природно-
го газу, водночас розширюються можли-
вості для високопродуктивної праці, гід-
ної її оплати, охорони праці, відновлен-
ня професійної працездатності членів 
профспілки за рахунок організованого 
дозвілля, широкої культурно-масової і 
фізкультурно-оздоровчої роботи.

Таким чином, продуктивний соціаль-
ний діалог адміністрації та профспілко-
вого комітету сприяє успішному вико-
нанню виробничих програм, дає кон-
кретні позитивні результати для праців-
ників та їхніх родин.904

дитини,
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РЕФОРМА – ДЛЯ 
СЕЛЯНИНА ЧИ НА 
ДОГОДУ МВФ?

На Україну очікує чергова зе-
мельна реформа. На початку 2000-х 
країна пережила одну реформу, 
коли 7 млн громадян отримали пра-
во на приватизацію 28 млн га зе-
мельних паїв. Щоправда, приватиза-
цією цей процес назвати важко: 
люди землю мали, але повноцінно 
розпоряджатися нею не могли. Бо з 
1 січня 2002 року було законодавчо 
введено мораторій на продаж аграр-
них земель. Коли ця норма ухвалю-
валася, планувалося, що вона буде 
тимчасовою і діятиме до ухвалення 
закону про обіг земель. Але минуло 
15 років, і нічого не змінилося. 

У квітні цього року Кабмін анон-
сував масштабні зміни на ринку 
землі. У планах Уряду – провести зе-
мельну реформу до 2020 року. Тим 
більше, що на цьому наполягав Між-
народний валютний фонд, від фінан-
сової допомоги якого ми постійно 
залежимо. Тому 2 квітня на урядово-
му сайті «Громадянське суспільство 
і влада» Кабмін представив концеп-
цію майбутньої реформи, оприлюд-
нивши законопроект «Про обіг зе-
мель сільськогосподарського при-
значення».

У МФВ передбачали, що Україна 
вирішить питання з ринком землі до 
кінця травня цього року, проте ре-
альні терміни проведення – напри-
кінці року. Тягнути немає куди, 
адже мораторій на продаж сільгосп-
земель спливає у 2018 році. 

Як пояснює Прем’єр-міністр Во-

лодимир Гройсман, мета реформи – 
розвиток дрібного та середнього 
фермерства. Для цього землю прода-
ватимуть не більше 200 га в одні 
руки, а купити її зможуть лише фі-
зичні особи – громадяни України. 
Прем’єр вважає, що земельна рефор-
ма запустить вільний обіг землі 
сільськогосподарського призначен-
ня серед українців. 

Один з ініціаторів реформи – за-
ступник міністра сільського госпо-
дарства Максим Мартинюк пере-
конаний, що запровадження ринку 
землі в Україні має базуватись на 
принципах етапності та поступово-
го, обережного звуження обмежень 
для інвесторів.

За його словами, позиція Уряду 
полягає в тому, що в основу концеп-
ції ринку землі має бути покладено 
орієнтир на дрібних і середніх агро-
виробників. Для цього на першому 
етапі близько 10 років триватиме 
пільговий період, коли землю змо-
жуть купувати лише фермери. 

Мартинюк пояснює, що покупця-
ми сільськогосподарської землі змо-
жуть бути лише громадяни України. 
Юридичні особи й іноземці не допус-
катимуться на ринок. Адже за юри-
дичними особами теж можуть хова-
тися іноземні громадяни. 

Також у законопроекті закладено 
обмеження – 200 га землі в одні руки. 
За словами Мартинюка, якщо обме-
ження не буде, то після відкриття 
ринку землі власники зміняться 
блискавично. Натомість рішення 
продавати в одні руки максимум 200 
га землі буде, за словами заступни-
ка міністра, стимулювати утворен-
ня середнього класу на селі.

Після запровадження реформи 
відбудеться пробний продаж сіль-
ськогосподарських земель держав-
ної форми власності. Планується, 
що протягом цього періоду буде до-
пущено окремі категорії приватних 
власників для продажу на вторинно-
му ринку ділянок, що були придбані 
в процесі земельних аукціонів. Або 
ж громадянами, які успадкували зе-
мельні паї. 

ЗНІМАТИ НЕ МОЖНА 
ЗАЛИШИТИ

Верховна Рада, на відміну від Ка-
бінету Міністрів, не налаштована на 
швидкі зміни у земельному питанні. 
18 травня парламент не підтримав 
проект постанови про формування 
покрокової дорожньої карти прове-
дення земельної реформи в Україні. 
На голосування ставилася постано-
ва про рекомендації парламент-
ських слухань на тему: «Регулюван-
ня обороту земель сільськогосподар-
ського призначення: пошук україн-
ської моделі». За неї проголосували 
лише 17 народних депутатів. Цією 
постановою передбачалося створен-
ня концепції обороту земель сіль-
ськогосподарського призначення.

На думку аграріїв, запропонова-
ний Урядом законопроект не дося-
гає жодної з поставлених цілей, про-
те веде до того, що земля буде ску-
плена корупціонерами і людьми, які 
до сільського господарства не ма-
ють жодного стосунку. На думку го-
лови Всеукраїнської аграрної ради 
Андрія Дикуна, у разі відкриття 
ринку землі виграють лише ті, у 
кого є вільні кошти. Дикун провів 
свої розрахунки. Якщо взяти поточ-

ні ціни на гектар землі – близько 1 
тис. доларів, і припустити, що обме-
ження буде 200 га в одні руки, то 40 
млн га української землі, розділені 
на 200 га, опиняться в руках 200 тис. 
осіб – приблизно 40 тис. найбагат-
ших сімей. 

«Виходить, що аграрних виробни-
ків, які обробляють землю і хочуть її 
купити для продовження виробни-
цтва, з цього ринку усувають. Ми 
створюємо модель, за якою землею 
будуть володіти ті, хто планує зда-
вати її в оренду. В результаті вироб-
ники зіткнуться з жорстким дикта-
том цін та умов оренди з боку «нуво-
ришів». Тобто виробники залежати-
муть від людей, чия мета – стягува-

ти ренту з купленої за безцінь зем-
лі», – вважає голова Всеукраїнської 
аграрної ради. 

Про те, що законопроект не відпо-
відає інтересам аграріїв, говорить і 
голова Аграрної партії Віталій Ско-
цик. «Не можна починати продаж 
землі в країні, в якій триває війна; в 
якій понад 60% населення, за дани-
ми ООН, живуть за межею бідності; 
в якій, згідно з дослідженням Ernst 
& Young, рівень корупції найвищий 
серед 41 країни регіону Європи, 
Близького Сходу, Індії та Африки! 
Якщо влада на це наважиться, це 
може дестабілізувати всю Україну і 
вплинути на ситуацію в Європі», – 
зазначив аграрій.

Одне з найбільш дискусійних питань, яке роками не зникає з поряд-
ку денного, – ринок землі. Дозволити продавати землю чи залишити 
мораторій на неї? Як забезпечити конституційні права власників паїв 
розпоряджатися земельними ділянками й при цьому не дозволити 
скупити українську землю за безцінь? «Профспілкові вісті» занури-
лися в проблематику і зробили об’єктивний аналіз ситуації.

Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України:
-

-

-

-

Володимир Саєнко, заступник Голови ФПУ:

-

-
-
-
-

-
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Віталій Скоцик, голова Аграрної партії України: 
-
-
-

-

-

Сергій Рудик, народний депутат, голова підкомітету з питань 
державного боргу та фінансування державного бюджету 
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету: 

-

-

О -

-

-
-

-
-

-

-
-

-
-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-
-

-

Крім того, за словами В. Ско-
цика, 80% українців виступа-
ють проти продажу землі. І 
Аграрна партія починає Все-
український збір підписів «Не 
дамо вкрасти землю!». На його 
думку, це єдиний спосіб 
об’єднати весь народ і отримати 
документальне підтвердження 
його волі. 

Підписи проти відкриття 
ринку землі збирає і партія 
«Батьківщина». Її представник, 
член Комітету з питань аграр-
ної політики та земельних від-
носин Вадим Івченко, називає 
земельну реформу від Уряду 
«земельною аферою». 

«Ця афера кардинально 
відіб’ється на житті пересічного 
українця. Вона стане фатальною 
для майбутнього України. «Бать-
ківщина» намагалась відродити 
діалог між владою та українця-
ми, запропонувавши проведення 
Всеукраїнського референдуму 
щодо продажу української землі, 
аби люди висловили свою думку: 
як вони хочуть жити далі та чи 
хочуть продажу сільськогоспо-
дарської землі. Влада успішно 
заблокувала цю вимогу через су-
дове рішення», – сказав він.

Вадим Івченко неодноразово 
обговорював свою позицію з 
ФПУ. На початку квітня відбу-

лася його зустріч з галузевими 
профільними профспілками. 
Тема земельної реформи була 
однією з ключових. За словами 
голови Профспілки працівників 
агропромислового комплексу 
України Ігоря Сопелкіна, проф-
спілки проводили опитування 
лідерів суспільної думки, най-
більш авторитетних аграріїв – 
близько 20 осіб. Жоден з них не 
підтримав ідею зняття морато-
рію на продаж землі у найближ-
чій перспективі.

РИНОК ЗЕМЛІ – 
РОЗВИТОК СЕЛА 

Між тим, голоси за відкрит-
тя ринку землі теж лунають, хоча 
й тихіше. Так, перший заступник 
міністра аграрної політики та 
продовольства Максим Марти-
нюк вважає, що 15-річний морато-
рій на продаж землі призвів до ка-
тастрофічної ситуації у соціаль-
ній сфері села. Натомість скасу-
вання мораторію, яке дасть селя-
нам повноцінне право власності 
на землю, стимулює та заохотить 
розвиток дрібного та середнього 
фермерства, яке в усіх розвинутих 
країнах є основною рушійною си-
лою розвитку села. 

За словами народного депута-
та, члена «аграрного» Комітету 
ВР Андрія Вадатурського, по-
трібно дати людям право вирішу-
вати, чи продавати землю.

«Ті політики, котрі сьогодні 
кажуть, що вони проти продажу 
землі, бо її скуплять іноземці, за-
ймають антинародну позицію і 
йдуть супротив 7 млн людей, які 
мають земельну власність. Укра-
їнські селяни отримують най-
нижчу орендну плату за землю у 
світі – 40-70 доларів на рік, тоді як 
у сусідній Польщі вона вдесятеро 
вища. Єдиний, хто зацікавлений 
у продовженні мораторію – фер-
мери і агрохолдинги, які за без-
цінь орендують землю», – вважає 
А. Вадатурський. 

Хоча, на думку економіста 
IMF-Group Григорія Кукурузи, 
малим та середнім фермерам ре-
форма вигідна. Адже урядова 
модель земельної реформи до-
зволить їм брати участь у торгах 
на земельні ділянки на пільго-
вих умовах та уникнути конку-
ренції з великим бізнесом. 

«Юридичні особи та іноземці 
не будуть допущені до ринку 
землі. Відповідно, малі та серед-
ні фермери зможуть викупити 
земельні фонди на більш лояль-
них умовах», – зазначив він.

Окрема думка у народного 
депутата, члена «бюджетного» 
Комітету ВР Сергія Рудика. На 
початку 2015 року він зареєстру-
вав законопроект, суть якого – 
продавати не землю, а право до-
строкової оренди. «У нас зараз 
через аукціони великі ділянки 
землі віддаються в оренду зем-
лекористувачам. Потрібно зро-
бити право довгострокової орен-
ди речовим правом на дві сіво-
зміни – по 7 років. Тобто, на 14 
років. А можливо, продовжити 
до 49 років. І тоді селянин отри-
має адекватні кошти, бо вар-
тість землі на довгостроковій 
оренді буде відповідною повно-
цінному праву на землю. Крім 
того, орендарі більш виважено 
ставитимуться до землі. Нині, 
коли вони беруть землю в корот-
кострокову оренду, це не стиму-
лює їх до вкладення коштів у 
землю. Вони зацікавлені в тому, 
щоб витиснути з неї якнайбіль-
ше», – зазначив парламентар.

Депутати визнають: дискусія 
щодо ринку землі точиться тим 
активніше, чим ближче дата за-
кінчення дії мораторію. І хоча за 
лібералізацію ринку землі поки 
що висловилися меншість пред-
ставників депутатського корпу-
су, всі визнають, що жорсткий 
мораторій на продаж сільсько-
господарських земель без жод-
них змін вичерпав себе. 

А ЯК ЗА 
КОРДОНОМ?50% земель  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ, БІЛЬШЕ 
ПОЛОВИНИ З НИХ –  

У КОРОТКОСТРОКОВУ ОРЕНДУ 
ДО 3 РОКІВ

8 разів   

ПРОДОВЖУВАЛАСЯ 
ДІЯ МОРАТОРІЮ 

НА ПРОДАЖ ЗЕМЛІ 
СІЛЬГОСППРИЗНАЧЕННЯ. 

ВОСТАННЄ – В ЖОВТНІ  
2016 РОКУ

На 27 
млн га  
земель 
ПОШИРЮЄТЬСЯ 
ДІЯ МОРАТОРІЮ 

НА ПРОДАЖ 

ЕСИ. 
ЗЕМЛІ?
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Як повідомляє прес-центр 
ФПУ, з вітальним словом 
до його учасників звер-
нувся заступник Голови 

ФПУ Володимир Саєнко. Він по-
дякував співорганізаторам захо-
ду та зазначив, що удосконален-
ня розрахунку прожиткового мі-
німуму на сьогодні є надзвичай-
но важливою проблемою для 
України. Адже вся система соці-
ального захисту – розмір міні-
мальної зарплати, мінімальні 
пенсії, а також державна соціаль-
на допомога, субсидії – базується 
на прожитковому мінімумі. В 
Україні закон про прожитковий 
мінімум діє з 2000 року, проте 
чинна методологія розрахунку 
прожиткового мінімуму надзви-
чайного складна, трудомістка та 
суб’єктивна. Це призвело до того, 
що складові прожиткового міні-

муму, набори продуктів харчу-
вання, непродовольчих товарів і 
послуг не онов-
лювались протя-
гом останніх 16 
років. Однак на-
віть вже оновле-
ні набори това-
рів і продуктів 
при розрахунку 
прожиткового 
мінімуму в цьо-
му році не врахо-
вуються. На за-
вершення Воло-
димир Саєнко 
висловив споді-
вання, що семі-
нар надасть по-
штовх для пере-
завантаження роботи соціальних 
партнерів з розробки законодав-
чих змін з урахуванням кращих 

європейських практик та поба-
жав усім плідної праці.

У семінарі взяли 
участь керівники 
членських органі-
зацій ФПУ – голови 
територіальних 
проф об’єднань та 
всеукраїнських 
проф спілок. З допо-
відями виступили 
представники Мі-
ністерства соціаль-
ної політики Украї-
ни, експерти з Ір-
ландії, Польщі, 
Угорщини, вчені 
Інституту демогра-
фії та соціальних 
досліджень ім. 

М.В. Птухи НАН України.
З актуальних проблем визна-

чення та застосування прожитко-
вого мінімуму в Україні виступи-
ла керівник департаменту захисту 
соціально-економічних прав апа-
рату ФПУ Людмила Остапенко.

Насамкінець, після ознайом-
лення сторін соціального діалогу 
з передовою практикою розрахун-
ку прожиткового мінімуму у дер-
жавах-членах ЄС, було розробле-
но рекомендації щодо вдоскона-
лення цієї методології в Україні.

За ініціативи Федерації 
профспілок України та 
сприяння Єврокомісії, у 
рамках залучення ін-
струменту технічної до-
помоги та обміну інфор-
мацією (TAIEX), у м. Киє-
ві відбувся міжнародний 
семінар «Методологія 
визначення прожитко-
вого мінімуму».

ФОРУМ

МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРАХУНКУ 
ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ 

В УКРАЇНІ ПОТРЕБУЄ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ

НТСЕР

Профспілкову делегацію 
на засіданні НТСЕР очо-
лював Голова СПО 
об’єднань профспілок, 

Голова Федерації профспілок 
України Григорій Осовий.
Учасники засідання розглянули 
два надважливих питання щодо 
стану, проблем та перспектив роз-
витку системи освіти, а також ре-
форми системи охорони здоров’я.
Співдоповідачем з питання «Про 
стан, проблеми та перспективи 
розвитку системи освіти, підго-
товки робітничих кадрів для га-
лузей економіки з урахуванням 
потреб ринку праці» від проф-
спілкової сторони виступив голо-
ва Профспілки працівників осві-
ти і науки України Георгій Труха-
нов. Він підкреслив, що освіта в 
країні дійсно потребує реформ, 
але таких, що сприятимуть пози-
тивному стабільному розвитку 
суспільства. Тож реформування 
без відповідних капіталовкла-
день не вирішить освітніх про-
блем і не поліпшить ситуацію в 
галузі. Галузева профспілка вва-
жає, що має бути відновлено фі-
нансування професійно-техніч-
ної освіти з держбюджету Украї-
ни в повному обсязі. За словами 
Георгія Труханова, оновленню 
змісту професійної освіти має 
відповідати також належний 
якісний склад педагогічних пра-
цівників. А для цього необхідно 
створити умови для їхнього про-
фесійного зростання як шляхом 
підвищення кваліфікації, стажу-
вання, так і гідного рівня оплати 
праці, що є чи не найголовнішим.
Про позицію профспілкової сторо-
ни з питання «Про реформу систе-

ми охорони здоров’я та забезпе-
чення населення лікарськими за-
собами і медичними послугами» 
поінформувала голова Профспіл-
ки працівників охорони здоров’я 
України Вікторія Коваль. Так, 
профспілка вважає, що незважаю-
чи на задекларовану владою важ-
ливість здійснення системного та 
комплексного реформування охо-
рони здоров’я, Кабінет Міністрів 
України та Міністерство охорони 
здоров’я України, на вимогу МВФ, 
проводять реформування галузі 
безсистемно, всупереч Конститу-
ції та з грубими порушеннями за-
конодавства України і принципів 
соціального діалогу.
Профспілка продовжує наполе-
гливо та послідовно відстоювати 
необхідність та доцільність ме-
дичної реформи з метою впрова-
дження, виключно у правовому 
полі, ефективної національної мо-
делі функціонування системи охо-
рони здоров’я, з урахуванням про-
фесійної думки працівників та до-
свідчених менеджерів галузі, на-
укових доробок та впровадження 
кращого іноземного досвіду. Така 
система має забезпечити не тіль-
ки конституційне право громадян 
на охорону здоров’я та медичну 
допомогу, рівний та справедли-
вий доступ кожної людини до ме-
дичних послуг, а й належні умови 
праці та соціальний захист медич-
них працівників.
З обговорених питань Національ-
на тристороння соціально-еконо-
мічна Рада ухвалила відповідні 
постанови.

Олена ОВЕРЧУК «ПВ»
Фото Олексія ПЕТРУНІ

29 травня під головуванням віце-прем’єр-міністра 
України Павла Розенка відбулося засідання Національ-
ної тристоронньої соціально-економічної ради.
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У своєму виступі голова обласної ор-
ганізації профспілки Ганна Кулик 
докладно зупинилася на здійснен-
ні правозахисної роботи за додер-

жанням трудового законодавства про пра-
цю, захисту трудових прав членів проф-
спілки. Ці питання вдається вирішувати 
через розробку і укладання колективних 
договорів, якими стовідсотково охоплені 
працівники галузі. Збільшилися виплати 
на охорону праці, надання непередбаче-
них законодавством пільг і компенсацій 
членам профспілок, проведено низку за-
ходів соціально-культурного спрямуван-
ня. Загалом торік на виплату додаткових 
пільг і гарантій працівникам, згідно ко-
лективних договорів, було спрямовано 
150,8 тис. грн, на охорону праці – майже 180 
тис. грн. Зрозуміло, що ці суми не є аж за-
надто великими, але в розрахунку на пра-
цівника вони відчутні. Нині важливо зо-
середити зусилля на внесенні змін і допо-
внень до колдоговорів у зв’язку із запро-
вадженням мінімальної зарплати на рівні 
3200 грн з 1 січня 2017 року. 

Разом з тим, зазначила Ганна Кулик, іс-
нують факти порушення норм трудового 
законодавства. Профспілкові організації не 
завжди домагаються прийняття відповід-
них рішень роботодавцями щодо усунення 
виявлених порушень, не використовуються 
повною мірою повноваження та права 
профспілок щодо притягнення до адміні-
стративної відповідальності керівників 

підприємств і організацій, які систематич-
но порушують законодавство про працю, не 
завжди виконуються зобов’язання колек-
тивних договорів. Окремі роботодавці по-
рушують вимоги статті 44 Закону України 
«Про професійні спілки, їх права та гаран-
тії діяльності» щодо відрахування первин-
ним профорганізаціям ко-
штів на культурно-масо-
ву, фізкультурну і 
оздоровчу роботу.

Гострі та зло-
боденні пробле-
ми порушили 
на засіданні 
обласної ради 
профспілки го-
лова первинної 
профорганізації 
Свалявського 
технічного коле-
джу Національного 
університету харчових 
технологій Інна Добоній, го-
лова Виноградівської районної профорга-
нізації працівників АПК Валентина Туря-
нин, начальник управління агропромис-
лового розвитку Хустської РДА Степан 
Чепис, голова Мукачівської райради проф-
спілки Михайло Гардей, директор ТзОВ 
«Закарпаття ЛТД» Микола Тимчак, за-
ступник директора департаменту агропро-
мислового розвитку Закарпатської ОДА 
Віктор Тереля та ін. Ішлося, зокрема, про 
відновлення в області колись провідної га-
лузі виноградарства та підготовку квалі-

фікованих фахівців у навчальних закла-
дах, підвищення престижності галузі, ак-
тивізацію діяльності первинок у Рік пер-
винної профорганізації, оздоровлення пра-
цюючих та членів їхніх сімей, мотивацію 
профспілкового членства тощо. 

Виступаючи перед профспілковим ак-
тивом АПК, голова Закарпатської 

облпрофради Володимир 
Фленько зупинився на осно-

вних напрямах діяльнос-
ті профспілок нашого 

краю, шляхах підви-
щення ефективності 
цієї роботи. За слова-
ми профлідера облас-
ті, профспілки стали 
більше контактувати 

з людьми, намагають-
ся вирішувати існуючі 

проблеми – у соціально-
му діалозі з владою, а також 

у ході акцій протесту. Цьому 
сприяло проведення в усіх містах і 

районах області семінарів-нарад з профак-
тивом у рамках оголошеного Федерацією 
профспілок України Року первинної проф-
спілкової організації, в яких активну 
участь взяли профактивісти агропромис-
лового комплексу. Відбулася широка фа-
хова дискусія з проблем агропромислово-
го комплексу та профспілкового руху. 

Також на засіданні було затверджено 
бюджет обласної організації профспілки 
працівників АПК на 2017 рік, розглянуто 
інші питання.

ПРО ДОПЛАТИ ТА НАДБАВКИ…

Як інформувала членів президії 
та голів міськрайонних профор-
ганізацій голова обласної проф-
організації Наталія Товтин, у 

багатьох містах і районах існують пору-
шення нормативних документів щодо 
виплати доплат і надбавок. До прикла-
ду, в бюджеті Хустського району на 2017 

рік надбавка за особливі умови праці 
для бібліотечних працівників встанов-
лена на рівні 15% при передбаченому 
законодавством граничному розмірі 
50% посадового окладу. Враховуючи си-
туацію, що склалася на місцях, обласна 
галузева профспілка звертатиметься до 
керівників районів і міст щодо пошуку 
можливостей перегляду і забезпечення 
цих виплат у повному обсязі. 
На засіданні також розглянуто питан-
ня підготовки до літнього оздоровлен-

ня дітей працівників галузі, проведен-
ня у червні V обласної спартакіади 
працівників закладів та установ куль-
тури і традиційного турніру з міні-фут-
болу серед журналістських команд за-
собів масової інформації до Дня жур-
наліста, організатором яких є обласна 
профспілка працівників культури. 

Добірку підготував Сергій 
БАРАНЧИКОВ

Фото автора

Обласна організація профспілки працівників культури (голова 
Наталія Товтин) з метою забезпечення соціально-економічного 
захисту спілчан проводить моніторинг встановлення і виплати 
доплат і надбавок працівникам закладів культури Закарпаття з 
місцевих бюджетів. Про це йшлося на засіданні президії облас-
ної організації профспілки, яке відбулося у м. Хуст. 

Непрості часи переживають нині підприємства агро-
промислового комплексу Закарпаття, оскільки соці-
альний захист працівників галузі не повною мірою 
відповідає гарантованим Конституцією України нор-
мам і стандартам. На багатьох підприємствах існують 
проблеми з оплатою праці, повною зайнятістю, мають 
місце факти заборгованості із заробітної плати. Все 
це спонукає галузеву профспілку тримати на контро-
лі питання соціально-економічного захисту спілчан. 
Про це йшлося на засіданні Закарпатської обласної 
ради профспілки працівників АПК у м. Берегове. 

ЗАКАРПАТТЯ

По-справжньому гос-
тинно і радісно зу-
стріли учасників се-
мінару в Косарській 

ЗОШ І–ІІІ ст. Кам’янської 
райради. Слухачі мали змо-
гу оглянути навчальний за-
клад, відвідати шкільний 
музей, поспілкуватися з 
працівниками, ознайомити-
ся з роботою первинки.
Семінар відкрила голова 
Черкаської обласної органі-
зації ППОіНУ Ольга Жал-
дак, яка зупинилася на пи-
таннях організаційного 
зміцнення та активізації ді-
яльності профорганізацій 
щодо здійснення захисту 
соціально-економічних 
прав і духовних інтересів 
спілчан у сучасних умовах.
Детально презентувала 
стан освітянської галузі 
Кам’янського району вико-
нувач обов’язків начальни-
ка відділу освіти 
Кам’янської РДА Валенти-
на Морозова. 
Про понад 100-літню істо-
рію, становлення, розвиток, 
традиції, творчі успіхи і до-
сягнення учителів та учнів 
розповіла директор школи 
Наталія Легенька.
Роботу Кам’янської район-
ної організації ППОіНУ 
щодо організаційного за-
безпечення виконання ви-
мог Статуту галузевої 
профспілки та завдань VІІ 
з’їзду ФПУ і VІІІ з’їзду 
Профспілки освіти і науки 
України презентував голо-
ва районної ради профспіл-
ки Олександр Шамрай. 
Активно учасники семінару 
попрацювали в групах за на-
прямами «Організаційне за-
безпечення в роботі первин-
ної профорганізації відповід-
но до статуту профспілки», 

«Дотримання трудового зако-
нодавства та охорони праці», 
«Виконання колдоговору 
між адміністрацією закладу 
та первинною профорганіза-
цією» та «Діяльність ради ве-
теранів педагогічної праці».
Відбулася жвава ділова 
розмова про подальше 
зміцнення первинок, акти-
візацію їхньої діяльності 
щодо здійснення правово-
го, соціально-економічного 
захисту спілчан, організа-
ції та проведення колдого-
вірної кампанії.
Теплими словами приві-
тання зустріли учасників 
семінару в КНЗ «Михайлів-
ська спеціальна загально-
освітня школа-інтернат 
Черкаської обласної ради». 
Директор закладу Василь 
Могилей разом з головою 
профкому Світланою Дми-
трик провів екскурсію шко-
лою, розповів про здобутки 
та успіхи колективу. Голо-
ва профкому поінформува-
ла про діяльність первин-
ки, плідну співпрацю з ад-
міністрацією у захисті соці-
ально-економічних прав 
працівників і ветеранів за-
кладу, забезпеченні вико-
нання колдоговору.
Семінар продемонстрував: 
якщо первинні профоргані-
зації і надалі зміцнювати-
муть свої лави, активно за-
хищатимуть трудові, соці-
ально-економічні права та 
інтереси спілчан, працюва-
тимуть заради добробуту 
кожного працівника та вете-
рана освітянської галузі, то 
профспілка буде дієвою та 
сильною. 

Вл. інф. Кам’янської 
районної організації 

ППОіНУ

На базі первинних профорганізацій Косар-
ської загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. і кому-
нального навчального закладу «Михайлів-
ська спеціальна загальноосвітня школа-ін-
тернат Черкаської обласної ради», у рамках 
Року первинної профорганізації відбувся об-
ласний семінар голів міських, районних орга-
нізацій, первинок вищих і професійно-техніч-
них навчальних закладів Профспілки праців-
ників освіти і науки України. 

ЧЕРКАЩИНА  

ПЕРВИНКА – ОСНОВА 
ПРОФСПІЛКИ

В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 
ПОРУШУЮТЬСЯ ТРУДОВІ ПРАВА 

ПРАЦІВНИКІВ

 
СЬОГОДНІ В ГА-

ЛУЗІ АПК РЕГІОНУ СПО-
СТЕРІГАЮТЬСЯ ПОРУШЕННЯ 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА. 
НА БАГАТЬОХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

ІСНУЮТЬ ПРОБЛЕМИ З ОПЛАТОЮ 
ПРАЦІ, ПОВНОЮ ЗАЙНЯТІСТЮ, 

МАЮТЬ МІСЦЕ ФАКТИ ЗА-
БОРГОВАНОСТІ ІЗ ЗАРО-

БІТНОЇ ПЛАТИ.

КУЛЬТУРА    
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Мікроклімат виробничих примі-
щень – це умови внутрішнього 
середовища цих приміщень, що 
впливають на тепловий обмін 

організму людини з оточенням і, таким чи-
ном, визначають його стан в процесі праці.

Мікрокліматичні умови виробничих 
приміщень характеризуються такими 
показниками:

– температура повітря (°С),
– відносна вологість повітря (%),
– швидкість руху повітря (м/с),
– інтенсивність теплового (інфрачер-

воного) опромінювання (Вт/м2) від по-
верхонь обладнання та активних зон 
технологічних процесів (в ливарному 
виробництві, при зварюванні і т. ін.).

При виконанні робіт в організмі лю-
дини відбуваються певні фізіологічні 
(біологічні) процеси, інтенсивність 
яких залежить від загальних затрат на 
виконання робіт і які супроводжують-
ся тепловим ефектом, завдяки чому 
підтримується функціонування ор-
ганізму. Частина цього тепла спожи-
вається самим організмом, а над-
лишки тепла повинні відводитись в 
оточуюче його середовище.

Значення параметрів мікроклімату 
суттєво впливають на самопочуття та 
працездатність людини і, як наслідок, 
рівень травматизму.

Тривала дія високої температури 
повітря при одночасно підвищеній 
його вологості призводить до збіль-
шення температури тіла людини (гі-
пертермія), внаслідок якого відбува-
ються різноманітні фізіологічні пору-
шення в організмі: зміни в обміні речо-
вин, серцево-судинній системі, функці-
ях внутрішніх органів (печінки, шлун-
ка, жовчного міхура, нирок), системі 
дихання, центральній та периферичній 
нервових системах.

При підвищенні температури значно 
зростає потовиділення, спричиняючи різ-
ке порушення водного обміну.

Суттєві фізіологічні зміни в організ-
мі відбуваються також при холодовому 
впливі, що призводить до переохоло-
дження організму (гіпотермія). Най-
більш вираженими реакціями на низь-

ку температуру є звуження судин 
м’язів та шкіри. При цьому знижується 
пульс, збільшується об’єм дихання та 
споживання кисню. Тривала дія зниже-
них температур зумовлює появу таких 
захворювань, як радикуліт, невралгія, 
суглобовий та м’язовий ревматизм, ін-
фекційні запалення дихального трак-
ту, алергії і т. ін. Переохолодження 
тіла викликає порушення рефлектор-

них реакцій, зниження тактильних та 
інших реакцій, утруднення рухів. Це 
також може бути причиною підвищен-
ня виробничого травматизму.

Недостатня вологість повітря (нижче 
20%) призводить до сухості слизових 
оболонок дихального тракту й очей, вна-
слідок чого зменшується їх захисна 
здатність щодо дії мікробів.

Основним нормативним докумен-
том, що регламентує параметри мікро-
клімату виробничих приміщень, є ДСН 
3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклі-
мату виробничих приміщень». Вказані 
параметри унормовані для робочої 
зони – визначеного простору, в якому 
розташовані робочі місця постійного 
або непостійного (тимчасового) пере-
бування працівників.

Вимірювання параметрів мікро-
клімату проводяться на робочих міс-

цях і в робочій зоні на початку, в сере-
ди ні та в кінці робочої зміни. При коли-
ваннях мікрокліматичних умов, 
пов’язаних з технологічними та інши-
ми причинами, вимірювання прово-
дяться з урахуванням найбільших і 
найменших величин термічних наван-
тажень протягом робочої зміни.

Вимірювання здійснюються не мен-
ше двох разів на рік (теплий і холодний 
періоди року), а також при прийманні в 
експлуатацію нового технологічного 
устаткування, внесенні технічних змін 
у конструкцію діючого устаткування, 
організації нових робочих місць тощо.

Що таке мікроклімат вироб-
ничих приміщень і як він 
впливає на трудовий про-
цес? Якими нормативними 
документами регламенту-
ються його параметри?

МІКРОКЛІМАТ 
ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ 

Який вид стягнення можна застосувати до 
працівника, що постійно порушує трудову 
дисципліну, і який порядок його оскарження?

Відповідно до статті 147 КЗпПУ за порушення 
трудової дисципліни до працівника може бути 
застосовано тільки один з таких заходів стяг-
нення, як догана або звільнення.

Для окремих категорій працівників законодавством, 
статутами та положеннями про дисципліну можуть 
бути передбачені й інші дисциплінарні стягнення.
Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, яко-
му надано право прийняття на роботу (обрання, затвер-
дження і призначення на посаду) даного працівника.
На працівників, які несуть дисциплінарну відпові-
дальність за статутами, положеннями та іншими акта-
ми законодавства про дисципліну, дисциплінарні стяг-
нення можуть накладатися також вищими органами 
щодо вказаних у частині першій цієї статті.
Працівники, які займають виборні посади, можуть 
бути звільнені тільки за рішенням органу, який їх об-
рав, і лише з підстав, передбачених законодавством.
Власник або уповноважений ним орган має право за-
мість накладання дисциплінарного стягнення переда-
ти питання про порушення трудової дисципліни на 
розгляд трудового колективу або його органу.
Відповідно до статті 148 КЗпПУ дисциплінарне стягнен-
ня застосовується власником або уповноваженим ним 
органом безпосередньо за виявленням проступку, але не 
пізніше 1 місяця з дня його виявлення, не враховуючи 
часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимча-
совою непрацездатністю або перебуванням у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене піз-
ніше 6 місяців з дня вчинення проступку.
У статті 149 КЗпПУ зазначено, що до застосування дис-
циплінарного стягнення власник або уповноважений 
ним орган повинен зажадати від порушника трудової 
дисципліни письмового пояснення.
За кожне порушення трудової дисципліни може бути 
застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.
При обранні виду стягнення власник або уповноважений 
ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчине-
ного проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за 
яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.
Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і по-
відомляється працівникові під розписку.
Порядок зняття дисциплінарного стягнення визначено 
в статті 151 КЗпПУ:
– якщо протягом року з дня накладення дисциплінар-
ного стягнення працівника не було піддано новому 
дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, 
що не мав дисциплінарного стягнення;
– якщо працівник не допустив нового порушення тру-
дової дисципліни і, до того ж, виявив себе сумлінним 
працівником, то стягнення може бути зняте до закін-
чення 1 року.
Протягом строку дії дисциплінарного стягнення захо-
ди заохочення до працівника не застосовуються.
Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівни-
ком у порядку, встановленому чинним законодавством.

В яких випадках працівник може розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк? 

Відповідно до статті 38 КЗпПУ пра-
цівник має право розірвати трудо-
вий договір, укладений на невизна-
чений строк, попередивши про це 

власника або уповноважений ним орган 
письмово за 2 тижні. У разі, коли заява пра-
цівника про звільнення з роботи за влас-
ним бажанням зумовлена неможливістю 
продовжувати роботу (переїзд на нове міс-
це проживання; переведення чоловіка або 
дружини на роботу в іншу місцевість; 
вступ до навчального закладу; неможли-
вість проживання у даній місцевості, під-
тверджена медичним висновком; вагіт-
ність; догляд за дитиною до досягнення 
нею 14-річного віку або дитиною-інвалідом; 

догляд за хворим членом сім’ї відповідно 
до медичного висновку або інвалідом I гру-
пи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за 
конкурсом, а також з інших поважних при-
чин), власник або уповноважений ним ор-
ган повинен розірвати трудовий договір у 
строк, про який просить працівник.
Якщо працівник після закінчення строку 
попередження про звільнення не зали-
шив роботи і не вимагає розірвання тру-
дового договору, власник або уповнова-
жений ним орган не вправі звільнити 
його за поданою раніше заявою, крім ви-
падків, коли на його місце запрошено ін-
шого працівника, якому відповідно до за-
конодавства не може бути відмовлено в 

укладенні трудового договору.
Працівник має право у визначений ним 
строк розірвати трудовий договір за 
власним бажанням, якщо власник або 
уповноважений ним орган не виконує ви-
мог трудового законодавства, умови ко-
лективного чи трудового договору.
Крім того, строковий трудовий договір 
підлягає розірванню достроково на вимо-
гу працівника в разі його хвороби або ін-
валідності, які перешкоджають виконан-
ню роботи за договором.
Спори про дострокове розірвання трудо-
вого договору вирішуються в загальному 
порядку, встановленому для розгляду 
трудових спорів.

СТЯГНЕННЯ ЗА 
ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ

РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ПРАЦІВНИКА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ПРАЦЯ З КОМФОРТОМ

ПРИПИНЕННЯ ВІДНОСИН

-

-

 
МІКРОКЛІМАТ 

ВИРОБНИЧИХ ПРИ-
МІЩЕНЬ – ЦЕ УМОВИ ВНУ-
ТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

ЦИХ ПРИМІЩЕНЬ, ЩО ВПЛИВА-
ЮТЬ НА ТЕПЛОВИЙ ОБМІН ОРГА-

НІЗМУ ЛЮДИНИ З ОТОЧЕННЯМ 
І, ТАКИМ ЧИНОМ, ВИЗНАЧА-

ЮТЬ ЙОГО СТАН В ПРО-
ЦЕСІ ПРАЦІ.
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Розуміючи надактуальність теми, 
тренери зосередили основну увагу 
на вивченні питання збереження 
закладів культури в умовах де-

централізації, оскільки викликає занепо-
коєння подальша доля організацій на де-
централізованому рівні та їх фінансуван-
ня. Адміністративна реформа, яка ось 
уже 2 роки «по-тихому» реалізується в 
Україні, висуває багато викликів саме пе-
ред профспілкою працівників культури. 
Адже лише в поодиноких випадках у селі 
немає бібліотеки чи будинку культури, а 
отже, і членів нашої профспілки. Саме 
тому питання майбутнього цих закладів 
є таким гострим.

Виступаючі зазначали, що за остан-
ній рік в Україні закрились майже 1200 
бібліотек, ще 1100 передано на баланс но-
воствореним громадам. Цифри вигляда-
ють вражаюче. За відсутності нормаль-
ної та адекватної сьогоденню реакції Мі-
ністерства культури саме Профспілка 
залишається фактично один на один у 
боротьбі за збереження закладів та соці-
альних прав працівників. Ця теза луна-
ла з вуст майже всіх учасників семінару. 
Виявилось, що на сьогодні у міністер-
ства немає повноцінного бачення май-
бутнього всіх типів закладів культури. 
Так, у сільській місцевості чиновники 
пропонують замість бібліотеки, будинку 
культури та дитячої музичної школи (де 
вона є) створювати єдиний центр розви-
тку громади – установу з незрозумілим 
статусом, яка повинна об’єднати під сво-
їм дахом усі зазначені заклади. Проф-
спілка неодноразово заявляла, що ство-
рення таких установ призведе до карди-
нального зниження рівня оплати праці 
бібліотекарів, клубних працівників. 
Адже вони втратять право на доплату за 
вислугу років, виплату матеріальної до-
помоги на оздоровлення та інші пільги, 
яких роками добивалась Профспілка.

Окрема розмова стосувалась так зва-
ного «культурного кошика» – набору по-
слуг закладів культури, що будуть га-

рантовані державою, а отже, профінан-
совані нею. Документ про цей набір ось 
уже 2 роки розробляється Міністерством 
культури, але поки що навіть його про-
екту ніхто не бачив.

Учасники семінару не оминули ува-
гою і проект Закону України «Про осві-
ту», який може кардинально змінити 
умови функціонування шкіл естетично-
го виховання.

Підбиваючи підсум-
ки, голова Професійної 
спілки працівників 
культури України Люд-
мила Перелигіна зазна-
чила, що культура ста-
ла найбільш незахище-
ною галуззю в умовах 
проведення децентралі-
зації. Тому як ніколи 
нашим профспілковим 
організаціям усіх рівнів 
треба бути єдиними, ді-
євими, сильними та 
ефективними.

Питання майбутнього 
профспілкових організацій в умовах де-
централізації обговорювалось дуже ак-
тивно. І хоч на сьогодні єдиної відповіді 
на запитання «Що робити?» немає, вже є 
досвід профспілкової роботи, який можна 
вивчати, копіювати, переймати.

Таким досвідом активно ділився го-
лова Рівненської обласної організації 

Профспілки працівників культури Пе-
тро Давидюк. Так, одним з ефективних 
методів стало укладання угод про спів-
працю між профспілками області та 
об’єднаними територіальними громада-
ми. Такі угоди дають можливість наці-
лити керівників громад на роботу з 
профспілками, зберегти первинки (або 
сформувати нові) в ході створення ОТГ. 
Звісно, кожна область має свої особли-

вості впровадження децентраліза-
ції, але перший крок уже зроблено!

У семінарі також брав участь 
член Керівного комітету дансько-
українського проекту, голова Дні-
пропетровського обласного 
об’єднання профспілок Віталій Ду-
біль, який розповів про роботу про-
екту, його успіхи і досягнення. Зо-
крема, Віталій Петрович зазначив, 
що учасники проекту стали справ-
жніми професіоналами своєї спра-
ви, адже він не тільки розширив їх-
ній світогляд, сформував нові нави-
чки профспілкової роботи, а й спри-
яв вихованню фактично нового по-

коління профспілкових лідерів.
Учасники семінару були одностайні 

в думці, що проекти у рамках співпраці 
ФПУ та 3F мають продовжуватись.

Звичайно, умови профспілкової робо-
ти будуть ставати все жорсткішими, і 
профспілки стикатимуться з новими ви-
кликами. Тому до цього потрібно готува-
тись уже зараз, що Профспілка праців-
ників культури й робить.

Анатолій ЯЛОВИЙ,
учасник другої групи

дансько-українського проекту

СЕМІНАР

-

-

17–19 травня у м. Запоріжжі в 
рамках реалізації дансько-
українського проекту відбувся 
триденний семінар, організова-
ний учасниками проекту, пред-
ставниками Профспілки пра-
цівників культури України Гали-
ною Гайдук, Тетяною Побереж-
ною та Анатолієм Яловим.

29 травня у головному офісі ФПУ в режимі відео-
конференції відбулося восьме засідання Керів-
ного комітету дансько-українського проекту.

Засідання вели Голова ФПУ Григорій Осовий та го-
лова Дніпропетровського обласного об’єднання 
профспілок Віталій Дубіль.
Керівник проекту Валентина Шевченко презентува-

ла звіт щодо його реалізації за період з квітня 2016 по кві-
тень 2017 років. У ході презентації було наголошено на тому, 
що завдяки проведеним семінарам за участю українських 
викладачів вдалося підготувати команду профспілкових 
тренерів з числа учасників проекту. Частина з них вже про-
вели кілька навчальних заходів у членських організаціях 
ФПУ та навіть виступили тренерами під час навчання двох 
груп проекту. Також вона зазначила, що у звітному періоді 
успішно проведено дві національні конференції: «Посилен-
ня внеску профспілок у забезпечення гідної праці в Украї-
ні» і «Стан та перспективи розвитку соціального діалогу на 
регіональному та місцевому рівнях». За результатами робо-
ти конференцій прийнято та надіслано учасникам проекту і 
членським організаціям ФПУ відповідні резолюції.
Фінансовий звіт за І квартал 2017 року був наданий керівни-
ком управління фінансів, бухгалтерського обліку та кадро-
вої роботи апарату ФПУ Світланою Моторенко.
Особливу увагу учасники засідання приділили Плану дій з 
реалізації рекомендацій проміжного перегляду проекту. 
Відповідно до нього було вирішено: провести додаткове до-
слідження з питань децентралізації влади; враховуючи 
об’єктивні обставини, скоротити кількість візитів учасни-
ків проекту на підприємства до 500; сформувати групу тре-
нерів із складу учасників та рекомендувати членським ор-
ганізаціям ФПУ залучати їх при проведенні навчання 
профспілкового активу. Також рекомендаціями передбача-
ється збільшення кількості учасників проекту до 20 для 
участі в навчальному візиті до данської профспілкової 
школи, який відбудеться 2–6 жовтня 2017 року.
Присутні на засіданні визначили статус Інституту проф-
спілкового розвитку, створеного Президією ФПУ на базі 
Центру з реалізації дансько-українського проекту, а також 
наголосили на важливості проекту для розвитку та модер-
нізації профспілкового руху України й обговорили пер-
спективи подальшої співпраці.

Інститут профспілкового розвитку

ДАНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ 
ПРОЕКТ – ФЛАГМАН 

РОЗВИТКУ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ 

УКРАЇНИ

ЗАСІДАННЯ

Майже 
1200 

1100 

НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ – 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАКЛАДІВ 

КУЛЬТУРИ В УМОВАХ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
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СКАНВОРД

ВІЗИТ

В ГОСТЯХ У ПРОВІДНИХ 
МИСТЕЦЬКИХ 

КОЛЕКТИВІВ ЗАКАРПАТТЯ
Голова Закар-
патської обл-
профради  
Володимир 
Фленько та 
Ужгородський 
міський голо-
ва Богдан Ан-
дріїв побува-
ли в обласно-
му Будинку 
культури 
профспілок.

У профспілковому центрі культури займають-
ся хореографічні колективи, добре знані не 
тільки в м. Ужгороді й області, а й за кордо-
ном – зразкові дитячі ансамблі народного 

танцю «Веселка» і «Джерельця Карпат», заслужений 
самодіяльний ансамбль танцю «Юність Закарпаття». 
Свою майстерність відшліфовують на репетиціях 
близько 450 юних танцюристів, які неодноразово ви-
борювали провідні місця на престижних фестивалях і 
конкурсах. Займається в профспілковому Будинку 
культури ще один відомий колектив – академічний 
камерний хор «Кантус».
Тож важливим завданням є створення належних 
умов для цих колективів. Як проводиться ця робота, 
цікавилися голова Закарпатської облпрофради Воло-
димир Фленько та Ужгородський міський голова Бог-
дан Андріїв. Вони ознайомилися з умовами для за-
нять у Будинку культури, оглянули велику глядаць-
ку залу, репетиційний танцювальний зал, вокальний 
клас, роздягальні.
Про діяльність хореографічних колективів та інших 
творчих об’єднань розповіла директор обласного Бу-
динку культури профспілок Ганна Табакович, під-
кресливши те, що профспілковий заклад культури 
виконує не тільки мистецьку, а й соціальну функцію.
Володимир Фленько та Богдан Андріїв побували на 
репетиції академічного камерного хору «Кантус», по-
спілкувалися з його учасниками. Про досягнення і 
перспективи діяльності цього самобутнього профе-
сійного колективу вели мову його директор Стані-
слав Сокач та художній керівник і диригент, народ-
ний артист України Еміл Сокач.
Ужгородський міський голова Богдан Андріїв підтри-
мав цю пропозицію профспілок, пообіцявши сприяти 
у налагодженні творчих замовлень для хореографіч-
них колективів, впорядкуванні та проведенні благо-
устрою території довкола Будинку культури профспі-
лок. Крім того, на розгляд сесії міської ради плануєть-
ся винести клопотання обласної ради профспілок про 
встановлення пільг з орендної плати за землю, де роз-
ташований профспілковий заклад культури.

Сергій БАРАНЧИКОВ,
завідувач відділу організаційно-гуманітарної 

роботи Закарпатської облпрофради
Фото автора

ТАЛАНТ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
З ПАЛКИМ СЕРЦЕМ

За словами колишнього сільського го-
лови Анатолія Главацького, який пра-
цював на цій посаді 17 років поспіль, 
постійно підтримував та надавав до-

помогу культармійцям села, Лариса Дейчук 
зробила чимало для розвитку культури. За-
вдяки завідувачці клубу в селі постійно орга-
нізовуються та успішно проводяться тема-
тичні масові заходи, присвячені знаменним 
датам та подіям. Приміром, до Дня Перемоги 
в Другій світовій війні біля обеліска Слави 
організували мітинг та концертну програму 
«Ніхто не забутий. Ніщо не забуто». Вшанува-
ли тих, хто із зброєю в руках захищав Вітчиз-
ну, врятував людство від фашизму, забезпе-
чив людям творчий, вільний розвиток. Такі 
заходи в селі проводяться щороку.

Тут створена і до сьогодні живе та пра-
цює вокальна група «Любисток і калина». 
Цей аматорський колектив – один з кращих 
у регіоні. В якого голос дивовижної краси – 
сопрано із сріблястим чистим звуком. Очо-
лює його сільчанка Наталія Кметь. У складі 
вокальної групи – завклубу Лариса Дейчук, 
завідувачка сільської бібліотеки Віра Мико-
лайчук, її колега із сусіднього села Іванківці 
Тетяна Гаврилюк, жителі села Євгенія Семе-
нюк, Наталія Стейчук, Ганна Антошина, 
Віра Вовк та ін.

Співачки не лише гарні зовні, вони, 
поза сумнівом, мають красу духовну, в них 
природно закладено почуття стилю, бездо-
ганний смак у виборі музичних творів.

Такий дар – водночас і велика відпові-
дальність. Вони багато виступають перед 
односельцями, в сільській школі, клубі й 
просто для друзів. Адже сільські аматори 
сцени мають чудові душевні якості – добро-
ту, щирість, відкритість. Легко несуть свої 
таланти в народ, і самі дістають радість та 
задоволення, даруючи його вдячним слуха-
чам. У їх репертуарі українські народні, па-
тріотичні пісні, а також твори подільського 
композитора Михайла Люшні «Все минуло 
у весні», «Вечір вечоріє» та ін.

Жодне свято, звісно ж, і новорічно-різд-
вяні, і державні, й інші релігійні, в Олеши-
ні не відбувається без тріо «Мамина сороч-
ка». В його складі родина Кметів: мати На-
талія Михайлівна, син Максим та донька 
Христина. Їх виступи з великим задоволен-
ням слухають односельці, говорить Лариса 
Василівна.

Активну участь у всіх заходах, що про-
водяться у селі, беруть учні місцевої ЗОШ 
І–ІІ ст. Особливо до вподоби сільчанам ви-
ступи учениці 4 класу Юлії Ништи, яка ви-
конує фронтові та українські народні пісні. 

Її односельці називають «Подільське соло». 
Задоволена своїми вихованцями – юними 
аматорами директор Олешинської ЗОШ  
І–ІІ ст. Надія Володимирівна Мозолюк.

Декілька теплих слів хочеться сказати 
на адресу дитини війни Ганни Кеди, яка 
пише власні вірші, пісні й особисто бере 
участь у всіх тематичних масових заходах.

Добрими словами відгукується завіду-
вач клубу й про ведучих дійств Анастасію 
Кононюк та Максима Кметя, про завіду-
вачку бібліотеки Віру Миколайчук, з якою 
працюють пліч-о-пліч. А ще тут уже стало 
традицією вітати жителів села з ювілейни-
ми датами. Приміром, цьогоріч привітали 
ветеранів війни – з 98-річчям Степана Ар-
хиповича та 95-річчям Івана Піхурця.

За словами Лариси Дейчук, організова-
но, весело, цікаво, як кажуть у народі, з до-
брим словом і піснею аматори проводять 
різдвяну ходу з колядкою, святкування Іва-
на Купала тощо.

А ще учасники художньої самодіяль-
ності Олешина просили подякувати сіль-
ському голові Віталію Осядлому, який пе-
реймається їхніми проблемами.

 
Валерій МАРЦЕНЮК

Фото автора

ЮВІЛЕЙ

Тоді була весна. Саме цвіли вишні. 
Білим цвітом рясно вкривалися гі-
лочки. На тлі блакитного неба, 
омитого нічним дощем, вирізняла-
ся кожна брунька, кожна пелюст-
ка. Той квітневий квітучий сад і 
досі перед очима Лариси Дейчук, 
нагадує їй весну 1997 року, коли 
була призначена завідувачем клу-
бу с. Олешин Хмельницької об-
ласті. Цьогоріч відсвяткувала 
20-річний ювілей на цій посаді.
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27–28 травня у м. Києві пройшов 
уже традиційний 7-й юнацький 
турнір «Кубок Посла Південно-
Африканської Республіки в 
Україні з регбі».

МЕДИЧНІ НАВЧАЛЬНІ 
ЗАКЛАДИ 

ЗАКАРПАТТЯ ПРОВЕЛИ 
СПАРТАКІАДУ

Робота з молоддю – один з 
важливих напрямів діяль-
ності Закарпатської облас-
ної організації профспілки 
працівників охорони здо-
ров’я (голова – член Ради 
ФПУ Володимир Турок). З 
метою залучення студент-
ської молоді до занять фіз-
культурою і спортом, за 
безпосередньою участю 
галузевої профспілки тра-
диційними стали обласні 
спартакіади медичних на-
вчальних закладів краю, 
остання з яких відбулася в 
м. Хуст.  

Сергій БАРАНЧИКОВ,

спеціально для «ПВ»

У змаганнях з волейболу 
як серед дівчат, так і се-
ред юнаків пальму пер-
шості вибороли коман-

ди господарів – Закарпатського 

базового державного медично-
го коледжу (м. Хуст). У міні-
футболі переможний дубль зро-
били обидві команди Міжгір-
ського медичного коледжу. До 
програми спартакіади ввійшли 
й цікаві змагання з тріатлону, 
які включали кульову стріль-
бу, кидання гранати та накла-
дання шини. Тут перемогу здо-
була команда Міжгірського ме-
дичного коледжу.

За підсумками всіх змагань 
спартакіади у загальнокоманд-
ному заліку переможцем стала 
збірна команда Міжгірського 
медичного коледжу. На друго-
му місці фінішували спортсме-
ни Закарпатського базового 
державного медичного коле-
джу, на третьому – Берегівсько-
го медичного коледжу. 

Переможців було нагоро-
джено кубками і грамотами об-
ласної організації профспілки 
працівників охорони здоров’я. 
Нагороди вручив голова облас-
ної організації профспілки, го-
лова оргкомітету спартакіади 
Володимир Турок. 

МАСОВА ФІЗКУЛЬТУРА

27–28 травня у м. Києві пройшов уже традиційний 7-й 
юнацький турнір «Кубок Посла Південно-Африкан-
ської Республіки в Україні з регбі».
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Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»
Фото Андрія ТКАЧУКА

 НІКІШИН 
ПЕРЕМОЖНО 

ЗАВЕРШУЄ 
СЕЗОН
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КУБОК ПОСЛА ПАР 
РОЗІГРАЛИ  
НА «СПАРТАКУ»
РЕГБІ
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ШАНОВНІ ПЕРЕДПЛАТНИКИ!

РЕГБІ НА «СПАРТАКУ». КУБОК ПОСЛА ПАР

Андрій ТКАЧУК


