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НАЙПОПУЛЯРНІША – 
ПОЛЬЩА 

Так, щойно настало 11 черв-
ня, одразу кілька сотень україн-
ців перетнули кордони різних 
європейських країн. Про це свід-
чить статистика Міністерства 
закордонних справ. Згідно з по-
відомленням департаменту кон-
сульської служби МЗС, робота 
пунктів пропуску безвізового 
режиму пройшла спокійно і без 
проблем. 

Воно й не дивно, адже Мініс-
терство закордонних справ за-
вчасно дало доручення консу-
лам у країнах, що межують з 
Україною, у перший день робо-
ти безвізового режиму цілодобо-
во чергувати на пунктах перети-
ну кордону з Україною – як в 
аеро портах, так і на дорогах. 

У результаті за перших 12 го-
дин після введення візової лібе-
ралізації з країнами Європи до 
ЄС в’їхали більше 20 тис. україн-
ців. З них понад 5 тис.– з біоме-
тричними паспортами.

Є навіть детальна статистика 
по країнах. Так, найбільш попу-
лярною державою серед грома-
дян України традиційно стала 
Польща. Вже станом на 9.00 
11 червня польський кордон пе-
ретнули 600 українців з новими 
біометричними паспортами. Та-
кож популярними напрямками 
були Румунія, Угорщина та Іта-
лія. Приблизно третина україн-
ців, котрі перетинали кордони 
цих держав, мали біометричні 
паспорти, тож скористалися 
своїм правом безвізового в’їзду. 

Щоправда, не обійшлося і без 
відмов у в’їзді до європейських 
країн. Але їх було вкрай мало, і 
всі вони, за даними українського 

МЗС, були обґрунтованими. Так, 
за словами керівника Департа-
менту консульської служби МЗС 
Сергія Погорельцева, за перші 12 
годин безвізу відмови отримали 
чотири особи. З них двоє переви-
щили термін попереднього пере-
бування в ЄС, один мав заборону 
на в’їзд до ЄС, ще один мав зви-
чайний закордонний паспорт без 
шенгенської візи. 

УКРАЇНА СВЯТКУЄ 

Україна почала святкувати 
початок вільних подорожей Єв-
ропою завчасно. Так, на майдані 
Незалежності у м. Києві відбув-
ся концерт «Безвіз» за участю ві-
домих українських співаків. 
Крім того, на вихідні на Хреща-
тику розмістили тематичні на-
мети-локації, присвячені краї-
нам ЄС. В іспанському наметі 
можна було взяти участь у май-
стер-класі танцю фламенко, в 
італійському – насолодитися 
співом оперних співаків тощо.

Українські чиновники, акти-
вісти, журналісти, та, зрештою, 
прості люди теж вирішили по-
особливому провести день на-
брання чинності безвізового ре-
жиму. Так, перед відправленням 
першого «безвізового потягу» 
Київ – Перемишль, який корис-
тується неабиякою популярніс-
тю у пасажирів, активісти вла-
штували на Центральному заліз-
ничному вокзалі символічне 
прощання з візовим режимом.

Здійснити першу безвізову 
подорож до Польщі на потязі до 
Перемишля вирішили близько 
40 публічних осіб – чиновників, 
громадських діячів, активістів, 
журналістів, митців. Одним з 

пасажирів була віце-прем’єр з 
питань європейської інтеграції 
Іванна Климпуш-Цинцадзе. За 
її словами, Європа визнала, що 
євроінтеграція України – це не-
зворотний процес, адже країна 
довела світу, що може досягати 
амбітних цілей, а світ визнав цю 
роботу.

«Ще і ще раз: від Президента 
України, урядовців усіх трьох 
постмайданних урядів з особли-
вою заслугою МЗС та Мін’юсту, 
депутатів ВРУ, громадських ор-
ганізацій та журналістів до на-
ших партнерів у ЄС – усім дя-
кую за спільну роботу та досяг-
нення мети! Тепер перед нами 
нові завдання, тому безвіз точно 
не привід розслаблятися!», – на-
писала віце-прем’єр на своїй 
сторінці Фейсбуку.

Не менш урочисто проводжав 
пасажирів до Європи у перший 
день безвізу і аеропорт «Борис-
піль». У терміналі D лунала му-
зика, виступали танцювальні ко-
лективи, розігрували квитки до 
Греції, організовували флешмо-
би та квести. До речі, в деяких єв-
ропейських містах теж святкува-
ли початок безвізового режиму з 
Україною. Так, в аеропорту Бар-
селони пасажирів з України зу-
стрічали заохочувальними пла-
катами, на яких було написано: 
«Ласкаво просимо до Євросоюзу 
без віз», «Українці, вітаємо у Єв-
ропі без віз» тощо. 

Щасливчики, котрі в перші 
дні дії безвізу відвідали Європу, 
ділилися своїми враженнями у 
соцмережах. Здебільшого це 
були позитивні та радісні відгу-
ки. Налякані чутками про «звір-
ства» прикордонників та осо-
бливу прискіпливість під час 
перевірки документів, вони за-
паслися пакетом документів, зо-
крема тими, що підтверджують 
тимчасовість перебування на 
території іншої країни та фінан-
сову спроможність. Проте, за їх-
німи словами, ці документи не 
знадобилися: прикордонники 
просто перевіряли паспорти і 

питали, чи є із собою кошти. 
Але вірили на слово і показува-
ти гроші не просили. 

БЕЗВІЗ – ЛИШЕ 
ПОЧАТОК

Європейські дипломати пу-
блічно привітали Україну з по-
чатком безвізового режиму. 
Так, президент Європейської 
ради Дональд Туск написав у 
Twitter: «День, який запам’ята-
ємо. Безвізові подорожі для 
українців стали реальністю. Це 
зближує нас».

А Верховний представник Єв-
росоюзу із закордонних справ і 
політики безпеки Федеріка Мо-
геріні навіть записала відео з 
нагоди набрання чинності безві-
зу між Україною та ЄС. Воно 
оприлюднене у Twitter Євроко-
місії. «Сьогодні ми прибрали 
бар’єр між українцями і грома-
дянами країн ЄС. Більше немає 
віз для короткострокових поїз-
док між нашими країнами. Ми 
це зробили, і ми зробили це ра-
зом», – заявила Могеріні.

Вона підкреслила, що цей 
крок Європа здійснила у відпо-
відь на реформи, які провела 
Україна. «Україна втілила ре-
форми, яких вимагали її грома-
дяни, і ми в Європейському Со-
юзі дотрималися своєї обіцян-
ки. Це те, що ми називаємо «win-
win» – рішення, коли у виграші 
обидві сторони. Воно створює 
нові можливості для всіх нас, 
зміцнює наші економіки, безпе-
ку і нашу дружбу», – заявила єв-
рочиновниця. 

Наближення до Європи саме 
через проведення реформ вва-
жає правильним і Президент 
України Петро Порошенко. Пе-
ребуваючи в Закарпатті на уро-
чистій церемонії з нагоди запро-
вадження безвізового режиму з 
ЄС разом з президентом Словач-
чини Андреєм Кіскою, Поро-
шенко підкреслив, що тільки ре-
форми дають вагомі аргументи 

для розмови на рівних з євро-
пейськими лідерами. «Чим біль-
ший прогрес ми демонструємо 
на шляху реформ, тим більше 
аргументів у мене і в україн-
ського народу з’являється для 
того, щоб надати Україні і пер-
спективу членства в ЄС», – пере-
конаний Глава держави.

Він зазначив, що європейці 
готові і далі полегшувати кому-
нікацію та співпрацю з україн-
цями. Так, за словами Президен-
та, наразі тривають перемовини 
щодо скасування плати за мо-
більний роумінг у країнах Євро-
пейського Союзу. 

Крім того, Глава держави на-
голосив, що українська влада ро-
бить усе, щоб максимально 
спростити та зробити доступни-
ми поїздки українських грома-
дян до Європи. «Ми відкриваємо 
відносно недороге залізничне 
сполучення, здешевлюємо авіа-
ційні перельоти, залучаючи лоу-
кости і знижуючи ціни на квит-
ки традиційних компаній… Ми 
збільшуємо спроможності при-
кордонних пунктів пропуску», – 
зазначив Петро Порошенко.

За словами Президента, на 
сьогодні біометричні паспорти 
отримали близько 4 млн україн-
ців, а це близько 10% громадян 
України. І черга охочих не змен-
шується, навпаки – після введен-
ня безвізу, а тим більше реально-
го підтвердження його дії, ажіо-
таж тільки посилюватиметься. 
Але Президент запевнив, що біо-
метричних паспортів вистачить 
на всіх і заохотив українців по-
дорожувати Європою.

Схоже, заяви скептиків про 
те, що безвізовий режим з краї-
нами Європейського Союзу 
Україні не потрібний, не під-
твердилися. Українці охоче пе-
ревіряють на собі дію безвізово-
го режиму, вільно подорожують 
країнами Європи, відчуваючи 
себе рівними серед рівних. Голо-
вне для нас – не давати європей-
цям приводу пошкодувати 
щодо свого рішення. 

За кілька хвилин до опівночі з 10 на 11 червня 
Україна завмерла в очікуванні. Саме цього дня 
набирав чинності безвізовий режим України з 
країнами ЄС. Тисячі власників біометричних пас-
портів вирішили не гаяти часу і скористатися 
своїм правом вільного в’їзду до Європи. 
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Міністерство охорони 
здоров’я планує запро-
вадити державний га-
рантований пакет ме-

дичних послуг, що складати-
меться із «зеленого», «синього» 
і «червоного» списків. «Зеле-
ний» список – це ліки і послуги, 
які на 100% оплачуватиме дер-
жава. «Це екстрена медична до-
помога, адже людина не повин-
на думати про гроші, якщо 
щось стається; первинна медич-
на допомога та паліативна», – 
зазначив заступник міністра 
охорони здоров’я Павло Ковто-
нюк. «Синій» передбачатиме 
формат співоплати – частково 
оплачуватиме держава, частко-
во – самі пацієнти. Йдеться про 
неекстрені, переважно планові 
медичні послуги. Синій список 
– це послуги, покриття яких ді-
лять між собою держава і гро-
мадянин. Держава оплачує 
таку послугу за так званим та-
рифом покриття, а громадянин 
робить спів оплату за спеціаль-
ним тарифом. Як це буде відбу-
ватися на практиці, достеменно 
невідомо, але фахівці стверджу-
ють, що тарифи будуть нижчи-
ми за ті, які сьогодні всі сплачу-
ють з власних кишень лікарю 
чи у вигляді так званих благо-
дійних внесків.

Послуги з «червоного» спис-
ку пацієнт повинен буде опла-
чувати сам. Як правило, це сто-
матологічні послуги, звернен-
ня до лікаря без направлення, 
ліки, які не передбачені прото-
колом, естетична медицина. 
Себто в системі фінансування 
медицини назрівають зміни. 

Хто і за що має платити? Де-
путати, які проголосували за 
відповідний законопроект, 
стверджують, що кожному гро-
мадянину держава гарантува-
тиме певне покриття вартості 
медичних послуг та лікарських 
засобів. Це і є державний гаран-
тований пакет, який буде єди-
ним для всіх громадян України. 
Тобто Україна діє за принци-
пом ВООЗ – принципом універ-
сального покриття. Саме дер-
жава повинна гарантувати кож-
ному, незалежно від статків, ві-
росповідання, кольору шкіри, а 
головне – наявних грошей на 
момент отримання медичної 
допомоги, певний універсаль-
ний гарантований пакет. 

Як не крути, а виглядає, що 
при більш або менш серйозно-
му захворюванні таки доведеть-
ся заплатити. Офіційно, в касу. 
В МОЗ продумали й варіанти, 
як пацієнтові зменшити свою 
частку. Для цього слід вчасно 
звертатися до сімейного лікаря 
та виконувати всі його рекомен-
дації. Тоді спів оплата за ліки та 
спеціальні процедури буде мі-
німальною. Соціально незахи-
щені родини зможуть отримати 
адресну допомогу через окремі 

соціальні програми. Також 
буде можливість придбати до-
датковий поліс добровільного 
медичного страхування.

Прихильники таких новацій 
переконують, що відтепер роз-
почнеться реальна боротьба з 
фактами, коли лікар призначає 
пацієнту все, що він знає, або 
все, до чого його схиляють фар-
мацевтичні компанії, з якими 
він працює. Держава не пови-
нна це оплачувати. Вона по-
вин на оплачувати тільки те, 
що зазначено у міжнародному 
медичному протоколі.

Постає закономірне питан-
ня: якщо гроші не треба класти 
лікарю в кишеню і не сплачу-
вати в касу з надписом «Благо-
дійний внесок», куди прямува-
тиме так звана «співоплата»? У 
міністерстві заявили, що для 
цього створюється Національ-
на служба здоров’я України, 
своєрідний оператор держав-
них гарантій. Такі служби, пе-
реконують експерти, існують в 
багатьох країнах – Італії, Іспа-
нії, Норвегії, Великій Британії. 
Служба має оплачувати послу-
ги за чіткими тарифами, відо-
мими заздалегідь. Це означає, 
що не може бути ситуації, коли 
пацієнт звертається до лікарні, 
а йому повідомляють, що він 
чогось «не доплатив». 

У медичних фахівців поки 
що немає однозначної реакції 
на «лікувальний» світлофор» – 
зелений, синій та червоний 
списки. А у наших співгрома-
дян все слабшає надія, що ме-
дична реформа спрацює в ін-
тересах пересічних українців. 

Сезон відпусток офіційно від-
крито. Українці традиційно 
надають перевагу саме літ-
ньому відпочинку. Яким він 

буде цього року, зважаючи на невисо-
кий рівень доходів наших співгрома-
дян? Іншими словами: закордон чи 
Україна? Експерти прогнозують, що 
більшість українців, які збираються 
цього літа на відпочинок, оберуть на-
прямок усередині країни. Охочих ви-
рушити на відпочинок за кордон з 
кожним роком усе менше. Загалом, 
люди полюють за бюджетними про-
позиціями і вдаються до послуги ран-
нього бронювання, з допомогою якої 
можна заощадити близько 30–40% 
вартості поїздки. Приблизно стільки 
ж можуть виграти прихильники га-
рячих турів. Водночас туроператори 
переконують: популярність таких на-
прямків, як Туреччина чи Єгипет, 
традиційно висока, а запровадження 
безвізового режиму з ЄС буде сприя-
ти частішим мандрівкам не тільки 
до цих країн, а й загалом до Європи.
Експерти підрахували, що середня 
ціна закордонного відпочинку на 
двох коштуватиме 1,1–1,3 тис. дол. 
США за 7–10 днів. Хоча, як і раніше, 
люди будуть намагатися заощадити. 
Поїздок дешевше залишиться мало, 
та й економ-пропозиції в цьому році 
теж подорожчали. З різних причин. 
«Якщо місяць тому тур коштував 500 
дол. на двох, то нині при цих же пара-
метрах – 800. Загалом, діапазон цін 
дуже широкий: від 600 до 3 тис. дол. 
на двох», – зазначила менеджер ту-
ристичної агенції  «Кругосветка» Яна 
Іванова.
Вона зауважує, що Туреччина і Єги-
пет практично монополізували за-
кордонний напрямок, адже на них 
припадає основна частина турів. Це 
підтверджують і солідні українські 
туристичні агенції. Про це свідчить і 
статистика. На долю Туреччини при-
падає близько 60% подорожів, Єгип-
ту – 30%. Решту 10% 
складають Болга-
рія, Греція, Іспанія, 
Італія, Австрія, Шрі-
Ланка і Таїланд. 
Цьому сприяє розви-
нена інфраструкту-
ра курортів і готе-
лів, високий рівень 
сервісу, різноманіт-
ність екскурсій і 
прийнятні ціни. 
Експерти зазнача-
ють, що нинішнього 
літа відпочинок за 
кордоном подорож-
чав у середньому на 
10–15%. Однак укра-
їнців це не зупини-
ло, адже переважна 
більшість громадян 
почали будувати 
плани на літо ще 
взимку. 
Рідними теренами 
українці теж подо-
рожують охоче. 
Адже відпочити ро-

диною тут виходить вдвічі, а то й 
утричі дешевше, ніж на популярних 
курортах Туреччини та Єгипту. Але 
не всюди. Все залежить від умов та 
місця. Найдорожча в розпал сезону – 
Одеса.
Найпопулярніші серед відпочиваль-
ників південні регіони, Закарпаття 
та Львів. За даними Центру розвитку 
туризму України, пристойні готелі 
біля моря на Херсонщині, Миколаїв-
щині та Одещині ще з лютого забро-
ньовані на 80%.
На думку експертів, Україна досі за-
лишається недооціненою з туристич-
ної точки зору. Бо лише малий відсо-
ток українців можуть похвалитися 
ґрунтовними знаннями про туристич-
ний потенціал нашої країни. А реаль-
но подорожуючих за українськими 
маршрутами досить небагато. А дар-
ма. Адже в нашій країні є чимало 
місць, які можуть здивувати інозем-
ців, а не тільки власних туристів. Ска-
жімо, Олешківська пустеля. Це друга 
за масштабами пустеля в Європі. Чи 
українські каньйони: Дністровський, 
Буцький, Тетерівський, Смотриць-
кий, Акторський, Коростишевський… 
Один з них – Буцький – по праву іме-
нують «маленькою Швейцарією». 
Озеро Синевір, яке називають перли-
ною Карпат, утворилося близько 10 
тис. років у результаті потужного зсу-
ву гірських порід. Площа джерельної 
і чистої води становить близько 5 га, а 
глибина іноді сягає 22 м. 
Поціновувачі літнього відпочинку 
можуть заперечити: на краєзнавчі 
екскурсії є час і восени, і навіть взим-
ку. Влітку традиційно хочеться на 
море. Звісно, жодне туристичне 
агентство не запрошує до тимчасово 
окупованого Криму. Але ж є Одеса, є 
чудові пляжі на Азовському морі – у 
Бердянську та Кирилівці Запорізької 
області. Нинішнього літа відпочинок 
на морі обійдеться щонайменше в 350 
грн з людини на день, а найдорожчі 

курорти в Одесі та 
Одеській області – 1 
тис. грн. Експерти 
стверджують, що че-
рез зростання кому-
нальних послуг ціни 
зросли мінімум на 
третину. Тож укра-
їнцям самим вирі-
шувати, куди подо-
рожувати: за три 
моря до інших країн 
чи до свого власного 
моря. Так чи інакше, 
наші співгромадяни 
шукають нові спосо-
би економії на ту-
ризмі і ставляться 
до планування своїх 
мандрівок раціо-
нальніше. Для біль-
шості стало пріори-
тетним розміщення 
в готелях та на базах 
відпочинку з макси-
мальним дотриман-
ням принципу «ці-
на-якість». 

КУДИ ПОКЛИЧЕ 
ВІДПОЧИНОК?ЗЕЛЕНИЙ. СИНІЙ. 
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ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК: 
РЕСУРСИ ПОТРІБНО 

БРАТИ В ЕКОНОМІЦІ, А НЕ 
В КИШЕНЯХ УКРАЇНЦІВ

ЮВІЛЕЙ

ПРИВІТАННЯ

ЗАСІДАННЯ

Федерація профспілок України

-
-

-

Григорій ОСОВИЙ,
Голова Федерації профспілок України

Як повідомляє прес-центр ФПУ, учасники засідан-
ня розглянули проект постанови Президії ФПУ із 
зазначеного питання та внесли до нього пропози-
ції з урахуванням бачення профспілок щодо 

стратегії проведення в Україні реформи оплати праці.
Керівник департаменту захисту соціально-економічних 
прав апарату ФПУ Людмила Остапенко акцентувала ува-
гу на основних, на думку профспілок, питаннях, що сто-
суються оплати праці, а саме: низький рівень та заборго-
ваність із зарплати, структура мінімальної зарплати, не-
обхідність диференціації розміру та індексація зарплат, 
оподаткування, а також встановлення об’єктивного роз-
міру прожиткового мінімуму. Вона зазначила, що ФПУ 
було проведено круглий стіл щодо реформування оплати 
праці, на якому ухвалено відповідні рекомендації.
Після розгляду концепції реформи оплати праці на засідан-
ні Президії ФПУ постанову буде передано СПО об’єднань 
профспілок, а згодом внесено на обговорення НТСЕР як 
узгоджену профспілкову позицію з цього питання.

7 червня у Верховній Раді України відбулися парламентські слу-
хання на тему «Про пріоритетність додержання страхових засад 
при реформуванні пенсійної системи».

Як повідомляє Управління соціаль-
ного страхування і пенсійного за-
безпечення апарату ФПУ, у зазна-
чених парламентських слухан-

нях взяли участь народні депутати Украї-
ни, міністр соціальної політики України 
Андрій Рева, голова правління Пенсійно-
го фонду України Олексій Зарудний, пред-
ставники Уряду, наукових установ, пред-
ставники профспілок та профоб’єднань, 
громадських організацій чорнобильців, 
вимушено переміщених осіб та ін.

Слід зазначити, що по-
передньо Федерацією 
профспілок України було 
підготовлено та надісла-
но Комітету Верховної 
Ради України з питань со-
ціальної політики, зайня-
тості та пенсійного забез-
печення пропозиції щодо 
реформування системи 
пенсійного забезпечення, 
частина з яких увійшли 
до Рекомендацій парла-
ментських слухань.

У своїх виступах 
учасники слухань звер-
тали увагу на проблеми 
в пенсійному забезпе-
ченні, як у цілому, так і 
щодо окремих категорій 
громадян: потерпілих 
від аварії на Чорнобильській АЕС, осіб з 
інвалідністю, у тому числі з дитинства, 
вимушено переміщених осіб. Обговорю-
валися питання необхідності запрова-
дження обов’язкової накопичувальної 

системи та розвитку системи недержав-
ного пенсійного забезпечення.

Також виступаючі акцентували увагу 
на презентованих Урядом законодавчих 
пропозиціях з удосконалення системи пен-
сійного забезпечення. Зокрема, щодо необ-
хідності забезпечення справедливості в 
розмірах пенсій, призначених у різні роки, 
ризиків підвищення тривалості страхово-
го стажу до 35 років, зняття обмежень при 
виплаті пенсій працюючим пенсіонерам, 
необхідності наповнення бюджету Пенсій-

ного фонду та ін.
Від профспілок ви-

ступив заступник голо-
ви Профспілки праців-
ників нафтової і газової 
промисловості України 
Сергій Українець, який, 
зокрема, зазначив: «Сьо-
годні Кабінетом Міні-
стрів пропонується осу-
часнити і підвищити ра-
ніше призначені пенсії 8 
млн українців, звільни-
ти Пенсійний фонд від 
невластивих видатків і 
скасувати недоплату 
15% пенсій працюючим. 
Це безумовний позитив.

Однак, схоже, Уряд 
збирається знайти ко-
шти в кишенях інших 

пенсіонерів – зменшити коефіцієнт стажу 
з 1,35 до 1,0 і заморозити показник серед-
ньої зарплати по економіці для розрахун-
ку пенсій. Тобто, трудовий внесок і вже за-
роблені пенсії нових пенсіонерів буде 

штучно урізано. Це нова зрівнялівка. Бе-
ріть ресурси в економіці. Вони там є.

Перше – легалізація «тіньових» зар-
плат, які вже сягають 300 мільярдів. До-
датково надійде не менше 120 млрд ЄСВ 
і ПДФО, що дозволить припинити інси-
нуації про необхідність дотування солі-
дарної системи.

Друге – Прем’єр-міністр публічно ви-
знав, що в Україні вкрай занижена ціна 
праці. Частка зарплат у собівартості 
зменшилася до 6% і є втричі нижчою, 
ніж у європейських сусідів.

Днями Уряд затвердив макропоказники 
на 2017 рік. Дивно, але в умовах кризи за-
кладено гігантські прибутки бізнесу в 639 
млрд. Це значно вище, ніж фонд оплати 
праці виробничого сектора економіки. 
Зарплатні ресурси відкрито переливають-
ся у прибутки роботодавців, втрачаються 
ще десятки мільярдів Пенсійного фонду на 
догоду офшорним накопиченням товстосу-
мів. Тому є всі можливості для підвищення 
фонду оплати праці на 300–400 млрд, що до-
дасть ще 70–80 млрд Пенсійного фонду. 
Обидва фактори – більш ніж достатня осно-
ва для фінансової стабільності пенсійної 
системи і підвищення пенсій. Уряд і парла-
мент зобов’язані їх використати. Із цього і 
потрібно розпочинати реформу».

ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
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7 червня у ФПУ відбулося засідання робочої 
групи з напрацювання пропозицій щодо по-
дальшого реформування оплати праці.
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«Ми просимо Комітет по нормах 
Міжнародної організації праці 
застерегти Верховну Раду Укра-
їни від прийняття законопроекту 
№ 6489, зареєстрованого гру-
пою народних депутатів 23 трав-
ня 2017 року буквально напере-
додні початку Міжнародної кон-
ференції праці, «Про внесення 
змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо запобігання 
надмірному тиску на суб’єктів 
господарювання, заходів дер-
жавного нагляду (контролю) за 
додержанням законодавства 
про працю та зайнятість насе-
лення», яким роботодавці намагаються в черговий раз протягти обмеження у проведенні дер-
жавного контролю в сфері праці, а також істотно послабити санкції по відношенню до робото-
давців, які порушують закон», – заявив під час виступу на засіданні Комітету по нормах МОП 
Голова Федерації профспілок, делегат від трудящих України Григорій Осовий.

Як інформує Департамент міжна-
родної роботи апарату ФПУ, 
профспілковий лідер повідо-
мив, що Федерація профспілок 

України, з огляду на введення в 2015 році 
мораторію на здійснення державного 
контролю у сфері праці, спільно з най-
більш представницькими профспілко-
вими об’єднаннями направила Подання 
на ім’я генерального директора Міжна-
родного бюро праці з вимогою зажадати 
від Уряду України виконувати взяті на 
себе міжнародні зобов’язання. Адже си-
туація в сфері праці й без того є вкрай 
складною. Понад 4 млн людей працю-
ють нелегально, без оформлення трудо-
вих відносин. Зросла заборгованість із 
заробітної плати, більше 100 тис. праців-
ників несвоєчасно отримують заробле-
не. За даними громадського контролю 
профспілок, значно зросла кількість 
скарг не тільки до Держпраці, а й у 
профспілкові органи різного рівня.

Звітуючи на засіданні комітету, 
представник Уряду, держсекретар Мін-
соцполітики Віктор Іванкевич поін-
формував про вжиті заходи, спрямова-
ні на виправлення ситуації і усунення 
перешкод у діяльності Інспекції праці 
та посилення кадрового потенціалу, 
відповідно до вимог конвенцій №№ 81 
та 129. У виступах представників проф-

спілок було підтверджено позитивні 
зрушення з приходом у 2016 році нового 
Уряду й окреслено наявні проблеми, 
які потребують вирішення.

Однак усі позитивні зміни можуть 
бути зруйновані депутатським законо-
проектом № 6489, в якому профспілки 
вбачають чергову спробу протягти об-
меження у проведенні 
державного контролю 
в сфері праці, а також 
істотно послабити 
санкції по відношенню 
до роботодавців, які 
порушують закон. Од-
нією з «новацій» зако-
нопроекту стало вста-
новлення адміністра-
тивної відповідальнос-
ті фізичних і посадо-
вих осіб за надання в 
органи державного на-
гляду (контролю) без-
підставних скарг про 
порушення суб’єктами 
господарювання зако-
нодавства про працю 
та зайнятість населен-
ня. Це прямо супере-
чить Конвенції № 81, 
згідно з якою національним законодав-
ством може заборонятися розголошен-
ня інспектором джерела скарг на пору-
шення законодавчих приписів.

Вказаним законопроектом пропону-
ється накладати на «скаржників» штра-
фи у розмірі від 50 до 100 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян (850–
1700 грн). На більш наполегливих 
«скаржників», які протягом року вже 
піддавалися такому адміністративно-
му стягненню, пропонується накладати 

ще більший штраф у 
розмірі від 150 до 300 не-
оподаткованих мініму-
мів доходів громадян 
(2550–5100 грн).

Григорій Осовий за-
кликав Комітет по 
нормах запропонувати 
Верховній Раді Украї-
ни відкликати вказа-
ний законопроект та 
продовжити надання 
технічної допомоги 
щодо зміцнення по-
тенціалу правової ін-
спекції.

У дискусії взяли 
участь представники 
груп трудящих, робото-
давців та урядів різних 
країн, зокрема від імені 
Євросоюзу, Норвегії, 

Швейцарії та Грузії, яка приєдналася до 
них, виступив представник Мальти. 
Лейтмотивом усіх виступів стала ідея 
організаційного та фінансового зміц-
нення правової інспекції в Україні. На 
цьому фоні дисонансом прозвучав ви-
ступ представника українських підпри-
ємців, який заявив про дублювання пе-
ревірок, роботи центральної та місце-
вих правових інспекцій.

Комітет має прийняти висновки, 
беручи до уваги, зокрема, дискусію, 
що відбулася на засіданні Комітету 
по нормах.

Фото ilo.org

НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ

ПРЯМА МОВА

«Зелена економіка може сприяти подоланню викли-
ків, що постають сьогодні і перед Україною, яка 
підписала Паризьку угоду щодо боротьби з гло-
бальною зміною клімату. Розвиток зелених техно-

логій повинен стати способом модернізації економіки, створен-
ня нових робочих місць і якості праці...
Відповідаючи на виклики сьогодення, Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі України в рамках дерегуляції предста-
вило на розгляд Уряду пакет змін, спрямованих на лібералізацію 
економіки і системи державного нагляду (контролю), що має 
скоротити контакти органів контролю та бізнесу і, тим самим, 
істотно зменшити корупцію. Профспілки погоджуються з тим, 
що «абсурдні норми», які використовувалися контролюючими 
структурами для тиску на бізнес, повинні бути скасовані. Однак 
ми категорично проти того, щоб при цьому обмежувалися повно-
важення інспекторів праці для відвідування робочих місць, аби 
впевнитися в тому, що законодавчі положення дотримуються...
Перехід до зеленої економіки повинен відбуватися паралельно 
з реформуванням трудового законодавства і системи заробітної 
плати в країні.
Робота над оновленням законодавства про працю в країні триває 
вже близько 15 років. Проект Трудового кодексу був внесений до 
парламенту в 2015 році. До другого читання депутати внесли 
більше тисячі поправок, часто різновекторних. Тому звертаємо-
ся до Міжнародного бюро праці щодо проведення верифікації 
цього законопроекту на предмет відповідності міжнародним 
нормам праці до його голосування у парламенті...
У рамках солідарної кампанії Європейської конфедерації проф-
спілок, яка оголосила 2017 рік роком боротьби за підвищення за-
робітної плати в Європі, нам вдалося добитися підвищення з  
1 січня мінімальної зарплати вдвічі. Вперше за роки незалежнос-
ті вона встановлена на рівні фактичного прожиткового рівня. 
Проте мінімальна зарплата в 3200 грн (або близько 120 дол. США) 
все ще нижче рівня бідності, визначеного ООН у 5 дол. на день.
Профспілки переконані, що вже зараз, виходячи з ресурсних 
можливостей економіки, яка відновлюється, і надзвичайно низь-
кої частини зарплати в собівартості продукції, зарплата праців-
ників може бути значно підвищена...
Реформа системи оплати праці повинна назавжди покінчити з 
таким явищем, як заборгованість із зарплати. Останнім часом 
загальна заборгованість в Україні знову почала зростати і скла-
ла 2 млрд 185 млн грн, або понад 82 млн доларів...
Потужним стимулом для реформування української екологічної 
політики і законодавства на основі сучасних підходів є Угода про 
асоціацію між Україною та ЄС. Однак політика, що проводиться 
МВФ у нашій країні, не сприяє забезпеченню соціальної справед-
ливості, зокрема через нав’язування неприйнятних умов, у яких 
повинні проводитися реформи в соціальній сфері, зокрема пен-
сійної системи та системи охорони здоров’я...
Спільно з громадянським суспільством профспілки закликали 
Уряд України прискорити оновлення Національної стратегії еко-
логічної політики до 2020 року, прийняти Національний план дій 
і, тим самим, долучитися до світового тренду «зелених змін». Від 
екологічної ситуації залежить якість життя, а також якість пра-
ці, якої ми так потребуємо».

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
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ПРОФСПІЛКИ НЕ ДОПУСТЯТЬ 
ОБМЕЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРАВОВИХ ІНСПЕКЦІЙ
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Як повідомляє прес-служба 
Профспілки працівників 
освіти і науки України, 
цьогоріч учасниками ме-

дійної платформи стали 25 пред-
ставників з усієї України – вчите-
лі, викладачі, профспілкові акти-
вісти.

У вітальній частині взяли 
участь та виступили голова 
Профспілки працівників освіти і 
науки України Георгій Труханов, 
його заступник Сергій Романюк, 
керівник Регіонального пред-
ставництва Фонду ім. Ф. Еберта в 
Україні Маттес Бубе, Надзвичай-
ний та Повноважний Посол Фін-
ляндії в Україні Юха Віртанен, 
експерт Інтернаціоналу освіти 
Тімо Лінсенмайєр (Бельгія).

Спілкуючись з учасниками 
медійної платформи, голова 
Профспілки Георгій Труханов на-
голосив, що шлях у Європу – це, 
насамперед, дотримання нашого 
внутрішнього законодавства та 
міжнародних конвенцій, які є 
складовою нашого правового 
поля.

У свою чергу, керівник Регіо-
нального представництва Фонду 
ім. Ф. Еберта в Україні Маттес 
Бубе підтримав освітян у праг-
ненні навчатися, отримувати 
практичні знання та міжнарод-
ний досвід для використання в 
своїй роботі в Україні.

Спікерами медійної платфор-
ми виступили експерти Пред-
ставництва ЄС в Україні, Плат-
форми громадянських ініціатив, 
викладачі провідних вишів Укра-
їни та сфери медіа. Модератором 
платформи став Богдан Ференс 
(Комітет з питань європейської 
інтеграції).

Перший день заходу розпочав-
ся із знайомства з Представни-
цтвом ЄС в Україні, новими про-
ектами та програмами, які реалі-
зуються сьогодні в країні. Учас-
никам було цікаво дізнатися, яки-
ми можливостями можна скорис-
татися освітянам в регіонах для 
подальшої співпраці та розши-
рення горизонтів. Цією інформа-
цією поділилася Ірина Стадній-
чук з відділу преси та інформації 
Представництва ЄС в Україні.

Директор Платформи грома-
дянських ініціатив Анатолій Ку-
цевол провів сесію «питання-від-
повідь» щодо можливостей, які 
відкриваються для освіти через 
прийняття безвізового режиму, й 
окреслив сучасні виклики для 
українців.

З презентацією міжнародної 
діяльності Профспілки працівни-
ків освіти і науки України та її 
інтеграції до європейського 
профспілкового руху виступила 
завідувач міжнародного відділу 
ЦК Профспілки Катерина Малю-
та-Осаулова.

Практичну панель провів ко-
ординатор з питань комунікацій 
Тімо Лінсенмайєр, який розповів 
про всесвітню кампанію Інтерна-
ціоналу освіти «Єднаймося зара-
ди якісної освіти».

Другий день медійної плат-
форми виявився не менш насиче-
ним та цікавим. Вперше у заході 

взяв участь Надзвичайний та По-
вноважний Посол Фінляндії в 
Україні пан Юха Віртанен, який 
розгорнуто та детально розповів 
про успіх та виклики фінської 
системи освіти.

Про власний досвід викладання 
в Польщі розповіла викладач Ки-
ївського національного універси-
тету ім. Т. Шевченка Юлія Несте-
ряк, продемонструвавши на прак-
тиці кілька вправ із скарбнички 
активних методів навчання.

Тренер з візуальних комуніка-
цій Андрій Шевчук ознайомив з 
прийомами сучасної подачі ін-
формації для її кращого сприй-
няття аудиторією, а також додав 
до практичної частини роботи 
презентаційні матеріали та ко-
рисні ресурси.

Аналізуючи домашнє завдан-
ня учасників та підбиваючи під-
сумки роботи, завідувач відділу 
інформаційного забезпечення та 
комунікацій Інна Михальченко 
націлила освітян активніше ви-
користовувати ті знання та прак-
тичні рекомендації, які вони 
отримали в ці дні. І висловила 
сподівання, що подібні заходи в 
тій чи іншій формі пройдуть у 
кожному регіоні.

Урочистий момент вручення сер-
тифікатів провели заступник голо-
ви Профспілки працівників освіти і 
науки України Сергій Романюк та 
модератор Богдан  Ференс.

7-8 червня у м. Києві 
відбулася друга частина 
медійної платформи 
«Усвідом себе європей-
цем: зміни починаються 
з освіти». Захід провели 
Профспілка працівників 
освіти і науки України 
спільно з Фондом 
ім. Ф. Еберта в Україні. 
Метою його є система-
тизація та поглиблення 
знань про євроінтегра-
ційні процеси в Україні 
та виклики, що поста-
ють перед освітянами в 
умовах реформування 
галузі.

МЕДІЙНА ПЛАТФОРМА

УСВІДОМ СЕБЕ 
ЄВРОПЕЙЦЕМ:

ЗМІНИ ПОЧИНАЮТЬСЯ З ОСВІТИ

НАРАДА

Як повідомляє Профспіл-
ка працівників зв’язку 
України, у заході взяли 
участь заступник голо-

ви Державної служби України з 
питань праці Ігор Шумелюк, за-
відувач відділу технічної ін-
спекції праці департаменту охо-
рони праці ФПУ Тетяна Горюн, 
а також представники НКРЗІ, 
Держ спецзв’язку, Мінінфра-
структури, підприємств, уста-
нов та організацій галузі, опера-
торів мобільного зв’язку, керів-
ники служб та відділів охорони 
праці, голови профспілкових 
організацій підприємств.
Відкрив нараду голова Проф-
спілки працівників зв’язку 
України Микола Стародуб. У 
своєму виступі він зазначив, що 
невипадково МОП запропонува-
ла такий девіз Всесвітнього дня 
охорони праці. Адже, як свід-
чить статистика, в Україні існує 
проблема з приховуванням від 
розслідування та обліку нещас-
них випадків на виробництві. 
Голова Профспілки звернув ува-
гу присутніх на те, що на під-
приємствах галузі ця проблема 
відсутня.
Загалом, у ході проведення за-
ходів до Дня охорони праці, від-
повідно до затверджених робо-
чих планів, у галузі проведено:
– комплексні обстеження і ці-
льові перевірки стану охорони 
праці та виробничої санітарії 
на робочих місцях, додержання 
вимог безпеки праці під час ви-

конання робіт, забезпечення 
працівників спецодягом, спец-
взуттям, засобами індивідуаль-
ного та колективного захисту;
– анкетування працівників для 
виявлення недоліків на робочих 
місцях;
– зустрічі керівництва підпри-
ємств з працівниками щодо по-
ліпшення умов праці, реалізації 
заходів, спрямованих на мінімі-
зацію виробничого травматизму;
– збір пропозицій працівників 
стосовно поліпшення стану охо-
рони праці, створення безпеч-
них та нешкідливих умов праці;
– навчання та перевірку знань у 
працівників, що виконують ро-
боти з підвищеною небезпекою, 
шляхом запровадження програ-
ми «Облік навчання з питань 
охорони праці»;
– навчально-практичні семіна-
ри та тренування з питань без-
печного виконання робіт та екс-
плуатації обладнання підвище-
ної небезпеки, утримання буді-
вель і споруд у належному тех-
нічному стані, дій працівників 
у надзвичайних ситуаціях та 
при наданні першої долікарня-
ної медичної допомоги потерпі-
лим тощо.
Також на підприємствах, уста-
новах, організаціях галузі від-
булися конкурси з охорони пра-
ці, організовувалися дні відкри-
тих дверей під назвою «Робоче 
місце моїх батьків», заходи з 
ушанування пам’яті загиблих 
на виробництві.

31 травня у конференц-залі Українського державного 
центру радіочастот Профспілка працівників зв’язку 
України разом із соціальними партнерами провели 
нараду з підбиття підсумків виконання заходів з наго-
ди Всесвітнього дня охорони праці, який у 2017 році 
проходив під гаслом «Удосконалення збору та вико-
ристання даних про безпеку та гігієну праці».

-

-

-
-

-
-

-
-
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Я за реформу. І не тільки (і не скільки) 
критикую, а міркую та пропоную. Чого 
мені бракує в пропозиціях медичної 
реформи?

По-перше, чітко прописаного державного па-
кета гарантованих послуг – той «неспаленний» 
безкоштовний мінімум, на який може розрахову-
вати кожен громадянин України. Мене не вла-
штовує формулювання «щороку Уряд буде регу-
лювати та затверджувати». Це означає, що можна 
збільшити, а можна і зменшити. Відповідно, ме-
дики теж повинні розуміти, на що орієнтуватися.

По-друге, кінцевих показників. До чого ми 
маємо прийти в результаті реформи? Поки що 
ми тільки констатуємо проблеми   немає кінце-
вого бачення, коли ми їх вирішимо, які витрати 
будуть, і найголовніше – на які показники 
здоров’я населення вийдемо!

По-третє, гармонізації законодавства з  
Конституцією.

По-четверте, роботи над протоколами лікуван-
ня, адже без них важко уявити гарантований стан-
дарт послуг – ми не можемо сліпо взяти і запози-
чити чужі. Є регіональні відмінності, специфічна 
поширеність нозологій, результати досліджень, 
нові технології, апробовані в світі. Більше того, у 
багатьох країнах Європи протоколи різняться.

По-п’яте, відкритості замість яскравих піар-
акцій. Говорити про зарплату сімейного лікаря в 
35 тис. грн на місяць і не говорити, що «стіни», 
тобто господарську частину, доведеться тягнути 
з цих грошей – це нагадує нечесну рекламу, ак-
цію, де потім скажуть: «А ви що, дрібним шриф-
том не дочитали?».

Ідеальних систем охорони здоров’я не буває, 
але потрібні прості і зрозумілі правила.

За час своєї каденції я спілкувався з медиками 
свого округу – від співробітників ФАПів до голо-
вних лікарів, з колегами обласного рівня, колега-
ми-міжнародниками, науковцями, академіками. 
Ми говорили як лікарі і як свідомі громадяни. Та-
кож я слухав, що говорять мої виборці про меди-
цину та реформи. Відповідно, мій голос буде 
представляти їхні інтереси, думки та сподівання.

Що мене непокоїть у цих законопроектах і, 
власне, філософії реформ?

По-перше, створення установи, яка сконцен-
трує все фінансування охорони здоров’я. Добре, 
що врахували поправки, бо інакше було б створе-
но установу, яка сама себе фінансувала і сама 
себе контролювала. 

Також, враховуючи процеси децентраліза-
ції, я переконаний, що необхідно створювати 

регіональні філії Націо-
нальної агенції з фінан-
сування охорони здо-
ров’я. Інакше це су-
перечить децентралі-
зації. Водночас це до-
даткові штати та ду-
блювання функцій. 

По-друге, з розпіаре-
них законопроектів випа-
дали мільйони життів і ро-
дин – права і гарантії хворих 
на туберкульоз, вагітних, психіч-
нохворих, забезпечення державою вак-
цинації тощо. А нам ставили ультиматум: «Під-
тримайте, інакше будете гальмом реформ, а далі 
якось воно буде». У новому тексті має бути це вра-
ховане, бо над цим попрацювала робоча група.

Сімейному лікареві пропонують платити  
210 грн на рік за одного пацієнта. Чи можна очіку-
вати якості послуг за такі гроші, навішуючи в на-
вантаження сотні пацієнтів, при тому, що пакет 
стандартних послуг не сформовано?

Ми досі не мали визначення «медична послу-
га», нарешті профільний Комітет напрацював це 
поняття.

До речі, проект сімейної медицини розпочався 
ще при міністрі Раїсі Богатирьовій. І він передба-
чав підписання договорів із сімейними лікарями, 
як це зараз пропонують усім нам зробити до  
1 липня.

І ще у нас кадровий дефіцит. Ми автономізує-
мо лікарні, припинимо «оплачувати стіни», дамо 
лікареві від 35 тис. грн, який має стати ФОПом і з 
цими грошима вирішувати проблеми закладу, де 
працює. Він мусить орендувати своє робоче місце.

По-третє, люди не довіряють місцевим спеці-
алістам і займаються самолікуванням. Знову по-
стає кадрова проблема. До того ж, у найближчі 
кілька років матимемо випускників, які вступа-
ли при одній системі та вчились у ній працювати, 
а випускаються у зовсім нові умови.

Реформувати систему без поліпшення матері-
ально-технічної бази неможливо. Ми малюємо 
схеми і стандарти західних лікарень і тут же за-
уважуємо, що грошей на це немає. 

Сьогодні багато говорять про те, що медики їз-
дять по міжнародний досвід до європейських кра-
їн. А чий досвід ми переймаємо? До речі, в  
пояснювальній записці до поданого командою 
МОЗ законопроекту було зазначено, що запозичу-
ються елементи британської системи. По факту 
ж, латвійської. Я не кажу, що латвійський досвід 

поганий, але він дещо ін-
ший, ускладнений і не зо-

всім підходить нам. Про-
стіше й ефективніше 
взяти британську мо-
дель – її переформатова-
но із системи Семашка.

Нещодавно в мого 
колеги та помічника 

В’ячеслава Ждана відбу-
лася велика міжнародна 

конференція, на якій виступав 
голова Польського товариства гро-

мадського здоров’я. Він сказав, що «ми 
маємо мільйони доларів, а не маємо гарних лі-
карень». Кадрова проблема відчутна і в Польщі 
– спробуй знайди гарного лікаря. І порівнював 
різні системи охорони здоров’я світу, рівень за-
доволеністю ними. Британія  – серед лідерів.

Існує дві системи, на основі яких будувалися 
сучасні моделі охорони здоров’я: система Бісмар-
ка та система Беверіджа (фактично запозичена із 
системи Семашка). Куди дивитися за ефективніс-
тю, підкаже світова статистика.

Хоча не забуваймо і про білоруський фено-
мен, де нічого не змінювали в системі Семаш-
ка, але показники здоров’я населення подекуди 
кращі, ніж у нас.

Принцип співоплати медичних послуг сами-
ми пацієнтами дещо суперечить статті 49 Кон-
ституції України: «У державних і комунальних 
закладах охорони здоров’я медична допомога 
надається безоплатно; існуюча мережа таких 
закладів не може бути скорочена».

Я за реформу, як за якісні послуги людям, за 
результати від лікування, за високі зарплати 
медикам, за найновіше матеріально-технічне 
оснащення лікарень. Але я проти ризикованого 
експерименту в масштабах країни, тим паче, 
що в Європі вже наразилися на граблі, навіщо 
нам це повторювати?

На мою думку, можна зробити це пілотним 
проектом на рік-два, приміром, обрати Він-
ницьку область, застосувати всі напрацьовані 
пропозиції щодо медичних законопроектів і до-
чекатись результатів. Буде успішним – поши-
рити його на всю країну, виявляться недоліки 
– працювати над їх усуненням.

Костянтин ІЩЕЙКІН,
народний депутат України,  

член депутатської фракції партії 
«Блок Петра Порошенка»

Законопроект щодо медичної 
реформи вже був у порядку ден-
ному Верховної Ради України. 
Було проведено велику кількість 
засідань робочої групи, де мали 
змогу висловитися всі депутати, 
експерти і лікарі. Усі мали шанс 
подати свої правки. Міністерство 
охорони здоров’я та депутати 
обговорювали кожну правку без 
прив’язки до імені автора або 
його політичної сили. Більш того, 
ці законопроекти було розгля-
нуто та схвалено  Національною 
радою реформ. 

ВЛАСНА ДУМКА

МЕДИЦИНІ ПОТРІБНА 
ДІЄВА РЕФОРМА

ПРОПОЗИЦІЯ

Сьогодні вкрай потрібно піднімати економіку, а 
дванадцятирічна школа є одним з необхідних 
елементів цієї програми. Концепцію нової 
української школи підтримала й Національна 

рада реформ. Вона й рекомендувала парламенту приско-
рити розгляд у другому читанні Закону України «Про 
освіту». Концепція пройшла широке громадське обгово-
рення, тому депутатам не варто зволікати з ухваленням 
закону, якого вже давно потребує національна освіта.
Про це нещодавно переконався, перебуваючи у службо-
вих справах у школах Деражнянського, Красилівського 
та Хмельницького районів. Під час спілкування із сіль-
ськими освітянами, батьками учнів, роботодавцями, 
профспілковими активістами можна було почути думку, 
що після 9 класу абітурієнт зможе обрати собі майбутній 
напрям розвитку: загальноосвітній або професійний. 
Останній передбачатиме трирічне навчання у професій-
них коледжах, ліцеях, після закінчення яких учні змо-
жуть отримувати певну професійну кваліфікацію. А на-
прям загальноосвітній стане більш поглибленим рівнем 
профільної підготовки абітурієнта до майбутнього всту-
пу до вишу за певною спеціальністю. 
На мою думку, сьогодні ми повинні говорити не тільки 
про нову школу, а ще й про якісну українську школу. Ма-
ючи на увазі якісні педагогічні кадри, які насамперед 
мотивовані належним ставленням держави до професії 
вчителя. А ще повинні бути сучасні підручники, посібни-
ки, обладнання і, звичайно ж, належні умови перебуван-
ня у загальноосвітніх закладах як учнів, так і наставни-
ків. А все це потребує достатнього фінансування… На фі-
нансування освітньої галузі в чинному законі передбаче-
но 10% від ВВП, а в законопроектах чомусь заплановано 
зменшення до 7%. Виникає запитання: хіба можливо по-
будувати нову якісну школу в умовах постійних скоро-
чень та економії коштів на освіті?
І ще одне питання варто порушити. Хотілося б, аби керів-
ники держави більше уваги приділяли проблемам укра-
їнських сіл. Адже з кожним роком тут зменшується кіль-
кість учнів. Школи зачиняються. Необхідно після ЗУ 
«Про освіту» негайно приймати закон «Про професійну 
освіту». В жодному разі не допустити скорочення закла-
дів профтехосвіти, де молодь має змогу здобувати робіт-
ничі кваліфікації. Зрештою, це може призвести до того, 
що зменшиться кількість робітників і фахівців, які готу-
ють ці заклади та які вкрай необхідні на ринку праці.
У питаннях, порушених мною, люди чекають підтримки 
від Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України 
та Президента нашої держави. Прикметно, що ці питан-
ня постійно в центрі уваги Федерації профспілок Украї-
ни. Сподіваємося на її подальшу підтримку в реформу-
ванні освіти та профтехосвіти. 

Валерій МАРЦЕНЮК, 
м. Хмельницький

В Україні найвища кількість незадоволених 
саме шкільною освітою, тому що вона не від-
повідає ані вимогам XXI століття, ані вимогам 
ринку праці. Сьогодні в нашій державі бага-
тьом достатньо й одинадцятирічної освіти. 
Але через це ми втрачаємо ті сегменти еконо-
міки, які вимагають кваліфікованої праці, – 
саме ВВП та й численні соціальні проблеми. 

 ЗАПРОПОНОВАНІ 
ЗАКОНОПРОЕКТИ НЕ 

ЗАПРОВАДЖУЮТЬ  
НОВОГО ТА ЯКІСНОГО  

МЕХАНІЗМУ СТРАХУВАННЯ.  
БЕЗ СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ 

ПРИНЦИПОВИХ ЗМІН НЕ ВІД-
БУДЕТЬСЯ, А ПЛУТАНИНИ 

ПОБІЛЬШАЄ.
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ДВАНАДЦЯТИРІЧКА:  
ЗА І ПРОТИ

Розвинуті країни Європи, США, 
Канада, Японія вже пройшли шлях 
реформування освіти і вчать дітей 
по-новому. Ми поки що дискутуємо, 
обираємо «оригінальний» шлях. Ін-
шими словами, зволікаємо. Говоря-
чи про європейський вибір, не мо-
жемо відштовхнутись від звичного 
і застарілого.

Найбільше дискусій точаться до-
вкола питання запровадження два-
надцятирічної освіти. Воно без пере-
більшення розділило суспільство на-
впіл. Одні, орієнтуючись на розвине-
ні західні країни, де діти навчаються 
стільки ж років, підтримують таку 
ідею. Інші, згадуючи, що раніше осві-
ту здобували і за 10 років, проти. 
Можна зрозуміти і тих, і інших. Бо 
навряд чи щось нове сприймається 
однозначно. Далеко не всім подоба-
ється «зайвий» рік навчання, однак 
треба бачити реалії і реагувати на 
них. До того ж, майже всі країни по-
страдянського простору, окрім Укра-
їни, Росії та Білорусі, перейшли на 
дванадцятирічну систему навчання. 

Чому взагалі акцент переносить-
ся на «додатковий» рік? Адже діти, 
які закінчують школу в 16–17 років, 
часто не готові прийняти правильне 
рішення щодо подальшого вибору 
професії. Експерти наголошують, 
що насправді учням треба більше 
часу, аби бути готовими до подаль-
шої ролі в суспільстві. Фахівці ка-
жуть, що йдеться не просто про один 
додатковий рік, а про зміну системи 
та структури школи загалом. 

Безумовно, що говорити про пере-
ваги й недоліки нової системи освіти, 
напевно, можна буде тільки тоді, 
коли в Україні з’явиться перше поко-
ління випускників. Ті, хто агітує за 
одинадцятирічне навчання, висува-
ють свої аргументи. Мовляв, перева-
га полягає в тому, що не втрачається 
можливість швидше отримати путів-
ку в життя і визначитися з професі-
єю. Крім того, це економія бюджет-
них коштів та робота за напрацьова-
ною системою, яка не принесе неочі-
куваних «сюрпризів» та проколів.

Опоненти стверджують, що осно-
вні переваги 12 років у школі – про-
фільне навчання у старших класах, 
що дозволить молодим людям ви-
значитися з поглибленим вивчен-
ням предметів. І тоді проблема «на-
таскування» при тестуванні не стоя-
тиме настільки гостро, як зараз, а 
репетиторство відпаде само собою.

Прислухаючись до думок при-
хильників і супротивників, не мож-
на оминути фінансове питання. 
Адже на друк нових підручників, 
переформатування шкільної про-
грами, ба, навіть звичайний добір 
педагогів знадобиться не один мі-
льярд гривень. Не слід відкидати й 
того, що нині держава переживає 
далеко не найкращі часи в еконо-
мічному плані. Тож виникають ціл-
ком логічні сумніви щодо фінансо-
вої спроможності та впровадження 
цієї реформи як такої взагалі. Про 
це говорять і в освітянських колах, 
і в учнівських колективах. Проана-
лізувавши їхню реакцію, можна 
зробити висновок: якщо справді 
з’явиться профільна школа, й дити-

на зможе приділяти уваги тому, що 
її цікавить, то бажання вчитись 
збільшиться. Тож говорити, що до 
таких змін будуть не готові школя-
рі, мабуть, завчасно. Психологи 
вважають, що саме учнівська мо-
лодь ніколи не боялась фундамен-
тальних перетворень. Більше стра-
ху наганяють батьки, котрі чомусь 
впевнені, що лави майбутніх випус-
кників поповнять заміжні дами з 
дитячими візочками.

На такого роду скепсис відповідає 
головний експерт групи «Освіта» Во-
лодимир Бахрушин: не варто забува-
ти, що в українських випускників, 
які забажають вчитися в європей-
ських університетах, виникнуть про-
блеми тільки тому, що їм не випо-
внилося 18 років і вони не прослуха-
ли певну кількість годин з різних 
предметів.

СТАТУС УЧИТЕЛЯ  
В ІНТЕР’ЄРІ РЕФОРМИ
Пригадуєте, як Борис Грінченко 

колись писав: «Тільки тоді, коли 
вчитель не думатиме про порвані 
чоботи, він буде віддавати всі сили 
школі». Така ситуація була більш 
ніж століття тому. Та тільки пробле-
ма порваних чобіт загострилась до 
краю нині. Бо сучасний український 
педагог середньої школи після уні-
верситету має посадовий оклад у 
1751 грн. Про які нові чоботи мова? 
Тут би якось до прожиткового міні-
муму дотягти. Та ми не про молодих 
фахівців. Вчителька, маючи педаго-
гічний стаж 15–20 років, отримує 
максимальну зарплату 3432 грн. А 
це трохи менше 137 дол. США. 

В якій ще європейській державі 
вчитель отримує 137 дол.? Отож бо! 
Тому жоден закон не вартий при-
йняття, якщо не буде вирішено про-
блему вчителя. Найголовніше – 
його матеріальне забезпечення, аби 
він не благав директора школи ви-
ділити йому ще половину ставки, 
аби якось прогодувати сім’ю. 

Однак питання зарплати – не єди-
не і не головне для людей, котрі оби-
рають професію педагога. Важливим 
є чинник суспільного визнання та 
збереження відчуття власної гіднос-
ті. А це означає, що сучасна школа 
повинна дати вчителю можливість 
реалізуватися не тільки як фахівцю, 
а й як активному громадянину, який 
прагне принести користь своїй школі 
і своїй країні загалом. Якщо ми орі-

єнтуємося на європейську спільноту, 
освітяни за рівнем доходів і соціаль-
ним статусом мають належати до се-
реднього класу. Та про це, кажуть 
самі педагоги, можна лише мріяти. 

Український учитель постійно 
перебуває під тиском, у стані стре-
су, стверджують експерти. Найго-
ловніший стрес не через погану 
успішність своїх підопічних, а че-
рез те, що доводиться перебувати в 
статусі прохача. Учитель просить 
батьків поміняти вікна у школі, по-
фарбувати парти, відремонтувати 
підлогу… Цей перелік можна про-
довжувати нескінченно. Але про-
блема залишається. Учитель по-
стійно думає про побутові негараз-
ди, мусить весь час «випрошувати», 
відчуває несвободу. Як можна гово-

Реформу школи сьогодні обговорюють на різних рівнях у різних інстанці-
ях, проте розмови ці стосуються радше процедурних моментів. Суспіль-
ство ж хвилює тема, як синхронізувати перетворення у школі із змінами 
в суспільстві. Реформи в освіті потрібні не лише педагогам. Їх чекають і 
батьки, й учні. За результатами опитування Інституту соціальних і педаго-
гічних технологій, реформування української освіти підтримують більше 
75% українців. Що їх хвилює найбільше, з’ясовували «Профспілкові вісті».

Ірина ЄГОРЧЕНКО, експерт громадської організації «Точка 
росту: освіта і наука»:

-

-

Лілія ГРИНЕВИЧ, міністр освіти і науки України:

-

-
-

 

РЕФОРМА ШКОЛИ ПОТРІБ
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Ірина КОГУТ, експерт освітнього напрямку 
аналітичного центру Cedos:

-
-

-

Володимир СПІВАКОВСЬКИЙ, власник першої  
в Україні приватної школи «Гранд»:

-

«Р -
-
-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

рити про позитивну енергію, коли 
педагог з наставника чи натхнен-
ника перетворюється на елемен-
тарного передавача знань? В укра-
їнських реаліях під загрозою тако-
го професійного «знищення» опи-
няються більшість учителів.

Фіни кажуть: «Якщо ти хочеш змі-
нити світ, обирай професію вчителя». 

Україна – не виняток, що стосу-
ється мотивації професійного ви-
бору більшості вчителів, але виня-
ток за ставленням держави до них. 
При навантаженні 720 годин на рік 
Українська держава платить своє-
му вчителю 3,6 тис. дол. на рік. Для 
прикладу, Фінляндія при наванта-
женні 550 годин платить понад 40 
тис. дол. Ось чому молоді талано-
виті люди оминають професію вчи-

теля в українських умовах. Споді-
ватися, що вчителі пенсійного віку 
зважаться на реальні реформи 
марно. Бо кожен новий міністр 
чергового складу Уряду пропонує 
перезавантаження освіти, та тіль-
ки віз ніяк не зрушить з місця.

Якщо ми в системі освіти хочемо 
виховувати гідних громадян, то ма-
ємо забезпечити гідне становище 
вчителя. Проблема заслуговує на-
лежної уваги як з боку представни-
ків верхніх ешелонів влади, так і з 
боку громадянського суспільства, 
особливо владних представників 
місцевого самоврядування. Наші 
діти мають зростати розумними, 
креативними, перспективними. 
Якщо ми, звісно, й справді прагне-
мо до Європи.

ПРОФСПІЛКИ  
НА ЗАХИСТІ ГАРАНТІЙ 

ОСВІТЯН
Українські профспілки не могли 

лишитися осторонь такої значущої 
проблеми, як реформа освіти. Тому 
абсолютно закономірно, що представ-
ники Профспілки працівників освіти 
і науки України були активними 
учасниками робочих груп, нарад, кру-
глих столів та засідань профільних 
комітетів Верховної Ради України. 

Окремі положення Закону «Про 
освіту» викликають питання у 
представників профільної проф-
спілки. Зокрема, норма про визна-
чення розмірів посадових окладів 
педагогічних працівників залежно 
від прожиткового мінімуму та 
його трикратності замість прийня-
тих в першому читанні положень 
про встановлення посадового окла-
ду педагогічного працівника най-
нижчої кваліфікаційної категорії 
в розмірі не менше трьох мінімаль-
них заробітних плат. ЦК профспіл-
ки спрямував кілька звернень до 
комітетів та окремих депутатів 
Верховної Ради щодо неприпусти-
мості передбачення у новому зако-
ні «Про освіту» цієї норми.

Крім того, стурбованість викли-
кають пропозиції щодо визначення 
найнижчого посадового окладу на-
уково-педагогічного працівника у 
розмірі, що перевищуватиме оклад 
педагогічного працівника за най-
нижчою посадою лише на 25%. 
Адже таким чином оклад виклада-
ча-стажиста, що нині відповідає 15 
тарифному розряду, буде на 1 тис. 
грн менше від окладу педпрацівни-
ка, що оплачуватиметься також за 
15 тарифним розрядом.

В освітянській профспілці вважа-
ють, що для розрахунків оплати пра-
цівникам освіти потрібно застосову-
вати об’єктивні показники, такі як 
ВВП, середня заробітна плата у га-
лузях економіки, промисловості. І 
під цією позицією підписалися по-
над 650 тис. освітян.

Також профспілковий актив не 
може погодитися з тим, що до складо-
вих робочого часу педагогічних пра-
цівників, крім навчальної роботи, 
включається методична та організа-
ційна робота. Це призведе до збіль-
шення робочого тижня до 36 годин 
або навіть більше. Будь-яка робота, 
що виходить за межі суто навчальної, 
має оплачуватися додатково.

У профспілці освітян перекона-
ні: потрібно законодавчо передба-
чити видатки на освіту в розмірі, не 
менше 10% ВВП, проти запропоно-
ваних 7%. Адже, як свідчить сучас-
ний стан фінансування галузі, фак-
тичні його обсяги в розмірі 6–7% 
ВВП забезпечують лише 40% від по-
треб на оплату праці освітян, гаран-
тованих статтею 57 чинного закону 
«Про освіту», та часткове фінансу-
вання комунальних послуг для на-
вчальних закладів. 

Згідно з основним освітянським 
законом така доступність та безо-
платність усіх рівнів освіти в дер-
жавних та комунальних навчаль-
них закладах мала б гарантуватися 
державою видатками в обсязі не 
менше 10% національного доходу. 

Також для профспілок дуже важ-
ливе забезпечення належного рівня 
професійної освіти. За статистикою, 
підготовка висококваліфікованих ро-
бітників зазнала значного занепаду. 
З 1991 по 2016 роки випуск робітничих 
кадрів знизився з 338 тис. до 152,8 
тис., а прийом на навчання з 377,4 тис. 
до 157,9 тис. осіб. Кількість професій-
но-технічних навчальних закладів 
зменшилась з 1251 до 787 одиниць, а 
учнів – з 648,4 тис. до 285,8 тис. осіб. 

У Швейцарії майже 70% учнів 
обирають професійне навчання з 
опануванням близько 230 професій, 
і лише 20–30% – академічне навчан-
ня, результатом якого є отримання 
професій, що вимагають універси-
тетської освіти. В Україні лише 27% 
учнів здобувають цей рівень освіти 
в навчальних закладах. 

Чи не тому в нас такий занепад 
економіки і низький рівень життя?

24%  
ВІД ЗАГАЛЬНОГО 
ДОХОДУ РОДИНИ 

СТАНОВИЛИ ВИТРАТИ 
УКРАЇНСЬКИХ 

ДОМОГОСПОДАРСТВ 
НА ПРИВАТНІ 

ДОДАТКОВІ ЗАНЯТТЯ 
У 2016 РОЦІ

68 тис. 
дол.    

У СЕРЕДНЬОМУ 
ОТРИМУЮТЬ УЧИТЕЛІ 
В ШВЕЙЦАРІЇ, ЩО Є 
НАЙВИЩИМ РІЧНИМ 
ОКЛАДОМ СЕРЕД 30 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

172 млрд 
грн,  

АБО 6,7% ВВП, 
ПЕРЕДБАЧЕНО В 

БЮДЖЕТІ 2017 РОКУ 
НА ГАЛУЗЬ ОСВІТИ 

БНА 
Георгій 
ТРУХАНОВ, 
голова 
Профспілки 
працівників 
освіти і науки 
України:
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21 червня відбудеться звітно-
виборна конференція Ради 
профспілок області, на якій 
найвищий профспілковий ор-
ган Прикарпаття підіб’є підсум-
ки своєї діяльності за останні 5 
років. Звітну доповідь виголо-
сить голова Ради профспілок 
області Ігор Басюк. Нині, у пе-
реддень звітно-виборних збо-
рів, багаторічний лідер проф-
спілок Івано-Франківщини від-
повідає на запитання «ПВ».

– Ігоре Євгенійовичу, які пріори-
тетні напрями діяльності обласного 
профоб’єднання у звітному періоді?

– Практична робота та взаємодія із со-
ціальними партнерами були спрямовані 
на стабілізацію роботи трудових колекти-
вів і подолання економічної кризи. Як ре-
зультат, нині спостерігається незначне 
зростання обсягів промислового виробни-
цтва після провальних результатів еконо-
мічної діяльності в 2013–2015 роках. За 4 
місяці п.р. дещо зменшилася кількість 
безробітних, тенденція до стабілізації еко-
номіки в області продовжує зберігатися.

Особливої уваги потребують окремі 
трудові колективи, зокрема підприємств 
хімічної та нафтохімічної галузі, робота 
в якій фактично призупинена.

Ми повинні й надалі ефективно та по-
всюдно використовувати надані проф-
спілкам права, не допустити масових 
звільнень, безоплатних відпусток пра-
цівників, скорочення тривалості робочо-
го часу, що незмінно призведе до згор-
тання виробництва і погіршення життя 
людей. 

– Яких результатів вдалося досяг-
ти у сфері оплати праці?

– Протягом останніх 5 років середній 
розмір зарплати зріс майже вдвічі. На-
решті відновлено позитивну динаміку 
підвищення реальної зарплати. На ви-
могу профспілок вперше за роки неза-
лежності розмір мінімальної зарплати 
встановлено на рівні фактичного про-
житкового мінімуму. Ми цього постійно 
домагалися, висуваючи вимоги до Уряду 
на акціях протесту.

Загалом по економіці області, якщо 
порівняти квітень нинішнього і відпо-
відний період минулого року, середня 
зарплата зросла на 48,4% і, що не менш 
важливо, її ріст перевищував інфляцію. 

На постійному контролі профспілок 
також перебувала проблема своєчасної 
виплати зарплати. Завдяки спільній ро-
боті соціальних партнерів вдалося до-
сягти позитивних результатів. 

– Важливим напрямом роботи 
профспілок є питання охорони праці 
і техніки безпеки на виробництві. 
Яка тут спостерігається динаміка?

– На жаль, порушення трудових прав, 
безпеки і охорони праці є досить поши-
реним явищем. У звітному періоді вияв-
лено порушення прав понад 665 спілчан, 
620 працівників травмовано, з них 165 
отримали смертельні травми.

Викликає занепокоєння, що лише 
35% смертельних нещасних випадків 
пов’язуються з виробництвом. Вважаю, 
що така статистика на совісті представ-
ників профспілок, які беруть участь у 
розслідуванні. Тому ми маємо посилити 
контроль за безпекою праці на всіх рів-
нях. З цією метою президією РПО укла-
дено угоду про співпрацю з управлінням 
Державної служби з питань праці.

Мізерним є кадровий потенціал проф-
спілкових технічних інспекторів. У РПО 
та членських організаціях працюють 
лише двоє штатних техінспекторів, що є 
неприпустимим в умовах, коли все біль-
ше спілчан потребують допомоги. 

– Як здійснюється контроль за до-
триманням законодавства про працю?

– Профспілкам надано право вносити 
роботодавцям, органам влади подання 
про усунення порушень законодавства, 
проте користуємося ми цим правом недо-
статньо. Втім, за правової підтримки 
РПО у звітному періоді винесено 190 су-
дових рішень на користь членів профспі-
лок і відсуджено для повернення праців-
никам 1,5 млн грн. Значно більші суми 
повернуто працівникам у зв’язку з добро-
вільним виконанням приписів керівни-
ками підприємств, установ, організацій.

Водночас потребує вдосконалення 
механізм здійснення громадського 
контролю за додержанням законодав-
ства про працю з боку профспілок, зміц-
нення правових служб. 

– Як виконувалися профспілкові 
вимоги до органів влади і роботодав-
ців, затверджені рішеннями Ради 
ФПУ та президії РПО?

– Ці вимоги постійно перебували у 
центрі уваги облпрофради. На посилен-
ня тиску 6 липня 2016 року в м. Києві про-
ведено 50-тисячний Всеукраїнський 
марш протесту проти підвищення ціни 
на газ для населення, в якому взяли 
участь майже 500 спілчан від нашого 
профоб’єднання. А на підтримку проф-
спілкових вимог до державного бюдже-
ту 8 грудня минулого року за нашою 
участю проведено 10-тисячну акцію під 
стінами Кабміну і парламенту. 17 жов-
тня 2016 року в День боротьби з бідністю 
облпрофрадою ініційовано 2-тисячний 
мітинг під стінами адмінбудівлі ОДА з 
вимогами посилення соціального захис-
ту населення.

Не так давно нам довелося знову всту-
пити в боротьбу проти запровадження 
абонплати на постачання газу. І ми до-
моглися скасування цього ганебного рі-
шення НКРЕКП.

– Чи спрямовувала рада профспі-
лок області свою роботу у звітному 
періоді на організаційне забезпечен-
ня та консолідацію профруху в регіо-
ні, єдність членських організацій?

– Безумовно, так. Про це свідчить те, 
що облпрофрада й надалі лишається 
найчисельнішою громадською організа-
цією на Прикарпатті. Попри зменшення 
за 5 років на 24 тис. чисельності спілчан, 
профчленством охоплено 88,4% працю-
ючих. А це майже 160 тис. членів проф-
спілок на 1833 підприємствах, установах, 
організаціях. 

У перехідний період децентралізації 
влади первинкам ми повинні приділяти 
особливу увагу, оскільки об’єднання гро-
мад може нести загрозу діяльності та єд-
ності профруху. З огляду на це, член-
ським організаціям необхідно забезпе-
чити збереження цілісності галузевих 
ланок профспілок, їх організаційної 
структури, недопущення необґрунтова-
ної ліквідації первинних профорганіза-
цій у процесі оптимізації мережі відпо-
відних закладів.

В умовах масового наступу влади на 
права людини праці докорінного вдоско-
налення потребує система профнавчан-
ня. Більше уваги також слід приділяти 
роботі з молоддю, зокрема активніше за-
лучати молодих людей до роботи в проф-
спілках у складі виборних органів. 

– Що зроблено у сфері розвитку та 
вдосконалення соціального діалогу?

– Насамперед варто відзначити пози-
тивний досвід роботи обласної тристорон-
ньої соціально-економічної ради, до скла-
ду якої делеговано 11 представників проф-
спілок. Приємно зазначити, що всі ініціа-
тиви, а також профспілкові пропозиції 
щодо соціально-економічного захисту на-
селення сторонами підтримувалися. 

З метою реалізації функцій постійно-
го представництва і захисту прав членів 
профспілок у відносинах з органами вла-
ди до складу галузевих департаментів і 
управлінь ОДА делеговані керівники об-
ласних організацій профспілок, а голова 
РПО – до складу колегії ОДА. Вагоме 
представництво профспілок маємо в 
складі громадських рад, координаційно-
го комітету сприяння зайнятості насе-
лення, інших комітетів і комісій. Укла-
дено угоди про співпрацю з головним 
управлінням Пенсійного фонду, відді-
ленням Національної служби посеред-
ництва і примирення, управлінням Дер-
жавної служби з питань праці в області.

Розмовляв Тарас ГРОСЕВИЧ

3 червня на базі КП «Позаміський дитячий 
заклад оздоровлення та відпочинку «Дель-
фін» ДП «Миколаївстандартметрологія» з 
нагоди Дня охорони праці організувало та 
провело сімейні спортивні змагання. За тра-
дицією підприємство всією своєю великою 
родиною відзначило День захисту дітей. 
Цього року ці два заходи об’єднали.

Лідером з навчання профспілкового активу у Закар-
патті є обласна організація профспілки працівників 
освіти і науки, яку очолює член Ради ФПУ Тетяна 
Повханич. У ході системного навчання профспілко-
вих працівників і активістів галузі проведено спіль-
ний семінар бухгалтерів, скарбників і голів міських, 
районних та вузівських профорганізацій області.

МИКОЛАЇВЩИНА

ЗАКАРПАТТЯ

Під час заходу заслужені нагороди отримали діти 
працівників ДП «Миколаївстандартметрологія» 
– учасники регіонального рівня Всеукраїнської 
виставки-конкурсу дитячого малюнка «Я хочу 

жити в якісному світі 2016».
Для фахівців і їхніх дітей було проведено інструктажі з 
питань охорони праці та практичні заняття з пожежної 
безпеки, надання першої медичної допомоги. 
Учасники отримали необхідні знання з охорони праці, 
які, можливо, в критичній ситуації допоможуть вчасно 
зреагувати та врятувати людське життя.

Вл. інф. облпрофради

Понад 50 учасників семінару-навчання мали мож-
ливість ознайомитися з новаціями та особли-
востями застосування норм податкової рефор-
ми 2017 року для профорганізацій, про які аргу-

ментовано і всебічно розповіла доктор філософії в галу-
зі економіки, заступник директора компанії «Сертифі-
кований аудитор» Оксана Тарканій. Використовуючи 
конкретні приклади, вона акцентувала увагу на питан-
нях, які стосуються податку на доходи фізичних осіб, 
оподаткування профспілкових виплат, застосування мі-
німальної зарплати для оплати праці, порядку викорис-
тання профспілкових коштів первинними профоргані-
заціями, документального оформлення виплат членам 
профспілки, механізму оплати оздоровчих путівок у 
межах правил для неприбуткових організацій тощо.
Слухачі мали змогу поставити запитання та отримати 
кваліфіковані відповіді від завідувача фінансового відді-
лу – головного бухгалтера Закарпатської обласної органі-
зації профспілки освітян Ганни Янчук. Вони також отри-
мали підготовлений фахівцями методичний збірник з но-
вими постановами Кабміну, витягами із законів, листами 
і підзаконними актами фіскальної служби та централь-
них фінансових органів, накопичувачі з електронними ва-
ріантами процедур і документів, у тому числі поправок до 
Статуту галузевої профспілки.
Підсумки навчання підбила голова обласної організації 
профспілки працівників освіти і науки Тетяна Повханич.
 

Сергій БАРАНЧИКОВ
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Проте прихильники ак-
тивного відпочинку 
все-таки віднаходять 
можливість хоч на ко-

роткий час відірватися від сво-
єї домівки та відвідати добре 
знайомі традиційні місця в рід-
ній Україні. Багато відпочи-
вальників обирають лікуваль-
но-оздоровчий санаторій «Кар-
патські зорі». Він розташова-
ний у мальовничому куточку 
одного з чудових старовинних 
міст – Косова, що вважається 
своєрідною столицею Гуцуль-
ського краю, на березі неспокій-
ної річки Рибниця біля підніж-
жя Покутсько-Буковинських 
Карпат. Напевне, назва санато-
рію надзвичайно вдала і роман-
тична, запам’я товується кож-
ному, хто хоч раз побував тут і 
кого знов і знов вабить сюди.

Сьогодні заклад має всі необ-
хідні природні й оздоровчі умо-
ви для здорового і повноцінного 
лікування і відпочинку, а та-
кож унікальне екологічно чис-
те гірське повітря. До послуг 
відпочивальників – дво- і три-
місні номери, в тому числі сі-
мейні, функціональні лікуваль-
ні кабінети, кафе, сауна, бі-
льярд, спортивний майданчик, 
басейн, безкоштовний інтернет. 
Проводяться автобусні та пішо-
хідні екскурсії з тисячолітньої 
історії краю, ознайомлення з 
пам’ятниками національної 
культури Гуцульщини, своєрід-
ним побутом і звичаями місце-
вих жителів. Можна відвідати 
концерти аматорів художньої 
самодіяльності, знаменитий на 
весь світ косівський базар, цей 
справжній музей під відкритим 
небом. І буквально на кожному 
кроці можна придбати унікаль-
ні сувеніри народних умільців, 
ознайомитись з чарівною при-
родою Карпат, її багатою фау-
ною і флорою…

Звісно, велика заслуга в 
цьому згуртованого і стабіль-
ного трудового колективу, 
який забезпечує високоякісну 

та продуктивну роботу. Пра-
цівники санаторію мають ве-
ликий практичний досвід, 
більшість з них трудяться 20, 
30, а то й більше років. Перша, 
хто зустрічає і відправляє від-
почиваючих, – старший адмі-
ністратор санаторію Дарія Бо-
вич. На рецепції працюють 
чергові адміністратори Ната-
лія Курилюк, Ганна Глушко і 
Галина Рожко, які також за-
вжди готові допомогти кожно-
му відпочивальнику.

Важливу роль виконує ме-
дична служба на чолі з голо-
вним лікарем Василем Медве-
дем, за необхідності гостям на-
дається перша медична допо-
мога, проводиться відповідна 
профілактична робота. Вміло 
виконують свої обов’язки мед-
сестри Сніжана Семенюк і Лі-
дія Буз, масажисти Світлана Іг-
натюк і Михайло Бородайлюк.

Добра слава йде про завідува-
ча кафе Галину Самокіщук, по-
варів Богданну Курилюк і Ганну 
Яковець, працівників кухні Ма-
рію Соколовську, Світлану Ша-
рабуряк, Світлану Павлюк. У 
процесі оздоровлення кожен від-
почивальник отримує смачне та 
повноцінне харчування. 

Як своє рідне подвір’я – так 
достеменно знають карту Кар-
пат інструктори Василь Само-
кіщук, Михайло Тригуб’як, 
Ольга Виничук, Василь Рож-
ко, їм знайомі всі лісові сте-
жини і перевали, бурхливі 
ріки і високогірні полонини, 

кожне дерево і рослина, весь 
довколишній тваринний світ. 

Покоївки Світлана Васильє-
ва, Ірина Сорокіна, Марія Атла-
сова, Параска Кондрук, Світла-
на Матвій, Галина Гембач під-
тримують у кімнатах для про-
живання зразковий порядок. 
Добрими словами відгукуються 
про інженера Романа Тимофій-
чука, експедитора Богдана Ле-
лета, шофера Володимира На-
стюка, оператора технічної 
служби Михайла Абрам’юка, 
заслуженого ветерана туризму 
електрика Станіслава Скренко-
вича та інших членів колекти-
ву. Вони уважно й доброзичли-
во ставляться до кожного гостя. 
А для головного бухгалтера Ма-
рії Філіпович, працівників бух-
галтерії Оксани Березовської і 
Надії Сорохан головне завдан-
ня – збалансувати фінансову ді-
яльність, звести дебет і кредит, 
забезпечити службову докумен-
тацію, постійно підвищувати 
ефективність підприємства.

Зрозуміло, що в досягнен-
нях санаторію важлива роль 
належить його авторитетному 
і досвідченому керівнику Ан-
дрію Николюку. Майже 20 ро-
ків очолює він цей колектив, 
пройшов усі ділянки лікуваль-
но-туристичного бізнесу, добре 
знає можливі проблеми й 
успішно їх вирішує. 

Свого часу мені довелося 
працювати в системі профспіл-
кового «Укрпрофтуру», тож 
упевнено можу сказати, що 

«Карпатські зорі» є одним з кра-
щих туристських і санаторно-
курортних закладів України. 
Директор санаторію Андрій Ни-
колюк – надзвичайно здібний і 
відповідальний керівник, ко-
ристується заслуженим автори-
тетом і повагою, за багаторічну 
працю відзначений нагрудним 
знаком «Почесний працівник 
туризму», має багато інших на-
город республіканського, облас-
ного і районного рівня, від 
профспілкових організацій під-
приємств. Та найкращою наго-
родою для нього є сотні сердеч-
них подяк від людей, які гарно і 
змістовно відпочили, зміцнили 
своє здоров’я.

Ось що розповідає доктор фі-
лософії, член-кореспондент Ака-
демії економічних наук Украї-
ни Олена Апілат: «Для мене і 
моєї сім’ї «Карпатські зорі»,  
Косів і Карпати – це улюблені 
місця відпочинку й оздоровлен-
ня. І кожна зустріч з колективом 
санаторію, невимушена розмо-
ва з директором Андрієм Нико-
люком на актуальні житейські 
теми запам’ятовуються надов-
го. Проведені тут дні дають по-
тужний заряд інтелектуальної 
енергії й фізичного здоров’я, і 
ми щоразу із задоволенням при-
їжджаємо сюди й з нетерпінням 
чекаємо наступної зустрічі з до-
брозичливими і гостинними  
господарями».

Як бачимо, приємні спога-
ди про мальовничу Гуцульщи-
ну, високий і комфортний сер-
віс у лікувально-оздоровчому 
санаторії «Карпатські зорі» 
назавжди лишаються у вдяч-
них людських серцях. Гості 
бажають колективу нових тру-
дових успіхів і високих реаль-
них досягнень.

Іван ГАВРИЛИШИН

Наближається пора масового відпочинку. І кожного з нас вабить природа, яка допоможе зняти фізичну 
напругу, відновити сили і здоров’я. У цьому році, на жаль, ситуація в нашій державі досить складна. Від-
буваються серйозні зміни в політичному середовищі, значно обмежено можливість відвідати Кримське 
узбережжя, на сході країни триває антитерористична операція, через глибоку і затяжну соціально-еко-
номічну кризу відчутно погіршився матеріальний добробут людей… Все це призводить до різкого ско-
рочення відпочинково-туристичного потенціалу, коли люди обмежені у своїх фінансових можливостях 
і вже не їдуть відпочивати та лікуватися «за сім морів», як це було раніше.

ПРИКАРПАТТЯ

Засідання відкрив го-
лова Київської об-
ласної ради проф-
спілок Валентин Ко-

ноненко, який поінформу-
вав присутніх про основні 
напрями роботи облпрофра-
ди на різних рівнях.
Під час засідання було 
підписано Угоду про 
співпрацю між Київською 
облпрофрадою та відді-
ленням НСПП у м. Києві 
та Київській області. Свої 
підписи під документом 
поставили Валентин Ко-
ноненко та Даніїл Коцу-
пал. Угоду укладено з ме-
тою поглиблення співпра-
ці у сфері врегулювання 
та стабілізації соціально-
трудових відносин на під-
приємствах регіону.
Члени президії мали змо-
гу ознайомитися з новаці-
ями та методами роботи 
профспілкового комітету 
ПрАТ «Київський карто-
нно-паперовий комбінат», 
про які під час презента-
ції аргументовано та зміс-
товно розповів голова про-
фкому підприємства 
Олексій Дуля. 
Сьогодні загальна чи-
сельність первинки ПрАТ 
«Київський КБК» налічує 
2072 спілчанина, що ста-
новить 91,3% від загаль-
ної кількості працюючих. 
На обліку в первинці пе-
ребувають 862 непрацюю-
чих пенсіонери. 
Профспілковий комітет 
проводить цілеспрямова-
ну роботу щодо організа-
ційного та фінансового 
зміцнення профорганіза-
ції. З цією метою розро-
бляються та затверджу-
ються перспективні та по-

точні плани роботи, ство-
рені та діють сім комісій 
за напрямами діяльності. 
На засіданнях розгляда-
ються актуальні питання 
життєдіяльності первин-
ки (здійснення громад-
ського контрою за вико-
нанням роботодавцем за-
конодавства про працю та 
охорону праці, профчлен-
ство, хід виконання поло-
жень колдоговору, органі-
зація та проведення куль-
турно-спортивних захо-
дів, оздоровлення дітей, 
запровадження соціаль-
них карток для отриман-
ня юридичних консульта-
цій, проведення медичних 
оглядів, робота з воїнами 
АТО, надання матеріаль-
ної допомоги тощо).
На підприємстві система-
тично укладається колек-
тивний договір. Доку-
мент, який був укладений 
на 2013–2017 роки, вклю-
чає 10 додатків, які було 
розроблено за участю 
профкому (з питань опла-
ти праці, надання пільг 
працівникам, зайнятим 
на роботах із шкідливи-
ми та важкими умовами 
праці, надання додатко-
вих відпусток тощо). 
Створена та діє молодіж-
на профспілкова група.
Підбиваючи підсумки за-
сідання, Валентин Коно-
ненко відзначив цілеспря-
мовану позитивну роботу 
первинки ПрАТ «Київ-
ський КПК» і закликав 
присутніх взяти до відома 
досвід колег для викорис-
тання в практичній роботі.

Тетяна РУБАН, 
«ПВ»

На базі ПрАТ «Київський картонно-паперо-
вий комбінат» відбулося виїзне засідання 
президії Київської обласної ради профспі-
лок, в якому взяли участь начальник відді-
лення Національної служби посередництва і 
примирення в м. Києві та Київській області 
Даніїл Коцупал та очільники галузевих 
профспілок регіону. На порядок денний 
було винесено низку актуальних питань, 
щодо яких прийнято відповідні постанови. 

КИЇВЩИНА   

РОБОТУ ПЕРВИНКИ 
ОЦІНЕНО  

НА «ВІДМІННО»

А ЗОРІ НАД КАРПАТАМИ 
СПРАВДІ ТИХІ…

-

-
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Якщо працівника поновлено на 
роботі за рішенням суду, а на 
його посаді вже працює інший 
працівник, то цей інший праців-

ник підлягає звільненню на підставі п. 6 
ст. 40 Кодексу законів про працю Украї-
ни (у зв’язку з поновленням на роботі 
працівника, який раніше виконував цю 
роботу) .  При цьому необхідно 
пам’ятати, що звільнення на цій підста-
ві допускається, якщо неможливо пере-
вести працівника за його згодою на іншу 
роботу (ч. 2 ст. 40 КЗпП). Таким чином, 
роботодавець зобов’язаний запропону-
вати працівникові, який підлягає звіль-
ненню за п. 6 ст. 40 КЗпП України, іншу 
роботу на тому ж підприємстві. Інакше 
він порушить права працівника, що за-
грожує черговими судовими спорами.

Якщо на посаді поновлюваного 
працівника працює особа, яка не 
може бути звільнена з ініціативи 
роботодавця, вона підлягає 
обов’язковому працевлаштуванню.

У разі скорочення посади, на 
якій працював незаконно звіль-
нений працівник, для виконання 
рішення суду роботодавець пови-
нен поновити працівника на рівно-
значній посаді або внести відповідні 
зміни до штатного розпису – ввести 
скорочену посаду.

Якщо підприємство реорганізоване, 
рішення про поновлення працівника 
на роботі має бути виконано правонас-
тупником.

Згідно із ст. 240-1 КЗпП України, якщо 
працівника звільнено без законної під-
стави або з порушенням встановленого 

порядку, але його поновлення на попере-
дній роботі неможливе внаслідок лікві-
дації підприємства, орган, який розгля-

дає трудовий спір, зобов’язує ліквідацій-
ну комісію або власника (орган, уповно-
важений управляти майном ліквідова-
ного підприємства, а у відповідних ви-
падках – правонаступника) виплатити 

працівникові зарплату за весь час виму-
шеного прогулу. Одночасно суд визнає 
працівника таким, якого було звільнено 
за п. 1 ст. 40 КЗпП України.

Рішення про поновлення виконується 
за заявою працівника до суду про видан-
ня виконавчого листа (ст. 368 ЦПК Укра-
їни). Відповідно, примусове виконання 

рішення суду про поновлення підлягає 
виконанню у випадку волевиявлення 
працівника.

Якщо незаконно звільнений 
працівник уже працює на іншому 
підприємстві, для мінімізації 
можливих ризиків роботодавець 
повинен поновити його на роботі 

з дня звільнення, сплатити зарп-
лату за час вимушеного прогулу. 

Тут потрібно узгоджувати питання 
подальшої співпраці мирним шляхом. 
Якщо працівник не бажає працювати 
на даному підприємстві після понов-
лення, він може подати заяву про 
звільнення за власним бажанням (ст. 
38 КЗпПУ). У випадку, якщо працівник 
був поновлений на роботі, але не при-
ступив до виконання своїх обов’язків, 
то роботодавець має право його звіль-
нити за прогул (п. 4. ст. 40 КЗпПУ).

Як поновити звільненого пра-
цівника на роботі, якщо у ньо-
го на руках є рішення суду 
про поновлення на роботі, а 
посаду скорочено або на ній 
працює інший працівник? 

ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ 
ЗА РІШЕННЯМ СУДУНа підприємстві введено погодинну оплату 

праці, працівників прийнято на повний робочий 
день. Проте інколи їм доводиться працювати по 
чотири, п’ять або шість годин. Чи вважається це 
порушенням трудового законодавства?

Як інформує Державна служба України з питань 
праці, відповідно до ст. 21 та 139 КЗпПУ праців-
ник, який уклав трудовий договір, зобов’язаний 
виконувати правила внутрішнього трудового 

розпорядку підприємства, установи чи організації, розпо-
рядження власника або уповноваженого ним органу, до-
держуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог 
нормативних актів про охорону праці. Роботодавець, згід-
но із ст. 21 та 141 КЗпПУ, повинен правильно організувати 
працю, забезпечувати умови, необхідні для її виконання, 
забезпечувати трудову й виробничу дисципліну, не-
ухильно додержуватися законодавства про працю і пра-
вил охорони праці.
Якщо працівнику встановлено повний робочий час, який 
складає 40 годин на тиждень, а фактично він працює мен-
ше в зв’язку з відсутністю організаційних або технічних 
умов, то це простій не з вини працівника. Такий простій, 
відповідно до ст.  113 КЗпПУ, підлягає оплаті з розрахун-
ку не менше від двох третин тарифної ставки встановле-
ного працівникові розряду (окладу). Невиплата вважаєть-
ся порушенням законодавства про працю, за що передба-
чена адміністративна та фінансова відповідальність.
Адміністративна відповідальність передбачена ст. 41 Ко-
дексу України про адміністративні правопорушення і пе-
редбачає штраф у розмірі від 510 до 1700 грн, а у разі по-
вторного вчинення або вчинення тих самих діянь щодо 
неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, мате-
рі або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 
років або дитину-інваліда, – від 1700 до 5100 грн.
Фінансова відповідальність за порушення законодавства 
про працю передбачена ст. 265 КЗпПУ. Оскільки оплата 
часу простою не з вини працівника є мінімальною дер-
жавною гарантією в оплаті праці, сума штрафу складати-
ме 10 мінімальних зарплат за одного працівника (на сьо-
годні – 14500 грн).

Під таким гаслом у столиці, на Софіївській 
площі, київська поліція влаштувала для 
малечі цікавий захід до Міжнародного дня 
захисту дітей.

Проводилися різноманітні вікторини, конкурси, 
квести та спортивні ігри, пов’язані із специфі-
кою поліцейської служби.
Дітям показали виступи провідних служб і під-

розділів Головного управління Національної поліції, у 
тому числі кінологів, кінних патрулів із своїми вихо-
ванцями, велопатрулів патрульної поліції та управ-
ління дорожнього руху.
Біля локації поліції охорони дорослі цікавилися по-
слугами охорони, а малеча із задоволенням брала 
участь у художньому конкурсі, фотографувалася з по-
ліцейськими охорони, із захопленням користувалася 
нагодою посидіти за кермом справжнього поліцей-
ського автомобіля.

Прес-служба Департаменту поліції охорони

Які права має працівник під час випробування при 
прийнятті на роботу? Чи заноситься інформація про 
випробування до трудової книжки?

Відповідно до ст. 26 КЗпПУ, при укладенні трудового 
договору може бути обумовлене угодою сторін ви-
пробування з метою перевірки виконання працівни-
ком роботи, яка йому доручається. Згода працівника 

на прийняття на роботу з випробувальним терміном має 
бути зазначена у заяві працівника про прийняття на роботу. 
Відмова працівника від випробувального терміну може 
бути підставою для відмови роботодавця від укладення тру-
дового договору. Умова про випробування повинна бути за-
стережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на робо-
ту, з яким працівник має бути ознайомлений під підпис.
У період випробування на працівників поширюється зако-
нодавство про працю. Працівнику нараховується зарплата 
за виконану роботу на умовах, встановлених у колективно-
му договорі або іншому локальному нормативному акті 

для його посади чи роботи. Про прийняття на роботу вно-
ситься запис до трудової книжки, водночас інформація 
про встановлення випробувального терміну туди не вно-
ситься, оскільки це не передбачено Інструкцією про поря-
док ведення трудових книжок працівників.
Період випробування дає право працівнику на основну та 
додаткові щорічні відпустки, передбачені для його посади 
або роботи. У разі настання тимчасової або стійкої втрати 
працездатності працівник має право на матеріальне забез-
печення відповідно до Закону України «Про загально-
обов’язкове державне соціальне страхування».

ЗАРПЛАТА ЗА 
ВІДПРАЦЬОВАНІ ГОДИНИ

«ПОЛІЦІЯ – З ДІТЬМИ»

ВІДПОВІДНІСТЬ  
ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ

РОЗРАХУНОК

ФОТОФАКТ

ПРАВО НА ПРАЦЮ

ПРОФЕСІЙНА ПРИДАТНІСТЬ 

ЯКЩО 
ПРАЦІВНИКА ПО-

НОВЛЕНО НА РОБОТІ ЗА 
РІШЕННЯМ СУДУ, А НА ЙОГО 

ПОСАДІ ВЖЕ ПРАЦЮЄ ІНШИЙ 
ПРАЦІВНИК, ТО ЦЕЙ ІНШИЙ ПРА-
ЦІВНИК ПІДЛЯГАЄ ЗВІЛЬНЕННЮ  
НА ПІДСТАВІ П. 6 СТ. 40 КОДЕКСУ  

ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ  
(У ЗВ’ЯЗКУ З ПОНОВЛЕННЯМ НА 

РОБОТІ ПРАЦІВНИКА, ЯКИЙ 
РАНІШЕ ВИКОНУВАВ 

ЦЮ РОБОТУ).
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У кожній справі, в тому числі профспілковій, надзвичайно важливим фактором успішності та очікуваного результату є сис-
темність. А якщо вона стосується молоді, створення привабливого клімату для залучення її до профспілкової діяльності, 
то, як говорили класики, системність стає архіважливою.

Укрелектропрофспілка, працюючи з молоддю в рамках дансько-
українського проекту, міцно тримається цього принципу. 
Тому черговий семінар-тренінг «Залучення молоді до проф-
спілок», що відбувся для молодих профактивістів під егідою 

проекту, став ще одним результативним кроком в його реалізації.
Молодь Укрелектропрофспілки зрозуміла, що підготовка профспіл-
кових переговірників є важливим фактором у процесі укладення ко-
лективного договору і, як наслідок, – у врегулюванні трудових відно-

син. Наявність у профспілках грамотних, наполегливих, сучасних 
переговірників – запорука успішного соціального діалогу. Процес 
підготовки тривалий, часом фінансово затратний, і його необхідно 
постійно вдосконалювати. Завдяки 3F та нашому проекту профспіл-
ка енергетиків робить це системно.

Олександр ДАВИДЕНКО,
учасник третьої групи дансько-українського проекту

РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ КРОК У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
ТРЕНІНГ

Як бачимо, часу до закінчення цього про-
цесу залишилось не так багато... А що 
ж профспілки?

Для профспілок ця реформа стала 
черговим викликом та шансом на зміни. Слід 
зазначити, що децентралізація найбільше тор-
кнеться діяльності профспілок бюджетної 
сфери. Адже в сільській місцевості у проф-
спілки зазвичай об’єднуються працівники 
освіти, закладів культури, охорони здоров’я, 
а також державні службовці та трудівники 
АПК. Кожна профспілка більшою або меншою 
мірою вже включилась у цей процес. До нього 
долучилась і Федерація профспілок України, 
яка в лютому цього року в м. Рівне провела за-
сідання комісії з організаційної роботи Ради 
ФПУ. На цьому заході якраз і шукали відпо-
відь на запитання, що робити профспілкам з 
децентралізацією. За результатами засідання 
було видано рекомендації членським органі-
заціям щодо участі у процесі створення ОТГ. 
Визначено, що головним завданням залиша-
ється збереження структури та профспілково-
го членства. Однак єдиних підходів до того, як 
це зробити, так і не сформульовано. На мою 
думку, їх і не може бути, адже кожна проф-
спілка має свої особливості діяльності і струк-
турної побудови. Так, наприклад, освітянська 
профспілка має розгалужену структуру ра-
йонних та первинних організацій. Їх функції, 
фінанси, управління чітко розподілені. А пра-
цівники культури, яких не так багато у сіль-
ській місцевості, об’єднуються в районні орга-
нізації. Але чіткого розподілу між первинка-
ми та районною ланкою в більшості випадків 
просто немає. Донедавна така ситуація хоч і 
створювала певні складнощі, та все ж досить 
ефективно працювала. Але з кожним роком ця 
структура все більше потребує змін. Тому про-
цес децентралізації – це шанс для профспілок 
створити нову ефективнішу організаційну 
структуру своєї діяльності.

Якщо вживати іншу термінологію, то децен-
тралізацію та процес побудови нової профспіл-
кової структури можна назвати революцією 
знизу. Адже в ході реформування безпосередньо 
спілчани можуть визначити, якою має бути їхня 
профспілка. Таке обговорення, яке так чи інак-
ше відбудеться в усіх профспілкових організа-
ціях сільської місцевості, обов’язково торкнеть-
ся й інших питань. Головне з них – чи потрібна 
нам профспілка і чи готові ми її зберегти. Відпо-
відь на нього даватиме кожен спілчанин. Тому 
профспілкові структури постали перед великим 
іспитом на довіру до себе і своєї роботи.

Водночас така ситуація стимулює профспіл-
ки до проведення змін, про які давно йшла мова. 
Серед них хотів би виокремити деякі.

РЕБРЕНДИНГ ПРОФСПІЛОК
Не секрет, що профспілки, за великим рахун-

ком, продовжують сприймати як структуру з 
радянського минулого, яка чомусь ще не розва-
лилась. З цим треба покінчити. І не тільки 
тому, що в Україні процес декомунізації майже 
завершився. Більшість населення вже не сприй-
має назви типу «президія», «обласний комітет», 
«обком», «пленум». Хтось скаже, що справа не 
в назві, а в тому, що робиться, і буде однозначно 
правий. Але ми живемо в маркетинговому сві-
ті, де реклама та правильна подача товару ва-
жить більше, ніж його якість та внутрішнє на-
повнення. Тому ми просто маємо змінюватись 
навіть у таких речах, як назва профспілкових 
органів. Має змінитись і символіка. Більшість 
профспілкових емблем символізують галузі 
економіки, а не людей, об’єднаних у профспіл-
ку. Вони громіздкі, мають багато елементів, 
складні в зображенні. В сучасному світі такі 
символи вже не працюють. Прикладом пра-
вильної символіки можна назвати емблему 
данської профспілки 3F – стилізоване зобра-
ження серця. Така символіка має зовсім інше 
наповнення. Крім того, вона сучасна, доступна 

і зрозуміла більшості населення, особливо мо-
лоді. Вона добре виглядає на агітаційних та ін-
ших матеріалах, легко вписується в сучасні 
форми масового руху. Потребує оновлення і ви-
гляд профспілкового квитка. В умовах інфор-
маційного суспільства дещо недоречно вигля-
дають наші традиційні паперові квитки члена 
профспілки. Переконаний, що ми маємо запро-
ваджувати пластикову картку спілчанина. Дис-
кусійним є питання, на якому рівні це має роби-
тись: єдина картка в рамках ФПУ чи в рамках 
конкретної профспілки, чи єдина для спілчан 
картка на рівні територіального об’єднання. 
Паралельно має бути створений єдиний реєстр 
членів профспілки. Така реформа дасть змогу 
не тільки визначити реальне профспілкове 
членство, а й створити передумови для запро-
вадження додаткових пільг для спілчан.

На жаль, питання ребрендингу на рівні ФПУ 
не розглядається. А картка додаткових пільг іс-
нує як комерційна програма. Крім того, ми й досі 
не маємо іміджевої програми та вважаємо, що 
витрачати кошти на піар-кампанії недоречно.

ЕФЕКТИВНА СТРУКТУРА
Децентралізація дає змогу переглянути 

профспілкову структуру з тим, щоб підвищити 
її ефективність. Як уже зазначалось, різні проф-
спілки мають різні стартові умови, хоча при-
близно однакову профспілкову структуру – пер-
винні організації в закладах, об’єднані в район-
ні організації. Під час створення територіаль-
них громад виникають декілька запитань: що 
робити з районною ланкою профспілки та якою 
має бути профспілкова структура в ОТГ?

Доля районного комітету профспілки може 
визначатись кількома шляхами. За першим ва-
ріантом ця структура залишається недоторка-
ною і продовжує діяти під своєю назвою або змі-
нивши її на «об’єднання первинних профспілко-
вих організацій» на тій же території, яку займав 
конкретний район. Такий варіант може бути ви-
користаний як перехідний. Адже за логікою ад-
міністративної реформи, на базі старих район-
них адміністративно-територіальних утворень 
буде створено більші утворення, які за одним з 
проектів називатимуться префектурами. Тіль-
ки виходячи з повноважень префектур можна 
буде вирішувати необхідність збереження проф-
спілкових органів на цьому рівні.

Другий варіант передбачає ліквідацію та-
кої організаційної ланки, як районний комі-
тет профспілки. В кожній громаді фактично 
ми маємо декілька первинних профспілко-

вих організацій, які в рамках ОТГ можуть 
створити своє об’єднання первинних проф-
спілкових організацій, що буде напряму ви-
ходити на обласний комітет профспілки, 
оминаючи районну ланку.

Звісно, така система буде ефективною у 
разі достатньо чисельної профспілкової 
структури. А якщо, як у сфері культури, пра-
цівників не так багато, і створювати декілька 
первинних профспілкових організацій просто 
немає з кого? Тоді в ОТГ створюється первин-
на профспілкова організація, яка або входить 
до складу райкому або, оминаючи його, вихо-
дить на обласний комітет.

Дискусійним залишається питання 
об’єднання структур різних профспілок у рамках 
ОТГ. Наразі традиційно, щоб заповнити пустоти 
координації роботи різних профспілкових орга-
нізацій, в містах та районах створюються коор-
динаційні ради. Але їх статус остаточно не визна-
чено. Фактично цей орган не може бути спільним 
представницьким органом профспілок в районі 
чи в ОТГ. Не викликає сумнівів необхідність 
об’єднання профспілкових зусиль у виконанні їх 
головного завдання – захисту прав спілчан пев-
ної території. Саме такий орган міг би укладати 
територіальну угоду між працівниками та голо-
вою ОТГ. Однак поки що створення та діяльність 
координаційних рад залишається більше фор-
мальним, ніж реальним. Не останню роль в цьо-
му відіграє людський фактор. Профспілкам з ве-
ликою чисельністю ці органи, за великим рахун-
ком, не потрібні. А для малочисельних профспі-
лок поки що питання об’єднання зусиль на пев-
ній території не стало нагальною потребою.

З огляду на перспективу, можливо, нам вар-
то вже зараз починати обговорювати питання 
укрупнення профспілок. Нерідко буває, коли в 
рамках новоствореної ОТГ під тиском голови 
громади утворюється лише одна профспілкова 
організація. Зрозуміло, що голові громади так 
легше і простіше. Зрозуміло, що порушується 
галузевий принцип побудови профспілок. Але, 
як на мене, у такому об’єднанні всіх під одним 
дахом є і позитив. Насамперед, така організація 
більш чисельна, більш фінансово спроможна, а 
отже, більш потужна та ефективна.

Сподіваюсь на продовження обговорення 
теми майбутнього профспілкових організацій в 
умовах децентралізації.

Анатолій ЯЛОВИЙ,
учасник другої групи

дансько-українського проекту

ВЛАСНИЙ ПОГЛЯД

Ось уже третій рік в Україні триває процес децентралізації. Адміністра-
тивна реформа фактично є невідворотною, і всі це розуміють. Навіть 
попри конституційну невизначеність, а в Конституцію України зміни 
щодо децентралізації так остаточно і не внесено, держава створює всі 
умови для стимулювання процесу об’єднання громад. Мало того, пе-
редбачається кардинальна реорганізація районної ланки територіаль-
ного устрою і з 1 січня 2018 року всі заклади районного підпорядку-
вання та власності мають бути передані в ОТГ.

ВИКЛИКИ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
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СКАНВОРД

ТВОРЧІСТЬ НАШИХ ДОПИСУВАЧІВ

ОЛЕКСІЙ  
ПЕТРУНЯ

ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР
Розквітає акація.
Сидимо разом, Кац і я.
Він твердить: «Провокація»
Всім дівчатам услід.

Каже, дуже наївний я.
Що життя – це не лінія.
Свідчить нам про це Біблія,
Що робить нам не слід.

Він за серце хапається.
Але все ж посміхається.
Говорить намагається
Про важливість надій.

Пару слів про політику,
Про футбол і про критику.
Згодом про аналітику
Щодо наших подій.

Ароматна акація.
Сидимо разом, Кац і я.
Така звична локація
На бульварі у нас.

Все пройде і все зміниться,
Знов акація піниться,
Та ніколи не зміняться
Наші місце і час.

БУДИНОК ТУРБІНИХ
Якщо стане все однаково,
Знову змін я захочу,
На Андріївський, до Булгакова
Я прийду і помовчу.

Бідний Майстер, Маргарита,
Вас прошу мене навчати.
Ну, а Воланд, його свита
Не дадуть засумувати.

Немов знову у будинку
Турбіних живе сім’я
І Шервінський напідпитку
Переспівав знов солов’я.

Щось замрію таке знаково,
Ціль поставлю і почну.
На Андріївський, до Булгакова
Я прийду і помовчу.

ПУЩА-ОЗЕРНА. СВІЖІСТЬ. ВЕСНА...
Пуща-Озерна. Свіжість. Весна...
Травичка зелена. Тінь від моста.
Риба пускає кола в воді.
Сом почиває тихо на дні.

Сон оселився між ялин, беріз,
Навіть не знає, що нам приніс.
Все тут насичене нашим теплом,
Як же яскраво та гарно кругом!

Плескіт весла і зелена трава,
Гомін птахів, незабутні слова.
День відійде. Думка ясна:
Пуща-Озерна. Свіжість. Весна.

УКРАЇНУ ЄДНАЄ КОБЗАР

До організації фестивалю долу-
чилися Держкомтелерадіо 
України, фонд «Рідна країна», 
ПАТ «НСТУ», Український 

фонд миру, Черкаська обласна рада і 
облдержадміністрація. В урочистій 
церемонії відкриття, що відбулася в 
Черкаській обласній філармонії, взя-
ли участь перший заступник голови 
Держкомтелерадіо України Богдан 
Червак, відомі політики й громадські 
діячі Микола Томенко, Людмила Су-
прун, державний секретар Міністер-
ства інформаційної політики України 
Артем Біденко, представники облас-
ної влади, громадськості. Привітали 
колег і голова Національної спілки 
журналістів України Сергій Томілен-
ко та президент ВБФ «Журналістська 
ініціатива» Людмила Мех.

Серед учасників фестивалю – теле-
візійні й радіожурналісти з усієї Укра-
їни, а також Грузії, Білорусі, Іспанії, 
Німеччини, Туреччини. Журі, що оці-
нювало телепрограми, очолив Олек-
сандр Савенко (Київ). Окрім конкурс-

них переглядів, організатори форуму 
передбачили проведення майстер-кла-
сів, творчих зустрічей, спілкування в 
журналістському середовищі.

Преса мала змогу побувати на 
об’єктах туристичного маршруту «Золо-
та підкова Черкащини». Учасники й гос-
ті фестивалю відвідали м. Кам’янку, ви-
значні місця Чигиринського району, 
мм. Золотоношу та Канів, де ознайоми-
лися з історико-культурною спадщиною 
регіону. У мальовничій Кам’янці, що 
розляглася вздовж річки Тясмин, «твор-
чий десант» посадив дерева на Алеї Єд-
ності. Побував також у місцевих музеях.

Під час прогулянки берегом Гайда-
мацького ставу, де традиційно прово-

диться освячення зброї, журналісти 
освятили й свою основну зброю – авто-
ручки, диктофони, фото- і відеотехні-
ку. А в селищі Буда помолилися в хра-
мі на честь останнього кошового ота-
мана Запорізької Січі святого правед-
ного Петра Багатостраждального 
(Калнишевського), після чого огляну-
ли найвідомішу тутешню пам’ятку 
природи – 1100-літній дуб Максима 
 Залізняка.

Фестивальна церемонія нагоро-
дження авторів найкращих творчих 
робіт відбулася за участю голови 
Держкомтелерадіо України Олега На-
ливайка. Уперше дипломи було вруче-
но на території Шевченківського наці-
онального заповідника в Каневі. Зага-
лом журі розглянуло понад 80 телеві-
зійних та близько 40 радіоробіт, пред-
ставлених у восьми номінаціях, назва-
но майже три десятки переможців.

Людмила МЕХ,
заслужений журналіст України

Фото Дмитра КІРДЯШОВА 

ФЕСТИВАЛЬ

Третій всеукраїнський фести-
валь телевізійних і радіопро-
грам «Кобзар єднає Україну», 
проведений у травні 2017 року 
на базі філії ПАТ «НСТУ» «Чер-
каська регіональна дирекція», 
назвав володарів головних при-
зів і переможців у номінаціях.

-

-
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ЗМАГАННЯ  
З РОДЗИНКОЮ 

Спартакіада працівників за-
кладів та установ культури 
Закарпаття відрізняється від 
інших галузевих спартакіад 
краю, оскільки завжди має 
унікальну культурну ро-
дзинку. Про це спільно дба-
ють голова обласної проф-
спілкової організації праців-
ників культури Наталія Тов-
тин та начальник управління 
культури облдержадміні-
страції Вікторія Фролова.  

Сергій БАРАНЧИКОВ,

спеціально для «ПВ»

Свідченням цього стала 
ювілейна V галузева 
спартакіада, урочиста 
церемонія відкриття 

якої на ужгородському стадіо-
ні «Авангард» була надзвичай-
но яскравою. Понад 350 учасни-
ків змагань, які виступали в 
складі 28 команд-учасниць і 
представляли районні та місь-
кі відділи й управління культу-
ри, обласні установи й заклади 
культури, культурно-мистець-
кі виші, вийшли на церемонію 
відкриття не просто в різноко-
льоровій спортивній формі, а й 
з оригінально оформленими та-
бличками з назвами команд, 
що підкреслювало неповтор-
ність галузі. 

В усіх видах змагань точила-
ся напружена спортивна бороть-
ба, були показані високі резуль-
тати. Переможцями спартакіа-
ди стали: у настільному тенісі 
– Світлана Аванесова (відділ 
культури Мукачівської РДА) та 
Едуард Фегер (управління куль-
тури молоді і спорту Хустської 
міської ради); в легкій атлетиці 
– Ірина Мучичка (Закарпат-

ський облмуздрамтеатр) та Ва-
дим Бабинець (Закарпатська об-
ласна філармонія); в легкоатле-
тичній естафеті найшвидшими 
були спортсмени облмуздрамте-
атру; в шахах найкращий ре-
зультат показав Василь Дана-
шевський (відділ культури Му-
качівської РДА); в шашках – Ва-
силь Голубець (м. Хуст); у дартсі 
не було рівних Лідії Пекар (від-
діл культури Великоберезнян-
ської РДА). У сімейних стартах 
призерами спартакіади стали 
сім’ї Фечо (облмуздрамтеатр), 
Мазур (м. Хуст) та Гребінь (Ве-
ликоберезнянський район). У пе-
ретягуванні каната найсильні-
шою була команда обласної фі-
лармонії. 

У загальнокомандному залі-
ку перші два місця, як і мину-
лого року, вибороли команди 
управління культури, молоді і 
спорту Хустської міської ради 
та Ужгородського державного 
музичного училища ім. Д. За-
дора. А от третє загальноко-
мандне місце команди Велико-
березнянського районного від-
ділу культури стало приємною 
несподіванкою цьогорічної 
спартакіади. 

Призери спартакіади нагоро-
джені медалями, грамотами та 
дипломами організаторів, а в 
загальнокомандному заліку – 
кубками, дипломами і грошо-
вими винагородами обласної 
профспілкової організації пра-
цівників культури. Усі діти, які 
змагалися в сімейних стартах, 
отримали цінні подарунки 
профспілки. Нагороди вручили 
голова обласної профспілкової 
організації працівників куль-
тури, член Ради ФПУ Наталія 
Товтин, начальник управління 
культури ОДА Вікторія Фроло-
ва та головний суддя спартакі-
ади Анатолій Плеханов.

МАСОВА ФІЗКУЛЬТУРА

У неділю повернулися на Батьківщину чоловіча і жіно-
ча збірні України, які брали участь у змаганнях Кубка 
Європи з бігу на 10000 м у командному заліку, які про-
ходили у білоруській столиці. У Мінську наші співвіт-
чизники з обох збірних виграли бронзові нагороди.

Володимир ПОЛЄТАЄВ,

спеціально для «ПВ»

К -
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-
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 ЧЕМПІОНАТ 
ВИГРАЛИ 

ВИХОВАНЦІ 
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БРОНЗОВИЙ ПОДІУМ 
У МІНСЬКУ
ЛЕГКА АТЛЕТИКА

У змаганнях Кубка Європи з бігу 
на 10 км чоловіча і жіноча збірні 
України виграли бронзові 
нагороди.



16 ПРОФСПІЛКОВІ 
ВІСТІ  № 24

15 червня 2017ФОТОРЕПОРТАЖ

 

®

 22152.

 
 

 

УВАГА!

-
-

ШАНОВНІ ПЕРЕДПЛАТНИКИ!

КОНЦЕРТ «БЕЗВІЗ» У КИЄВІ

Андрій ТКАЧУК

УРЯД ПІДВИЩИВ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ

№ 1234 / 21 ВЕРЕСЕНЯ 2015

А МІГ БИ Й ШАШКОЮ!..
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ПРИСТРАСТІ

КОМЕНТАР ПРОФСПІЛОК 
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ВІДЬ ПРЕЗИДЕНТА?
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ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПРОФСПІЛКОВІ ПЕТИЦІЇ!
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ПАТ «ФАРМАК» 
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ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС ВВАЖАЄ,  

ЩО ПРАЦЯ – ЦЕ ВСЬОГО 

ЛИШЕ ТОВАР...

(Шарон Барроу)
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