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Візит Президента України 
Петра Порошенка до 
США й досі залишається 
у полі зору не тільки по-

літологів, а й пересічних гро-
мадян, далеких від великої по-
літики. Адже саме зустріч ліде-
рів двох країн вселяє надію, що 
трирічна війна закінчиться. 
Підтвердження цьому – заява 
Глави нашої держави: 

«Я абсолютно впевнений у 
тому, що президент Трамп, 
справжній лідер та дуже хариз-
матична людина, може допо-
могти мені принести мир на 
мою землю так само, як Рейган 
приніс перемогу у холодній ві-
йні, не зробивши жодного по-
стрілу».

Позитивних сигналів під час 
візиту було набагато більше, ніж 
негативних, стверджують полі-
тики й журналісти. Найголовні-
ше, на переконання експертів, 
що якраз на час візиту нашого 
Президента американський Се-
нат схвалив розширення санк-
цій проти Росії у відповідь на її 
активність у Сирії і спробу втру-
чання в президентські вибори. У 
Росії вже назвали рішення Сена-
ту «політичним подарунком» 
для Петра Порошенка. Симво-
лічно, що розмова нашого Пре-
зидента відбулась до того, як До-
нальд Трамп зустрінеться з Пу-
тіним. Зауважимо, що перегово-
ри Путіна і Трампа заплановані 
на зустрічі лідерів G20 в липні у 
м. Гамбурзі.

Візит за океан мав висвітли-
ти питання, чи збираються 

США й надалі підтримувати 
Україну, якщо зважити, що 
Сполучені Штати є країною-га-
рантом згідно Будапештського 
меморандуму. Тож, за словами 
Петра Порошенка, ми дуже за-
цікавлені в залученні США до 
активного процесу. «Ми разом 
з нашими американськими 
партнерами створили нові 
Збройні сили України», – зая-
вив він і додав, що Україні вда-
лося зберегти свою територі-
альну цілісність завдяки, в 
тому числі, співпраці із США.

Президент України зазначив, 
що країна отримала тверду під-
тримку з боку США щодо суве-
ренітету, територіальної ціліс-
ності і незалежності, а також 
продовження реформ, зокрема 
в енергетичному секторі.

Під час переговорів з висо-
кими американськими чинов-
никами обговорювалися пи-
тання економічного співробіт-
ництва, зокрема в ядерній 
енергетиці, нафтогазовій сфе-
рі, щодо закупівлі американ-
ського вугілля, продовження 
співпраці з поновлюваних дже-
рел енергії тощо.

За словами Петра Порошен-
ка, Трамп доручив розширити 
військово-технічне співробіт-
ництво з Україною. Впливовий 
консервативний аналітичний 
центр Heritage Foundation, 
який пов’язують з чинною ад-
міністрацією США, оприлюд-
нив доповідну записку, в якій 
назвав візит Президента Поро-
шенка до США «нагодою під-

твердити відданість США 
Україні». 

Результати візиту Глави дер-
жави за океан продовжує аналі-
зувати політична еліта. Народу 
ж варто пересвідчитись, яким 
чином США допоможуть у вре-
гулюванні воєнного конфлікту. 
Головне, акцентують політоло-
ги, що у контексті теми Донба-
су й російсько-української ві-
йни нашій делегації вдалося ко-
ректно донести до Трампа та 
його адміністрації «залізні» ар-
гументи, чому війна в Україні 
– справа не лише України. Такі 
аргументи дадуть можливість 
США виступати з позиції сили, 
підтримавши Україну. Водно-
час, підкреслюють експерти, 
Україна сповна скористалась 
можливістю надати інформа-
цію, що насправді відбувається 
на Донбасі, в Криму, та чого на-
магається досягти Україна. Та-
ким чином, напередодні зустрі-
чі з Путіним у Трампа з’яв-
ляться додаткові козирі, ствер-
джують політологи. До того ж, 
на користь України й інформа-
ція про стрімкий обвал рейтин-
гу господаря Кремля. 

Керівник «Інформаційного 
спротиву» Дмитро Тимчук вва-
жає, що поки не варто шукати 
ознаки високої ефективності 
зустрічі президентів України 
та США. Бо це була перша зу-
стріч лідерів двох держав. Од-
нак те, що Петро Порошенко 
зустрівся з усією військово-по-
літичною елітою Сполучених 
Штатів, заслуговує на увагу.
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Уперше в історії незалежної 
держави Уряд затвердив 
бюджетну резолюцію на 
2018–2020 роки, що перед-

бачає середньострокове плану-
вання бюджету. На переконання 
урядовців, це дозволить забезпе-
чити стратегічний підхід до роз-
поділу ресурсів і поліпшить про-
гнозування бюджетних витрат. 
Що у планах Кабінету Міністрів? 
За підрахунками, економіка за 3 
роки зросте на 11%, інфляція 
зменшиться до 5%. Також перед-
бачається скорочення державно-
го боргу з 66,8 до 55% ВВП, а дефі-
циту – з 3 до 2% ВВП. У довгостро-
ковій перспективі Уряд планує 
вийти на бездефіцитний бюджет. 
Однак це буде не скоро, ствер-
джують експерти. Вони практич-
но одностайно заявляють, що ре-
золюція – надто оптимістичний 
сценарій для країни, що втягнута 
у війну з агресором. 
Відповідно до помірного сцена-
рію, взятого за основу Урядом, у 
2018 році зростання ВВП стано-
витиме 3%, у 2019-му – 3,6%, а в 
2020-му – 4%. При цьому інфляція 
прогнозується на рівні 7% у 2018 
році, і зменшуватиметься до рів-
ня 5,9% у 2019-му і 5% у 2020-му.
Позитивний настрій урядовців 
підтверджує і той факт, що при-
буткова частина бюджету була 
збільшена на 15% в порівнянні з 
минулим роком. Передбачається, 
що в новому році країна отримає 
доходи в сумі 884 млрд грн. При 
цьому основними джерелами 
надходжень традиційно залиша-
ються всілякі податки і збори, в 
числі яких ПДВ, акцизні збори і 
податок на дохід з фізичних осіб. 
Влада сподівається на ще одну 

прибуткову статтю – конфіскації 
рахунків і майна чиновників від 
минулої влади. За рахунок реалі-
зації таких кроків передбачаєть-
ся залучити близько 150 млн у на-
ціональній валюті. 
Що очікує національну валюту? 
Відповідно до резолюції, до бю-
джету 2018 року закладено дола-
ровий курс у розмірі 29 грн 20 коп. 
Та це, стверджують аналітики, за 
умови виконання програми кре-
дитування Міжнародного валют-
ного фонду в повному обсязі. Бю-
джетний трансферт на покриття 
дефіциту Пенсійного фонду по 
кожному з років становитиме 
141,3 млрд грн, а на проведення 
земельної реформи в 2018 році 
планується виділити 453 млн грн, 
у 2019-му – 132 млн грн, у 2020-му – 
297 млн грн. Від приватизації 
Уряд має намір виручити по 
17,1 млрд грн у 2018 та 2019 роках і 
0,5 млрд грн у 2020-му. 
Аналіз нового фінансового плану 
свідчить про те, що Уряд хоче ре-
абілітувати економіку країни, 
одночасно підвищивши її оборо-
ноздатність і соціальні стандар-
ти. Деякі експерти сумніваються 
в реалістичності заявлених ці-
лей, кажучи про те, що показник 
інфляції буде вищим за прописа-
ний у фінансовому плані країни.
Уже в 2018 році, згідно з бюджет-
ною резолюцією, в Україні на  
523 грн зростуть мінімальні зарп-
лати. Відтак вже наступного року 
роботодавці повинні платити спів-
робітникам не менше 3723 грн, в 
2019-му мінімалку підвищать до 
4173, а в 2020-му – до 4425 грн. Та-
ким чином, щорічно соціальні 
стандарти зростатимуть на 6–16%. 
Та це, звісно, за сприятливих умов. 

ОКРЕСЛЮЮЧИ 
ГОРИЗОНТИ

ТВЕРДА 
ПІДТРИМКА 

З-ЗА ОКЕАНУ
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РОЗМІР СУБСИДІЙ 
СКОРИГУЮТЬ У БІК 
ЗМЕНШЕННЯ

Уже нинішнього року українців 
очікує низка новацій в отриман-
ні житлових субсидій. На думку 
експертів, нововведення не впли-

нуть на кількість отримувачів допомо-
ги, натомість дещо зменшиться розмір 
субсидій. А от вже у 2018 році можна очі-
кувати зменшення кількості людей, які 
отримуватимуть компенсації за оплату 
«комуналки». Усе через зростання міні-
мальної заробітної плати. 

Якщо конкретно, то розмір субсидій 
на наступний опалювальний сезон гро-
мадянам України порахують за дохода-
ми з квітня 2016 по березень 2017. З 
огляду на те, що мінімальна зарплата 
з початку 2017 року вдвічі вище, для ба-
гатьох українців розмір знижки значно 
знизиться. А сім’ї з двома середніми 
зарплатами субсидія взагалі не буде 
призначатися.

Приміром, сім’я з трьох осіб з двома 
мінімальними зарплатами цієї зими 
платила за комунальні послуги із суб-
сидією приблизно 267 грн, а з травня 
буде змушена викладати за комуналку 
вже 375 грн. У 2018 році, коли для розра-
хунку субсидії будуть вести облік до-
ходів за весь 2017 рік, цій же сім’ї з дво-
ма мінімальними зарплатами дове-
деться сплатити 630 грн.

У Міністерстві соціальної політики 
розглядають підвищення мінімальної 
зарплати як один з факторів, який до-
поможе заощадити на субсидії. Своєю 
чергою, у Міністерстві фінансів вважа-
ють, що тільки завдяки підвищенню 
мінімальної зарплати на субсидіях, за 
підсумками цього року, можливо за-
ощадити 5 млрд грн.

Тож наступний опалювальний сезон 
може виявитися для одержувачів суб-
сидії рекордно вартісним. Найбільше 
постраждають власники приватних бу-
динків, які опалюють своє житло вугіл-
лям, газом і електрикою, оскільки для 
них субсидії на опалення будуть нара-
ховуватися на один місяць менше. 
Компенсувати витрати на опалення їм 
будуть з 15 жовтня по 15 квітня, а не з 

1 жовтня по 30 квітня. Для тих же, хто 
користується центральним опаленням, 
змін у тривалості опалювального сезо-
ну не передбачається.

Із травня п. р. нормативи, за якими 
розраховується розмір субсидій на опа-
лення, значно скоротили. Наприклад, 
для газу новий норматив – 5 кубометрів 
на опалення квадратного метра (було 
5,5 кубів). Минулої зими субсидія по-
кривала 330 кубів на опалення кварти-
ри площею 60 кв. м, а уже в наступному 
опалювальному сезоні «комунальну 
знижку» нараховуватимуть тільки на 
300 кубів. Якщо при цьому продовжити 
спалювати 330 кубів, доведеться 30 ку-
бів оплачувати без субсидії. За діючим 
тарифом, це ще 204 грн.

Скорочення соціальних норм спо-
живання тепло-, електро- та газової 
енергії не є ноу-хау нинішнього Уряду. 

Цим інструментом користувався і по-
передній Глава Кабміну Арсеній Яце-
нюк. Спільними зусиллями урядовців 
за 2,5 року загальне скорочення норм 
споживання склало більш ніж 50% при 
зростанні тарифів на житлово-кому-
нальні послуги на 400%. Цікава вихо-
дить арифметика.

А ще експерти пророкують неминуче 
підвищення ціни на газ. Тоді це стане по-
двійним ударом по споживачах кому-
нальних послуг. Та навіть якщо припус-
тити, що станеться диво, і ціна на газ за-
лишиться теперішньою, ситуація з при-
пиненням чи обмеженням надання соці-
альної допомоги негативно позначиться 
на населенні, попереджають експерти.

До того ж, аналітики не виключа-
ють, що Кабмін і надалі буде знижува-
ти норми споживання, аби зекономити 
ще більше бюджетних коштів.

Глава Уряду Володимир Гройсман прогнозує зрос-
тання середньої зарплати до 7 тис. грн уже цього 
року, а в середньостроковій перспективі – до 
10 тис. грн. Такої ж думки і віце-прем’єр-міністр 

Павло Розенко. Для цього, стверджує високопосадо-
вець, є всі підстави. «Середня заробітна плата в Украї-
ні за чотири місяці цього року зросла в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого майже на 40% і стано-
вить на сьогодні 6 тис. грн», – заявив насамперед песи-
містам, які пророкували фінансовий апокаліпсис від 
підвищення мінімальної зарплати. Більше того, віце-
прем’єр обґрунтував позитив від зростання мінімалки. 
«Щодо підвищення мінімальної заробітної плати до 
3200 грн, ми вже маємо перші результати цієї роботи і 
можемо сказати, що в повному обсязі всі позитивні 
сигнали, які ми повинні були отримати від реалізації 
цієї програми, на нашу точку зору, на сьогодні є оче-
видними. З іншого боку, не справдилися жодні апока-
ліптичні прогнози критиків цієї ініціативи, які перед-
бачали зростання безробіття та заборгованості, скоро-
чення робочих місць, падіння економіки тощо».
Член Уряду запевнив, що відбулося поповнення бю-
джетів усіх рівнів. Надходження від податку на дохо-
ди фізичних осіб з початку року склали понад 62 млрд 
грн, що на 35% більше, ніж за аналогічний період ми-
нулого року.
За даними Павла Розенка, збільшилася на 17 млрд грн 
і загальна сума від сплати ЄСВ у порівнянні з мину-
лим роком. А це означає, що бюджет Пенсійного фон-
ду поповнився на 11 млрд грн. 
Експерти по-різному оцінюють заяви представників 
виконавчої влади. Одні кажуть, що зарплата в 10 тис. 
грн – чистої води популізм, інші переконують, що 
Уряд, нарешті, взявся до реформування оплати праці. 
Підтверджує це заява міністра соціальної політики 
Андрія Реви: «Реформа оплати праці передбачає пере-
гляд заробітної плати з метою поступового її підви-
щення і ліквідації зарплатної заборгованості».
Профільний міністр обіцяє, що найближчим часом і 
пенсія не буде менше за прожитковий мінімум. Що-
правда, конкретної дати не називає. 
Чи треба з надією сприймати заяви високих чиновни-
ків? І про підвищення пенсій, і про підвищення серед-
ніх зарплат? Фінансисти оперують цифрами, що серед-
ня зарплата в Україні не така вже й маленька. Однак 
попри збільшення цього показника впродовж останніх 
трьох років, купівельна спроможність українців за 
цей час зросла далеко не за всіма пунктами.
Президент Центру ринкових реформ, колишній мі-
ністр економіки Володимир Лановий аналізує ситуа-
цію: «Насправді нині розкручується інфляція. І вона 
вже вища, ніж минулого року. При високій інфляції 
можна накручувати зарплати, які фактично в реально-
му обчисленні не змінять стану речей. І що з того, що 
це будуть десятки тисяч? Можна і мільйонами випла-
чувати зарплату. Ми таке пережили. Наслідок такої 
політики відомий».

-

-

-

КОМЕНТАР

СІМ, ДЕСЯТЬ. 
ХТО БІЛЬШЕ?

,,

ЗНИЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ НОРМАТИВІВ
НА ГАЗ НА ЕЛЕКТРИКУ

НА ТЕПЛО

5,5 м3

використовуються для опалення 1 м2 

площі на місяць
використовуються для опалення 1 м2 

площі на місяць

використовуються для опалення 1 м2 

площі на місяць

Інфографіка створена за даними ввідкритих джерел інформації станом на 24.02.2017 року

Соціальні нормативи є 
основою для розрахунку 

житлової субсидії

51 кВт год5 м3

0,0431 Гкал

станестане

стане

65 кВт год

0,0548 Гкал

Причиною їх зменшення є умова 
МВФ для отримання Україною 

чергового траншу кредиту

Відповідні нормативи 
почнуть діяти з 01.05.2017 року

Відповідно до Постанови КМУ 
№51 від 06.02.2017 соціальні 
нормативи на користування 
послугами ЖКГ зменшено
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ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛОК – 
 ПІДВИЩИТИ РІВЕНЬ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ЛЮДИНИ ПРАЦІ

ЗАСІДАННЯ

23 червня на базі соцоб’єктів Дніпропе-
тровського обкому Профспілки працівни-
ків житлово-комунального господарства, 
місцевої промисловості, побутового обслу-
говування населення відбулося виїзне засі-
дання президії ЦК Профспілки під голову-
ванням її очільника Олексія Романюка.

Участь у засіданні взяли голова Дніпропе-
тровського обласного об’єднання профспі-
лок Віталій Дубіль, директор департаменту 
житлово-комунального господарства та бу-

дівництва Дніпропетровської облдержадміністра-
ції Андрій Коломоєць, директори та голови первин-
них профорганізацій деяких галузевих підприємств 
Дніпропетровської області.
На засіданні було розглянуто низку важливих пи-
тань, а саме: про підсумки виконання галузевих, те-
риторіальних угод та колективних договорів за 2016 
рік і стан виконання взятих зобов’язань у 2017 році; 
готовність оздоровчих закладів до прийому трудя-
щих та членів їх сімей влітку 2017 року.
Крім того, було заслухано питання, що стосуються 
обміну профспілковим досвідом, зокрема про прак-
тику роботи виборних органів Дніпропетровської 
облпрофорганізації щодо здійснення контролю за 
додержанням законодавства про працю, захисту со-
ціально-економічних прав членів профспілки, Пол-
тавської облпрофорганізації щодо посилення моти-
вації профспілкового членства, Закарпатської обл-
профорганізації щодо дотримання статутних вимог 
з фінансових питань та ведення діловодства.
Також було підбито підсумки галузевого огляду-кон-
курсу на кращу первинну профспілкову організацію 
щодо здійснення громадського контролю за станом 
охорони праці у 2016 році. Переможцем визнано пер-
винку комунального підприємства «Титан» Запорізь-
кої міської ради, яку нагороджено грамотою ЦК проф-
спілки.
З усіх питань порядку денного прийнято відповідні 
постанови.
Варто зазначити, що напередодні засідання відбу-
лися семінари, на яких було розглянуто питання 
про стан охорони праці в житлово-комунальній сфе-
рі, реформування бухгалтерського обліку в проф-
спілкових організаціях тощо.
Члени президії мали змогу ознайомитися з роботою 
дитячих оздоровчих таборів «Комунарець» та 
«Орльонок». Основна мета – на практиці побачити 
реальні справи Дніпропетровського обкому проф-
спілки з виховання підростаючого покоління, а та-
кож збереження та розвитку цих важливих соціаль-
них об’єктів.
На засіданні за всіма напрямками діяльності в ціло-
му було схвалено досвід роботи Дніпропетровського 
обкому профспілки.

Анатолій КУЛЕША,
заступник голови ЦК Профспілки працівників

житлово-комунального господарства, місцевої
промисловості, побутового обслуговування

населення України

Під таким гаслом  
21 червня пройшла 
звітно-виборна 
конференція Ради 
профспілок Івано-
Франківської об-
ласті, в якій взяв 
участь Голова ФПУ 
Григорій Осовий.

Також у заході взяли участь перший 
заступник голови Івано-Франків-
ської облдержадміністрації Марія 
Савка, керівники департаментів та 

управлінь ОДА, обласного об’єднання орга-
нізацій роботодавців, інших виконавчих 
структур і фондів.

Про підсумки роботи обласного 
профоб’єднання за останні 5 років доповів 
голова РПО Ігор Басюк. У звітному періоді, 
як зазначили доповідач і виступаючі на 
конференції, профспілки активно відстою-
вали інтереси людини праці, при цьому за-
стосовували гнучку політику – від ведення 
соціального діалогу до організації акцій 
протесту. У результаті на вимогу профспі-
лок розмір мінімальної зарплати для пра-
цюючих встановлено на рівні фактичного 
прожиткового мінімуму – 3200 грн. Вдалося 
досягти зростання обсягів промислового ви-
робництва, зменшення кількості безробіт-

них. В області реальна заробітна плата в 
квітні п. р. зросла, порівняно з відповідним 
періодом 2016 року, на 48,4%.

Виступаючі на конференції порушили 
низку важливих проблем, зокрема щодо під-
вищення ролі профспілок у здійсненні конт-
ролю щодо дотримання законодавства про 
працю, зміцнення правових служб. Внесено 
пропозицію створити на базі облпрофради 
центр правової допомоги для надання спіл-
чанам безоплатних юридичних консульта-
цій, представництва їх інтересів у судах, про-
ведення правового навчання профактиву.

Наголошувалося й на тому, що в період 
децентралізації необхідно зберегти ціліс-
ність галузевих ланок профспілок, їх органі-
заційної структури, не допустити ліквідації 
первинних профорганізацій у процесі ство-
рення об’єднаних територіальних громад.

Голова ФПУ Григорій Осовий зосередив 
увагу присутніх на необхідності посилення 

експертно-аналітичної роботи профспілко-
вих органів, вкрай важливої у відстоюванні 
конституційних прав спілчан. Профспілко-
вий лідер наголосив на потребі внесення 
змін до законодавства про колдоговірне ре-
гулювання трудових відносин. Адже піль-
гами, які нині передбачені у колдоговорах, 
користуються всі працюючі. При цьому не-
обхідно визначити преференції для членів 
профспілок. Це важливий акцент мотивації 
профспілкового членства.

На звітно-виборній конференції визна-
чено завдання профспілок на наступний 
термін. Прийнято звернення і заяви до най-
вищих посадових осіб держави щодо змін 
до Закону України «Про оплату праці», си-
туації навколо ПАТ «Укрнафта», реформу-
вання земельних відносин та системи охо-
рони здоров’я України. Направлено також 
звернення до Івано-Франківської обласної 
ради щодо прийняття рішення про укладан-
ня з облпрофрадою договору безоплатного 
користування будинком на площі Міцкеви-
ча, 4, або договору-оренди з пільговим нара-
хуванням орендної плати.

Тарас ГРОСЕВИЧ,
Олександр ШЕРЕМЕТ

ФОРУМ

Актуальні та важливі питання розширення і поглиблення співпраці Федерації профспілок України з Ака-
демією праці, соціальних відносин і туризму обговорювалися 26 червня під час робочої наради, на якій го-
ловував Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий.

Як повідомляє прес-центр ФПУ, у заході взяли участь заступни-
ки Голови ФПУ Євген Драп’ятий, Володимир Саєнко та Олек-
сандр Шубін, керівник департаменту профспілкового руху та 
зв’язків з громадськими організаціями ФПУ Лариса Ровчак, 

голова наглядової ради АПСВТ, голова Профспілки працівників обо-
ронної промисловості України Олександр Черниш, ректор академії 
Вікторія Буяшенко, проректори Тетяна Семигіна, Ярослав Головко, 
Сергій Коваленко.
Олександр Черниш, Вікторія Буяшенко, інші представники АПСВТ 
наголошували на тому, що академія завжди була не тільки надійною 
базою для підготовки профспілкового активу, а й проводила велику 
наукову і дослідницьку роботу. Але час змінює вимоги до такої діяль-
ності задля підвищення її якості та ефективності. Тому керівництво 
академії, її колектив хочуть «звірити свої годинники» із засновника-
ми академії та головними користувачами її наукових та дослідниць-
ких ресурсів. Це, на їхню думку, має допомогти розвитку та поширен-

ню профспілкового руху, підготовці гідної профспілкової зміни.
Григорій Осовий зазначив, що стратегічні та тактичні завдання 
перед ФПУ визначені рішеннями з’їзду ФПУ, засідань Ради та Пре-
зидії Федерації. Одне з головних та принципових питань – визна-
чити, які процеси зараз відбуваються в профспілковому русі. Без 
відповіді на це питання важко розраховувати на будь-який рух 
уперед, на модернізацію та розвиток профспілкової діяльності. 
Тому так важливі нові глибокі та ефективні дослідження із сучас-
ного стану та перспектив профспілкового руху.
У своїх виступах Євген Драп’ятий, Володимир Саєнко та Олек-
сандр Шубін звернули увагу на проблеми скорочення кількості 
членів профспілок і на те, що цей процес треба вивчати та виро-
бляти відповідні рекомендації. Це стосується також досліджень у 
сфері праці та розвитку профспілкового руху.
Сторони домовились і надалі розвивати, поглиблювати та підви-
щувати якість та ефективність співпраці між ФПУ та АПСВТ.

ФПУ ТА АПСВТ: ПІДВИЩУВАТИ ЯКІСТЬ  
ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СПІВПРАЦІ

ДІАЛОГ
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Профспілки переконані, що реформа оплати праці має 
відбуватися на засадах справедливого розподілу її ре-
зультатів та підвищення заробітної плати до стандартів ЄС 
з метою зростання престижності праці українців. Таку по-
зицію висловили члени Президії Федерації профспілок 
України під час чергового засідання, що відбулось  
22 червня у столичному готелі «Турист».

Головував на засіданні Голова 
Федерації профспілок України 
Григорій Осовий. У заході взяли 
участь заступники Голови ФПУ 

Євген Драп’ятий, Володимир Саєнко 
та Олександр Шубін, президент Наці-
ональної академії державного управ-
ління при Президентові України Ва-
силь Куйбіда, а також народні депу-
тати України Сергій Каплін, Сергій 
Рудик та Костянтин Іщейкін, які до-
повіли про законодавчу підтримку, 
координацію та співпрацю.

СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ 
ОПЛАТИ ПРАЦІ

Значну увагу члени Президії приді-
лили розгляду питання «Про стратегіч-
не бачення ФПУ щодо реформування 
оплати праці». На їхню думку, підви-
щення мінімальної заробітної плати – 
це лише перший крок реформування 
системи оплати праці. Профспілки вва-
жають, що наступними етапами по-
дальшого руху держави в цьому напря-
мі мають стати: забезпечення умов для 

створення сучасних високотехнологіч-
них робочих місць з гідною оплатою та 
безпечними умовами праці; ратифіка-
ція п. 1 ст. 4 та ст. 25 Європейської соці-
альної хартії (переглянутої) та ч. ІІІ 
Конвенції МОП № 173; забезпечення 
легалізації трудових відносин та заро-
бітних плат; перегляд змісту мінімаль-
ної заробітної плати; удосконалення 
Єдиної тарифної сітки; посилення ко-
лективно-договірного регулювання в 
оплаті праці (тариф працівника І роз-
ряду, галузеві стандарти, регіональні 
коефіцієнти); зменшення необґрунто-
ваної диференціації в оплаті праці; змі-
на параметрів розрахунку індексації 
заробітної плати; усунення нерівності 
у підходах до оподаткування заробіт-
ної плати та доходів бізнесу тощо.

Шляхи вироблення спільної такти-
ки дій соціальних партнерів з вирішен-
ня проблемних питань під час реаліза-
ції законодавчих змін у сфері оплати 
праці та подальші кроки її реформу-
вання обговорювалися протягом І квар-
талу п. р. учасниками круглого столу: 

«Реформа оплати праці. Перші резуль-
тати та подальші дії», на засіданні На-
ціональної тристоронньої соціально-
економічної ради, зібранні Асамблеї 
Української сторони Платформи гро-
мадянського суспільства Україна – ЄС, 
Міжнародній конференції «Політика в 
сфері мінімальної заробітної плати в 
Україні – шанс на справедливий пере-
розподіл та зростання?», а також у рам-
ках роботи профспілкової робочої гру-
пи з реформування оплати праці.

Профспілковою стороною під час 
розгляду на засіданні НТСЕР 24 лютого 
ц. р. сторонам було запропоновано до 1 
липня 2017 року надати Секретаріату 
НТСЕР свої пропозиції щодо подальших 
кроків у реформуванні оплати праці за-
для напрацювання узгодженої позиції.

За наполяганням профспілок до 
проекту Трудового кодексу внесено 
норму про неврахування у складі міні-
мальної заробітної плати низки доплат 
та надбавок, а також щодо додаткового 
права працівника відмовитись від ви-
конання роботи у зв’язку з невиплатою 
заробітної плати у встановлений строк 
або виплатою її не в повному розмірі.

Крім того, на підтримку комплек-
сних профспілкових пропозицій розро-
блено відповідні законопроекти, які 
буде надіслано народним депутатам – 
представникам ФПУ у парламенті для 
внесення їх на розгляд Верховної Ради 
України.

МЕДИЧНА РЕФОРМА – 2017
Ще одне не менш важливе питан-

ня порядку денного – «Про позицію і 
дії ФПУ у зв’язку з реформуванням 
системи охорони здоров’я», доповіда-
чем з якого виступила голова Проф-
спілки працівників охорони здоров’я 
України Вікторія Коваль.

У виступах учасників засідання 
наголошувалося, що реформи пови-
нні забезпечувати більшу доступ-
ність кваліфікованої медичної допо-
моги за рахунок розвитку лікуваль-
но-профілактичних закладів у сіль-
ській місцевості, створення нових та 
недопущення скорочення мережі іс-
нуючих лікувально-профілактичних 
закладів.

Головним завданням ФПУ є участь 
у подальшому реформуванні системи 
охорони здоров’я з метою збереження 
такої моделі медичного забезпечення, 
яка максимально гарантує рівні та 
справедливі можливості для усіх гро-
мадян щодо отримання необхідної 
кваліфікованої медичної допомоги, 
високу якість надання такої допомоги 
в усіх регіонах, в тому числі в сіль-
ській місцевості та на виробництві, а 
також ефективність і високу резуль-
тативність медичних послуг, які базу-
ватимуться на державних стандартах 
надання медичної допомоги. Члени 
Президії також наголошували, що не-
обхідно домагатися збереження прав 
громадян на отримання безоплатної 
медичної допомоги та затвердження 

переліку гарантованих медичних по-
слуг на основі державного норматив-
но-правового акта.

ПОПОВНЕННЯ 
ПРОФСПІЛКОВИХ ЛАВ
До Федерації профспілок України 

надійшли документи від Всеукраїн-
ської професійної спілки адвокатів 
України щодо її вступу до складу ФПУ. 
Головою Профспілки є адвокат, секре-
тар Ради адвокатів м. Києва Надія Ко-
рінна, яка повідомила, що наразі Проф-
спілка адвокатів перебуває на етапі 
свого становлення та заявляє чисель-
ність у 1409 членів з числа адвокатів та 
помічників адвокатів. Метою діяльнос-
ті Профспілки є представництво та за-
хист професійних, трудових, соціаль-
но-економічних прав та інтересів адво-
катів та інших членів профспілки.

Рішенням Президії ФПУ Всеукраїн-
ську професійну спілку адвокатів 
України прийнято до складу Федерації 
профспілок України. Профспілці за-
пропоновано забезпечити входження її 
організаційних данок до складу тери-
торіальних об’єднань профспілок.

Учасники засідання розглянули пи-
тання «Про ситуацію на ринку праці та 
дії профспілок», «Про підготовчу роботу 
до проведення колективних переговорів 
з укладення Генеральної угоди на новий 
строк», доповідачем з яких виступив за-
ступник Голови ФПУ Олександр Шубін. 
Заступник Голови ФПУ Володимир Са-
єнко доповів членам Президії ФПУ щодо 
питань правового захисту та управління 
майновим комплексом ФПУ.

Також на засіданні було обговорено 
інформації «Про урядовий проект 
Основних напрямків бюджетної полі-
тики на 2018–2020 роки та лобіювання 
пропозицій ФПУ», «Про стан укладення 
та виконання колективних договорів 
(за даними профспілкової статистич-
ної звітності станом на 1 квітня 2017 
року)», а також «Про роботу представ-
ників ФПУ, її членських організацій у 
тристоронніх органах соціального діа-
логу на всіх рівнях».

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»
Фото Олексія ПЕТРУНІ

ПРОФСПІЛКИ ЗА СПРАВЕДЛИВИЙ 
РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАЦІ

ПРЕЗИДІЯ
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ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Нам вдалося, щоб серед іншого 
закон містив низку норм, якими ви-
значено роль профспілкових органі-
зацій або її представників, трудо-
вих колективів у вирішенні питань 
проходження державної служби, а 
також механізми підвищення рівня 
соціального та матеріального за-
хисту державних службовців.

За дуже короткий період 
спільно розроблено всю необ-
хідну нормативно-правову 
базу для імплементації цьо-
го закону.

Питанням номер один 
для Профспілки є, насампе-
ред, забезпечення гідної 
оплати праці державних 
службовців. У цьому контек-
сті позицію Профспілки було 
почуто Урядом. Про це свід-
чать реальні показники оплати 
праці в поточному році. Водночас, 
це питання лишається для Проф-
спілки пріоритетним і надалі.

Після того, як набув реального 
змісту новий формат державної 
служби, окреслилось подальше ба-
чення необхідності балансу між 
тим обсягом повноважень та 
обов’язків, які покладено на дер-
жавних службовців, та певними об-

меженнями стосовно них, що перед-
бачає законодавство.

Враховуючи необхідність ком-
пенсувати ці обмеження, Профспіл-

ка виступає за те, аби створити на 
законодавчому рівні передумови 
для формування соціального паке-
та державних службовців. Насампе-
ред, це медичне страхування, забез-
печення житлом, оздоровчі заходи 

(відновлення здоров’я) та інші його 
елементи, які можуть бути вагомим 
мотиваційним важелем у трудових 
відносинах роботодавця та праців-
ника. Прикладом може стати недер-
жавний сектор, де за кілька попере-
дніх десятиліть напрацьовано прак-
тику запровадження змістовного 

соціального пакета для працюю-
чих, який є ефективним засобом 

залучення кваліфікованих пра-
цівників.

Також вбачаємо невідклад-
ним завданням для сторін со-
ціального діалогу, на усіх 
його рівнях, розпочати комп-
лекс заходів, спрямованих на 
підвищення престижності 

державної служби, оскільки 
професійна діяльність держав-

них службовців сьогодні як ніко-
ли потребує не тільки розуміння 

важливості виконуваних ними за-
вдань з боку суспільства, а й поде-
куди елементарної поваги.

На моє глибоке переконання, сло-
во «чиновник» насамперед має бути 
змістовно пов’язаним із словами 
«порядність», «професіоналізм», 
«патріотизм». Адже саме від цих 
якостей залежить успіх реалізації 
реформ у нашій державі».

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА: 
СУЧАСНИЙ ВИМІР

Юрій ПІЖУК, голова 
Профспілки працівників 
державних установ України:

 ПИТАННЯМ 
НОМЕР ОДИН ДЛЯ 

ПРОФСПІЛКИ Є, НАСАМ-
ПЕРЕД, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІД-

НОЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ 
СЛУЖБОВЦІВ. У ЦЬОМУ КОНТЕКСТІ 
ПОЗИЦІЮ ПРОФСПІЛКИ БУЛО ПО-

ЧУТО УРЯДОМ. ПРО ЦЕ СВІДЧАТЬ РЕ-
АЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

В ПОТОЧНОМУ РОЦІ. ВОДНОЧАС, 
ЦЕ ПИТАННЯ ЛИШАЄТЬСЯ ДЛЯ 

ПРОФСПІЛКИ ПРІОРИ-
ТЕТНИМ І НАДАЛІ.

ПЛЕНУМ

Як повідомляє прес-
центр ФПУ, перед 
присутніми висту-
пили віце-прем’єр-

міністр України Володи-
мир Кістіон, міністр енер-
гетики та вугільної про-
мисловості України Ігор 
Насалик, генеральний ди-
ректор «ДТЕК Енерго» 
Дмитро Сахарук, голова 
Профспілки працівників 
вугільної промисловості 
Віктор Турманов, пред-
ставники профспілкових 
організацій, трудових ко-
лективів галузі.
Заслухавши інформації 
представників сторін Га-
лузевої угоди й інших 
учасників пленуму, ЦК 
Профспілки ухвалив від-
повідну постанову, в якій, 
зокрема, зазначено:
–  вважати роботу сторін 
Галузевої угоди з реаліза-
ції її положень недостат-
ньою, а щодо ведення ко-
лективних переговорів із 
внесення змін та допо-
внень до неї – малокон-
структивною;
–  звернутися від імені 
пленуму ЦК Профспілки 
до Прем’єр-міністра Укра-

їни Володимира 
Гройсмана щодо 
термінового роз-
гляду пропози-
цій Профспілки 
до Концепції ре-
формування та 
розвитку вугіль-

ної промисловості на пе-
ріод до 2020 року та за-
твердження Плану захо-
дів на 2017 рік щодо реалі-
зації Концепції з ураху-
ванням пропозицій та до-
повнень Профспілки; до 
віце-прем’єр-міністра 
України Володимира Кіс-
тіона – стосовно негайно-
го відновлення роботи Ко-
ординаційної ради з пи-
тань врегулювання кризо-
вих ситуацій у вугільній 
промисловості та розгля-
ду нагальних проблем га-
лузі найближчим часом;
–  доручити членам Робо-
чої комісії від Профспіл-
ки щодо внесення змін та 
доповнень до Галузевої 
угоди у разі недосягнення 
взаємоузгодженої редак-
ції положення угоди щодо 
формування галузевої га-
рантії з оплати праці піс-
ля проведення узгоджу-
вальних процедур на рів-
ні керівників сторін уго-
ди закінчити колективні 
переговори та підписати 
протокол розбіжностей 
для подальшого вирішен-
ня їх в установленому за-
конодавством порядку.

Концепцію реформування та розвитку ву-
гільної промисловості України на період до 
2020 року, виконання положень Галузевої 
угоди і колективних договорів за 2016 рік та 
внесення змін і доповнень до цих документів 
обговорили 23 червня присутні на VIII Пле-
нумі ЦК Профспілки працівників вугільної 
промисловості, в роботі якого взяв участь 
Голова Федерації профспілок України Григо-
рій Осовий. «Уже понад рік державні службовці працюють в умо-

вах нового Закону України «Про державну службу». 
Підсумки першого року його впровадження дають 
змогу осягнути, що цей процес ішов подекуди склад-
но й консенсус у прийнятті рішень досягався копіт-
кою працею всіх сторін соціального діалогу, зокрема 
Кабінету Міністрів України, Нацдержслужбою, 
Профспілкою, а також спільним бажанням знайти 
виважений компроміс задля поступального просу-
вання реформи державної служби.

ПРЯМА МОВА
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Ще до офіційного відкриття 
заходу присутні мали змогу 
оглянути розгорнуту на те-
риторії інституту виставку 

сільгосптехніки, експозиції вітчизня-
них та іноземних компаній (насіння, 
засоби захисту рослин, міндобрива, 
стимулятори росту тощо).

Святкову атмосферу організатори 
заходу створювали на різних майдан-
чиках великої і упорядкова-
ної території. Ось – знаний в 
Україні та за її межами ав-
тентичний петриківський 
розпис, а поряд – виставка-
продаж унікальних вишива-
нок з Івано-Франківщини, 
на будь-який розмір, на 
будь-яке вподобання.

Випечений вручну хліб з 
трьох різних сортів борошна 
фірмової миронівської пше-
ниці працівниці інституту – 
дві гостинні жіночки – про-
понували скуштувати разом 
із запашною домашньою 
олією. Встояти перед їхніми 
щирими запрошеннями, а 
ще й такою смакотою вдало-
ся не кожному… А далі – намет, де чай-
кава з величезними пирогами (ніби з 
незабутньої бабусиної печі), бутербро-
ди із свіжесеньким сальцем. За кілька 
кроків – знову зупинка, бо ж не про-
йдеш повз майстер-клас із приготуван-
ня пшоняної каші за старовинним 
українським рецептом.

Найбільш привабливим місцем для 
фотографування стали трактор, май-
стерно складений з тюків соломи, та 
раритетні трактор і сівалка виробни-
цтва 1923 та 1935 років, розміщені по-
ряд із сучасною новенькою технікою. 
Дійсно, таку оригінальну виставку не 
оминеш, не зафіксувавши на фото чи 
відео. А ось представники компанії 
«Конкорд» продемонстрували можли-
вості потужної сільськогосподарської 
техніки безпосередньо в полі. Воно ж 
починалося зразу за трибуною, куди 
вже крокували почесні гості: прези-
дент Національної Академії аграрних 
наук Ярослав Гадзало, заступник міні-
стра аграрної політики та продоволь-
ства України Олена Ковальова, заступ-

ник голови Комітету з питань аграрної 
політики та земельних відносин, на-
родний депутат України Олександр 
Бакуменко, радник Посольства Угор-
щини в Україні із зовнішніх питань 
Андраш Кадар, директор Українського 
НДІ продуктивності агропромислово-
го комплексу Іван Демчак, президент 
корпорації «Укрхімхолдинг» Сергій 
Лісковський, генеральний директор 
СТОВ «Зернова компанія «Хорс» Юрій 

Литвин, представники Київ-
ської обласної та Миронів-
ської районної влади, іно-
земні гості з Угорщини, Лит-
ви та Молдови. Їх та числен-
них гостей свята вітали на-
родний фольклорно-етногра-
фічний хор «Золота нива» 
(художній керівник Ніна Се-
верин) та солісти ансамблю 
«Чорнобривець».

Право підняти Державний 
прапор України та прапор 
Миронівського інституту 
пшениці НААН було надано 
молодим науковцям, по-
дружжю Юлії та Владиславу 
Судденкам. І теж подружні 
пари – ветерани інституту, 

досвідчені науковці – віднесли кошики 
з квітами до пам’ятника багаторічного 
керівника академіка В. М. Ремесла та 
пам’ятного каменя фундатору науково-
го закладу С. П. Франкфурту.

Відкриваючи свято, директор інсти-
туту, член-кореспондент НААН Олек-
сандр Демидов ознайомив присутніх з 
досягненнями та планами колективу 
науковців. «Наші здобутки останніх 
років є доволі вагомими, – зазначив 
він.   Зараз у Державному реєстрі сор-
тів рослин є 83 зернових, а на держви-
пробування передано ще 39 сортів ми-
ронівської селекції, які показують 
себе з найкращого боку в усіх кліма-
тичних зонах України. Торік ми ство-
рили лабораторію агротехнологій, де 
досліджуються різні прийоми та мето-
ди вирощування, в тому числі таких 
попередників, як соняшник, соя, куку-
рудза та інші популярні на сьогодні 
культури. Досягнуто значних резуль-
татів у збільшенні виробничих потуж-
ностей інституту. Зокрема, в наше під-
порядкування передано шість держав-

них підприємств системи НААН, і наш 
земельний банк зріс із 3 до 21 тис. гек-
тарів. А наступного року в день від-
криття Дня поля плануємо відкрити 
тут завод з насінництва».

Після виступів почесних гостей і 
вручення нагород інституту та Миро-
нівської районної держадміністрації 
розпочалася робоча частина Міжна-
родного дня поля – організований 
огляд демонстраційних полів озимих 
і ярих зернових культур. Презентації 
демонстраційних посівів озимої та 
ярої пшениці, озимого і ярого ячменю, 
озимого тритикале провели завідувачі 
селекційних підрозділів Олександр 
Гуменюк, Світлана Хоменко, Володи-
мир Гудзенко. Сорти жита, ячменю, ві-
вса селекції Носівської селекційно-до-
слідної станції представили її наукові 
співробітники Микола Сардак та 
Олександр Буняк. До слова, незважаю-
чи на аномальні погодні умови, вкрай 
несприятливі для вегетації 2016/2017 
року, посіви миронівських і носів-
ських сортів у доброму стані. Вияви-
лось, ні морози, ні посушливі весна – 
початок літа для миронівських сортів 
не страшні. На цьому учасники Дня 
поля зробили особливий акцент.

Робоча частина Міжнародного дня 
поля завершилася підписанням угод 
про співпрацю: між Миронівським ін-
ститутом пшениці та Українським ін-
ститутом експертизи сортів і новими 
литовськими партнерами.

Та найголовнішим підсумком захо-
ду стало плідне спілкування колег. 
Аграрії змогли обрати потрібні їм 
культури і сорти для своїх госпо-
дарств, отримати консультації з їх ви-
рощування та знайти партнерів по біз-
несу. Науковці ж отримали нагоду об-
мінятися досвідом, тож активно обго-
ворювали нові ідеї – що і як зробити, 
аби українські хлібні лани стали 
більш врожайними. І дуже серйозним 
резюме свята було рішення, яке оголо-
сив народний депутат Олександр Ба-
куменко: у липні на базі інституту 
планується провести виїзне засідання 
аграрного комітету парламенту. 

Людмила МЕХ,
спеціально для «ПВ»

Фото Наталі ЧЕРЕШИНСЬКОЇ

ДЕНЬ ПОЛЯ

ЩОБ НАШІ ХЛІБНІ ЛАНИ 
СТАЛИ ВРОЖАЙНІШИМИ

ДОКУМЕНТ

У запоріжців стало доброю традицією пе-
ред засіданням обласної тристоронньої 
соціально-економічної ради нагороджу-
вати переможців обласного конкурсу на 

кращий колективний договір. Адже саме колек-
тивні договори є основним інструментом досяг-
нення соціальної стабільності та запобігання 
конфліктам на підприємствах. За підсумками 
2016 року переможцями конкурсу стали: ПАТ 
«Запорізький металургійний комбінат «Запо-
ріжсталь», комунальне сільськогосподарське 
господарство «Запоріжзеленгосп» ЗОР, ТОВ 
«Умвельт-Запоріжжя», комунальний навчаль-
ний заклад «Запорізька спеціальна загальноос-
вітня школа-інтернат № 1» ЗОР, управління по-
ліції охорони в Запорізькій області, Товариство 
з додатковою відповідальністю «Агронива» Гу-
ляйпільського району, Запорізька обласна уні-
версальна наукова бібліотека ЗОР. Нагороди 
вручили голова ОДА Костянтин Бриль, голова 
обласної ради Григорій Самардак, голова обл-
профради Віктор Сластьон і голова обласної фе-
дерації роботодавців Олександр Головко.
Як зазначив голова ОДА Костянтин Бриль, 
співпраця між владою, профспілками та робото-
давцями є дуже важливою. Насамперед, це сто-
сується кожного, хто отримує зарплату. Тобто 
значної частини населення регіону.
Під час заходу сторони підписали 11-ту Терито-
ріальну угоду з додатком розбіжностей щодо 
двох пунктів зобов’язань, пов’язаних з ростом 
зарплати.
Така практика в регіоні існує з 1996 року. Голо-
вним завданням документа визначено забезпе-
чення стабілізації реального сектору економі-
ки, який є основою підвищення рівня життя на-
селення. Розв’язання проблем соціально-еконо-
мічної сфери можливе тільки шляхом узгодже-
них дій, тому важливо розвивати соціальний ді-
алог на всіх рівнях.
Учасники високо оцінили ефективність мину-
лої угоди, яка діяла до сьогодні. Більшість із за-
значених в ній зобов’язань сторонами виконано. 
Втім, економічна ситуація залишається склад-
ною, тож і надалі значну увагу належить приді-
ляти таким невирішеним питанням, як виплата 
заборгованості із зарплати, в тому числі на дер-
жавних підприємствах.
Після підписання угоди сторони ухвалили план 
спільних заходів ОТСЕР на ІІ півріччя 2017 року.

Вл. інф. Запорізької облпрофради

20 червня на засіданні Запорізької об-
ласної тристоронньої соціально-еко-
номічної ради підписано Територіаль-
ну угоду між облдержадміністрацією, 
обласною федерацією роботодавців 
та облпрофрадою на 2017–2020 роки.

Понад 300 науковців-аграріїв, знаних 
селекціонерів, керівників провідних 
агропідприємств, приватних фермерів, 
студентів стали учасниками Міжна-
родного дня поля на Київщині. Миро-
нівський інститут пшениці ім. В. М. Ре-
месла Національної академії аграрних 
наук України запросив учасників і гос-
тей ознайомитися з новітніми сортами 
зернових культур миронівської селек-
ції, сучасними технологіями в рослин-
ництві, пропозиціями в галузі догляду 
та захисту рослин, а також сільсько-
господарською технікою в дії.

83
зернових
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ДЕМОКРАТИЧНА 
І СОЦІАЛЬНО 
ОРІЄНТОВАНА?

На момент написання Осно-
вного Закону України 1996 року 
його цілком серйозно можна 
було назвати однією з найдемо-
кратичніших і найбільш соці-
ально орієнтованих Конституцій 
у Європі. На цьому наголошува-
ли як вітчизняні, так і зарубіжні 
юристи, хоча сам процес ство-
рення Конституції був тривалим 
та доволі проблематичним. З мо-
менту проголошення України як 
вільної та самостійної держави 
виникла гостра необхідність у 
розробці та прийнятті головного 
законодавчого документа, який 
буде регулювати діяльність кра-
їни та створювати гідні умови 
для її розвитку. Протягом до-
вгих 5 років діючі політики обго-
ворювали і вносили зміни в 
текст документа. І лише на по-
чатку весни 1996-го він був внесе-
ний на розгляд засідання парла-
менту, а вночі з 27 на 28 червня 
депутати нарешті прийняли 
Конституцію України. 

Народжена вночі, Конститу-
ція стала непростим компромі-
сом парламенту та тодішнього 
президента Леоніда Кучми. Де-

бати, суперечки, дискусії. Чис-
ленні перерви на обдумування і 
політичні торги. І все це на межі 
політичної кризи. Леонід Кучма 
наполягав на своєму варіанті 
устрою з надзвичайною концен-
трацією повноважень у Глави 
держави. Парламент на такий 
крок уперто не погоджувався. 
Президент вирішив заручитись 
підтримкою народу й оголосив 
про референдум, який мав відбу-
тися 25 серпня 1996 року. Тодіш-
ній склад Верховної Ради такий 
сценарій відверто налякав. По-
чалися відчайдушні спроби де-
путатського корпусу уникнути 
референдуму. Впродовж однієї 
доби практично безперервного 
засідання Верховна Рада ухва-
лює Конституцію, яка запрова-
дила компромісну президент-
сько-парламентську модель. Пе-
реважна більшість експертів 
оцінила її позитивно, бо в ній 
було зафіксовано національні 
інтереси і принципи, на яких 
мав базуватися розвиток Украї-
ни як національної держави.

Загалом, історію прийняття 
Конституції потрібно починати 
не з 27 червня, коли розпочалося 
найдовше засідання українсько-
го парламенту, а набагато рані-
ше. Конституція в Україні була 
і раніше – радянська, переробле-

на, із зупиненими частинами, 
доданими статтями, але вона 
була. Однак нова країна потре-
бувала оновленого «паспорта». 
Робота над Основним Законом 
переривалася через особистісні 
конфлікти та глухі кути ще в 
1993 році, але з виборами 1994-го 
відновилася з новою інтенсив-
ністю. Нова Конституція була 
необхідна новому президенту 
Леоніду Кучмі. З одного боку, 
потрібні були чіткі і ясні повно-
важення всіх гілок влади, а з ін-
шого, і звинувачення в цьому 
звучать донині, було бажання 
концентрації влади.

Так чи інакше, після бурхли-
вої ночі у Верховній Раді на ра-
нок 28 червня народ отримав 
власну Конституцію, а в кален-
дарі з’явилося нове державне 
свято. Відтоді з нагоди кожної 
річниці було сказано чимало 
гучних слів про чинну Консти-
туцію. Та якщо у перші 5 чи 6 ро-
ків домінували хвалебні епіте-
ти на її адресу, з кожним роком 
посилюється критичний тон ви-
словлювань. Наразі так звана 
конституційна ніч, на переко-
нання низки політологів, стала 
синонімом недоречності в кон-
ституційному процесі.

Які аргументи наводять екс-
перти? Не будемо перебирати 

всі, а назвемо лише один: 52 млн 
українців не брали участі в роз-
робці і прийнятті Конституції 
своєї країни. Відтак не випадко-
во, що за фактом від основопо-
ложних статей документа, ухва-
леного 1996 року, в українській 
дійсності вже не залишилося 
майже нічого. А словосполучен-
ня «соціально орієнтована» у пе-
реважної більшості населення 
викликає стійке роздратування.

СКАЛЬПЕЛЕМ ПО 
КОНСТИТУЦІЇ 

За час існування Конституції 
кожен президент намагався пере-
кроїти Основний Закон під себе. І 
завжди в жорсткому протистоян-
ні з депутатським загалом. Це 

вже стало традицією – змінювати 
баланс влади в країні.

10 років Україна існувала як 
президентсько-парламентська 
республіка. Із 2006 до 2010 років 
– парламентсько-президентська, 
далі – повернення до президент-
ської моделі, а нині – знову роз-
ворот на 180 градусів до парла-
ментсько-президентської. Екс-
перти переконують, що поява 
парламентсько-президентської 
республіки завжди зумовлюва-
лася побоюваннями частини елі-
ти повністю позбутися влади і 
бажанням зберегти свої позиції 
в сильному парламенті. І завжди 
це відбувалося після Майдану – 
2004-го і 2014-го. І як правило, за-
вжди після цього президенти тя-
жіли до узурпації влади. Хтось 
– поверненням до минулого 

Щорічно День Конституції України відзначається 28 червня. Влас-
не, саме ця дата стала визначною для нашої країни в 1996 році, коли 
Верховною Радою було прийнято першу Конституцію незалежної 
України. Учора по всій країні пройшли святкові заходи. Привітання, 
урочистості, концерти, фестивалі, виставки, вшанування пам’яті ви-
датних українців. Усе, аби підкреслити важливість державного свята 
– Дня Конституції.
Однак за 21 рік історії вона так і не стала основоположним докумен-
том, що задає правовий тон вітчизняній державності. З кожним ро-
ком дедалі більше статей втрачають навіть формальну актуальність. 
Чому? Над цим питанням розмірковують «Профспілкові вісті».

Марина СТАВНІЙЧУК, експерт Венеціанської 
комісії, голова правління ГО «За демократію 
через право»:

Ігор КОЛІУШКО, голова правління Центру політико-
правових реформ: 

 

ЖИТИ ЗА ОСНОВНИМ
ЗАКОНОМ КРАЇНИ
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Віктор ШИШКІН, екс-суддя Конституційного Суду 
України: 

Володимир ПИЛИПЕНКО, Представник України у 
Венеціанській комісії 2013–2017 років:

«С

 режиму, як Віктор Янукович, а 
хтось – через глибокі зміни 
Основного Закону, як сьогодні 
це робить Петро Порошенко.

А перші зміни до Конститу-
ції ініційовані ще 2003 року. 
Вони були тісно пов’язані з по-
діями виборів президента на-
прикінці 2004-го та Помаран-
чевою революцією. Вони по-
слабили владу президента, 
давши старт освоєнню парла-
ментсько-президентської фор-
ми правління.

Обраний у 2004 році Віктор 
Ющенко намагався ініціюва-
ти зміни до Конституції, але 
реалізувати свої плани так і 
не наважився. Його наступ-
ник на посаді президента Ві-
ктор Янукович пішов шляхом 
внесення змін до Конституції 

не через конституційний про-
цес, а через рішення Консти-
туційного Суду, який 1 жов-
тня 2010 року визнав некон-
ституційними зміни, ухвалені 
в грудні 2004 року, під час По-
маранчевої революції.

Про роль Конституційного 
Суду сказано й написано бага-
то. Дехто досить категорично 
називає його «кишеньковим» 
індикатором настроїв прези-
дентів. Свого часу він усупе-
реч букві і духу Основного За-
кону визнав другий президент-
ський термін Кучми першим, 
але Майдан-2004 перекреслив 
ретельно виписаний сценарій 
«Кучма – рятівник України», 
який би дав змогу Леоніду Да-
ниловичу після дискредитації 
Ющенка і Януковича вкотре 
стати «законно обраним» Гла-
вою держави. Згодом КС «усла-
вився» легітимацією здійсне-
ного режимом Януковича дер-
жавного перевороту, фіналь-
ною точкою якого стало рішен-
ня від 1 жовтня 2010 року, за 
яким була скасована конститу-
ційна реформа 2004 року, а 
чинний Глава держави отри-
мав права імені Кучми.

А вже в лютому 2014 під час 
подій Євромайдану та під тис-
ком українських і закордон-
них політиків президент Яну-
кович змушений був погоди-
тись на відновлення редакції 
Конституції 2004 року. 21 лю-
того 2014 року Верховна Рада 
проголосувала за відповідне 
рішення. Янукович, боячись 
за своє життя і награбовані в 
народу мільярди, кинувся на-
втьоки до свого кремлівського 
покровителя. 

Із січня 2015 року почався 
новий етап внесення змін до 
Конституції. Президент ство-
рив Конституційну комісію 
для опрацювання пропозиції з 
трьох ключових напрямів 

змін: децентралізація, рефор-
мування системи правосуддя 
та забезпечення прав людини. 
Причому Петро Порошенко не-
одноразово заявляв, що «голо-
вна ідея наступних конститу-
ційних змін – побудова силь-
ної держави через добробут і 
сталий розвиток громади». 
Себто, це про нас із вами. Та ні-
кого із нас – пересічних україн-
ців, до процесу змін Основного 
Закону не залучили, а до обго-
ворення не запросили. Лиш за-
декларували, що «парламент, 
державні політичні та громад-
ські сили і всі громадяни Укра-
їни повинні діяти консолідова-
но в справі вдосконалення 
Основного Закону».

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН

Теза про соціальну держа-
ву, записана в першій же стат-
ті Конституції, видається від-
верто лицемірною на тлі зрос-
тання тарифів на послуги 
ЖКГ і тотального зниження 
соціальних зобов’язань держа-
ви. Цілеспрямованість проце-
су підтверджує і той факт, що 
майже щомісяця Кабмін урі-
зає соціальні пільги. Напере-
додні Дня Конституції, напри-
клад, вийшла постанова, якою 
зменшується перелік профе-
сій, що мають право на достро-
ковий вихід на пенсію. В Уряді 
вже порахували, що повне ска-
сування норми раннього вихо-
ду на пенсію дозволить заоща-
дити бюджету Пенсійного 
фонду 50–60 млрд грн. Через та-
кий «соціальний демарш» 
можна дійти висновку, що для 
нинішньої влади національ-
ною ідеєю є не соціальна дер-
жава, а бездефіцитний бю-
джет, бо цього вимагає МВФ. 

Однак експерти перекону-
ють, що діючу Конституцію 

насправді треба «підправити» 
з урахуванням існуючих реа-
лій. Але не так, щоб це було 
вигідно нинішній владі, бо по-
тім прийде інша й почне змі-
нювати закон «під себе». 

Тож настав час, нарешті, 
збагнути, що Конституція – це 
Основний Закон України, тому 
писати її по-новому потрібно 
не для влади та її чиновників, 
а виключно для народу.

У ній все має бути викладено 
дуже чітко і зрозуміло, без спе-
ціальної термінології, аби ко-
жен громадянин міг знайти від-
повіді на найважливіші питан-
ня. Ідеальний приклад – 10 Бо-
жих заповідей, в яких дуже ла-
конічно втілено закони етики і 
моралі, спираючись на які, лю-
дині дуже просто зорієнтувати-
ся в житті. У нас же мало хто з 
простих громадян без юридич-
ної підготовки може подужати 
всі статті Конституції.

Провідні експерти вважа-
ють, що у Конституції мають 
бути виписані основні норми і 
положення про державу і пра-
ва громадян цієї держави. Усе 
інше повинно регулюватися 
окремими нормативними ак-
тами й законами, що потра-
пляють під ту чи іншу царину 
права. Та найважливіше, щоб 
перед Конституцією, як Осно-
вним Законом країни, всі були 
рівними. Не на папері, не фор-
мально, а в реальному житті. 
Бо наразі назвати українську 
Конституцію Основним Зако-
ном, який працює, стоїть на 
сторожі прав і свобод грома-
дян, можна лише з великою на-
тяжкою. Вона поки що радше 
інструмент політичної бороть-
би. Може, тому для більшості 
українців 28 червня так і не 
стало справжнім святом дер-
жавного значення. Просто в 
календарі додався ще один ви-
хідний. Цілком законний.

15
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Заключне заняття 2016–2017 на-
вчального року було присвяче-
не організаційній роботі та ко-
лективним договорам і угодам.

Президія комітету розглянула пи-
тання щодо виконання законодав-
ства про охорону праці відділом осві-
ти та навчальними закладами Со-
сницького району та здійснення гро-
мадського контролю профорганіза-
ціями за створенням безпечних умов 
праці. Звітували з даного питання 
начальник відділу освіти Сосниць-
кої РДА Михайло Дусь і голова Со-
сницької районної організації проф-
спілки Світлана Мостіпан.

Спільний пленум комітетів з по-
рядком денним «Про роботу коміте-
ту, первинних профспілкових орга-
нізацій Прилуцької міської організа-
ції щодо додержання статутних ви-
мог у частині організаційного та фі-
нансового зміцнення Профспілки, 
посилення виконавчої дисципліни, 
мотиваційних аспектів профспілко-
вого членства» відбувся на базі При-
луцької міської організації.

Робота виїзного пленуму була 
спланована так, що до його початку 
члени комітету обласної організації 
зустрілися у Прилуцькій міській раді 
з міським головою Ольгою Попенко, 
до речі, колишнім профлідером При-
луцького гуманітарно-педагогічного 
коледжу ім. І. Я. Франка. Вона розпо-
віла про важливі кроки у діяльності 
міськради для стабільного розвитку 
та функціонування закладів освіти 
міста, їх модернізації з метою надан-
ня високого рівня якості освіти та 
створення належних умов праці і со-
ціального захисту педагогічних пра-
цівників. На зустрічі також були при-
сутні начальник управління освіти 
Прилуцької міської ради Сергій Вовк, 
голова депутатської комісії з питань 
освіти, науки, культури та медицини 
Прилуцької міської ради, директор 
ЗОШ І–ІІІ ст. № 10 м. Прилуки Олек-
сандр Правосуд.

Після зустрічі відбувся пленум, 
на якому було дано оцінку діяльнос-
ті Прилуцької міської організації з 
питань виконання статутних вимог. 
З доповіддю виступила голова При-
луцької міської організації Тетяна 
Заголій, із співдоповіддю – заступ-

ник голови обл проф організації Ніна 
Дудка. 

Пленумом відзначено, що одним з 
пріоритетних напрямів діяльності 
міської організації є збереження чи-
сельності членів профспілки, засто-
сування нових мотиваційних аспек-
тів профчленства. Конкретні заходи 
комітету міської організації щодо со-
ціального, правового захисту праців-
ників відіграли свою позитивну роль 
у поверненні спілчан та залученні до 
міської організації нових членів.

У міській організації вироблена 
певна система координації діяльнос-
ті первинних профспілкових органі-
зацій. Щорічно проводиться міський 
конкурс на кращу первинну профор-
ганізацію, в усіх первинках практи-
кується проведення зборів з єдиним 
порядком денним.

Активізувалася робота щодо інфор-
маційного забезпечення членів проф-
спілки. Нещодавно створено сайт При-
луцької міської організації, первинні 
профорганізації мають власні сторін-
ки на сайтах закладів освіти. Одним з 
основних напрямів роботи є навчання 
профактиву, фінансування якого по-
стійно зростає. На посилення мотива-
ції профчленства спрямоване і колек-
тивно-договірне регулювання трудо-
вих та соціально-економічних відно-
син працівників. Неодноразово При-
луцька міська організація вступала в 
колективний трудовий спір з міською 
радою щодо вирішення питань соці-
ально-економічного захисту спілчан.

В обговоренні доповідей взяли 
участь члени комітетів Чернігів-

ської обласної та Прилуцької місь-
кої організацій профспілки. Всі ви-
ступаючі наголошували на тому, що 
в міській організації працюють 
справжні профлідери, які постійно 
шукають нові мотиваційні аспекти 
профчленства, дбають про збережен-
ня єдності і згуртованості Прилуць-
кого профспілкового загалу.

Голова Чернігівської обласної ор-
ганізації профспілки Тетяна Матве-
єва вручила Почесну грамоту облас-
ного комітету та цінний подарунок 
первинці Прилуцької ЗОШ І–ІІІ ст. 
№ 7, що визнана кращою в обласно-
му огляді-конкурсі за підсумками 
роботи 2016 року. Також було вруче-
но нагороди переможцям обласного 
огляду-конкурсу на кращі районну, 
міську та вишівську організації.

Учасники пленуму позитивно оці-
нили роботу комітету, первинних 
профорганізацій Прилуцької міської 
організації щодо додержання статут-
них вимог у частині організаційного 
та фінансового зміцнення профспіл-
ки, а також окреслили завдання для 
вдосконалення цієї роботи.

Члени комітету обласної органі-
зації також ознайомилися з діяль-
ністю первинних профорганізацій 
центру творчості дітей та юнацтва 
Прилуцької міської ради, гімназії 
№ 5 ім. Віктора Затолокіна, кому-
нального закладу «Прилуцький на-
вчально-реабілітаційний центр» та 
ЗОШ І–ІІІ ст. № 7 м. Прилуки.

Вл. інф. Обласної організації 
ППОіНУ

Навчальний рік у системі 
профспілкової освіти Чер-
нігівська обласна проф-
організація завершила на-
вчанням голів організацій-
них ланок, засіданням 
президії та спільним пле-
нумом комітетів Чернігів-
ської обласної організації  
і Прилуцької міської орга-
нізації профспілки.

ЧЕРНІГІВЩИНА

ЛІДЕРИ СТРУКТУРНИХ 
ЛАНОК У ПРИЛУКАХ: 

ПРЕЗИДІЯ, ПЛЕНУМ, СЕМІНАР

ЗАКАРПАТТЯ

Враховуючи побажання 
членів профспілки, пре-
зидія облпрофорганіза-
ції прийняла рішення 

оздоровити на морі, в Одеській 
області, чотири групи по 50 ді-
тей працівників закладів і 
установ охорони здо ро в’я та са-
наторіїв нашого краю.
Перша група дітей вже виїха-

ли на відпочинок у ТОВ «Дитя-
чий заклад санаторного типу 
«Сергіївка», розташований у 
смт Сергіївка Білгород-Дні-
стровського району на Одещи-
ні. Вони оздоровлюватимуть-
ся на морі протягом 14 днів. 
Керівником групи призначено 
голову первинної проф-
організації обласного Центру 
профілактики та боротьби із 
СНІДом Наталію Гудюк. 

Цього року відпочиваль-
никами «Гармонії» 
стали 96 юних талан-
тів з усієї області – пе-

реможці міжнародних, все-
українських та обласних твор-
чих конкурсів. 
Відкриття ювілейної табірної 
зміни цього року пройшло по-
новому. Незмінний керівник 
табору – директор Чинадіїв-
ської дитячої школи мистецтв 
Михайло Фендик запросив до 
табору його колишніх вихо-
ванців, а нині працівників 
культурно-мистецьких закла-
дів та студентів навчальних 
закладів культури. Молоді фа-
хівці подарували численним 
присутнім захоплюючий 
яскравий концерт, надихнув-
ши юні обдарування на копіт-
ку роботу з удосконалення 
своєї творчої майстерності.
На відкритті табору вихован-
ців «Гармонії» тепло привіта-
ли голова обласної профспіл-
кової організації працівників 

культури Наталія Товтин, на-
чальник управління культури 
Закарпатської облдержадмі-
ністрації Вікторія Фролова, 
голова Мукачівської РДА Сер-
гій Гайдай, голова облпрофра-
ди Володимир Фленько, керів-
ник табору Михайло Фендик. 
Три тижні, які юні таланти 
проведуть у «Гармонії», – це 
дні поєднання творчих уподо-
бань із змістовним відпочин-
ком на лоні мальовничої при-
роди Карпат, нові зустрічі і 
знайомства, творчі конкурси й 
змагання, цікаві подорожі та 
екскурсії. Цього сезону в табо-
рі за підтримки його організа-
торів облаштовано літній ам-
фітеатр, а в перспективі тала-
новиті діти отримають і влас-
ний плавальний басейн. Своє-
рідним творчим звітом стане 
для обдарованих дітей заключ-
ний концерт юних талантів на-
прикінці табірної зміни. 

Добірку підготував  
Сергій БАРАНЧИКОВ

Фото автора

Під час літніх шкільних канікул Закарпатська облас-
на організація профспілки працівників охорони 
здоров’я (голова Володимир Турок) вважає оздоров-
лення дітей працівників своєї галузі одним з пріори-
тетних напрямів діяльності профспілки, всіх її ланок. 

Свій ювілейний 25-й сезон розпочав єдиний в Укра-
їні дитячий оздоровчий заклад подібного профілю – 
літній оздоровчий табір «Гармонія» для творчо об-
дарованих дітей, який працює у селищі Чинадієво. 
Організаторами цього унікального дитячого закла-
ду є управління культури Закарпатської облдерж-
адміністрації та обласна профспілкова організація 
працівників культури. 

ОЗДОРОВЛЕННЯ

ТАБІРНА ЗМІНА 

КОМЕНТАР
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Свято відбулося у провідному 
в краї коледжі легкої про-
мисловості за участю та іні-
ціативою голови обласної  

галузевої профспілки Лесі Дереш.
Присутність і виступи на урочис-

тому заході очільника обласної ви-
конавчої влади Олега Синютки, за-
ступника голови обласної ради де-
путатів Володимира Гірняка, прези-
дента – голови правління Асоціації 
«Укрлегпрому» Тетяни Ізовіт, голо-
ви профільного департаменту ОДА 
Романа Филипіва, голови Львів-
ської обласної організації робото-
давців галузі Михайла Чемериса, 
депутата міськради Вікторії До-
вжик було неформальним підтвер-
дженням поважної ролі галузі лег-
прому, на Львівщині зокрема.

За показниками, які назвала в 
своєму виступі гостя з Києва Тетяна 
Ізовіт, підприємства легкої промис-
ловості Львівщини займають перше 
місце в сегменті цього товаровироб-
ництва в Україні. Так, області нале-
жить 15% від реалізації товарів га-
лузі в державі. 

«Завдяки таким керівникам, як 
голова правління ТОВ «Дюна-веста» 
Людмила Качурівська, – зазначила 
Тетяна Ізовіт, – вдалося відстояти 
український ринок для якісних ві-
тчизняних панчішно-шкарпеткових 
виробів. Це дає надію: хто бореться, 
той досягає мети». 

Йдеться, насамперед, про якість 
і чесність проведення тендерів на 
пошиття того ж обмундирування 
для Української армії, починаючи 
із спідньої білизни. Бо, як зазначив 
у своєму виступі голова обласної ор-
ганізації роботодавців Михайло Че-
мерис, «тендери дивним чином ви-
грають випадкові персонажі. Близь-
кі не стільки до відповідного вироб-
ництва, скільки до можновладців. 
Тоді звертаються до нас… А це ко-
штує державі і платникам податків 
зайву копійку…».

Керівники підприємств Ярослав 
Коколюс, Володимир Звонар, Ганна 

Приймак зосередили 
увагу присутніх пред-
ставників влади на ка-
дровому забезпеченні, 
яке стало проблемою че-
рез низьку (7 тис. грн), 
порівняно із середньою 
у промисловості, зар-
платою. Тож іде «вими-
вання» спеціалістів за 
кордон. Чітко, до при-

кладу, не визначено на законодав-
чому рівні для випускників, які вчи-
лися за державний кошт, 2–3-річно-
го терміну відпрацювання за на-
правленням на вітчизняних підпри-
ємствах. Пропонується прописати в 
законі обов’язкове повернення дер-
жаві витрат випускниками, які ви-
користали кошти вітчизняних плат-
ників податків на навчання і не го-
тові працювати за направленням. 
Ми, мовляв, поважаємо права люди-
ни, але чому український податко-
давець має дбати про наші 
кадри для сусідніх дер-
жав? Водночас, за 
словами керівника 
підприємства «Га-
лант» Ганни При-
ймак, в області 
бракує щонай-
менше 3–4 тис. 
швачок, у тому 
числі кравців.

Пролунала про-
позиція зменшити 
імпортозалежність 
галузі від сировини та 
повернути західним регіо-
нам України – колись провідним у 
вирощуванні льону та виробництві 
льоноволокна, це виробництво, про-
рахувавши можливі ринки і вну-
трішні потреби фабрик з виготов-
лення популярної у світі тканини. 
Це питання вищої державної влади 
– вивчення та лобіювання для Асо-
ціації «Укрлегпрому».

Директор Львівського вищого 
профтехучилища побутового обслу-
говування Леся Максимів наголоси-
ла на введенні нових стандартів на-
вчання кравців і вищої мобільності 
підготовки кадрів, співпраці з під-
приємствами на новому партнер-
ському рівні. Оплата праці практи-
кантів училища, за словами керів-
ника закладу, поповнює не лише по-
забюджетну казну навчального за-
кладу для оплати комунпослуг та 
на інші, визначені законом цілі, а й 
забезпечує додаткові до стипендії 

доплати учням, що стимулювало 
збільшення потоку абітурієнтів на 
здобуття професії кравця. За раху-
нок спецкоштів відкривається 
центр інноваційного кравецтва. 
Проблемою залишається державне 
фінансування на модернізацію на-
вчально-технічної бази училища, 
профтехосвіти загалом.

Аби не склалося враження, що свя-
то для працівників легкої промисло-
вості – тільки підстава та нагода для 
ділової розмови із стороною влади, 
хоч це теж складова їхнього виробни-
чого життя, зазначимо: десятки ке-
рівників, голів первинних профорга-
нізацій були відзначені Подяками 
облдержадміністрації, облради, 
ФПУ, обласної організації та Цен-
трального комітету галузевої проф-
спілки, Об’єднання профспілок 
Львівщини. Серед відзначених Все-
українською організацією легпрому 
– голова обласної організації проф-

спілки працівників легкої та 
текстильної промисло-

вості, сподвижниця 
галузі легпрому 

Леся Дереш, Подя-
кою облради – ди-
ректор коледжу 
легкої промисло-
вості Неля Креде-
нець. У залі були 

присутні десятки 
її вихованців – сту-

дентів коледжу, се-
ред яких і онучка пані 

Лесі, що ще раз підтвер-
джує вже сімейну відданість і 

традицію. Це про них, нинішніх сту-
дентів та майбутнє України, вела 
мову ця поважна публіка.

Першокурсниці факультету мо-
дельєрів-конструкторів Вікторія 
Луцан із Жовкви та Лілія Бурчак із 
Львова переконані: у виборі профе-
сії не помилилися, тут їм «навіть 
краще, комфортніше, ніж у школі, 
бо йдуть по прямій з чудовими на-
ставниками у свій завтрашній 
день». Свято прикрасив показ ко-
лекції одягу «Кавалір» вихованців 
коледжу, яка була успішно презен-
тована на всеукраїнському рівні та 
в Арабських Еміратах. Свої творчі 
надбання продемонстрували юні 
модельєри Міжнародного центру 
профтехосвіти та художнього моде-
лювання, Львівського ліцею побуто-
вого обслуговування.

Ольга ЛОБАРЧУК

Цей афоризм процитував у своєму приві-
танні під час урочистостей з нагоди про-
фесійного свята працівників легкої та тек-
стильної промисловості голова Львівської 
облдержадміністрації Олег Синютка. Цю 
галузь зберегли і винесли на своїх плечах, 
відстояли для народу та держави україн-
ські жінки, яких у галузі 75%. 

ЛЬВІВЩИНА «Це наша ма-
ленька проф-
спілкова част-
ка в спільну 

перемогу, – зазначив Сер-
гій Мартинюк. – Хочу по-
дякувати Голові ФПУ Гри-
горію Осовому та всім 
спілчанам за небайду-
жість і підтримку. Згадай-
те українське: «Не кажи, 
що зробиш, а кажи, що 
зробив». Ми знаємо один 
одного ще з часів Майда-
ну, тому й співпрацюємо».
«Знаю пана Сергія як не-
скореного патріота, – ска-
зала пані Наталія Тарасо-
ва. – Він завжди тримає 
слово, і з ним легко пра-
цювати. Нехай ця, хоч і 

невеличка, допомога на-
дійде нашим воякам. Ко-
мусь необхідні кошти, ко-
мусь необхідний протез. 
Тож маленькими справа-
ми робимо великі!».
Як запевнили очільники 
благодійних організацій 
«Лелеко» та «Лелекера», 
вони й надалі робитимуть 
свою справу: збирати 
кришки, оздоровлювати 
вояків, допомагати роди-
нам і дітям. «Єднаймося 
друзі, Україна одна, і ра-
зом ми сила! Нам ніхто не 
допоможе, окрім нас са-
мих»,– наголосив Сергій 
Мартинюк.

Вл. інф. БМФ «Лелеко»

По-різному склало-
ся життя у колиш-
ніх випускників. 
Приміром, Люд-

мила Білокриницька бага-
то років віддала роботі на 
підприємствах обласного 
центру. Тут же трудилась 
і Марія Кец. Ганна Кметь 
закінчила технікум 
зв’язку, працювала у ви-
робничому об’єднанні 
електрозв’язку. Лариса 
Параскевич обиралась го-
ловою райкому профспіл-
ки працівників споживчої 
кооперації, викладала в 
Хмельницькому націо-
нальному університеті. 
Віктор Юзвак та Марія 
Пиндик працювали в обл-
споживспілці. Анатолій 

Рожко шоферує у Ка м’ян-
ці-Подільському, а його 
колега Петро Юзвак – на 
станції швидкої допомоги 
в Хмельницькому.
Випускники 1972-го по-
клали квіти на могили 
своїх улюблених вчите-
лів, які розкривали перед 
ними дивосвіт хімії й ма-
тематичних теорем, вчи-
ли мови і культури вели-
кого народу.
Від усього серця хотілося 
б подякувати нашим 
шкільним друзям Валі та 
Раї Дмитришиним, котрі 
організували нам зустріч 
з далекою шкільною 
юністю.

Валерій МАРЦЕНЮК

5 червня радник Голови Федерації профспі-
лок України, голова Благодійного медичного 
фонду «Лелеко» Сергій Мартинюк передав 
25 кг пластмасових кришок голові Благодій-
ного фонду «Лелекера» Наталії Тарасовій.

17 червня відбулася зустріч випускників 1972 
року Грузевицької ЗОШ І–ІІІ ст. Хмельниць-
кого району. Дехто з нас навіть не впізнали 
один одного, бо ж скільки часу минуло!

КИЇВ  

ХМЕЛЬНИЧЧИНА  

МАЛЕНЬКИМИ 
СПРАВАМИ РОБИМО 

ВЕЛИКІ

ПОБАЧЕННЯ З ЮНІСТЮ

«ЯКА ВОНА ВАЖКА, ЦЯ ЛЕГКА 
ПРОМИСЛОВІСТЬ»

ПІД-
ПРИЄМСТВА 

ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛО-
ВОСТІ ЛЬВІЩИНИ ЗА-

ЙМАЮТЬ ПЕРШЕ МІСЦЕ В 
СЕГМЕНТІ ЦЬОГО ТОВАРОВИ-
РОБНИЦТВА В УКРАЇНІ – ОБ-

ЛАСТІ НАЛЕЖИТЬ 15% ВІД 
РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ГА-

ЛУЗІ В ДЕРЖАВІ.
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Відповідно до чинного законо-
давства, з метою реалізації 
творчих і виробничих зді-
бностей людей з інвалідністю 

та з урахуванням індивідуальних 
програм реабілітації їм забезпечу-
ється право працювати на підприєм-
ствах, в установах, організаціях, а 
також займатися підприємницькою 
та іншою трудовою діяльністю, яка 
не заборонена законом.

Відповідно до статті 18 Закону 
України «Про основи соціальної за-
хищеності інвалідів в Україні» під-
приємства, установи й організації за 
рахунок коштів Фонду соціального 
захисту інвалідів або за рішенням 
місцевої ради за рахунок власних 
коштів, у разі необхідності, створю-
ють спеціальні робочі місця для пра-
цевлаштування інвалідів, здійсню-
ючи для цього адаптацію основного 
і додаткового обладнання, техніч-
ного оснащення та пристосування 
тощо з урахуванням обмежених 
можливостей інваліда.

Відмова в укладенні трудового 
договору або в просуванні по 
службі, звільнення за ініціативою 
адміністрації, переведення інвалі-
да на іншу роботу без його згоди з 
мотивів інвалідності не допускаєть-
ся, за винятком випадків, коли за ви-
сновком медико-соціальної експерт-
ної комісії (МСЕК) стан його здоров’я 
перешкоджає виконанню професій-
них обов’язків, загрожує здоров’ю і 
безпеці праці інших осіб, або продо-
вження трудової діяльності чи зміна 
її характеру та обсягу загрожує по-
гіршенням здоров’я інвалідів.

Забезпечення прав людей з інва-
лідністю на працевлаштування та 
оплачувану роботу, в тому числі з 
умовою про виконання роботи вдо-
ма, здійснюється шляхом їх безпосе-

реднього звернення до підприємств, 
установ, організацій чи до держав-
ної служби зайнятості.

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про реабі-
літацію інвалідів в Україні», робоче 
місце інваліда – це місце або вироб-
нича ділянка постійного чи тимча-
сового перебування особи у процесі 

трудової діяльності на підприєм-
ствах, в установах і організаціях; 
спеціальне робоче місце інваліда – 
окреме робоче місце або ділянка ви-
робничої площі, яка потребує додат-
кових заходів з організації праці 
особи з урахуванням її індивідуаль-
них функціональних можливостей, 
обумовлених інвалідністю, шляхом 
пристосування основного і додатко-

вого устаткування, технічного об-
ладнання тощо.

Підбір робочого місця здійснюєть-
ся переважно на підприємстві, де на-
стала інвалідність, з урахуванням по-
бажань такого працівника, наявних у 
нього професійних навичок і знань, а 
також рекомендацій медико-соціаль-
ної експертизи. Підприємства, уста-
нови, організації, фізичні особи, які 
використовують найману працю, 
зобов’язані виділяти та створювати 
робочі місця для працевлаштування 

людей з інвалідністю, у тому числі 
спеціальні робочі місця, створюва-
ти для них умови праці з ураху-
ванням індивідуальних програм 
реабілітації і забезпечувати інші 
соціально-економічні гарантії, 
передбачені чинним законодав-

ством, надавати державній службі 
зайнятості інформацію, необхідну 

для організації працевлаштування 
інвалідів, і звітувати Фонду соціаль-
ного захисту інвалідів про зайнятість 
та працевлаштування осіб з інвалід-
ністю у порядку, встановленому Кабі-
нетом Міністрів України. 

Особам з інвалідністю, які не ма-
ють змоги працювати на підприєм-
ствах, в установах, організаціях, 
державна служба зайнятості допо-
магає у працевлаштуванні з умовою 
про виконання роботи вдома. Люди 
з інвалідністю можуть залучатися 
до оплачуваних громадських робіт 
за їхньою згодою.

Чи можуть особи з інвалід-
ністю працювати? Яким чи-
ном здійснюється підбір ро-
бочого місця для таких пра-
цівників?

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З 
ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Змушена звільнитися за переведенням на 
інше місце роботи через переїзд до нового 
місця проживання. Чи збережеться за 
мною право на щорічну відпустку?

Відповідно до ст. 81 КЗпПУ, за бажанням пра-
цівників, переведених на роботу з одного під-
приємства, установи, організації на інше під-
приємство, в установу, організацію, які не ви-

користали за попереднім місцем роботи повністю 
або частково щорічну основну відпустку і не одержа-
ли за неї грошової компенсації, щорічна відпустка 
повної тривалості надається до настання 6-місячного 
терміну безперервної роботи після переведення. 
Якщо працівник, переведений на роботу на інше 
підприємство, в установу, організацію, повністю 
або частково не використав щорічні основну та до-
даткові відпустки і не одержав за них грошову ком-
пенсацію, то до стажу роботи, що дає право на що-
річні основну та додаткові відпустки, зараховуєть-
ся час, за який він не використав ці відпустки за по-
переднім місцем роботи.

Працівниця, яка є 
одинокою матір’ю 
та виховує трьох 
дітей, подала зая-
ву про надання їй 
додаткової соці-
альної відпусти 
тривалістю 10 
днів. Проте адміністрація компанії їй від-
мовила. Чи правомірні такі дії?

Чинним законодавством гарантовано право 
працівника на додаткову соціальну відпуст-
ку та заборонено обмежувати чи не дотриму-
вати гарантовані законодавством пільги. Ло-

кальні нормативні акти чи колективний договір, 
що зменшують встановлені державою гарантії, ви-
знаються недійсними.
За ненадання такої соціальної відпустки роботода-
вець несе адміністративну відповідальність, перед-
бачену ст. 41 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, у вигляді накладення штрафу, що 
становить від 100 до 300 неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян.
Додаткові соціальні відпустки не мають строку дав-
ності, тому працівниця має право на таку відпустку 
за всі попередні невикористані періоди, крім того, у 
разі звільнення вона має право на компенсацію за 
всі роки роботи, протягом яких вона мала право на 
соціальну відпустку.

Чи може роботодавець 
звільнити працівника з 
роботи, якщо той 
отримав інвалідність?

За п. 2 ст. 40 Кодексу 
законів про працю 
України, факт вста-
новлення інвалід-

ності не може бути підста-
вою для звільнення праців-
ника, оскільки звільнення з 
мотивів інвалідності забо-
ронене законом. Водночас 

допускається звільнення 
інваліда у випадках, коли 
за висновком медико-соці-
альної експертної комісії 
стан його здоров’я пере-
шкоджає виконанню про-
фесійних обов’язків або 
продовження трудової ді-
яльності може призвести 
до погіршення здоров’я ін-
валіда.
Вирішення питання про 
умови подальшої роботи ін-
валіда або про його звіль-

нення залежить від висно-
вків МСЕК про характер та 
умови праці, які зазнача-
ються на зворотному боці 
довідки до акта огляду 
МСЕК про встановлення 
групи інвалідності.
Після отримання висновку 
МСЕК про умови і характер 
праці працівника, якому 
встановлено інвалідність, 
роботодавець повинен ви-
значити можливість ство-
рення для нього належних 

умов праці. Якщо існує 
можливість створення 
умов праці, рекомендова-
них МСЕК, роботодавець 
повинен їх забезпечити.
Звільнення працівника за 
п. 2 ст. 40 КЗпП України до-
пускається лише у разі не-
можливості переведення 
його на іншу роботу або 
створення умов праці від-
повідно до висновку меди-
ко-соціальної експертної 
комісії.

ПРАВО НА ВІДПОЧИНОК 
У РАЗІ ПЕРЕВЕДЕННЯ  

НА ІНШУ РОБОТУ

ЯКЩО КЕРІВНИК 
ВІДМОВИВ ОДИНОКІЙ 

МАТЕРІ У ВІДПУСТЦІ

ЧИ МОЖУТЬ ЗВІЛЬНИТИ ПРАЦІВНИКА-ІНВАЛІДА?

ЗА ПЕВНИХ ОБСТАВИН

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

РОБОЧЕ МІСЦЕ

 ПІДБІР 
РОБОЧОГО 

МІСЦЯ ЗДІЙСНЮЄТЬ-
СЯ ПЕРЕВАЖНО НА ПІД-

ПРИЄМСТВІ, ДЕ НАСТАЛА ІН-
ВАЛІДНІСТЬ, З УРАХУВАННЯМ 

ПОБАЖАНЬ ТАКОГО ПРАЦІВНИ-
КА, НАЯВНИХ У НЬОГО ПРОФЕ-

СІЙНИХ НАВИЧОК І ЗНАНЬ, 
А ТАКОЖ РЕКОМЕНДАЦІЙ 

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ.
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Молодь стає тією рушій-
ною силою соціально-
економічного розвитку, 
яка в подальшому буде 

визначати пріоритети розвитку 
України як сучасної європей-
ської держави. Розуміючи всю 
важливість ролі молодих людей 
в становленні та розвитку проф-
спілкового руху й молодіжної 
ініціативи за сприяння дансько-
українського проекту в Проф-
спілці працівників оборонної 
промисловості України було 
проведено низку навчальних се-
мінарів для профспілкових ак-
тивістів. Уже стало доброю тра-
дицією проведення молодіжних 
заходів за участю дансько-укра-
їнського проекту, завдяки яко-
му молодь профспілки має змо-
гу знайомитися з найкращими 
традиціями та досвідом діяль-
ності данських профспілок.

Участь у семінарах взяли 
більше 40 молодих профспілко-
вих активістів з усієї України. 
Було розглянуто наступні теми: 
«Виклики та загрози щодо збе-
реження молодіжного трудово-
го потенціалу в умовах сього-
дення», «Аудит колективних до-
говорів у розділі «Молодіжна за-
йнятість», «Колективні перего-
вори на підприємстві як форма 
для залучення нових членів 
профспілки», «Органайзинг як 
форма побудови сильної проф-
спілки», «Планування роботи 
молодіжної організації». У про-
цесі навчання використовува-
лись матеріали Федерації проф-
спілок України, досвід міжна-
родного профспілкового руху, 
методичні розробки Академії 
праці, соціальних відносин та 
туризму ФПУ, дані наукових до-
сліджень, розроблені учасника-
ми дансько-українського проек-
ту, інформаційні матеріали й 
угода Данської профспілки 3F.

Велике зацікавлення в учас-
ників семінару викликала дис-
кусія «Аудит колективних дого-

ворів у розділі «Молодіжна за-
йнятість». У ході дискусії вияв-
лено низку проблем, що відно-
сяться до розділу колективного 
договору «Молодіжна зайня-
тість». Чимале занепокоєння ви-
кликає можливість великого від-
току молоді з робочих місць під-
приємств після введення безвізо-
вого режиму з країнами ЄС. Це 
негативно позначиться як на 
профспілковій організації, так і 
профспілковому русі загалом. 
Профспілковому активу необхід-
но негайно вирішувати і запобі-
гати проблемам, пов’яза ним з 
цими викликами, порушувати 
питання перед адміністрацією 
підприємства про збільшення за-
робітної плати і введення євро-
пейських соціальних норм. 
Також на семінарі було 
акцентовано увагу 
на необхідності 
вдосконалення 
законодавства 
України в сфері 
молодіжної за-
йнятості і збере-
ження молодіж-
ного трудового по-
тенціалу. Велике за-
непокоєння учасників 
семінару викликає демо-
графічна криза в Україні і її 
вплив на соціально-економічний 
розвиток держави, недостатні 
соціальні стандарти для розви-
тку інституту сім’ї та збільшен-
ня народжуваності тощо.

Учасникам семінару було за-
пропоновано опрацювати до-
свід міжнародного профспілко-
вого руху з питань запобігання 
відтоку працівників з підпри-
ємств. Вивчаючи специфіку 
міжнародного профспілкового 
руху, значне зацікавлення ви-
кликав розгляд тарифних угод 
Данії та Ig-Metall, порівняння 
заробітних плат у країнах ЄС і 
пострадянських країнах, а та-
кож рівень погодинної заробіт-
ної плати в різних країнах.

Учасники навчання зазнача-
ли, що в умовах сьогодення від-

бувається дис-
кримінація пра-

цівників за ві-
ком і статтю, 
що негативно 
відбивається 
на матеріаль-

ному забезпе-
ченні. Турбує 

той факт, що при 
скороченні штату 

на виробництві перева-
гу віддаватимуть працівникам 
передпенсійного віку. У ході 
дискусії було вироблено пропо-
зиції до внесення в колективні 
договори і угоди пунктів, які га-
рантуватимуть молоді перена-
вчання або підвищення профе-
сійної компетентності, що до-
зволить конкурувати на ринку 
праці, віддавати перевагу моло-
ді при проведенні конкурсних 
відборів на певні посади і т. ін.

Також обговорювалося пи-
тання децентралізації і вплив її 
процесів на профспілкову ді-
яльність, з огляду на зміщення 
акценту в бік місцевих громад. 
Хоча ще не розроблено доскона-
лих механізмів проведення де-
централізації влади в Україні, 
на часі питання приведення 
норм соціальних гарантій, еко-

номічних показників, створен-
ня нових робочих місць, недопу-
щення скорочення існуючих ро-
бочих місць на території гро-
мад. Учасники семінару заяви-
ли про свою готовність брати 
участь у роботі громадських рад 
на місцях, висувати свої канди-
датури при формуванні управ-
ління громадами, вносити свої 
пропозиції щодо розвитку тери-
торії і громади, що надалі забез-
печить належний рівень соці-
альної захищеності всіх грома-
дян за допомогою активної 
 діяльності.

Не залишилися поза увагою 
останні законопроекти та зако-
нодавчі акти, прийняті в Украї-
ні (щодо підвищення пенсійно-
го страхового стажу, трудового 
законодавства, Закон України 
№ 1774-VIII від 06.12.2016 «Про 
внесення змін до деяких законо-
давчих актів України»).

Ще одним напрацюванням 
стало планування роботи моло-
діжної організації. Було запро-
поновано низку цікавих заходів 
з великою мотиваційною скла-
довою: «Профспілковий віта-
мін», «Анкетування молоді з ме-
тою вибору пріоритетних захо-
дів на півріччя», «Привітання з 
днем народження на прохід-
ній», «Стенд «Трудові династії», 
«Інформаційний листок «Вони 
покращили наше життя» та ін. 
Учасники заходу наголошували 
на тому, що необхідно мати мо-
лодіжного представника в проф-
комі для вирішення проблем 
молоді на рівні підприємства 
або профспілки.

Саме тоді, коли будуть нада-
ватися достатні гарантії щодо 
здійснення активної профспіл-
кової діяльності на всіх рівнях 
та створення умов для всебічно-
го розвитку молодої людини, 
вона буде здатною і матиме ба-
жання спрямовувати свій потен-
ціал на створення суспільства 
майбутнього.

Лілія ГУСЕЧКО,
учасниця третьої групи 
дансько-українського 

проекту

НАВЧАННЯ

Розвиток соціально-економічної ситуації в Україні обумовлює необхідність розробки шляхів стабілізації соціальних процесів, за-
безпечення якісної підготовки профспілкових управлінських кадрів, спрямованих на відтворення інтелектуального потенціалу сус-
пільства. Перспективи збереження трудового потенціалу нерозривно пов’язані з процесами інтеграції молоді в усіх сферах суспіль-
ного життя, оскільки вона є провідником соціальних змін, економічного розвитку й технічного прогресу України, а також гідною змі-
ною і збереженням профспілкових завоювань і традицій. Це обумовлює важливість реалізації ефективної профспілкової молодіж-
ної політики, яка максимально має відповідати потребам молодої людини як на робочому місці, так і в суспільстві загалом.

ВІДГУКИ ПЕРВИННИХ 
ПРОФСПІЛКОВИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ СВІДЧАТЬ 
ПРО ТЕ, ЩО УЧАСНИКИ 

ДАНОГО ЗАХОДУ:

МОЛОДІЖНИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ РУХ 
В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

 НЕОБХІДНО 
РОЗГЛЯДАТИ 

МОЛОДЕ ПОКОЛІН-
НЯ ЯК АКТИВНУ СУС-
ПІЛЬНУ СИЛУ І СТРА-

ТЕГІЧНИЙ РЕСУРС 
РОЗВИТКУ НАШОЇ 

КРАЇНИ.
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НАРОДНОМУ ХОРУ 
«ОСВІТЯНКА» – 65

Історія хору «Освітянка» з м. Горохо-
ва, що на Волині, розпочалася 65 ро-
ків тому. З покоління в покоління ко-
лектив несе людям радість спілкуван-
ня з українською піснею.

Керівниками хору були талановиті май-
стри Назар Димнич, Григорій Бакаль-
чук, Хома Грушковський, а тодішніми 
завідувачами народним відділом осві-

ти – Іван Пляцок, Феофіл Захарчук. Профспіл-
ку освітян очолювали Іван Самойленко, Ва-
силь Герасименко.
Керували хором у 1960–1970 роках Петро Ста-
рушик, Валентин Рихтовський. У 1976–1977 ро-
ках роботу хору відновила Надія Середа, то-
дішній інспектор райвно. Її роботу продовжи-
ла голова райкому профспілки Надія Гера-
щенко, а начальником відділу освіти був 
Олексій Слабецький.
Як згадує Олександр Ліпський, Надія Гера-
щенко організовувала триденні екскурсії до 
Прибалтики, Білорусі. Керував хором Юрій 
Федорчук, учитель музики Берестечківської 
десятирічки.
З 1982 року й до сьогодні незмінним керівни-
ком є Володимир Онищук, справжня душа ко-
лективу. Глибокої шани і поваги заслугову-
ють не тільки виконавці, а й керівник хору Во-
лодимир Онищук та керівник оркестру Ігор 
Касько, балетмейстер Василь Юрчук, аранжу-
вальник Олександр Шепшелей.
2004 року на обласному огляді художньої са-
модіяльності у м. Луцьку аматорський колек-
тив став переможцем. У 2007 році, за сприяння 
голови райкому профспілки працівників осві-
ти і науки Євгенії Карп’як «Освітянці» присво-
єно звання «Народний аматорський колектив 
профспілок України».
Велику увагу колективу приділяє нинішній 
очільник освіти Горохівщини Віктор Білик. Го-
лова районного комітету профспілки Євгенія 
Карп’як спільно з управлінням освіти постійно 
турбуються про моральну та матеріальну під-
тримку колективу, придбали сучасну музичну 
апаратуру й інструменти, пошили костюми 
для танцювального колективу і хору.

Тетяна НЕДАЙБОРЩ,
член профспілкової організації СЗОШ № 17

НА ОЛІМПІ  
ДУХОВНОЇ МУЗИКИ

Фестиваль «Хайнувка–2017» 
тривав 5 днів, на ньому ви-
ступили 26 хорів з України, 
Польщі, Литви, Молдови, 

Румунії, Білорусі та Росії. Міжнарод-
не журі присудило нагороди в п’яти 
категоріях: парафіяльних хорів, само-
діяльних світських хорів, дитячо-мо-
лодіжних хорів, хорів музичних ака-
демій та професійних хорів. Результа-
ти фестивалю, який є одним з найваж-
ливіших заходів у світі, що представ-
ляють та популяризують церковну 
музику, були оголошені перед за-
ключним головним концертом у Під-
ляській опері та філармонії у Білосто-
ку. Загалом з п’яти категорій серед 
різних країн у чотирьох – аматорські 
світські хори, професій-
ні, парафіяльні та му-
зичних закладів різного 
типу – перемогу здобула 
Україна. На цьогорічно-
му фестивалі нашу краї-
ну представили сім хо-
рів: з мм. Рівного, Дні-
пра, Житомира, Вінниці, 
Івано-Франківська та 
два колективи з Києва.

Народна хорова капе-
ла «Днiпро» завоювала 
перше місце у категорії 
непрофесійних хорів, 
розділивши перемогу з 
академічним хором Вій-
ськової технічної акаде-
мії з Варшави. Хористи 
виконали п’ять творів: 
«Чотириголосу літур-

гію» Миколи Дилецького (частини: 
«Єдинородний си-
не», «Прийдіте по-
клонімся», «Святий 

Боже»), «Радуйтеся, 
праведнії» Максима 
Березовського, дві 
пісні з циклу «Світ-
лі піснеспіви» Ві-
кторії  Польової 
(«Благаго Царя Бла-
гая Мати», солістка 
Наталія Купрінен-
ко, «Тропарь Хрис-
ту»), «Достойно є» 
Івана Небесного, ду-
ховний концерт «По-
каянія відкрий мені 
двері, Життєдавче» 
Ігоря Тилика.

Наприкінці офі-
ційної церемонії на-

городження всі хори – а це понад 
1 тис. учасників фестивалю – спільно 
виконали «Многая лета».

Міжнародний фестиваль церковної 
музики проводиться з 1981 року, спо-
ч а т к у  в  п о л ь с ь к і й  Х а й н у в ц і 
(Hajnówka), яку залишили в його на-
зві, а з 2003 року – в Білостоку. Під-
ляське воєводство вважається цен-
тром православ’я в Польщі. У травні 
там проходять два фестивалі церков-
ної музики під патронатом Польської 
автокефальної православної церкви.

Фестивалю «Хайнувка-2017» пере-
дував гастрольний тур Народної хоро-
вої капели «Дніпро» містами Литви та 
Польщі. Окрім перемоги капели на 
фестивалі «Хайнувка-2017», її хористи 
стали лаурeатами ІХ міжнародного 
конкурсу вокалістів «Молоді маестро 
– 2017», який відбувся 20 травня у ли-
товському Маріямполе.

ГАСТРОЛІ

28 травня Народна хорова капела «Дніпро» Національного університету ім. Тараса Шевченка 
стала лауреатом XXXVI міжнародного фестивалю церковної музики «Хайнувка–2017», що 
відбувся наприкінці травня в польському Білостоку. Хористи підготували програму україн-
ських композиторів, барокових Миколи Дилецького та Максима Березовського, а також су-
часних авторів Вікторії Польової, Івана Небесного та Ігоря Тилика.

-

-
-

-

-

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
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На чемпіонаті Європи із 
стрибків у воду у Києві 
українські спортсмени 
завоювали 10 нагород  
і фінішували першими!

МЕДИКИ ЗАКАРПАТТЯ 
ВІДЗНАЧИЛИСЬ МАСОВІСТЮ 

І МАЙСТЕРНІСТЮ 

XVІІ обласна галузева 
спартакіада працівників за-
кладів охорони здоров’я та 
санаторіїв ПрАТ «Укр проф-
оздоровниця» Закарпаття 
зібрала рекордну кількість 
учасників – на старт змагань 
вийшли близько 1300 
спортсменів у складі 42 ко-
манд, які виборювали наго-
роди у 14 видах спорту.  

Сергій БАРАНЧИКОВ,

спеціально для «ПВ»

Найбільше команд було в 
кульовій стрільбі – 34. На 
старт змагань з легкоатле-
тичного кросу вийшли 28 

команд. У дартсі змагалися 26 
учасників, у настільному тенісі і 
шахах (чоловіки) – по 22, у більярді 
– 21 учасник, міні-футболі – 18 ко-
манд тощо. Вперше у спартакіаді 
взяли участь команди санаторіїв 
«Синяк» і «Шаян» ПрАТ «Укрпроф-
оздоровниця» та Центру ПМСД Ра-
хівського району. 

У міні-футболі якраз і перемо-
гли новачки – спортсмени санато-
рію «Синяк». У волейболі не було 
рівних командам Виноградівської 
районної лікарні (чоловіки) та са-
наторію ТОВ «Сузір’я» (жінки). У 
легкоатлетичному кросі командну 
перемогу святкували спортсмени 
Мукачівської центральної район-
ної лікарні, у плаванні – обласної 
дитячої клінічної лікарні. У пере-
тягуванні каната перше місце здо-
була команда обласної клінічної 
стоматологічної поліклініки. 

У кульовій стрільбі перемогла 
команда Закарпатського територі-
ального центру екстреної медич-
ної допомоги та її представник 
Іштван Бакій. У дартсі найвлучні-
шим став Євген Петолець (обласна 
клінічна лікарня ім. Андрія Нова-
ка), а в більярді не мав рівних 

Олександр Шаховський (Мукачів-
ська ЦРЛ). У сімейних стартах кра-
щою була родина Шкод (Ужгород-
ська міська дитяча лікарня). 

У настільному тенісі найсильні-
шими виявилися Світлана Аванесо-
ва (обласна дитяча клінічна лікар-
ня) та Микола Рипкович (Сваляв-
ська районна лікарня). У шахах най-
кращий результат показали Даніела 
Ростовська (Ужгородський міський 
центр ПМСД) та Василь Грабар (об-
ласна клінічна лікарня ім. Андрія 
Новака), в шашках – Надія Кривдик 
(Іршавська районна лікарня) та Ми-
хайло Рішко (Ужгородська РЛ). 

У гирьовому спорті найсильні-
шими стали: у категорії до 70 кг – 
Олександр Шимон (обласне бюро 
судово-медичної експертизи), до 90 
кг – Богдан Пригара (Хустська РЛ), 
понад 90 кг – Іван Фабріцій (Тячів-
ська РЛ), в армспорті – в категорії 
до 70 кг – Юрій Маркульчак (Рахів-
ська РЛ), до 90 кг – Василь Маркусі 
(облстоматполіклініка), понад 90 
кг – Іван Фельцан (Іршавський ра-
йонний центр ПМСД). 

За підсумками спартакіади най-
більшу кількість призових місць 
завоювали команди обласної клі-
нічної лікарні ім. Андрія Новака 
(головний лікар Юрій Яцина, голо-
ва профкому Валентина Недаш-
ковська) – 7, Іршавського районно-
го центру ПМСД (головний лікар 
Оксана Булеза, голова профкому 
Мар’яна Зейкан) – 6, Мукачівської 
ЦРЛ (головний лікар Ярослав 
Луп’як, голова профорганізації 
Омелян Решетар) і Закарпатського 
територіального центру екстреної 
медичної допомоги (головний лі-
кар Фома Білинець, голова профор-
ганізації Іван Липчей) – по 5.

Нагороди призерам спартакіади 
в окремих видах вручили голова 
оргкомітету, голова обласної орга-
нізації профспілки працівників охо-
рони здоров’я Володимир Турок, го-
ловний суддя спартакіади Анатолій 
Плеханов, голова обласної організа-
ції ФСТ «Спартак» Микола Щадей.

МАСОВА ФІЗКУЛЬТУРА

9–12 червня 2017 року в м. Дніпро проходив чемпіонат 
України з веслування на байдарках і каное серед мо-
лоді до 23 років. Там же з 12 по 14 червня тривали зма-
гання Всеукраїнської ХІІІ літньої універсіади України 
з веслування на байдарках і каное. В обох стартах 
відзначився вихованець Хмельницької ДЮСШ № 2 
Богдан Козлов. 

Валерій МАРЦЕНЮК,

спеціально для «ПВ»

С

 УКРАЇНЦІ 
ВИГРАЛИ 

ЧЕМПІОНАТ

,

І ЗНОВУ  
НА П’ЄДЕСТАЛІ – 
ВИХОВАНЕЦЬ 
ДЮСШ № 2!
ВЕСЛУВАННЯ
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САНАТОРІЙ «СКАДОВСЬК»

ПЕРЕЦЬ Марія Іванівна, 
директор ДП «Санаторій для 

дітей з батьками «Скадовськ»

Дочірнє підприємство «Санаторій для дітей з батьками «Скадовськ» розташо-
ваний у чудовому парку на відстані 100 метрів від берега Джарилгацької за-
токи Чорного моря. Цей заклад славиться як справді дитячий курорт. Завдя-
ки мілководдю затока у спекотні літні дні прогрівається до 30–32 оС. Швидке 

випаровування підвищує насиченість води морськими солями, концентрація яких 
перевищує концентрацію відкритого моря і досягає 22%, що сприяє лікуванню та про-
філактиці хвороб органів дихання та нервової системи.

УРЯД ПІДВИЩИВ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ

№ 1234 / 21 ВЕРЕСЕНЯ 2015

А МІГ БИ Й ШАШКОЮ!..
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ПРИСТРАСТІ
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ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПРОФСПІЛКОВІ ПЕТИЦІЇ!

2

ПАТ «ФАРМАК» 

СВЯТКУЄ  

90-РІЧЧЯ

ЯК ЖИВЕ ВЕЛИКА 

ПЕРВИНКА?

УКРАЇНСЬКІ 

УМОВИ ПРАЦІ 

ПЕРЕБУВАЮТЬ 

НА КОСМІЧНІЙ 

ВІДСТАНІ ВІД 

МІЖНАРОДНИХ 

КРИТЕРІЇВ

 
ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС ВВАЖАЄ,  

ЩО ПРАЦЯ – ЦЕ ВСЬОГО 

ЛИШЕ ТОВАР...

(Шарон Барроу)

13

3

126

Деталі – у спецвипуску «ПВ»
–

ГІДНА

ПРАЦЯ

,,

2

5

5

ЄВРОПРОФСПІЛКИ 

ВИЗНАЧИЛИ 

ПОЛІТИКУ

У ПАРИЖІ ВІДБУВСЯ  

13-Й КОНГРЕС ЄКП
4ЛІКАРІ 

ЗАРОБЛЯЮТЬ 

МІЛЬЙОНИ НА 

ПОРОДІЛЛЯХ

І НЕ ЛИШЕ  

В СТОЛИЦІ

ЗУПИНИТИ РЕЙДЕРСЬКЕ 

ЗАХОПЛЕННЯ САНАТОРІЮ 

«ЛЕРМОНТОВСЬКИЙ»

         h
ttps://petition.president.gov.ua/petition/4504

ЗА ВІДНОВЛЕННЯ САНАТОРНО-

КУРОРТНОГО  ЛІКУВАННЯ  

ЗА  РАХУНОК  СОЦСТРАХУ

       https://petition.president.gov.ua/petition/10961

ЗА ГАЗ 

ПЛАТИТИМЕМО 

У ЧОТИРИ  
РАЗИ  

БІЛЬШЕ

СУЧАСНИЙ СТАН 

БЕЗПЕКИ І ГІГІЄНИ ПРАЦІ 

У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА  

В УКРАЇНІ

ВЕРЕСЕНЬ 

– ЖОВТЕНЬ

2015

№ 9–10 

(189–190)
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ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

ПІДПРИЄМСТВО «ПРОФІНФОРМ» ФПУ 
НАДАЄ ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

ДАНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ 3F - ФПУ

«ПОСИЛЕННЯ ВНЕСКУ ПРОФСПІЛОК У ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 ГІДНОЇ ПРАЦІ, ЗАХИСТУ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 

ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЮ В УКРАЇНІ»

ПЕРША НАЦІОНАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРОФСПІЛКИ УКРАЇНИ – 

НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

Київ

25 квітня 2015 року

ВІ
Д

  Р
А

Д
И

  Д
О

  Р
А

Д
И

ВІД РАДИ ДО РАДИ(грудень 2012 р. – лютий 2014 р.)

25 РОКІВ НА ЗАХИСТІ ТРУДОВИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРАЦІ!

ФЕДЕРАЦІЯПРОФЕСІЙНИХСПІЛОК УКРАЇНИ

2016 

ГРУДЕНЬ DECEMBER

тиждень
WEEK

понеділок
MONDAY

вівторок
TUASDAY

середа
WEDNESDAY

четвер
THURSDAY

п’ятниця
FRIDAY

субота
SATURDAY

неділя
SUNDAY

49

1 2 3 4

50
5 6 7 8 9 10 11

51
12 13 14 15 16 17 18

52
19 20 21 22 23 24 25

53
26 27 28 29 30 31

2017 

ЛЮТИЙ FEBRUARY

тиждень
WEEK

понеділок
MONDAY

вівторок
TUASDAY

середа
WEDNESDAY

четвер
THURSDAY

п’ятниця
FRIDAY

субота
SATURDAY

неділя
SUNDAY

6

1 2 3 4 5

7
6 7 8 9 10 11 12

8
13 14 15 16 17 18 19

9
20 21 22 23 24 25 26

10
27 28

2017 
СІЧЕНЬ JANUARY

тиждень
WEEK

понеділок
MONDAY

вівторок
TUASDAY

середа
WEDNESDAY

четвер
THURSDAY

п’ятниця
FRIDAY

субота
SATURDAY

неділя
SUNDAY

1

1

2
2 3 4 5 6 7 8

3
9 10 11 12 13 14 15

4
16 17 18 19 20 21 22

5
23 24 25 26 27 28 29

6
30 31

НОВИЙ
РIК

ДЕНЬ УТВОРЕННЯ 

ДОНЕЦЬКОГО 

ПРОФОБ`ЄДНАННЯ 
«1920 Р.»

РIЗДВО 
ХРИСТОВЕ

ХРЕЩЕННЯ 
ГОСПОДНЄ

ДЕНЬ УТВОРЕННЯ 

ЗАКАРПАТСЬКОГО 

ПРОФОБ`ЄДНАННЯ 
«1945 Р.»

ДЕНЬ СОБОРНОСТI 
УКРАÏНИ

ДЕНЬ УТВОРЕННЯ 

ВСЕУКРАÏНСЬКОÏ 

ПРОФСПIЛКИ АТОМНОÏ 

ЕНЕРГЕТИКИ «1992 P.»

ДЕНЬ СТУДЕНТIВ
ДЕНЬ УТВОРЕННЯ 

ВСЕУКРАÏНСЬКОÏ ПРОФСПIЛКИ 

АВТОСIЛЬГОСПМАШУ «1991 P.»

ДЕНЬ УТВОРЕННЯ 

ВСЕУКРАÏНСЬКОÏ 

ПРОФСПIЛКИ МОРСЬКОГО 

ТРАНСПОРТУ «1992 P.»

2017 – РІК ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ФЕДЕРАЦІЯ 

ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 
УКРАЇНИ

Україна, 01601

м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39-41

e-mail: FPSU@FPSU.ORG.UA

WWW.FPSU.ORG.UA


