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бідність  
в УКрАЇні

для УКрАЇни пріоритетом вистУпАє 

подолАння бідності й зАбезпечення 

необхідних життєвих потреб більшості 

нАселення. сКорочення бідності тА 

впровАдження в УКрАЇні європейсьКих 

стАндАртів життя зАдеКлАровАно У низці 

стрАтегічних прогрАмних доКУментів. чи є 
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УКРАЇНУ 
ОКУПУЄ 
МІЧІГАН - НЕ 
ШТАТ, А ШТАМ 

ФПУ ПРОТИ ПІДВИЩЕННЯ 

ЦІНИ НА ГАЗ. УРЯД 

ДОСЛУХАВСЯ 

ПРОФСПІЛОК

ОРГАНІЗУЙ ПЕРЕДПЛАТУ ПРОФСПІЛКОВОЇ ПРЕСИ НА 2018 РІК! 
Підприємство «Профінформ» ФПУ оголошує конкурс на кращу організацію передплати газети 
«Профспілкові вісті» на 2018 рік. Конкурс проводиться серед територіальних профоб’єднань. 
Мета конкурсу – стимулювати активність територіальних профоб’єднань щодо проведення річ-
ної передплати газети «Профспілкові вісті» на 2018 рік. Переможці конкурсу визначатимуться 
відповідно до даних ДП «Преса» (форма звітності СП-18) про передплату на газету «Профспіл-
кові вісті» на 2018 рік станом на 25 січня 2018 року. Для переможців установлено три премії: пер-
ша – 3000 грн; друга – 2000 грн; третя – 1000 гривень.
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ПЕНСІЙНА  

РЕФОРМА

МАСшТАбНА ПЕНСІЙНА 

РЕФОРМА СТАРТуВАЛА. 
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СИСТЕМА ВВОДИТьСЯ З 
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А ТАКОж  НОВІ ВИМОГИ 

ДО СТАжу  

ТА ПІЛьГОВИх 

КАТЕГОРІЙ. ТОж 

НАСКІЛьКИ  

НОВАцІї 

 ЗАДОВОЛьНИЛИ 

НАСЕЛЕННЯ?

8 – 9

 www.psv.org.ua

ГАЗЕТА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

СПІвПРАЦя

РОЗЛУЧЕННЯ З МВФ 

ВІДКЛАДАЄТЬСЯ. 

ЧЕРГОВИЙ ТРАНШ – 

ТЕЖ 

СУД

11

2

СВАВІЛЛЯ 

ДОВКОЛА ПРАВА 

ВЛАСНОСТІ НА 

ЗАКАРПАТСЬКИЙ 

БУДИНОК СПІЛОК

ЧЕРГОВА СУДОВА ПЕРЕМОГА  

ПрАТ «УКРПРОФТУР»: 

ЗАХИСТИЛИ ПРАВО  

ВЛАСНОСТІ  

НА МАЙНОВИЙ  

КОМПЛЕКС  

ОЗДОРОВЧОГО  

ЗАКЛАДУ «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ» 6

№ 45  
(923) 
9.11.2017

3
Баварські ціни в Україні 

У ЄВРОМАЙБУТНЄ – 
з євРОПЕЙСЬКИМИ 
зАРПЛАТАМИ І РІвНЕМ 
ЖИТТЯ

4

ОСВІТА 
ПРОТИ 
ФІНАНСОвИХ 
ЕКСПЕРИМЕНТІв 
НАД ГАЛУззЮ

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
УКРАЇНСЬКИМ 
НАРОДОМ ПРЕзИДЕНТА  
ПРАТ «УКРПРОФТУР» 
НАГОРОДЖЕНО ГРАМОТОЮ 
вЕРХОвНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

107

сОціаЛьниЙ  
ДіаЛОГ
актУаЛьні та ГОстрі питання рОзвиткУ України, ефективнОГО захистУ закОнних прав та інтересів працюючОї ЛюДини ОБГОвОриЛи  7 ЛистОпаДа Учасники зУстрічі прем’єр-міністра України вОЛОДимира ГрОЙсмана та преДставників УряДУ з керівниками всеУкраїнських прОфспіЛОк та теритОріаЛьних прОфОБ’єДнань. 4

 У ТРЕТю ЗИМУ  
БЕЗ РОСІЙСЬКОГО 
ГАЗУ

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «МИ МАЄМО 
ЗОСЕРЕДИТИ СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ НА 

РОЗШИРЕННІ СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ 
ПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ, 

СТВОРЕННІ ДОСТАТНЬОЇ  
КІЛЬКОСТІ СУЧАСНИХ РОБОЧИХ 

МІСЦЬ З КОНКУРЕНТНОю 
ЗАРПЛАТОю І БЕЗПЕЧНИМИ 

УМОВАМИ ПРАЦІ»
5

2

 www.psv.org.ua

ГАЗЕТА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

СОЦІАЛЬНИЙ 
ПРАЦІВНИК В 
УКРАЇНСЬКОМУ 
ІНТЕР’ЄРІ 

8 – 9

№ 46  (924) 16.11.2017

ЗМІНИ НА РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

ПРОФСПІЛКИ – ЗА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ та сталий розвиток підприємництва

4 ЛЮДИ ПОНАД ДОХОДИ – лозунг чергового конгресу PSI

ВЕРХОВНА РАДА –  В ОБЛОЗІпрофспілки перенесли акцію

7

6ПРОФСПІЛКАМ -   200 РОКІВ!
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Проект платних доріг в 
Україні наближається 
до реальності. Його зби-
раються втілити в жит-

тя в рамках нової Національної 
транспортної стратегії до 2030 
року. Її от-от мають ухвалити. 
Днями міністр інфраструктури 
Володимир Омелян повідомив, 
що перші концесійні дороги мо-
жуть почати будувати вже на-
ступного року. Для запуску про-
екту потрібно, аби Верховна 
Рада найближчим часом ухва-
лила відповідне законодавство. 
Закон потрібен як самій Украї-
ні, так і потенційним концесіо-
нерам, які хочуть мати право-
вий захист на період реалізації 
проекту. Якщо закон ухвалять, 
Україна стане в один рядок з 
провідними країнами Європи і 
світу, для яких концесійні доро-
ги – звична буденність. 

Проблема платних доріг – го-
ловний біль для країни. В Укра-
їні розмови про їх будівництво 
й експлуатацію мають майже 
20-річну історію. Однак щоразу 
питання впиралося в те, чи вар-
то платити за проїзд дорогами, 
вкритими суцільними ритвина-
ми? Сьогодні в профільному мі-
ністерстві запевняють: ухва-
лення законопроекту не зро-
бить автоматично всі автошля-
хи в Україні платними. Більше 
того, на жодній з існуючих до-
ріг не буде плати за проїзд. Кон-
цесійні дороги – це абсолютно 
нові, тобто побудовані з нуля за 
кращими європейськими зраз-
ками паралельно з існуючими 
дорогами. Тобто це дороги висо-
кої якості, що відповідають ви-

соким стандартам. Для корис-
тувачів таких доріг головними 
будуть два фактори: якість і 
швидкість руху. 

Народний депутат України 
Юрій Чижмарь наголошує: 
«Для України будівництво кон-
цесійних доріг дуже важливе, 
дозволить збільшити пасажи-
ропотік, а це і туристи, і ванта-
жі, і транзит. Усе даватиме 
прибуток державі. Крім того, 
це інвестиційний проект, який 
може залучити значні кошти. 
Будівництво доріг запустить 
інші галузі, які теж поповнять 
валовий внутрішній продукт, 
сприятиме створенню робочих 
місць».

Експерти стверджують, що 
проблем з інвестиціями не 
буде. Проблема в тому, куди 
конкретно вкладати кошти. А 
для цього потрібно, аби галузь 
була надійно захищеною від 
рейдерства та змін у законо-
давстві. Жоден інвестор не за-
йде в Україну, якщо у нас змі-
ни податкового законодавства 
відбуваються щороку, а то й 
частіше. Він не знатиме, як 
працювати далі, і просто розгу-
биться. Мають бути державні 
гарантії цих довгострокових 
інвестицій, адже вони, окрім 
усього, створюють ринок, робо-
чі місця, тож потребують га-
рантій стабільності. 

«Потрібно внести зміни до 
Закону про концесію. Спільно 
з транспортним комітетом пар-
ламенту ми підготували ці змі-
ни і подали на розгляд депута-
тів. Сподіваюсь, до кінця року 
проект розглянуть, інакше за-

лучити інвесторів буде дуже 
складно», – зазначає виконувач 
обов’язків глави «Укравтодо-
ру» Славомир Новак. 

Тож чи цікаві подібні проек-
ти інвесторам, покаже час. 
Нині профільне міністерство 
переймається ще одним питан-
ням: наскільки популярними 
будуть платні дороги серед 
українців, і якою буде система 
оплати? Приміром, в Угорщині 
плату за користування конце-
сійними дорогами вносять за 7 
днів. Коштує це приблизно 10 
євро. Якщо для угорців це ціл-
ком прийнятна плата, то для 
українців майже захмарна, зва-
жаючи на рівень доходів. 

Аналітики вважають, що на-
віть з абонплатою концесійні 
дороги будуть вигідними на-
самперед для тих, хто часто по-
дорожує. Скажімо, із Закарпат-
тя до столиці «звичайною» до-
рогою можна їхати 13–14 годин, 
а швидкісною – вдвічі менше. 
Слід на практиці переконати 
водіїв, чому варто платити за 
якісну дорогу. Якщо це буде ав-
тобан з якісним покриттям, не 
гірше від європейського, від-
мінним швидкісним режимом, 
нікого не потрібно буде агіту-
вати за концесійні дороги. 

Наразі нереально підрахува-
ти, скільки приблизно може ко-
штувати проїзд сучасними до-
рогами. Експерти зазначають, 
що для приватних осіб це може 
становити 11 євроцентів. Зазви-
чай автобани будують для ван-
тажівок, тож основний прибу-
ток формуватиметься завдяки 
комерційному транспорту.

У проекті бюджету на наступ-
ний рік передбачено підви-
щення мінімальної заробіт-
ної плати на рівні 3723 грн. 

Профільний міністр Андрій Рева на-
звав такі перспективи цілком реаль-
ними. Хоча й не заперечує, що оста-
точну цифру назвати не береться. 
Адже багато що залежить від настроїв 
депутатського корпусу. Одразу де-
кілька фракцій в Українському парла-
менті обговорюють вищі показники. 
У БПП пропонують встановити міні-
мальну зарплату не нижче 4 тис. грн. 
В Уряді своє бачення і свої розра-
хунки. Зарплата в 4 тис. грн буде 
лише у 2019 році, а із січня 2020-го 
збільшиться до 4425 грн. Водночас 
Кабінет Міністрів України розро-
бляє механізми, спрямовані на за-
безпечення прозорості виплати 
таких зарплат.
Перший віце-прем’єр-міністр Украї-
ни Степан Кубів вважає, що Уряд 
взяв правильний курс на детініза-
цію заробітних плат. І оприлюднив 
перші результати: «Загальний рі-
вень тіньової економіки України, за 
попередніми розрахунками в І квар-
талі 2017 року, склав 37% від офіцій-
ного ВВП, що на 6 відсоткових пунк-
тів менше за показник І кварталу 
2016-го. Завданням Уряду є продо-
вження цієї позитивної тенденції. 
Це стало можливим у тому числі за-
вдяки радикальному підвищенню 
мінімальної заробітної плати. З по-
чатку 2017 року мінімальну заробіт-
ну плату встановлено на рівні 3200 
грн проти 1600 грн у 2016-му».
Проте, прямої взаємозалежності 
між підвищенням ставок та вида-
чею «білої» зарплати не існує, пе-
реконують аналітики фінансово-
го ринку. І наводять приклад по-

передніх років: при збільшенні 
податкового тиску середньоста-
тистичний український підприє-
мець радше прискорить свій від-
хід у тінь, аніж легалізує виплати 
найманим працівникам.
Та наразі йдеться про інше. Якщо 
підвищувати мінімальну зарплату 
планують один раз, то для прожит-
кового мінімуму в бюджеті заклали 
три «поправки»: з 1 січня 2018 року – 
1700 грн, з 1 липня – 1777 грн, з 1 
грудня – 1853 грн. Це означає, що мі-
німальна зарплата і прожитковий 
мінімум – дві різні речі. Але про-
житковий мінімум визначається 
Урядом і на практиці часто відріз-
няється від реального місячного 
бюджету українця. Однак він з року 
в рік формується і в деяких випад-
ках дозволяє оцінити, наскільки в 
Україні великі зарплати і пенсії. 
Прожитковий мінімум лежить в 
основі загальної оцінки рівня жит-
тя в Україні. В Уряді кажуть, що 
саме прожитковий мінімум є осно-
вою для реалізації соціальної полі-
тики та розроблення окремих дер-
жавних соціальних програм. Як за-
явив міністр соціальної політики 
Андрій Рева, «прожитковий міні-
мум існує як для працюючих, так і 
непрацюючих людей, а зарплата – 
це те, що ви отримуєте, коли працю-
єте. Зарплата не може бути нижче 
фізіологічного рівня».

«МІНІМАЛЦІ» 
ПРОГНОЗУЮТЬ 
ПІДВИЩЕННЯ

СПЛАЧУЄМО  
ЗА ПРОЇЗД!

Андрій РЕВА, міністр 
соціальної політики:
«Я як міністр зацікав-
лений в тому, щоб мі-
німальна зарплата 
була якомога вищою. 
Я не можу назвати 
популізмом цифру 5 
тисяч. Я б дуже хотів, 
щоб таку зарплату 
отримували наші 
люди. Але потрібно 
враховувати всі мож-
ливі позитивні і нега-
тивні моменти від та-
кого підвищення. 
Більш реальна, як 
мені здається, цифра, 
яку пропонує БПП: 
близько 4 тис. грн. Це 
приблизно той показ-
ник, що корелюється 
з індексом інфляції».

Олександр  
ОХРІМЕНКО, прези-
дент Українського 
аналітичного центру:
«Мінімальну зарплату 
нам потрібно підви-
щувати в будь-якому 
випадку. Мало того, 
вона повинна на сьо-
годні становити 
близько 6 тис. грн. 
Але слід врахувати 
один дуже важливий 
фактор: не можна 
зарплату підвищувати 
автоматичним мето-
дом. Навіть ці 500 грн 
потрібно було розби-
ти й підвищувати хоча 
б по 100 грн на місяць. 
Тоді ціни зростати-
муть не так швидко».

Андрій БЛІНОВ, еконо-
мічний та фінансовий 
експерт:
«Підвищення з 3200 до 
3700 грн, тобто на 500 грн, 
буде компромісним варіан-
том між забаганками депу-
татів і можливостями бю-
джету. Уряд очікує 12% ін-
фляції в бюджеті, це біль-
ше, ніж прогнозував НБУ 
(8%). Уряд намагається по-
казати, що готовий підви-
щувати зарплату на 500 
грн. Це приблизно 15%. 
Тобто зарплата зростатиме 
дещо прискореними тем-
пами. Загалом, це відпові-
дає економічному факто-
ру: якщо врахувати інфля-
цію та додати 2% еконо-
мічного зростання, можна 
отримати такий показник».

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
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Борги із зарплат українців 
зростають. У державному та 
приватному секторах з почат-
ку 2017 року заборгованість 

зросла на 38%, або 700 млн грн, і ста-
новить вже майже 2,5 млрд грн. З мі-
сяця в місяць борги накопичуються. 

Водночас на працюючих підпри-
ємствах борги у порівнянні з трьома 
кварталами 2016 року зменшилися на 
11,7%. На жаль, це не зменшило за-
гальну суму боргу по країні, адже на 
непрацюючих підприємствах він зріс 
у 8 разів – з 2,1 до 16,1%.

Найвища заборгованість у схід-
них, промислових і найбільш насе-
лених областях, охоплених війною. 
Дещо краще ситуація в аграрних і 
малонаселених Закарпатській та 
Чернівецькій областях, де цьогоріч 
не виплачено всього 2,5 і 2 млн грн 
відповідно. Але при цьому на Буко-
вині весь борг припадає на працюю-
чі підприємства, на Закарпатті він 
становить 80%.

За невиплату зарплати для керівни-
ків підприємств передбачено відпові-
дальність – від адміністративної до 
кримінальної. У першому випадку – 
догана і штраф від 520 до 1700 грн, у 
другому, при умисній невиплаті або 
розтраті зарплатних коштів, – до 5 ро-
ків в’язниці. Але все це тільки на папе-
рі. На практиці ж такі заходи не діють.

«Довести, що шеф свідомо не пла-
тив зарплату й посадити його у 
в’язницю практично нереально. За-
звичай люди відсуджують свої за-
робітки, але часто отримати гроші 
складно, особливо якщо підприєм-
ство є банкрутом. Також існує тер-
мін позовної давності – 3 роки, по-
тім зароблене пропадає», – поясню-
ють досвідчені юристи.

У Кабміні пояснюють причини за-
боргованості із зарплати в Україні 
військовими діями на сході. У регіо-
ні утворилася майже половина всіх 
боргів. Додалися й наслідки зимової 
блокади регіону, яка зумовила втра-
ту 1% ВВП держави в цілому. 

Порушуючи гарантії та вимоги 
Конституції і законів України, між-
народного та європейського законо-
давства протягом усіх років неза-
лежності, в країні не тільки не вирі-
шується питання повернення пра-
цівникам затриманої заробітної 
плати, а навпаки, обсяг зарплатних 
боргів і надалі зростає. 

Експерти прогнозують, що заборго-
ваність зростатиме і в майбутньому, 
якщо тільки наступного року не ви-
никне загроза дострокових виборів. «Я 
не думаю, що вдасться швидко лікві-

дувати цю заборгованість, звичайно, 
якщо наступного року не буде достро-
кових виборів. Перед виборами влада 
завжди намагається задобрити вибор-
ців і, як мінімум, погасити заборгова-
ність із зарплати», – зазначив голова 
Комітету економістів Андрій Новак.

Якщо уважно подивитися на інфор-
мацію про заборгованість із заробіт-
ної плати, яку надає Держстат, то 
можна побачити, що за останні місяці 
найбільше боргів у відсотках утвори-
лися в хімічній промисловості, водо-
постачанні, виробництві електрично-
го устаткування, сільському госпо-
дарстві, транспорті, сферах операцій 
з нерухомим майном та охорони 
здоров’я. Це переважно ті галузі, де 
працюють великі підприємства або 
підприємства державної чи кому-
нальної власності.

НЕ ВІДДАЮТЬ 
ЗАРОБЛЕНЕ

ВАСИЛЬ ЮРЧИШИН, ДИРЕКТОР ЕКОНОМІЧНИХ ПРОГРАМ 
ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА:

«Якщо вдасться активізувати економічну діяльність, якщо зростання 
буде не 2, а 3, 4, а краще 5%, тоді з’являться ресурси, і в такому випадку 
можна припустити, що заборгованість із заробітної плати не матиме на-

стільки очевидної динаміки зростання. Економічне зростання в 2–3% – це 
консервація наявного стану, а нам потрібно, принаймні, 5–6%».

Верховна Рада ухвалила законопроект про внесення 
змін до Кодексу законів про працю України щодо 
святкових і неробочих днів. Тепер в Україні буде ви-
хідним днем 25 грудня, тобто католицьке Різдво. Вод-

ночас парламентарі скасували вихідний 2 травня. Віднині в 
Україні буде 12 неробочих днів. Так, як це було й раніше. 
Ідея «оптимізувати» святкування Різдва в Україні не є но-
вою, серед депутатів і громадськості також висловлювалась 
пропозиція про відмову від святкування релігійних свят за 
старим юліанським календарем і перехід на чинний – григо-
ріанський. Голова Комітету з питань соціальної політики 
Людмила Денісова зауважила, що нічого надприродного у 
рішенні парламенту немає. «Є країни, які двічі святкують 
Різдво – Білорусь, Молдова, Ліван та Албанія. Тому ми теж 
можемо святкувати його і 25 грудня, і 7 січня».
Згідно із статистичними даними Департаменту у справах 
релігій та національностей Міністерства культури України, 
близько 23172 діючих православних, греко-католицьких і де-
яких інших християнських громад відзначають Різдво Хрис-
тове 7 січня за юліанським календарем.
Водночас в Україні нараховується близько 11 тис. католиць-
ких і протестантських громад, що становить близько 30% усіх 
релігійних організацій України, які святкують Різдво Христо-
ве за григоріанським календарем, тобто 25 грудня. Таким чи-
ном, значна кількість віруючих України відзначає це релігій-
не свято в інший день, ніж визначений на законодавчому рів-
ні як вихідний. Крім цього, загалом у світі більшість христи-
янських церков відзначають Різдво Христове саме 25 грудня.
Рішення Верховної Ради розділило українське суспільство 
навпіл. Одні схвалили ініціативу, інші виступають проти 
додаткових вихідних на релігійні свята. Немає однозначної 
оцінки законопроекту і в лавах депутатського корпусу. Спі-
кер Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що рішення 
парламенту наблизить Україну до «звільнення від москов-
ської ментальної окупації». Країна, за його словами, повер-
неться «до сім’ї вільних народів світу».
Народний депутат від БПП Анатолій Матвієнко категорич-
но проти вихідного 25 грудня. Він наголошує, що Україна – 
православна держава, і рішенням про 25 грудня «ми кидає-
мо кістку Москві, яка буде кричати, що ми заганяємо право-
славну державу в католицизм». Депутат не виключає, що це 
рішення створить чергову напругу в православній церкві. У 
відповідь народний депутат Вікторія Сюмар заявила, що 
«Москва завжди знайде, що в Україні погано». Вона переко-
нана, що рішення про визначення 25 грудня вихідним днем 
об’єднає українське суспільство, бо в ньому є і греко-католи-
ки, і протестанти, і католики. «Ми сьогодні ухвалюємо 
об’єднавче рішення, яке веде країну в цивілізований і нор-
мальний світ», – зазначила депутат.
Законопроект вдалося ухвалити лише із шостої спроби. Де-
путати вперто не хотіли відмовлятися від скасування вихід-
ного 2 травня. Після тривалої суперечки дійшли згоди про 
два Різдва й один День праці 1 Травня. «Ініціативи довко-
ла свят, – вважає філософ Станіслав Кульчицький, – є рад-
ше популістськими. Особливо стосовно релігійних свят. 
Таке враження, що нашим народним депутатам більше 
нічим зайнятись, окрім перенесення свят».

Петро КРАЛЮК, професор Національного уні-
верситету «Острозька академія»:
«Я розумію, що політикам зараз зробити вихідний 
день для всього народу України – це плюс. Тому 
що, так чи інакше, не за горами парламентські ви-
бори, тож хочеться бути добрими в очах народу. 
Хоча з економічної точки зору це, швидше, мінус.

Зрозуміло, що можлива певна плутанина, але, як на мене, мож-
на було б ухвалити відповідні законодавчі акти, які б передбача-
ли, що людина, керуючись своїми релігійними переконаннями, 
може попросити в керівника виробничої структури, щоб їй до-
зволили відсвяткувати, наприклад, Різдво Христове чи Велик-
день за григоріанським календарем. Загалом, ідея перейти ціл-
ковито на григоріанський календар викличе спротив низки кон-
фесій, зокрема Московського патріархату. Але з політичної точ-
ки зору це мало б сенс, бо засвідчить певну нашу прозахідну, 
проєвропейську орієнтацію, тому що в європейських країнах 
Різдво святкується 25 грудня. І це стосується не лише римо-ка-
толицьких чи протестантських країн, а й навіть православних».

КОМЕНТАР

ВІД РІЗДВА  
ДО РІЗДВА 

ДИНАМІКА ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ 
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, МЛН ГРН
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ПІКЕТУВАННЯ ОРГАНІВ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Засідання Президії ФПУ відбулося у столичному 
Міжнародному центрі культури і мистецтв (ко-
лишньому Жовтневому палаці). Вів засідання 
Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ 

Григорій Осовий. У заході взяли участь заступники Го-
лови ФПУ Володимир Саєнко та Євген Дра п’ятий, члени 
Президії ФПУ, народний депутат України, представник 
ФПУ у парламенті Сергій Каплін, а також працівники 
апарату ФПУ.

Основним лейтмотивом засідання стало питання 
«Про подальші дії ФПУ з реалізації вимог профспілок 
на захист конституційних прав та соціально-економіч-
них інтересів працівників».

Нагадаємо, що 5 жовтня Президія ФПУ прийняла рі-
шення про проведення у листопаді Всеукраїнської акції 
профспілок під час прийняття Держбюджету–2018 та Тру-
дового кодексу задля недопущення погіршення умов 
життя та існуючих соціально-економічних гарантій пра-
цюючих спілчан, передбачених чинним законодавством. 
Однак, зважаючи на низку об’єктив них причин, про що 
«ПВ» повідомляли в попередніх випусках газети, Прези-
дією ФПУ було прийнято рішення відтермінувати прове-
дення акції, не звертаючи з лінійки боротьби, та провес-
ти акцію профспілок у м. Києві під час розгляду законо-
проекту «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

У першому читанні проект Держбюджету–2018 був 
прийнятий Верховною Радою України 14 листопада. На-
разі законопроект перебуває на доопрацюванні в Кабмі-
ні. Постановою парламенту було рекомендовано при 
доопрацюванні документа до другого читання врахува-
ти низку пропозицій, в тому числі профспілкових, щодо 
фінансування видатків, зокрема на підвищення розмі-
рів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної 
плати у 2018 році, забезпечення функціонування систе-
ми медичного обслуговування громадян, реалізацію 
окремих напрямів освітніх програм, у тому числі щодо 
фінансування закладів І–ІІ ступеня акредитації, функ-

ціонування державних підприємств вугле- та торфодо-
бувної промисловості тощо.

Тож на підтримку профспілкових вимог на захист 
конституційних прав та соціально-економічних інте-
ресів працівників Президією ФПУ було прийнято рішен-
ня про проведення 6 грудня інформаційного пікетуван-
ня органів державної влади. Серед вимог, зокрема: по-
гасити до кінця року заборгованість із заробітної плати 
і не допускати її виникнення; встановити мінімальну 
заробітну плату на рівні не нижче фактичного прожит-
кового мінімуму – не менш ніж 4023 грн; встановити роз-
мір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 
(робітника) І тарифного розряду на рівні, що перевищує 
розмір мінімальної заробітної плати; гарантувати фі-
нансування вищих навчальних закладів І—II рівня 
акредитації за рахунок коштів Державного бюджету 
України для підготовки фахівців за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем «молодший спеціаліст» з метою забезпе-
чення їх сталої роботи та недопущення заборгованості 
із заробітної плати і стипендій; зупинити деіндустріа-
лізацію України, забезпечити відродження вітчизняно-
го промислового комплексу на основі програмно-цільо-
вих державних рішень, зберегти і розвивати трудоре-
сурсний потенціал України; знизити непосильні для 
населення ціни на природний газ, електроенергію та 
тарифи на житлово-комунальні послуги, виходячи з 
платоспроможності заробітних плат, пенсій, стипендій; 
забезпечити гарантовані Конституцією України права 
громадян на доступну і якісну медичну допомогу, за-
провадити загальнообов’язкове медичне соціальне стра-
хування і відновити санаторно-курортне лікування пра-
цюючих (застрахованих осіб); не допустити зниження 
існуючого рівня прав і гарантій працівників та їх пред-
ставників при прийнятті Трудового кодексу України.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»
Фото Олексія ПЕТРУНІ

НАША БОРОТЬБА

ІНФОРМАЦІЙНІ ІНСИНУАЦІЇ 
НЕ ЗМУСЯТЬ ФПУ ЗВЕРНУТИ 

З КУРСУ БОРОТЬБИ  
ЗА ТРУДОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ 

ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ

3 ГРУДНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Останнім часом 
у засобах масо-
вої інформації, 
інформаційних 
агенціях та на 
телеканалах 
почастішали 
випадки нега-
тивної подачі ін-
формації, про-

ведення брудних інформаційних кампаній щодо 
найчисельнішого профспілкового об’єднання 
країни – Федерації профспілок України.

І це не вперше, коли окремі політикани намагаються 
спаплюжити імідж та підірвати єдність профспілко-
вого руху, нав’язати суспільству неправдиву і спо-
творену інформацію про профспілки, внести роз-

брат, применшити силу консолідованого спротиву проф-
об’єднання, що захищає права майже 6 млн працівників.
Характерно, що такі звинувачення проти профспілок та 
їх керівників з’являються у публічному просторі саме в 
періоди зростання активності профспілкових дій, коли 
профспілки висувають вимоги до органів влади і бізнес-
структур щодо припинення наступу на трудові і соціаль-
ні права громадян, зниження непосильних цін і тарифів, 
невідкладного погашення боргу із заробітної плати, по-
кращення безпеки і охорони праці на робочих місцях.
При прийнятті Державного бюджету на 2018 рік профспіл-
ки вимагають від Уряду і народних депутатів встановити 
гарантований державою мінімум оплати праці не нижче 
4 тис грн, значно підвищити посадові оклади і ставки пра-
цівників бюджетної сфери, забезпечити належне фінансу-
вання вугледобувних підприємств, працівників лісового 
господарства, геологів. При проведенні медичної рефор-
ми виконати конституційний обов’я зок держави щодо без-
оплатності і якості медичних послуг.
Федерація профспілок України заявляє рішучий протест 
інформаційним інсинуаціям у ЗМІ і наголошує, що поді-
бні нападки не змусять ФПУ звернути з курсу боротьби 
за трудові та соціальні права працівників. І для цього 
профспілки будуть використовувати всі законні засоби і 
повноваження.
Марні потуги тих, хто намагається зробити підконтроль-
ним та підпорядкувати національний профспілковий 
рух політичним інтересам.

Прес-центр ФПУ

3 грудня весь світ відзначає Міжнародний день лю-
дей з інвалідністю. Це особливий день, поклика-
ний активізувати діяльність держави і широкого 
кола громадськості для вирішення проблем людей 

з обмеженими можливостями, на долю яких випали не-
легкі випробування, однак вони, долаючи труднощі, ви-
являють виняткову силу духу і непохитну віру в життя.
Міжнародний день інвалідів нагадує нам, що суспіль-
ство повинне піклуватися про тих, хто слабкий, хворий, 
потребує підтримки.
Федерація профспілок України вбачає своє призначення 
в тому, щоб сприяти усуненню бар’єрів на непростому 
шляху людей з особливими потребами, зробити все мож-
ливе, аби такі люди відчули себе повноправними члена-
ми суспільства.

27 листопада в МЦКМ (колишній «Жовтневий палац») від-
булася спроба зірвати позачергове засідання Президії ФПУ.
Невідомі особи в камуфляжі у кількості до 30 осіб забло-
кували місце проведення заходу, на якому розглядалося 
питання про проведення всеукраїнської акції профспілок у 
м. Києві та на місцях на підтримку профспілкових пропо-
зицій до Державного бюджету на 2018 рік. Ця група свої-
ми діями намагалася зірвати засідання.
Члени Президії ФПУ вийшли до учасників групи, щоб від-
повісти на їх запитання та надати відповідні роз’яснення, 
але попри це провокатори ввірвалися до зали засідання. 
Президія ФПУ прийняла рішення вислухати цих громадян, але вони не тільки відмовились виступати з 
будь-якими заявами, але навіть не змогли сформулювати свої вимоги і мету перебування. Це свідчить про 
замовний характер акції, коли справжні ляльководи залишаються, як завжди, за лаштунками.
З прибуттям посиленого наряду поліції учасники провокації залишили залу.

Прес-центр ФПУ

Напередодні розгляду Верховною Ра-
дою України у другому читанні законо-
проекту «Про Державний бюджет 
України на 2018 рік» профспілки про-
ведуть інформаційне пікетування орга-
нів державної влади – таке рішення 
прийняла Президія Федерації проф-
спілок України 27 листопада на своєму 
позачерговому засіданні.

ОФІЦІЙНО

НА ЧАСІ



ПРОФСПІЛКОВІ 
ВІСТІ  № 47-48
30 листопада 2017

5НОВИНИ

– Григорію Васильовичу, 
які основні завдання 
наразі стоять перед 
ПГС – органом двосто-

роннього співробітництва між 
представниками громадськості 
України і відповідно Європейським 
соціально-економічним комітетом 
як органом, що представляє гро-
мадськість країн ЄС?

– Основним завданням Платформи 
є забезпечення моніторингу за реаліза-
цією заходів, які передбачені в Угоді 
Україна – ЄС. Ця Угода з 1 вересня п.р. 
уже вступила в дію. Тому завдання гро-
мадянського суспільства не тільки ана-
лізувати процеси, які відбуваються в 
рамках цієї Угоди, а й пропонувати 
Уряду, парламенту, іншим інституці-
ям свої пропозиції щодо забезпечення 
своєчасного та якісного її виконання з 
метою наближення України та рівня 
життя її громадян до стандартів і умов 
життя європейців. Це стратегічне за-
вдання, яке стимулює і нас, представ-
ників профспілок (а з 15 членів Україн-
ської сторони Платформи 4 – представ-
ники профспілок).

– Які саме питання було винесе-
но на обговорення на черговому 
засіданні?

– Засіданню Платформи, що відбу-
лось 15 листопада, передувала диску-
сія, у ході якої сторони обирали най-
більш актуальні теми для розгляду. На 
мій погляд, на обговорення було внесе-
но дуже цікаві та прагматичні питан-
ня. Перш за все, стосовно державної по-
літики України щодо внутрішньо пере-
міщених осіб та забезпечення їх прав. З 
цього актуального питання було підго-
товлено доповіді як українською, так і 
європейською сторонами. Відбулась 
гостра, гаряча дискусія, в якій взяли 
участь представники громадських ор-
ганізацій, що представляли інтереси 
внутрішньо переміщених осіб.

Не менш актуальним було й друге 
питання, що обговорювалося під час за-
сідання, – це запровадження євроінте-
граційних реформ у галузі науки і тех-
ніки в Україні. Доповідь з цього питан-
ня з українського боку готували шість 

громадських організацій. До дискусії 
було запрошено представників Націо-
нальної академії наук України, Мініс-
терства освіти і науки, незалежних екс-
пертів. Під час обговорення цього пи-
тання окреслено чимало проблем, які 
існують у вітчизняній науці внаслідок 
обмеженості бюджетних коштів на фі-
нансування науки.

Я взяв участь в обговоренні цих важ-
ливих для українського суспільства пи-
тань. Зокрема, говорячи про наукові 
дослідження, зазначив, що, справді, Єв-
ропа відкриває широкі можливості для 
того, щоб вітчизняні наукові заклади 
брали активну співучасть у проектах, 
які фінансує ЄС. Але для цього наукові 
інституції повинні мати відповідні на-
укові напрацювання, які можуть бути 
витребувані на конкурсах, що прово-
дять у Євросоюзі.

З іншого боку, вітчизняне виробни-
цтво сьогодні базується на технологіч-
них укладах ще 3–4 рівнів, тоді як в єв-
ропейських країнах це 6–7 рівні. Безпе-
речно, для того, щоб економіка України 
була конкурентоспроможною, нам по-
трібна глибинна модернізація виробни-
цтва. Тому і внутрішній ринок іннова-
цій теж відкриває для вітчизняної на-
уки нові можливості. Однак сьогодні 
залишається проблемою те, як інтегру-
вати науку у виробництво, щоб вони 
були взаємозацікавлені.

На вирішення цих проблем спрямо-
вано низку важливих документів, се-
ред яких Послання Президента Украї-
ни до Верховної Ради України, Серед-
ньостроковий план дій Уряду на 2017–
2020 роки.

За підсумками обговорення цих пи-
тань було прийнято Спільну деклара-

цію. Зокрема, згідно з текстом Деклара-
ції, сторони вітають підписання Угоди 
між Україною і ЄС про участь України 
в програмі ЄС «Горизонт 2020» та Угоди 
між Урядом України та ЄС з атомної 
енергії про наукову і технологічну 
співпрацю та асоційовану участь Укра-
їни у Програмі наукових досліджень та 
навчання Євроатом (2014–2018), а також 
початок співпраці за угодами з CERN, 
EuroFusion та JRC.

Сторони ПГС закликали НАН 
України вжити заходів щодо своєї мо-
дернізації, дотримуючись рекоменда-
цій Заключного звіту незалежного єв-
ропейського аудиту національної сис-
теми досліджень та інновацій Украї-
ни. Вони також рекомендують зміни-
ти принцип фінансування науково-до-
слідних та дослідно-конструктор-
ських робіт на більш широке конку-
рентне фінансування на основі проек-
тів. Члени ПГС вважають за доцільне 
створити спеціалізований фонд між-
народної технічної допомоги Україні 
для інтеграції до Європейського до-
слідницького простору. Було також 
зазначено, що у проекті Державного 
бюджету на 2018 рік не передбачено 
коштів на створення та роботу Націо-
нального фонду досліджень.

– У Декларації є окремий розділ 
щодо державної політики України 
стосовно внутрішньо переміщених 
осіб у контексті імплементації Уго-
ди про асоціацію. Про що в ньому 
йдеться?

– Члени ПГС, зокрема, підкреслю-
ють, що ВПО повинні мати однакові 
права та умови життя, а також мати 
рівні можливості для участі в цивіль-
них, політичних та культурних захо-

дах, як і місцеве населення, важливість 
забезпечення рівного ставлення до 
ВПО щодо доступу до житла, зайнятос-
ті та соціального забезпечення, зазна-
чають, що обмеження руху цивільних 
осіб між зонами, які контролюються 
Урядом, та зонами, що не перебувають 
під контролем Уряду, повинні поступо-
во скасовуватись, закликають до від-
новлення громадянських прав ВПО, 
припинення порушення прав на вільне 
пересування та встановлення законно-
го механізму перевірки місця прожи-
вання таких громадян, відновлення 
права на пенсійне забезпечення неза-
лежно від місця проживання та розши-
рення переліку державних банків для 
отримання виплат.

– На Вашу думку, як вплинуть 
Рекомендації Платформи грома-
дянського суспільства Україна – ЄС 
на виконання Угоди про асоціацію?

– Члени Платформи вітають набран-
ня чинності в повному обсязі з 1 верес-
ня 2017 року Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС, відзначають важли-
вість реформ у сфері охорони здоров’я, 
освіти, енергоефективності, пенсійної 
системи та закликають українську вла-
ду до рішучої та послідовної імплемен-
тації цих та інших реформ в Україні, 
зокрема до прискорення судової рефор-
ми, висловлюють свою беззаперечну 
підтримку суверенітету та територі-

альної цілісності України в межах її 
міжнародно визнаних кордонів.

Учасники засідання також вислови-
ли підтримку важливим ініціативам та 
рішенням, спрямованим на підтримку 
нашої держави, зокрема ініціативі Ли-
товського парламенту щодо підготов-
ки «Плану Маршалла для України», а 
також прийнятих 15 листопада Євро-
пейським парламентом Рекомендацій 
щодо політики Східного Партнерства 
ЄС у напрямі розширення для України 
можливостей та інструментів співпра-
ці у цьому форматі. Представники гро-
мадянського суспільства також пози-
тивно оцінили затвердження Урядом 
України Стратегії комунікації у сфері 
європейської інтеграції та схвалення 
нового Плану заходів з виконання Уго-
ди про асоціацію, але наголосили на не-
достатньому рівні консультацій з гро-
мадськістю на етапі підготовки цього 
важливого документа.

У зв’язку з цим, велика увага в ході 
засідання також приділялася посилен-
ню впливу громадськості на формуван-
ня політики при проведенні реформ в 
Україні та конкретним діям, через які 
громадянське суспільство може сприя-
ти виконанню Угоди, насамперед через 
експертну допомогу державним струк-
турам. У цьому контексті була коротко 
висвітлена нинішня діяльність УС 
ПГС, відповідні консультації з орга-
нами державної влади та україн-
ським парламентом, а також підго-
товлений силами експертів Україн-
ської сторони Платформи звіт з оцін-
кою прогресу виконання Угоди про 
асоціацію за окремими сферами.

Впевнений, що Рекомендації 
Платформи громадянського суспіль-
ства Україна – ЄС будуть сприяти 
успішному виконанню Угоди про 
асоціацію.

Олексій ПЕТРУНЯ

ІНТЕРВ’Ю

15 листопада в м. Києві, у рамках 5-го засідання Платформи громадянського сус-
пільства Україна – ЄС (ПГС) зустрілися представники громадянського суспільства 
України та ЄС, аби розглянути хід виконання Угоди про асоціацію, детально про-
аналізувати стан імплементації євроінтеграційних реформ у сфері науки і техноло-
гій, а також державну політику України стосовно внутрішньо переміщених осіб.  
У заході взяв участь Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспі-
лок України Григорій Осовий, який протягом року був Головою Української сторони 
ПГС Україна – ЄС. «ПВ» попросили Григорія Васильовича прокоментувати хід засі-
дання та його підсумки, а також перспективи діяльності ПГС Україна – ЄС.

Це вже п’яте засідання ПГС. Відповідно до ре-
гламенту, засідання проводяться раз на півроку. 
Головування в УС ПГС проходить по черзі – від 
роботодавців, профспілок та неурядових гро-
мадських організацій. Попередню каденцію в 
УС головував Григорій Осовий як представник 
профспілок, нині – представник неурядових 
громадських організацій Зоряна Міщук. Від єв-

ропейської сторони – постійний головуючий Альфредас Йонушка. Слід зазначити, що і з Європей-
ської сторони є представники профспілок з низки країн ЄС. Це допомагає краще досягати поро-
зуміння та підтримки, коли профспілки пропонують ті чи інші теми для спільного обговорення.

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ:  
«РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЛАТФОРМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНА – ЄС БУДУТЬ СПРИЯТИ 
УСПІШНОМУ ВИКОНАННЮ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ»
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У міжнародній конференції «Соці-
альний діалог та майбутнє сфери 
праці», що відбулася 23–24 листо-
пада в Афінах (Греція), взяли 

участь делегації соціально-економічних 
рад майже 40 країн світу, які очолюють мі-
ністри праці та соціальної політики, екс-
перти ОЕСР, Світового банку, Світової ор-
ганізації торгівлі. Співорганізаторами за-
ходу виступили МОП, яка до свого 100-річ-
чя започаткувала цикл дискусій щодо 
майбутнього праці, та Міжнародна асоці-
ація соціально-економічних рад і подібних 
до них інституцій (МАСЕРПІ), дійсним 
членом якої з 2008 року є Національна 
тристороння соціально-економічна рада.

Українську делегацію очолив міністр 
соціальної політики Андрій Рева, від 
профспілкової сторони – Голова Федера-
ції профспілок України Григорій Осо-
вий, від сторони роботодавців – член 
НТСЕР Сергій Біленький.

Своє бачення змін, які несуть цифрові-
зація, ІТ-технології і науково-технічний 
прогрес, представили експерти ОЕСР, Сві-
тового банку, СОТ, Всесвітнього економіч-
ного форуму, які засвідчили, що роботи все 
більше заміщуватимуть живу робочу силу, 
і на зміну класичній цеховій організації ви-
робництва приходять стартапи, економіка 
платформ, індивідуалізація праці.

У дискусіях керівники соціально-еко-
номічних рад відзначали як позитивні 
сторони, так і ризики, що несуть іннова-
ції для людей.

Співголова НТСЕР, Голова ФПУ Гри-
горій Осовий у своєму виступі висловив 
бачення майбутнього праці у світі та 
зміни, які відбуваються в Україні, за-
значивши, що інноваційний розвиток 
несе в собі як позитиви, так і ризики. І 
питання лише в тому, як примножити 
позитиви і мінімізувати ризики під 
впливом науково-технічних впрова-
джень: «Позитивними є колосальні 
можливості зростання продуктивності 
праці і заміни важкої, монотонної, не-
безпечної живої праці. Наприклад, пра-
ця на шахтах, хімічному виробництві, 
де життя і здоров’я працівників підда-
ється небезпеці. Водночас це є серйоз-
ним викликом, тому що загрожує скоро-
ченням робочих місць, продукує застій-
не безробіття і появу не зайнятих на 
ринку праці людей».

Це підтверджують і дослідники. Як за-
значає Інститут стратегічних досліджень 
ім. Голди Мейєр, низка професій можуть 
стати непотрібними, оскільки монотонну 
роботу будуть виконувати роботи. Майже 

половина традиційних професій потра-
пляють до зони ризику зникнення.

Усе гостріше постає питання, що бу-
дуть робити ті люди, які стали або ста-
нуть непотрібними внаслідок іннова-
ційних перетворень? На думку Григорія 
Осового, тут існують два виклики: з од-
ного боку, потреба мати дохід, який га-
рантує суспільно прийнятний рівень 
життя, з іншого – потреба самореаліза-
ції індивідуума в професійному плані і 
людського розвитку.

Голова ФПУ зазначив, що свого часу 
як рецепт від масових вивільнень було 
запропоновано скорочення робочого 
часу без зменшення оплати праці, що 
дозволило б людям отримати додатко-
вий час для пошуку себе в інших «соці-
альних формах» зайнятості: догляд за 
дітьми, літніми людьми, волонтерство 
тощо. Тож ідея зменшення робочого 
тижня до, наприклад, 35–30 годин не є 
такою фантастичною. Насамперед по-
трібно надати такі преференції жінкам, 
зарахувавши домашню роботу як сус-
пільно необхідну. Хоча ідеологи жор-
сткої економії і лібералізації, навпаки, 
прагнуть збільшити тривалість робочо-
го часу до 48 годин на тиждень. Як про-
міжна альтернатива скороченню робо-
чого часу – забезпечення його гнучкості 
плюс захищеність.

Департамент міжнародних 
зв’язків ФПУ

Підприємство ФПУ «Міжнародний центр культури і 
мистецтв профспілок України» (код ЄДРПОУ 02597114, 
далі – Орендодавець), керуючись ст. 782 Цивільного ко-
дексу України, ч. 1 ст. 188, ч. 3 ст. 291 Господарського ко-
дексу України, п. 9.3. Договору № 01 оренди нерухомого 
майна від 1 січня 2017 року (далі – Договір оренди), 
укладеного з Міжнародним благодійним фондом «Хай 
світ пізнає Україну» (код ЄДРПОУ 20078300, далі – Орен-
дар), повідомляє Орендаря, у порядку, передбаченому 
абз. 3 п. 9.3. Договору оренди, про розірвання Договору 
оренди шляхом відмови від нього Орендодавця у 
зв’язку з порушенням Орендарем його зобов’язань, 
встановлених у п. 6.2. Договору оренди.

Підприємство ФПУ «Міжнародний центр культури і 
мистецтв профспілок України» (код ЄДРПОУ 02597114, 
далі – Орендодавець), керуючись ст. 782 Цивільного ко-
дексу України, ч. 1 ст. 188, ч. 3 ст. 291 Господарського ко-
дексу України, п. 9.3. Договору № 02 оренди нерухомого 
майна від 1 січня 2017 року (далі – Договір оренди), укла-
деного з Благодійною організацією «Міжнародний бла-
годійний фонд «Український дім» (код ЄДРПОУ 
39409715, далі – Орендар), повідомляє Орендаря у поряд-
ку, передбаченому абз. 3 п. 9.3. Договору оренди, про ро-
зірвання Договору оренди шляхом відмови від нього 
Орендодавця у зв’язку з порушенням Орендарем його 
зобов’язань, встановлених у п. 6.2. Договору оренди.

ПРОФПАНОРАМА

Українська делегація взяла 
участь у саміті соціально-
економічних рад в Афінах.

НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ

Прожитковий мінімум має дорівнювати фактич-
ному, з урахуванням інфляції і всіх елементар-
них потреб людини жити, а не виживати, вважає 
представник профспілок у Верховній Раді. «У нас 
же його вираховують з банального «скільки ви-
йде і скільки не шкода». Саме тому профспілки 
не будуть терпіти такої несправедливості і ви-
ходять на протест. У соціальній державі, яку ми 
маємо будувати в Україні на прикладах європей-
ського соціалізму, мінімальна зарплата має ста-
новити 10 тис. грн, прожитковий мінімум і міні-
мальна пенсія – 5 тис. грн! І ми змусимо Кабмін 
і коаліцію не шахраювати із соціальними гаран-
тіями, а забезпечувати їх», – підсумував проф-
спілковий парламентський омбудсмен.

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ 
ТА МАЙБУТНЄ  
СФЕРИ ПРАЦІ

НА ЧАСІ

СЕРГІЙ КАПЛІН:  
«КОМІТЕТ СОЦПОЛІТИКИ 

ЖОРСТКО ВИМАГАЄ 
ВІД КОАЛІЦІЇ І УРЯДУ 

КАРДИНАЛЬНО ПІДВИЩИТИ 
ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ»

«За кілька місяців мінімум відстане від реалій 
у магазинах ще критичніше. Саме тому ми в 
Комітеті соцполітики розробили спільну по-
станову і вимагаємо формувати соцстандар-

ти у законний спосіб і враховуючи справжню цінову си-
туацію. Коаліція має підтримати цей документ, бо прого-
лосовані в першому читанні бюджетні норми – це зну-
щання над народом. А міністри нехай спробують прожи-
ти на 1700 гривень. Кабмін оновив продуктові набори та 
непродовольчі товари першої необхідності, однак досі в 
жодному бюджеті не забезпечив їх українцям. На пору-
шення всіх вимог у формуванні прожиткового мінімуму 
немає послуг забезпечення житлом, медичного обслуго-
вування та освіти. Виходить, це зайва розкіш?!», – заявив 
Сергій Каплін.
Автори документа пояснюють, що після ратифікації у 
2015 році Конвенції МОП про основні цілі та норми соці-
альної політики № 117 Україна при встановленні прожит-
кового мінімуму зобов’язана брати до уваги такі потреби 
населення, як забезпечення житлом, медичним обслуго-
вуванням та освітою. Однак і досі витрат на здоров’я та 
навчання у прожитковому мінімумі немає взагалі.
Комітет також у проекті постанови вимагає від Кабміну 
забезпечити спільно із сторонами соціального діалогу 
підготовку узгодженого законопроекту про внесення 
змін до Закону України «Про прожитковий мінімум» 
щодо вдосконалення методології визначення прожитко-
вого мінімуму та внести його на розгляд Верховної Ради 
України до 1 квітня 2018 року.

Прожитковий мінімум 
у бюджеті-2018 удвічі 
нижчий від фактич-
ного вже сьогодні. Ця 
геноцидна норма не 
може бути прийнята, 
вирішили в Комітеті 
ВР з питань соціаль-
ної політики, зайня-
тості та пенсійного 
забезпечення. За іні-
ціативою першого за-
ступника голови Ко-
мітету і представника 

ФПУ в парламенті Сергія Капліна депутати 
розробили спільний проект постанови «Про 
забезпечення формування прожиткового міні-
муму відповідно до вимог законодавства та з 
урахуванням фактичних споживчих цін».

Як поінформував Григорій Осовий, найближчим часом НТСЕР роз-
гляне питання майбутнього сфери праці на своєму засіданні, де 
відбудеться предметна розмова про функції держави, роботодав-
ців і профспілок. Однак, самі працівники повинні виявляти готов-
ність до постійного оновлення знань для роботи в нових умовах. 
Європейський досвід свідчить про те, що функції з питань навчан-
ня і перенавчання, повноваження і ресурси держава передає ор-
ганізаціям роботодавців і профспілкам.

ОГОЛОШЕННЯ  
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7СЬОГОДЕННЯ
ДОКУМЕНТ

ПІДПИСАНО НОВУ 
ТЕРИТОРІАЛЬНУ УГОДУ

17 листопада в Дніпропетровській облас-
ній раді на засіданні соціально-економіч-
ної ради відбулося підписання нової Тери-
торіальної угоди на період до 2020 року. 
Особливість її в тому, що сьогодні, в пері-
од реформ, децентралізації влади вперше 
до неї приєдналась обласна рада і, таким 
чином, угода стала чотирьохсторонньою.

Більшість норм і зобов’язань угоди, зазначив 
під час її підписання керівник Спільного 
представницького органу профспілок облас-
ті, голова Дніпропетровського 

облпрофоб’єднання Віталій Дубіль, виписані таким 
чином, щоб досягти реалізації головних завдань, у 
тому числі дотримання законних прав та інтересів 
людини праці, всього населення області. Адже в 
умовах економічної кризи саме на плечі трудящих 
ліг непомірний тягар випробувань: зниження жит-
тєвого рівня, борги із зарплат, комунально-ціновий 
пресинг, недостатньо ефективний соціальний за-
хист. І тому невипадково в новій угоді вперше 
з’явився розділ «Соціальний і правовий захист». 
Профспілкова сторона вважає, що сьогодні соціаль-
них партнерів має об’єднувати прагнення до того, 
щоб спільними зусиллями домогтися збільшення 
промислового виробництва, динамічного зростан-
ня заробітної плати, забезпечення гарантій зайня-
тості та безпечних умов праці. З огляду на те, що 
наразі гостро постала проблема збереження і розви-
тку трудового потенціалу, один з розділів угоди 
містить важливі зобов’язання соціальних партне-
рів щодо забезпечення продуктивної зайнятості та 
соціального захисту від безробіття. 
Крім того, даний документ має стати й міцним фун-
даментом для укладення колективних договорів на 
підприємствах. У зв’язку з цим очільник 
облпрофоб’єднання висловив сподівання, що їх ке-
рівники спільно з профорганізаціями зроблять все 
можливе для якнайповнішої імплементації поло-
жень угоди в колдоговори з метою стабілізації ро-
боти, забезпечення зайнятості, гідних умов праці та 
її оплати, збереження соціальних гарантій. 
Про важливість укладення нової угоди заявили та-
кож соціальні партнери профспілок – голова облас-
ної ради Глєб Пригунов, перший заступник голови 
облдержадміністрації Олег Кужман, голова Феде-
рації організації роботодавців Віктор Сергеєв. 
Але життя не стоїть на місці, постійно виникають нові 
проблеми, над вирішенням яких необхідно працювати 
всім сторонам угоди та вносити до неї в процесі реалі-
зації відповідні корективи. Чимало є питань і в бю-
джетній сфері. Було підтримано пропозицію голови 
об’єднання роботодавців агропромислового комплек-
су Віктора Карпенка щодо необхідності розширення 
угоди і посилення в ній акценту на вирішенні проблем 
сільськогосподарської галузі та її працівників. 

Віктор КОВРИГА

Помпезна будівля Одесь-
кого обкому КПУ, спору-
джена у другій половині 
50-х років минулого сто-

ліття, бачила на своєму віку нема-
ло. І паради на плацу перед нею, і 
відомих людей, яких гостинно чи 
не дуже зустрічали господарі чис-
ленних кабінетів, і крах надії тих 
бідолах, яких виключали з лав 
КПРС… Могли б стіни говорити 
– багато чого дізналися б ми ціка-
вого і таємничого.

Згодом, у 1983 році, коли обком 
партії переїхав до свого нового 
приміщення на проспекті Шев-
ченка, будинок за залишковою ба-
лансовою вартістю в 1837018 ру-
блів з дозволу ВЦРПС (постанова 
Секретаріату № 8-88 від 12.04.1983) 
придбала Одеська обласна рада 
профспілок. З новими господаря-
ми будинок зажив новим життям. 
Сюди стали приходити інші, про-
стіші і щиріші люди – інженери, 
хлібороби, моряки, лікарі, вчите-
лі. Тут вирішувалися життєві 
проблеми як трудових колекти-
вів, так і окремих людей. Будинок 
став осередком бурхливого проф-
спілкового життя.

З набуттям Україною незалеж-
ності площі імені Жовтневої рево-
люції повернули історичну назву 
– Куликове поле; згодом демонту-
вали пам’ятник Леніну. А вже у 
XXI столітті Будинок став епіцен-
тром жахливої трагедії 2 травня 
2014 року. Шкода, але навіть після 
цієї біди проблеми в будівлі за 
адресою Куликове поле, 1, не за-
кінчились, а лише перемістились 

у нову площину. На будівлю наки-
нув оком київський можновла-
дець, і не аби хто, а сам голова Ко-
мітету з питань національної без-
пеки і оборони Верховної Ради 
України Сергій Пашинський. 9 
липня 2015 року він направив лис-
та (№ 04-24/13 – 682) на адресу то-
дішнього Генпрокурора В. Шокі-
на, де на чотирьох сторінках ряс-
ного тексту намагався довести, 
що будівля Федерації профспілок 
Одещини є не власністю профспі-
лок, а власністю держави. Тому 
Федерацію слід виселити на ки-
сень, а будинок використати за 
державними потребами. Жодним 
словом пан Пашинський не обмо-
вився, що свого часу за цю будів-
лю були сплачені кошти, зібрані 
членами профспілок області, не 
згадав він і про те майно, яке обл-
рада профспілок передала облас-
ній раді народних депутатів. А не-
багато й немало: «Постановою 
президії Одеської обласної ради 
профспілок № 11-38 від 03.02.1984… 
будівлю Будинку Союзів (вулиця 
Свердлова, 34, нині – Канатна, 134) 
було передано на баланс обласної 
ради з управління курортами та, 
за клопотанням виконавчого ко-
мітету обласної ради народних де-
путатів, у цій будівлі розміщено 
обласний комітет народного 
контролю; будівлю по вулиці Б. 
Хмельницького, 62, в якій розта-
шовувалась обласна рада з туриз-
му та екскурсій, передано на ба-
ланс Іллічівської районної ради 
народних депутатів. Крім того, по-
становою було передбачено кло-

потати перед ВЦРПС про залік ба-
лансової вартості Будинку Союзів 
у сумі 500 тис. рублів у рахунок по-
гашення позики, яку отримала об-
ласна рада профспілок на при-
дбання адміністративної будівлі 
на площі Жовтневої революції, 1 
(нині – Куликове поле, 1)». Це ури-
вок із заперечення на позов до 
суду, підготовлений Федерацією 
профспілок. І в цьому ж таки доку-
менті є інформація про стан будів-
лі на момент її передачі профспіл-
кам. «…Будівлю…було передано 
Одеським обкомом компартії 
України Одеській обласній раді 
профспілок з оплатою балансової 
вартості 1 млн 837 тис. 018 рублів. 
До акта додавався висновок № 257 
про технічний стан будівлі, скла-
дений провідними фахівцями 
Одеського інженерно-будівельно-
го інституту, відповідно до якого 
будівля перебуває в незадовільно-
му технічному стані, пов’язаному 
з негативним впливом ґрунтових 
вод, та потребує капітального ре-
монту». Понад три десятиліття 
профспілки опікувались, ремон-
тували, підтримували у належно-
му стані будинок, і от маєш… Де-
путат Пашинський вирішив, що 
будівля людям не належить, а 
лише – державі. В своєму листі 
Генпрокурору він так і написав: 
«Як випливає з правової позиції 
Верховного Суду України, питан-
ня щодо суб’єктів права власності 
майна профспілок, яке було ними 
набуто або перебувало у володінні 
до проголошення Незалежності 
України, на законодавчому рівні 
не врегульовано, тому майно ко-
лишніх профспілкових організа-
цій на сьогодні залишається дер-
жавною власністю…».

Але дозвольте: якщо питання 
про право власності на майно 
профспілок «на законодавчому 
рівні не врегульовано», хіба не за-
конодавці, тобто депутати ВРУ, 
за це відповідальні?

Втім, спочатку саму ідею з ві-
дібранням будинку у профспілок 
Одещини під розміщення в ньому 
штабу Військово-Морських Сил 
України, який після анексії Кри-
му перемістився до Одеси, ще 

можна було якщо не виправдати 
(бо взамін профспілкам нічого не 
пропонувалось), то, зважаючи на 
реалії часу, зрозуміти. Але ж ні! 
Під розміщення штабу знайшли 
інше приміщення, а судова тяга-
нина, розпочата з подачі Пашин-
ського, лише набирає обертів, і 
сьогодні сприймається чимось не 
зовсім адекватним. 

Прокуратура області із завзят-
тям, гідним кращого застосуван-
ня, протягом 3 років намагається 
відібрати будівлю у Федерації. І 
кінця цій тяганині не видно. Ось 
лише кілька штрихів судового 
процесу. 1 грудня 2015 року Госпо-
дарський суд Одеської області 
виніс рішення по справі 
№ 916/3171/15, про відмову у позо-
ві першого заступника прокурора 
Одеської області до Федерації 
профспілок Одещини «про визнан-
 ня права власності за державою 
Україна в особі Фонду державно-
го майна України на адміністра-
тивну споруду». 24 лютого 2017 
року постановою Господарського 
апеляційного суду Одеської об-
ласті це рішення суду першої ін-
станції було залишено без змін, а 
апеляційна скарга прокурора – 
без задоволення. Нарешті, 12 черв-
ня ц.р. касаційну скаргу прокура-
тури області і Фонду держмайна 
України розглянув Вищий госпо-
дарський суд України. Він част-
ково її задовольнив, скасувавши 
постанову від 24.02.2017, і напра-
вив справу до Господарського 
апеляційного суду Одеської об-
ласті на новий розгляд.

15.08.2017 Одеський апеляцій-
ний господарський суд прийняв 
постанову, якою відмовив у задо-
воленні апеляційної скарги 
ФДМУ, в зв’язку з пропуском стро-
ку позовної давності. Нове засі-
дання Вищого господарського 
суду України щодо розгляду каса-
ційної скарги обласної прокура-
тури призначено на 20.11.2017.

Тож чергове коло судової тяга-
нини до будинку, що став предме-
том розбрату між членами проф-
спілок і державою, вже на старті…

Марічка ВІТЕР

БУДИНОК РОЗБРАТУ

Кажуть, будинки як люди – мають і свою історію, і свою долю. Одні коротають свій вік тихо й 
непомітно, інші – вражаюче наповнено, складно, а часом і трагічно. Саме така доля судилася 
і будинку Федерації профспілок Одеської області, що на Куликовому полі, 1.

ПРОФСПІЛКОВЕ МАЙНО

Коли готувався номер, стало відомо, що 20 листопада 
2017 року відбулося засідання Вищого господарського 
суду України щодо розгляду касаційної скарги заступни-
ка прокурора Одеської області на постанову Одеського 
апеляційного господарського суду від 15.08.2017 у спра-
ві № 916/3171/15.
За результатами розгляду скарги прийнято рішення ска-
сувати постанову Одеського апеляційного господар-
ського суду від 15.08.2017, скасувати рішення господар-
ського суду Одеської області від 01.12.2015 та направи-
ти справу на новий розгляд до господарського суду 
Одеської області.

Нова Територіальна угода підготовлена на 
основі угоди «Про асоціацію України з ЄС»  
і стосується як розвитку промисловості, так і 
зайнятості, охорони праці та інших соціальних 
питань, спрямованих на наближення рівня 
життя українців до європейських стандартів. 
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ВІЙНА НА ДОРОГАХ  
Статистика вражає. Щодня на 

автошляхах України гинуть що-
найменше 8 осіб. Минулий рік ви-
дався аж надто трагічним: 3187 за-
гиблих. З початку нинішнього року 
вже є дані про те, що число дорож-
ньо-транспортних пригод зросло 
на 13%. 

«Тільки за останні 2 роки внаслі-
док ДТП загинули більше 5500 осіб, 
травмовані понад 57 тисяч, – заявив 
очільник МВС Арсен Аваков на за-
сіданні Уряду. – На жаль, ці втрати, 
які ми несемо на дорогах, в чотири 
рази перевищують втрати на фрон-
ті. Це трагічна правда».

Згідно з опублікованою МВС 
статистикою, найпоширеніші при-
чини ДТП – перевищення швидко-
сті, водіння в стані алкогольного 
сп’яніння, недотримання дистан-
ції, порушення правил маневру-
вання та правил проїзду пере-
хресть. На усунення таких пору-
шень і спрямовані жорсткі заходи. 
Якщо коротко, то в низці заходів 
експерти виділяють п’ять осно-
вних: обмеження швидкості руху в 
населених пунктах з 60 до 50 км на 
годину, посилення відповідальнос-
ті за ДТП, скоєну в стані алкоголь-
ного або іншого сп’яніння, із смер-
тельним результатом або яка за-
вдала тяжких тілесних ушко-
джень, зміна процедури видачі во-
дійських прав, істотне збільшення 
штрафів до порушників правил до-
рожнього руху. 

Світовий банк підрахував: в 
Україні більшість аварій з тяжки-
ми наслідками виникають через пе-
ревищення швидкості – 39% випад-
ків. Тож в Уряді сподіваються, що 
парламент підійде до розгляду іні-
ціативи – обмежити швидкісний ре-
жим до 50 км на годину – зважено. 
До того ж, це європейський досвід. 
Дослідження довели, що зниження 
швидкості з 60 до 50 км на годину 
дозволяє знизити рівень травматиз-
му для пішоходів на 90%.

Співзасновник громадського 
об’єднання «Рада з урбаністики Ки-
єва» Григорій Мельничук має з цьо-
го приводу свою думку: «Не варто 
вигадувати велосипед, краще взяти 
досвід країн з низькою смертністю 
від ДТП, а там зазвичай встановле-
ний саме такий швидкісний режим. 
Цей крок можна було б доповнити 
іншою європейською практикою – 
зниженням максимальної швидко-
сті на другорядних міських шляхах 
до 30 км на годину».

Більшість аналітиків вважають 
граничну межу в 50 км на годину 
абсолютно виправданою. Це зна-
чно збільшує шанси на виживання 
найбільш вразливих учасників до-
рожнього руху – пішоходів та вело-
сипедистів. Експерти посилаються 
при цьому на рекомендації ВООЗ, 
згідно з якими зменшення макси-
мальної швидкості всього на 5% 
скорочує кількість смертельних 
ДТП на третину. На меншій швид-
кості водії матимуть більше часу, 

щоб відреагувати на зміни на доро-
зі, а їх гальмівний шлях буде, за-
лежно від попередньої швидкості, 
значно коротшим.

Каменем спотикання на шляху 
приведення швидкісного режиму в 
українських містах у відповідність 
до європейських норм є, як їх іро-
нічно називають експерти, «бонус-
ні» 20 км на годину. Перевищення 
граничної швидкості не має для во-
дія жодних наслідків, окрім усного 
попередження, якщо воно не було 
більшим за цей показник. Тому на-
віть у разі успішного ухвалення но-
вого обмеження, водії зможуть без-
карно їздити із швидкістю 69 км на 
годину, і це проблема набагато го-
стріша, ніж відносно висока у по-
рівнянні із загальноєвропейською 
максимально дозволена швид-
кість, переконують експерти.

НЕ ШТРАФОМ ЄДИНИМ
Основне нововведення, яке про-

понує Кабмін, – істотне збільшення 
штрафів. Карати чималими гроши-
ма збираються насамперед тих, хто 
перевищує швидкість і їздить до-
рогами, незважаючи на позбавлен-
ня прав. Також заплатити солідну 
суму доведеться тим, хто полишає 
місце ДТП або водить машину не 
тієї категорії, на яку здавав іспит. 
Посилять і кримінальну відпові-
дальність: недобросовісним водіям 
обіцяють серйозніші терміни, 
якщо вони спричинили середні і 
тяжкі травми або смерть.

Штраф за перевищення ліміту 
швидкості на понад 50 км на годину 
пропонують збільшити майже все-
меро: з 510 до 3400 грн. Залишили 
місце ДТП до прибуття поліції та 
медиків? Ще 3400 грн плюс позбав-
лення прав на строк до 6 місяців. За 
кермом неповнолітній, людина, що 
не отримувала ніколи водійських 
прав, чи особа, яку суд позбавив 
права кермувати автівкою? Зараз за 
це виписують усього 510 грн. За про-
позицією МВС, штрафи збільшать 
до 10,2 та 20,4 тис. грн відповідно. 
Якщо ж хтось ризикне повторно сіс-
ти за кермо без водійського посвід-
чення, це «потягне» на 40 тис. грн. 

Екс-заступник міністра інфра-
структури і радник голови «Украв-
тодору» Олександр Кава підтримує 

збільшення штрафів: «Штрафи дій-
сно потрібно переглянути, грубі по-
рушення мають каратися високи-
ми штрафами. Нинішній рівень 
штрафів не зупиняє злісних по-
рушників у скоєнні повторного не-
дотримання ПДР».

Дехто висловлює думку, що 
збільшення штрафів призведе до 
сплеску хабарництва. Однак пере-
важна більшість експертів це запе-
речують, бо навіть половина штра-
фу, щоб «відкупитись», стає досить 
круглою сумою. Тож це має змуси-
ти порушників сто разів подумати, 
перш ніж легковажно проігнорува-
ти правила. 

Та сподіватися, що ініціатива 
Кабміну щодо значного збільшення 
штрафів одразу призведе до змен-

Кабінет Міністрів підготував на розгляд Верховної Ради низку за-
конодавчих ініціатив, що мають посилити відповідальність за по-
рушення правил дорожнього руху. Серед пропозицій: обмеження 
швидкості, істотне збільшення штрафів за деякі порушення, впро-
вадження фото- і відеофіксації порушень, а також зміна порядку 
видачі водійських посвідчень. 
Законодавчо ініціативу Уряду поки не оформлено, однак «Проф-
спілкові вісті», зважаючи на актуальність, зробили тему головною 
в цьому номері.

Володимир КАРАВАЄВ, експерт з питань 
законодавчого забезпечення безпеки 
дорожнього руху:
«Збільшення штрафів не вплине на безпеку руху. Ефектив-
ність буде нульовою. Існує світова практика, яка говорить 
про те, що зниження аварійності відбувається протягом пер-
ших 3 місяців після того, як введені санкції. Але потім, у пе-
ріод від 3 до 6 місяців, кількість аварій наближається до тієї 
точки, з якої вона знижувалася. І після закінчення 6 місяців 
все повертається на круги своя. На жаль, але це світова 
практика, й Україна не стане винятком».

Володимир ОМЕЛЯН, міністр інфраструктури України:
«Ми вперше розробляємо Національну програму з підвищення 
безпеки на автошляхах. На цю мету буде спрямовано 5% До-
рожнього фонду, це 1,5 млрд грн. Також ми маємо 400 млн грн 
секторальної підтримки ЄС для обладнання місць найбільшої 
концентрації ДТП по країні. Загалом близько 2 млрд грн буде 
спрямовано на безпеку автошляхів у 2018 році. Спільно з МВС, 
національною поліцією, іншими відомствами ми відпрацювали 
найбільші місця концентрації ДТП по Україні. Це п’ять областей. 
І тепер будемо відпрацьовувати заходи із зменшення аварійності 
на цих ділянках».

 

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ:  
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
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Тарас ГУК, експерт громадської організації  
LEAD office:
«І в резонансних, і в звичайних ДТП гинуть та травмують-
ся люди. Зусилля держави, ЗМІ та громадськості мають 
бути спрямовані саме на підвищення загальної безпеки на 
дорогах та зменшення кількості ДТП з потерпілими.
Як цього досягти? Не потрібно вигадувати велосипед. Не-
обхідно впроваджувати досвід розвинених країн та реко-
мендації авторитетних організацій, таких як ВООЗ, Світо-
вий банк та ін.».

Богдан ГЛЯДИК, автомобільний юрист:
«Автофіксація була б дієвою і покращила б ситуацію 
на дорогах. Раніше встановлювали камери, які фіксу-
вали порушників. Але потім цей механізм визнали не-
конституційним. Бо фактично без суду і слідства до 
відповідальності притягували не того, хто скоїв пра-
вопорушення, а власника машини. Проблеми виника-
ли, бо той не завжди перебував за кермом. Тож по-
трібно цей та інші механізми доопрацювати».

Світлофори роблять дороги 
небезпечними, тому краще 
їх ліквідувати. Те саме стосу-
ється розмітки і дорожніх 

знаків. І взагалі, потрібно стерти від-
мінності між дорогою і тротуаром. 
При такій «анархії» автомобілісти, ве-
лосипедисти і пішоходи будуть співіс-
нувати благополучно і щасливо. Таке 
вигадали голландські архітектори і 
влаштували місто-утопію в містечку 
Драхтен більш ніж 15 років тому. Ке-
рував процесом 59-річний Ганс Мон-
дерман – один з провідних майстрів 
дорожньої справи Європи. Його вва-
жають автором проекту «Спільний 
простір». Сам він дуже пишається сво-
їм винаходом, бо стверджує, що у 
«світлофорні» часи ДТП із смертель-
ним результатом у Драхтені мали міс-
це кожні 3 роки, а от після початку 
експерименту на дорогах не загинула 
жодна людина.
Що ж це за експеримент у містечку, 
де мешкають майже 50 тис. людей? 
Це коли разом пересуваються пішохо-
ди, автомобілі та велосипедисти. І 
зветься це «Спільним простором». Тут 
немає ні паркувальних автоматів, ні 
покажчиків напрямку руху, ні, тим 
більше, заборонних знаків. Стерли на-
віть розмітку. У місті діють лише два 
правила: дати дорогу і не створювати 
перешкод. Тобто, загалом проїжджа 
частина не відрізняється від тротуару 
або велосипедної доріжки, а автомо-
білісти не є «королями», а рухаються 
на рівних з усіма іншими.
Головне міське перехрестя пропускає 
приблизно 22 тис. автомобілів на 
день, плюс кілька тисяч велосипедис-
тів і пішоходів. У «дні світлофора» рух 
тут було ускладнено: водії стояли в 
пробках і без кінця сигналили. Нині 
тут про пробки забули назавжди. 
Виявилось, що коли ні в кого немає пе-
реваги руху, всі їдуть та йдуть вкрай 
обережно. За 15 років – жодної ДТП! 
З того часу унікальні міста з’явилися і у 
Великій Британії, і Франції, і Німеччині.
Головне правило цивілізованих ву-
лиць: на дорогах всі рівні. Усі європей-
ські правила руху поширюються на де-
путатів, прокурорів та суддів, бо їхній 
імунітет не діє на випадки порушення 
правил дорожнього руху. В Україні, на 
жаль, діє інший закон: кожен сам за 
себе. І поки що український пішохід у 
цій битві програє. 

шення кількості ДТП, не варто. В 
липні 2017 року в Україні запрацю-
вали нові, як їх назвали, «драконів-
ські» штрафи. За керування в не-
тверезому стані порушник мав ви-
класти понад 10 тис. грн. 

Зазирнемо до статистики: з по-
чатку року поліцейські склали на 
водіїв понад 46 тис. адміністратив-
них протоколів за водіння в нетве-
резому стані. І це тільки ті, хто по-
пався. В Україні відсутня практи-
ка випадкових перевірок. Поліція 
здійснює перевірку на предмет 
вживання алкоголю лише коли у 
водія є ознаки алкогольного 
сп’яніння, а виявити ці ознаки офі-
цер може лише у двох випадках: 
участь водія у ДТП та порушення 
водієм правил, що стало причи-

ною зупинки транспортного засо-
бу. Штрафи підвищили, однак по-
ліції так і не надали достатніх по-
вноважень для боротьби з любите-
лями сісти за кермо напідпитку. 

Власне, призначення штрафу і 
його сплата – дві великі різниці. 
За словами Арсена Авакова, за-
гальна сума штрафів з початку 
цього року за керування у нетве-
резому стані складає 352 млн грн. 
«З цієї суми стягнуто в державний 
бюджет лише 31 млн грн, або 
8,7%», – наголосив він. 

Генеральний директор Все-
української асоціації автомобіль-
них імпортерів і дилерів Олег На-
заренко переконаний, що Украї-
на, нарешті, дійде до того, коли 
нетверезих водіїв відправляти-

муть за грати. «Потрібно насліду-
вати світовий досвід і запрова-
джувати кримінальну відпові-
дальність за водіння в нетверезо-
му вигляді. Позбавлення прав не 
діє. І без прав все одно продовжу-
ють їздити. Зупинять – випишуть 
штраф, який також нічого не змі-
нить. Штраф заплатять і далі їзди-
тимуть. Має бути тюремний тер-
мін», – переконує експерт. Суво-
ро? Можливо. Але високий штраф 
– це мала ціна за врятоване життя.

БЕЗ КОНТРОЛЮ ВСЕ 
ДАРМА?

Експерти кажуть, що при роз-
гляді урядових ініціатив, спрямо-
ваних на підвищення безпеки на 
українських дорогах, у Верховній 
Раді «будуть великі дискусії». 
Найгарячіші баталії, скоріш за 
все, розгорнуться довкола питан-
ня про запровадження фото- та ві-
деофіксації порушень ПДР. Нага-
даємо, що першу спробу запрова-
дити автоматичну фіксацію пору-
шень на автошляхах країни зро-
блено ще 2008 року. Система дала 
збій уже наступного року, коли 
штрафи, які надходили на адресу 
водія, почали оскаржувати через 
суд. Та й сама система була не зо-
всім досконалою. Пригадується, 
як на водія тролейбуса надійшов 
«лист щастя» з вимогою заплати-
ти штраф, бо він, виявляється, їхав 
зі швидкістю 140 км на годину. Як 
би не було, але система пропрацю-
вала неповних 2 роки, і Конститу-
ційний Суд визнав її незаконною.

Але ж така система успішно 
працює в більшості країн Європей-
ського Союзу та розвинутих країн 
світу, причому досвід свідчить, що 
запровадження цієї системи ради-
кально змінило ситуацію з безпе-
ки руху на дорогах на краще. На-
приклад, у сусідній Польщі після 
запровадження системи автома-
тичної фіксації порушень правил 
дорожнього руху кількість ДТП 
зменшилася на 30%!

2 роки тому Україна спробува-
ла вдруге повернутись до системи 
автоматичної фіксації порушень 
правил дорожнього руху. Було 
ухвалено спеціальне законодав-
ство, але далі тестових випробу-
вань справа не просунулась. І ось 
тепер у Міністерстві внутрішніх 
справ реально взялись за впрова-
дження фото- та відеофіксації. 
«Ми вважаємо впровадження сис-
теми фото- і відеофіксації правил 
дорожнього руху найбільш діє-
вим, ефективним, безальтерна-
тивним механізмом боротьби з 
порушеннями та їх профілакти-
ки», – заявив профільний міністр 
Арсен Аваков. 

Та одного бажання впровадити 
систему одразу і по всій країні за-
мало. Адже це вимагає серйозних 
капіталовкладень – не менше 1,5 
млрд дол. США і не менше 3 тис. 
камер, які необхідно встановити 
бодай у найкритичніших точках. 
Інвесторів, які б зголосилися про-
фінансувати встановлення камер, 
на вітчизняному горизонті поки 
не видно.

Звісно, система автоматично-
го спостереження за дотриман-
ням правил дорожнього руху точ-
но виявить, хто перевищує швид-
кість, хто нехтує паском безпеки, 
а хто без упину розмовляє по мо-
більному телефону. І кожен біль-
шою чи меншою мірою створює 
небезпеку на автошляхах. 

В Уряді сподіваються на те, що 
парламент у першочерговому по-
рядку розгляне ініціативи від 
Кабміну. Плани в Уряду аж над-
мір амбітні: до 2020 року зменши-
ти смертність на дорогах удвічі, а 
кількість ДТП – на 30%. 

Пересічні українці, обговорю-
ючи нововведення від Кабміну, 
зауважують: жодне збільшення 
штрафних санкцій, жодна відео-
фіксація та інші заходи для поліп-
шення ситуації на дорогах не бу-
дуть ефективними доти, доки пе-
ред законом не будуть усі рівні.

 

160 тис. 
людей   

ЗАГИНУЛИ НА ДОРОГАХ 
УКРАЇНИ ЗА РОКИ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ

13,5 на 100 
тис. осіб          

СКЛАДАЄ СМЕРТНІСТЬ НА 
ДОРОГАХ В УКРАЇНІ, НАТОМІСТЬ У 
СЛОВАЧЧИНІ – 6,6, НІМЕЧЧИНІ – 4,3

4,5 млрд 
грн,      

АБО 3,4% ВВП, ЩОРОКУ 
ВТРАЧАЄ УКРАЇНА ЧЕРЕЗ ДТП

НІ  
СВІТЛОФОРІВ,  

НІ ЗНАКІВ,  
НІ РОЗМІТКИ  
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ЛІСІВНИКИ ВИСТУПАЮТЬ 
ПРОТИ УХВАЛЕНОЇ 

СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ 
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
НА ПЕРІОД ДО 2022 РОКУ

Представники Профспілки «Укрпроф-
ліс» пропонують взяти за основу про-
ект «Стратегії розвитку та інституцій-
ного реформування лісового господар-

ства України на період до 2022 року», розробле-
ний фахівцями лісової галузі, міжнародними 
експертами і всіма зацікавленими сторонами, 
який потребує незначного доопрацювання, об-
говорення в суспільстві та узгодження з галу-
зевою Профспілкою. 
Крім того, представники Профспілки виступа-
ють категорично проти ідеї створення єдиного 
лісогосподарського підприємства (компанії), 
що може призвести до ліквідації діючих лісо-
господарських підприємств галузі, проти при-
ватизації державних лісогосподарських під-
приємств або передачі їх у концесію. 
Разом з тим, учасники акцій звернулися з про-
ханням до місцевих органів влади підтримати 
лісогосподарську галузь у вирішенні питань 
збереження її цілісності та підприємств, як 
юридичних осіб, відновлення фінансування лі-
согосподарських заходів, прискорення при-
йняття окремих нормативно-правових актів та 
інших неврегульованих питань. 
У проведенні акцій під стінами Волинської, Кі-
ровоградської, Чернігівської, Черкаської та ін-
ших обласних державних адміністрацій взяли 
участь майже 5 тис. лісівників-профспілковців, і 
6 тис. профспілковців побували цього дня під 
стінами районних адміністрацій. Чотири облас-
ті продовжать мирні акції найближчими днями.
Представники обласних і районних державних 
адміністрацій розуміють проблеми лісівників, 
а також запевнили їх у підтримці та вирішенні 
проблемних для галузі питань шляхом звер-
нень до органів законодавчої та виконавчої 
влади з відповідними проханнями.

28 листопада 2017 року по всій Украї-
ні представники Профспілки праців-
ників лісового господарства, під сті-
нами обласних та районних держав-
них адміністрацій провели мирні акції 
протесту та зустрічі з представника-
ми органів місцевого самоврядування 
з вимогами відмінити рішення Кабіне-
ту Міністрів України від 15 листопада 
2017 року «Щодо схвалення Стратегії 
реформування лісового господарства 
на період до 2022 року», яка не про-
йшла жодного громадського обгово-
рення та ні з ким не узгоджена (в тому 
числі і з Профспілкою). 

ПРОТЕСТ

У зібранні взяли участь заступник Го-
лови Федерації профспілок Украї-
ни Володимир Саєнко, представни-
ки Державного агентства лісових 

ресурсів України, Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, на-
уковці, ветерани, очільники обласних, 
районних, первинних профорганіза-
цій лісових господарств галузі.

У своїй доповіді голова Профспілки 
працівників лісового господарства 
України Степан Кривов’язий зазначив, 
що протягом кількох останніх років у 
лісовій сфері поступово назріває соці-
альна катастрофа, яка стала результа-
том відсутності державного фінансуван-
ня. Особливо це стосується підприємств 
південного та східного регіонів країни. Від-
сутність фінансування призвела до незворот-
них наслідків у колективах: понад 1500 фахів-
ців звільнились і їх ніким замінити, ще понад 
1600 працюють у режимі скороченого робочого 
часу, ще понад 1700 перебувають у відпустках 
без збереження заробітної плати, регулярно ви-
никає значна заборгованість з її виплати.

Голова Профспілки «Укрпрофліс» заявив, 
що попри численні звернення Профспілки до 
всіх інститутів влади, аж до акції протесту під 
стінами Кабінету Міністрів України та Мініс-
терства аграрної політики і продовольства, фі-
нансування лісогосподарських робіт на півдні 
та сході держави досі не відновлено. «Ми, 
профспілковці, насамперед є лісівниками та 
громадянами своєї країни й чудово розуміємо, 
що для успішної роботи підприємств необхід-
не певне реформування, – сказав він. – У зв’язку 
з цим в галузі була створена робоча група, яка 
тривалий час відпрацьовувала проект «Стра-
тегії розвитку та інституційного реформуван-
ня лісового господарства України на період до 
2022 року». Ця група представлена широким 
колом фахівців-лісівників, науковців, еколо-
гів, представників громадськості, міжнарод-
них і вітчизняних експертних інституцій. Про-
ект розглядався колегією Держлісагентства, 
громадською радою, місією Світового банку, 
проходив широке громадське обговорення в со-
ціальних мережах. І раптом, 15 листопада ми 
дізнаємося про те, що на розгляд Уряду Мін-
агрополітики кулуарно виносить проект, який 
не має нічого спільного з вищезгаданим. Про-
читавши експертний висновок, пояснювальну 
записку, ми бачимо, що цей проект потребує 
погодження з Міністерством юстиції, Мініс-
терством фінансів, Міністерством економіки 
та розвитку, Державним агентством лісових 
ресурсів та іншими органами, й водночас він, 
виявляється, не потребує громадського обгово-

рення і не стосується соціально-трудової сфе-
ри. Сказати, що останнє викликало в нас здиву-
вання, це нічого не сказати».

Степан Кривов’язий звернув увагу учасни-
ків зібрання на те, що Стратегію необхідно об-
говорити та погодити з профспілкою, громад-
ськістю та всіма зацікавленими сторонами. 
«Ми виступаємо категорично проти передачі 
лісів у концесію, – підкреслив він. – Адже це 
може спричинити масову вирубку. Абсолют-
но неприйнятним є створення єдиного госпо-
дарюючого суб’єкта, монополіста, що призве-
де до ліквідації лісгоспів. Такі ідеї народжу-
ються від бажання приватизувати українські 
ліси. І це прямо суперечить процесу децентра-
лізації – всі зароблені кошти будуть надходи-
ти в центр, а місцеві бюджети залишаться ні з 
чим. Ці застереження необхідно передбачити 
в новій Стратегії реформування лісового гос-
подарства. Жодного таємного прийняття не-
відомої Стратегії ми не допустимо».

У свою чергу, заступник голови Державно-
го агентства лісових ресурсів Володимир Бон-
дар зазначив, що сьогодні лісова галузь потре-
бує реформування. Над цим завданням пра-
цювала робоча група у складі фахівців лісово-
го господарства, науковців, представників 
громадських організацій, яка, враховуючи 
досвід європейських країн та українські реа-
лії, напрацювала Стратегію реформування 
лісового господарства. Цей документ визна-
чав системний напрям розвитку галузі на най-
ближчі роки. Адже для Держлісагентства прі-
оритетом є збільшення лісистості України, 
ефективна боротьба з незаконними рубками 
та сталий розвиток, а також розмежування 
господарських і контролюючих функцій, ство-
рення ефективної моделі державного управ-

ління лісами і збереження висококваліфіко-
ваних працівників.

Однак, за словами чиновника, на засіданні 
Уряду було схвалено зовсім іншу Стратегію, в 
якій передбачено створення суб’єкта господа-
рювання, управління корпоративними права-
ми якого здійснюватиме Кабінет Міністрів 
України. Документ не проходив жодного гро-

мадського обговорення, не погоджений з 
Профспілкою та схвалений 15 листопада 

без представлення і обговорення на засі-
данні Уряду. 

Як наголошували у своїх виступах ке-
рівники регіональних і первинних орга-
нізацій Укрпрофлісу, науковці, ветера-
ни галузі, в рамках Стратегії реформу-

вання лісового господарства Уряд ініці-
ював створення єдиного підприємства-мо-

нополіста, щоб прибрати все до своїх рук. 
Під час створення нового підприємства по-

чнеться ліквідація держлісгоспів, тобто відбу-
деться масове скорочення штату. Це не окремі 
люди, а цілі родини. І це в сільських територі-
ях, де знайти роботу майже неможливо.

Промовці зазначали, що внаслідок непроду-
маних дій у питаннях фінансування лісогоспо-
дарських заходів, втрати Держлісагентством 
статусу головного розпорядника бюджетних 
коштів, невдалої кадрової політики з боку Мі-
ністерства аграрної політики та продовольства 
і Кабінету Міністрів України припинено діяль-
ність державних лісогосподарських підпри-
ємств південних і східних регіонів країни. 

Лісівники зазначали, що цинізм з боку 
Уряду викликає масове обурення та протест-
ні настрої в трудових колективах лісгоспів.

Перший заступник міністра аграрної полі-
тики та продовольства України Максим Мар-
тинюк, який також взяв учать у Всеукраїн-
ських зборах профспілки лісового господар-
ства, намагався пояснити, що концесії і при-
ватизації в лісовій галузі не буде, а Стратегія 
буде доопрацьована. Проте чергові запевнен-
ня чиновника не переконали представників 
трудових колективів і викликали глибоку 
критику роботи Мінагрополітики.

Після гострої дискусії Всеукраїнські збори 
профактиву лісогосподарської галузі ухвали-
ли відповідну Резолюцію і звернення до керів-
ництва держави з метою недопущення зни-
щення лісової галузі України, де серед інших 
вимог: пряме підпорядкування Держліс-
агентства Кабінету Міністрів України, ухва-
лення мінімального фінансування потреб 
галузі під час прийняття Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2018 
рік», внесення законодавчих змін для врегу-
лювання діяльності галузі та ін.

Тетяна РУБАН, «ПВ»

Ухвалена 15 листопада 2017 року Кабінетом Міністрів України Стратегія реформування лісового госпо-
дарства в Україні на період до 2022 року передбачає створення єдиного монополіста в галузі шляхом 
об’єднання держлісгоспів, що, в свою чергу, призведе до ліквідації підприємств і масового скорочення 
робочих місць. Про це йдеться в Резолюції та зверненні до керівництва держави Всеукраїнських зборів 
профспілкового активу лісогосподарської галузі, які відбулися 23 листопада у м. Києві. 

СТРАТЕГІЧНА НЕБЕЗПЕКА

 
СТАНОМ НА  

2 ЛИСТОПАДА В ЛІСАХ 
ВИНИКЛИ 2367 ПОЖЕЖ, УЖЕ 

ЗГОРІЛО МАЙЖЕ 5,5 ТИС. ГА ЛІСУ, 
ПЕРЕВАЖНО В ХЕРСОНСЬКІЙ, ДНІ-

ПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ І МИ-
КОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ. АКТИВУВА-
ЛИСЯ ЛІСОКРАДИ ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ 

ОХОРОНИ ЛІСІВ. ДО ЦЬОГО ДОДА-
ЮТЬСЯ ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ 

ЛІСУ, БОРОТИСЯ З ЯКИМИ 
НІКОМУ І НІЧИМ.

ХТО ВРЯТУЄ ЛІС?
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ОХОРОНА ПРАЦІ –  
НА КОНТРОЛІ ПРОФСПІЛОК

НАГОРОДЖЕНО КРАЩИХ 
ЗА ПІДСУМКАМИ 
ОЗДОРОВЛЕННЯ

Модераторами семінару виступили пред-
ставники управління Держпраці в Чер-
каській області, обласних Фонду соціаль-
ного страхування та Федерації профспілок.

Учасники, а це 60 відповідальних осіб за охорону 
праці підприємств, організацій області, отримали 
інформацію і про загальнонаціональний просвіт-
ницький проект «Я маю право», який реалізується 
Головним управлінням юстиції в Черкаській облас-
ті. Цього ж дня на обласному радіо «Рось» відбувся 
прямий ефір за участю голови ФПО Петра Шевчен-
ка з питань охорони праці.

Вл. інф. ФПО

Завдяки результативній роботі профспілок, 
роботодавців, органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування було оздоровле-
но в позаміських оздоровчих закладах 35122 

дитини, що на 10,5% більше, ніж минулого року. 
Найбільшу кількість дітей членів профспілок 
оздоровлено обласними організаціями металур-
гійної і гірничодобувної промисловості, освіти і 
науки, агропромислового комплексу, енергетики 
та електротехнічної промисловості. За організа-
ційно-фінансовою участю профспілок області в 
усіх закладах оздоровилися та відпочили 68,4 тис. 
дітей і підлітків, за межами області – 809 дітей, 569 
дітей із соціально незахищених сімей оздоровлено 
профспілковими організаціями безкоштовно.
За кращу організацію оздоровлення та відпочин-
ку дітей адміністрації, керівники міських і пер-
винних профорганізацій підприємств і установ, 
директори дитячих закладів оздоровлення та від-
починку були нагороджені Почесними грамота-
ми Федерації профспілок України та Подяками 
Голови ФПУ.

За вл. інф. облпрофради

15 листопада в 
актовій залі 
Федерації 
профспілок 
області від-
бувся семінар 
з питань охо-
рони праці, зо-
крема щодо 

виробничого травматизму та професійної 
захворюваності на підприємствах облас-
ті, особливостей проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій та 
атестації робочих місць за умовами праці. 

На третьому засіданні Запорізької облас-
ної ради профспілок було підбито підсум-
ки літньої оздоровчої кампанії дітей і під-
літків у Запорізькій області.

СЕМІНАР

ОЗДОРОВЛЕННЯ – 2017

«Шановний Прем’єр-міністре, 
шановні присутні! Зупи-
нюся на проблемі збере-
ження трудового потенці-

алу країни або, як його справедливо назива-
ють, людського капіталу – найбільш важли-
вого елементу виробництва в сучасному світі.

Вважаю дане питання найпріоритетнішим 
у діяльності Уряду – це майбутнє України. 
Воно мало би бути предметом розгляду окре-
мого засідання Кабінету Міністрів України.

З цього питання Профспілка неодноразово 
направляла відповідні звернення до владних 
структур, роботодавців, на що ми отримували 
відповідь: «Питання дуже актуальне, направ-
лено на розгляд, чекайте відпо-
віді». 

Але ми не можемо чекати і 
спостерігати, як руйнується 
трудовий потенціал країни. 
Потрібно діяти!

На початку вересня п. р. со-
ціологічною групою «Рейтинг» 
проведено дослідження «Мі-
граційні настрої українців», 
висновки якого вражають:

– 44%, або майже кожен дру-
гий опитаний, шукають можливості праце-
влаштування за кордоном; серед молоді та-
ких – 68%, осіб середнього віку – 52%;

– 72% опитаних назвали основною мотива-
цією українців працювати за кордоном ви-
щий рівень зарплати.

На мою думку, всім нам, а насамперед вла-
ді та бізнесу, є над чим замислитися!

Майже на кожному засіданні Уряду став-
ляться конкретні завдання щодо створення 
сприятливого середовища для вітчизняного 
бізнесу. Профспілки не потрібно переконува-
ти, що ефективний і соціально-відповідаль-
ний бізнес є рушійною силою економічного 
зростання.

Але яке ставлення сформувалось у нашій 
країні до праці та людського капіталу? Зму-
шений констатувати, що дотепер тут діє 
принцип «залишковості» – спочатку виріши-
мо питання конкурентоспроможності, а лю-
дина праці та її проблеми почекають до кра-
щих часів.

Шановні, я вам нагадаю одну дуже про-
сту істину: без кваліфікованого працівника 
ще нікому в світі не вдалося забезпечити 
конкурентоспроможність. Тому економічно 
розвинуті країни давно дійшли до розумін-
ня, що найбільш ефективні інвестиції – це 
інвестиції, спрямовані на розвиток трудово-
го потенціалу.

Дослідження Світового банку показує, що 
людський капітал є основним чинником зрос-
тання валового внутрішнього продукту. На 

нього припадає 62% приросту ВВП, тоді як 
природні ресурси забезпечують 20% прирос-
ту, а виробничі фонди – лише 16%. 

Україна має найнижчий серед країн СНД 
рівень ВВП на душу населення (за офіційним 
курсом) – 2300 тис. дол. США, тоді як у Росії – 10 
тис., Казахстані – 8 тис., Білорусі – 6 тис. 

Стратегією сталого розвитку «Україна 2020» 
визначено, що ВВП (за паритетом купівельної 
спроможності) у розрахунку на одну особу, 
звертаю увагу присутніх, підвищиться до 
16 тис. дол. США (сьогодні він складає біля 
8 тис.). Тобто, за 2–3 роки цей показник має 
збільшитись удвічі. 

Зробити це при щорічному зростанні 
ВВП на 2–3% і занепаді промисловості про-
сто нереально! 

Заробітна плата українців 
сьогодні є найнижчою в Європі. 
Оплата за абсолютно однакову 
працю в рази менша, ніж у су-
сідніх країнах. Бізнесу вона «ко-
штує» всього 7–8% загальних 
витрат. 

Шановний Володимире Бори-
совичу, я з великим інтересом 
спостерігаю за інфографікою з пи-
тань оплати праці, яку Ви презен-
туєте на засіданнях Уряду. Ми 

теж користуємось офіційною статистикою та 
аналізуємо її. Наші висновки відрізняються 
від тих оптимістичних, які подають Вам.

Так, середня зарплата по країні за вере-
сень п. р. склала 7351 грн, але якщо взяти всі 
регіони країни без столиці,  а  для 
об’єктивності розрахунку слід робити саме 
так, то вона буде зовсім іншою – 5850 грн, тоб-
то менше на півтори тисячі. 

Розподіл працівників за розміром заробіт-
ної плати, підкреслюю: на основі тих же офі-
ційних даних, показує, що 9% працівників 
отримують зарплату до 3200 грн і ще 24% – 
від 3200 до 4000 грн. 

Тобто, загалом зарплату розміром не 
вище фактичного прожиткового мінімуму 
отримують 33% працівників, а після сплати 
податків і внесків таких буде 46%. Це є свід-
ченням того, що майже половина працівни-
ків є бідними! 

Думаю, ніхто з присутніх не сумнівається 
в тому, що бідний працівник не може бути 
основою процвітання держави, бо він потре-
бує її допомоги. Тому профспілки пропону-
ють зробити таку реформу оплати праці, за-
вдяки якій зарплата стане джерелом інвес-
тицій для розвитку країни. Цю роботу по-
трібно розпочинати негайно!

Хочу навести ще один приклад стосовно гір-
ничо-металургійного комплексу України, який 
є типовим для інших галузей промисловості.

Сьогодні додаткові досить вагомі джере-
ла інвестицій бізнесу в людський капітал 

дозволяє забезпечити такий ефективний ін-
струмент, як договірне регулювання трудо-
вих відносин, через галузеві угоди і колек-
тивні договори. Ним охоплено дуже важливі 
питання: підготовки кадрів, оплати  праці, 
надання соціального пакета. Звертаю увагу, 
що це не бюджетні кошти.

Однак, останні переговори з укладення 
нової галузевої угоди показали, що робото-
давці прагнуть значно мінімізувати гаранто-
ваний рівень оплати праці та соціальний па-
кет працівникам, що формувався протягом 
двох десятиліть. Бізнес вирішує свої пробле-
ми насамперед за рахунок економії на потре-
бах працівників і скорочення робочих місць.

Крім того, держава підтримує бізнес у 
його наступі на законні права працівників. 
Так, на догоду бізнесу обмежуються конт-
рольні функції Держпраці, без належного об-
ґрунтування, розрахунків можливих нега-
тивних наслідків та врахування позицій со-
ціальних партнерів було прийнято низку 
важливих рішень, зокрема поспішно і необ-
ґрунтовано скорочено Списки № 1 і № 2, що 
дають право на дострокову пенсію.

Не повною мірою виконано Ваше доручен-
ня, Володимире Борисовичу, з такого питан-
ня: «розібратись по кожній професії, яку було 
виключено із Списків № 1 і № 2».

Разом з Міністерством соціальної полі-
тики нам вдалося багато зробити для від-
новлення прав працівників на дострокову 
пенсію, і ми Вам за це вдячні. Але залиши-
лась ще низка актуальних позицій, по яких 
ми маємо віднайти справедливі рішення. 
Тому просимо Вас дати доручення продо-
вжити цю роботу.

Загалом, дотримання конституційних 
прав громадян, зокрема щодо забезпечення 
гідної праці, є однією з найбільш актуальних 
проблем для країни. Ми є лідерами за кіль-
кістю звернень громадян до Європейського 
суду з прав людини. Частка країни в загаль-
ній кількості скарг, поданих до цієї інститу-
ції, зросла з 6,5% у 2010 році до 24,4% у 2016-
му. Основне питання, щодо якого звертають-
ся українці, пов’язане з оплатою праці.

Профспілкова спільнота сподівається на 
розуміння щодо зазначених проблем та опе-
ративне вироблення справедливих рішень, 
спрямованих на захист людини праці та збе-
реження трудового потенціалу країни!».

7 листопада 2017 року відбулася зустріч представників всеукра-
їнських галузевих профспілок і профоб’єднань із Прем’єр-
міністром України Володимиром Гройсманом. У зібранні взяв 
участь заступник голови Профспілки трудящих металургійної і 
гірничодобувної промисловості Олександр Рябко, який у своєму 
виступі зупинився на проблемі збереження трудового потенціа-
лу країни та шляхах її вирішення. Публікуємо його виступ.

ВЛАСНА ДУМКА

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРУДОВОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ – ЗБЕРЕЖЕННЯ 

МАЙБУТНЬОГО КРАЇНИ

отримують зарплату 
розміром не 

вище фактичного 
прожиткового мінімуму, 
а після сплати податків і 
внесків таких буде 46%

33% 
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На підставі архівних історичних до-
кументів, періодичних профспілко-
вих та громадських видань, здобу-
тих у закордонних й вітчизняних 

архівах, результатів наукових досліджень, 
публікацій та виступів науковців учасники 
конференції констатують, що:

– 6 листопада 1817 року в м. Львові у при-
ватній поліграфічній фірмі Корнелія Піл-
лера було створено першу професійну спіл-
ку на українських землях під назвою 
«Cтоваришування взаємної допомоги чле-
нів друкарської справи» (Stowarzszyszenie 
Wzajemnej Pomocy Czlonków Sztuki 
Drukarskiej). А вже 15 листопада 1817 року 
в іншій львівській друкарні – німця Шнай-
дера виникла друга професійна спілка; 

– професійні організації на українських 
землях виникали та функціонували на закон-
ній підставі, про що зазначено у цісарських 
патентах, указах, рескриптах, положеннях 
конституції. Вони стали першими громад-
ськими організаціями, які виступили на за-
хист економічних інтересів трудового наро-
ду й  відіграли надзвичайно важливу роль у 
згуртуванні робітників, селян та інтеліген-
ції, впливали на їхнє соціальне, економічне, 
культурно-освітнє становище й т. ін.; 

– історія професійних організацій твори-
лася на місцевій поліетнічній базі в умовах 
політичних, економічних, національних, 
соціальних, релігійних та інших утисків, 
впливів політичних партій i організацій, 
жандармсько-поліцейського контролю, на 
основі співпраці, взаємної допомоги і під-
тримки, спільної культурно-освітньої робо-
ти, організації медичного забезпечення, лі-
кувально-оздоровчого відпочинку;

– професійні спілки, що виникли та розви-
валися на українських землях, входять до 
числа найбільш ранніх професійних органі-
зацій Європи і стали прообразом для створен-
ня професійних організацій у багатьох євро-
пейських країнах та Російській імперії. Зо-
крема, у східних, центральних і південних 
регіонах України у ХІХ–ХХ століттях широко 
розвивався профспілковий рух, який прой-
шов випробування революціями, війнами та 
повоєнним часом відбудови країни.

Учасники конференції стверджують, що 
попри політичні та соціально-економічні 
зміни в Україні, які сталися за минулі деся-
тиліття, в жорстких умовах переходу до рин-
кової економіки профспілки змогли вистоя-
ти, переорієнтувати свою діяльність, посісти 
гідне місце у формуванні громадянського 
суспільства. Федерація профспілок України 
як найбільше профспілкове об’єднання у дер-
жаві з високофаховим кадровим потенціа-
лом та науковим забезпеченням відіграє пев-
ну роль у вдосконаленні соціально-трудових 
відносин в умовах глибокої модернізації еко-
номіки та інших сфер суспільного життя.

З перших кроків незалежності України, 
а саме у 1990 році, Федерація профспілок ви-
ходить із союзного підпорядкування як не-
залежна профспілкова інституція. Вона 
спрямовує свої зусилля на встановлення 
конструктивного соціального діалогу, роз-
виток стратегії взаємодії між роботодавця-
ми, органами державної і територіальної 

влади та профспілками. Федерація профспі-
лок України бере активну участь у творенні 
законодавства новітньої України, зокрема 
з її ініціативи напрацьовано та прийнято 
закони України «Про соціальний діалог в 
Україні», «Про колективні договори та уго-
ди», «Про професійні спілки, їх права й га-
рантії діяльності», вироблено механізм ре-
алізації законодавчих актів з питань праці 
і соціального захисту населення, тристо-
ронніх угод, колективних договорів. 

Сьогодні Федерація профспілок України 
об’єднує понад 5,5 млн спілчан, серед яких 
більше 3,5 млн трудівників усіх галузей ре-
ального сектору економіки, бюджетної сфе-
ри та сфери послуг, з майже 8 млн офіційно 
працюючих в Україні, а також приблизно 
2 млн робітничої і студентської молоді та 
учнів професійно-технічних закладів.

Курс на європейську інтеграцію, глобалі-
зація ринків, лібералізація економіки, домі-

нування фінансового капіталу у гонитві за 
надприбутками, нехтування соціальної по-
літики захисту простих трудівників, знеці-
нення людини праці вимагають посилення 
дій і ролі профспілок на сучасному етапі. 
Профспілки є і повинні залишатися тими за-
хисними інституціями громадянського сус-
пільства, які виражають, представляють і 
відстоюють інтереси працюючих. Сила й ав-
торитет профспілок повинні вийти на новий 
якісний рівень соціального партнерства у 
взаємовідносинах з органами влади та робо-
тодавцями, формуючи новий світогляд пра-
цівників, спілчан через захисну функцію 
профспілкових організацій, їх соціальну мі-
сію у відродженні промисловості, економі-
ки, розвитку нових сфер і галузей.

Учасники конференції зазначають, що 
тільки об’єднані спільною метою, організо-
вані і згуртовані профспілки можуть стати 
реальним, впливовим суб’єктом соціально-
го партнерства в громадянському суспіль-
стві. Досягнення гідного рівня життя та 
умов праці напряму залежить від результа-
тів реального захисту соціально-економіч-
них прав громадян, спроможності організу-
вати колективні дії, наявності достатніх 
кадрових та фінансових ресурсів, сучасної 
інформаційної політики.

Забезпечення ефективного захисту прав 
працівників можливе із застосуванням 
усього арсеналу механізмів впливу проф-
спілок та, зокрема, соціального діалогу. 
Його реальне впровадження вимагає підви-
щення правової культури учасників соці-
ального діалогу та результативності колек-
тивно-договірної роботи, застосування ме-

ханізмів відповідальності (соціально-полі-
тичної і юридичної) за невиконання 
зобов’язань учасниками соціального діало-
гу, а також за невиконання умов колектив-
них угод і колективних договорів.

Сьогодні профспілковий рух є складо-
вою частиною сучасної демократії, запору-
кою розбудови економічно стабільної та со-
ціально-правової держави. Саме тому ви-
никла необхідність відзначення важливос-
ті ролі профспілок у становленні громадян-
ського суспільства та пропозиція встанов-
лення в Україні Дня профспілок – дня, який 
консолідує професійні спілки всіх галузей 
економіки та регіонів України.

З огляду на вищезазначене, учасники 
конференції 

ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати:
1.1. Виборним органам та Голові ФПУ від 

імені учасників конференції звернутися до 
Президента України, Верховної Ради Украї-
ни та Кабінету Міністрів України з прохан-
ням підтримати ініціативу і висновки Між-
народної конференції щодо встановлення і 
відзначення в Україні Дня професійних спі-
лок України у другу неділю жовтня, як фак-
ту визнання важливої ролі профспілкових 
організацій та їх об’єднань у формуванні 
громадянського суспільства та розбудові со-
ціально-правової та економічно могутньої 
Української держави. Також, обрання саме 
другої неділі жовтня співпадає з відзначен-
ням 7 жовтня в Україні та світі Всесвітнього 
дня дій за гідну працю. Заходи проводяться 
національними профцентрами країн – чле-
нів Міжнародної конфедерації профспілок 
за участю органів влади та роботодавців.

1.2. Керівництву ФПУ:
– звернутися до Міністерства освіти і на-

уки України щодо включення історії про-
фесійних спілок України до освітніх на-
вчальних програм;

– сприяти подальшому поширенню та 
вивченню історії професійних спілок Укра-
їни у системі профспілкового навчання;

– ініціювати прийняття нової редакції 
законів «Про соціальний діалог», «Про ко-
лективні договори і угоди», «Про вирішен-
ня колективних трудових спорів (конфлік-
тів)» з метою посилення ролі профспілок у 
соціальному діалозі, забезпечення консти-
туційного права громадян на страйк та по-
силення відповідальності сторін колектив-
них угод і колективних договорів за неви-
конання своїх зобов’язань.

1.3. Всеукраїнським профспілкам, тери-
торіальним профоб’єднанням та профспіл-
ковим організаціям усіх рівнів здійснюва-
ти активну діяльність, спрямовану на за-
безпечення гідного життя громадян та по-
силення ролі профспілок у суспільстві.

2. Підтримати ініціативи щодо посилення 
мотивації профспілкового членства та на-
дання допомоги і послуг спілчанам, запрова-
дивши «Активний профспілковий квиток».

Ухвалено учасниками Міжнародної 
науково-практичної конференції з нагоди 

200-річчя створення першої профспілкової 
організації на українських землях

«Історія зародження і розвиток 
профспілкового руху в Україні»

(9 листопада 2017 р., м. Львів)

РЕЗОЛЮЦІЯ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК 
ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ В УКРАЇНІ»

РІШЕННЯ

ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ 
В УКРАЇНІ ДНЯ 

ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

У зверненні йдеться про те, що цього року профспіл-
ковий рух України відзначає 200-річчя з дня ство-
рення першої профспілкової організації на україн-
ських землях, яку було засновано 6 листопада 1817 

року у приватній друкарні м. Львова під назвою «Стовари-
шування взаємної допомоги членів друкарської справи». 

Після набуття Україною незалежності в профспілках 
відбуваються зміни, починається процес докорінної пере-
орієнтації професійних спілок на виконання своїх осно-
вних функцій щодо соціального захисту. У жовтні 1990 
року Установчим з’їздом професійних організацій Украї-
ни було оголошено про створення Федерації незалежних 
профспілок України (ФНПУ), яка стала правонаступницею 
Укрпрофради.

На ІІ позачерговому з’їзді ФНПУ у листопаді 1992 року 
було ухвалено Програму професійних спілок України, в 
якій викладено доктрину діяльності профспілок у нових 
політичних і суспільно-економічних умовах, а також при-
йнято постанову про перейменування Федерації незалеж-
них профспілок України на Федерацію професійних спі-
лок України. 

Федерація профспілок України є членською організа-
цією Міжнародної конфедерації профспілок (МКП) та 
Пан’європейської регіональної ради (ПЄРР). 24 членських 
організації ФПУ входять до глобальних федерацій проф-
спілок та їх європейських організацій. ФПУ тісно співпра-
цює з Європейською конфедерацію профспілок, підтримує 
контакти з Профспілковим консультативним комітетом 
при Організації економічного співробітництва і розвитку.

Сьогодні профспілки обстоюють трудові та соціально-
економічні права і гарантії людей праці на підприєм-
ствах, в установах, організаціях і нових бізнес-структурах 
усіх форм власності та підпорядкування на забезпечення 
продуктивної зайнятості, гідної праці та соціальних га-
рантій. Вони є активними учасниками соціального діало-
гу з урядовими структурами та роботодавцями як на за-
гальнонаціональному рівні, так і на місцях. Профспілки 
є ініціаторами та учасниками колдоговірного регулюван-
ня, а це 65 тис. колдоговорів, 94 галузевих (міжгалузевих) 
угоди та Генеральна угода на національному рівні. Беруть 
участь у законотворчій роботі через тісну співпрацю з ко-
мітетами Верховної Ради України, депутатськими фрак-
ціями і народними депутатами, здійснюють експертизу 
діючих нормативно-правових актів та їх проектів, розро-
бляють пропозиції до законопроектів з питань трудових 
та соціально-економічних відносин. Крім того, профспіл-
кові представники входять до урядових комітетів, коле-
гій, громадських рад, міжвідомчих комісій при органах 
державної і місцевої влади. 

Федерація професійних спілок України є найчисельні-
шим профспілковим об’єднанням трудівників і представ-
ляє інтереси 5,6 млн працюючих. До її лав входять 44 галу-
зевих профспілки, які об’єднують 58591 первинну профор-
ганізацію трудових колективів та 25 територіальних 
профоб’єднань у всіх регіонах України. 

Президія ФПУ від імені учасників Міжнародної науко-
во-практичної конференції та профактиву України звер-
нулася до Президента України, Верховної Ради України 
та Кабінету Міністрів України з проханням підтримати 
ініціативу й висновки конференції щодо встановлення і 
відзначення в Україні Дня професійних спілок України у 
другу неділю жовтня, як факту визнання важливої ролі 
профорганізацій та їх об’єднань у формуванні громадян-
ського суспільства та розбудові соціально-правової та еко-
номічно могутньої Української держави. 

У ході Міжнародної науково-практичної 
конференції «Історія зародження і розви-
ток профспілкового руху в Україні» відбу-
лося засідання Президії Федерації проф-
спілок України, на якому було прийнято 
Звернення до Президента України, Верхо-
вної Ради України та Кабінету Міністрів 
України щодо встановлення і відзначення в 
Україні Дня професійних спілок України.

ПРЕЗИДІЯ
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У заходах взяли участь члени 
Керівного комітету проекту, 
команда з його реалізації, 
безпосередньо учасники про-

екту, директори деяких навчально-
методичних центрів та головний ре-
дактор газети «Профспілкові вісті».

Своєю гостинністю, як завжди, 
щиро обійняв колектив готельно-на-
вчального комплексу «Гетьман» 
Об’єднання профспілок Львівщини. І 
це не випадково, адже протягом більш 
ніж 2 років багато семінарів та тренін-
гів проводилися саме в «Гетьмані». 
Тому це затишне місце і його дружній 
колектив на чолі з Євгеном Задорож-
ним створили відчуття «другої домів-
ки» для багатьох учасників проекту.

8 листопада в галереї великого 
залу готелю «Гетьман» урочистий за-
хід розпочався з вітального слова ке-
рівника Інституту профспілкового 
розвитку Валентини Шевченко, яка 
очолює команду з реалізації проекту.

Із вступним словом виступили 
член Керівного комітету, голова Дні-
пропетровського обласного 
об’єднання профспілок Віталій Ду-
біль та голова Об’єднання профспі-
лок Львівщини Роман Дацько. Вони 
відкрили урочисте зібрання, пред-
ставили учасників та подякували 
всім за активну й плідну роботу.

У наступному блоці «Дансько-
українська співпраця профспілок та 
її оцінювання» перед запрошеними 
виступив міжнародний консультант 
Об’єднаної Федерації робітників Да-
нії 3F Йонас Девантьєр. Надзвичайно 
конструктивно він оцінив успіхи та 
здобутки, яких вдалося досягти, за-
значивши при цьому, що досі не ба-
чив такої цікавої та змістовної спів-
праці у жодному з проектів, і це за-
слуга усіх: і міжнародного відділу 3F, 
і української команди з реалізації 
проекту, і самих учасників, і всіх, хто 
так чи інакше був причетний до ньо-
го. Йонас Девантьєр провів анкету-
вання з метою отримання інформації 

«з перших рук» та попросив учасни-
ків дати поради, пропозиції та реко-
мендації, як покращити та розшири-
ти співпрацю між 3F та ФПУ.

Під час презентації «Хід реаліза-
ції проекту: квітень 2015 – листопад 
2017 років» Валентина Шевченко на-
гадала присутнім, як усе відбувалося 
від початку і до сьогодні, які заходи 
проведені, які труднощі виникли та 
які здобутки досягнуті, відзначила 
найстаранніших, подякувала всім 
небайдужим та оцінила кожного 
учасника проекту за його особистий 
внесок у розвиток українських проф-
спілок та цієї надзвичайно цікавої 
міжнародної співпраці.

Згадати всі чудові моменти при-
сутнім також допоміг перегляд відео-
ролика про хід проекту, змонтований 
однією з його учасниць Лілією Гусеч-
ко. Переглядаючи слайди та фотогра-
фії, слухаючи доповідь, усі присутні 
на мить поринули спогадами в мину-
лі роки, згадали всі моменти, емоції 
та відчуття, з якими вони зустрічали-
ся на різних заходах. Згадали безліч 
корисних та змістовних, хоча й на 
перший погляд таких наївних та са-
мовпевнених, думок, якими обміню-
валися одне з одним на навчальних 
семінарах, національних конференці-
ях, одно- та триденних тренінгах, міс-
цевих заходах, круглих столах, візи-
тах на підприємства, що відбувалися 
під час проекту. Думок про майбутнє 
профспілок, про їх модернізацію, про 
щирі та справжні дії та кроки кожно-
го – усе, щоб зробити профспілки кра-
щими, міцнішими, демократичніши-
ми, результативнішими.

І от нарешті настала довгоочікува-
на мить. Віталій Дубіль та Йонас Де-
вантьєр виконали почесну місію: про-
вели церемонію вручення сертифіка-
тів. Сертифікат учасника проекту за-
свідчив про успішне завершення ним 
загальної підготовки та повного 
300-годинного навчального курсу дан-
сько-українського проекту «Посилен-
ня внеску профспілок у забезпечення 
гідної праці, захисту прав працівни-
ків та демократизацію в Україні» 
2015–2017 років. Разом із сертифіка-
том учасники отримали яскравий та 

змістовний буклет про дансько-укра-
їнську співпрацю, збірник навчально-
методичних та тематично-рекомен-
даційних матеріалів для системи 
профспілкової освіти, брендований 
блокнот з логотипами, книгу «Історія 
профспілок України» та диск з відео-
роликом. Гортаючи та проглядаючи 
ці матеріали, вони щоразу згадувати-
муть проект, друзів, колег та поклик 
до позитивних змін у профспілках.

Сертифікати також отримали чле-
ни Керівного комітету, команда з ре-
алізації проекту, редакція газети 
«Профспілкові вісті», Навчально-ме-
тодичні центри профспілок зі Льво-
ва, Луцька та Чернігова за високий 
рівень інформаційної підтримки і за-
безпечення проведення заходів у 
рамках проекту.

Завершили колоритний та наси-
чений день спільне фотографуван-
ня та святкова вечірка.

Наступного дня, 9 листопада, учас-
ники проекту відвідали Міжнародну 
науково-практичну конференцію з 
нагоди 200-річчя створення першої 
профспілкової організації на україн-
ських землях, організовану Федераці-
єю профспілок України та Об’єд-
нанням профспілок Львівщини. Вар-
то зазначити, що сама ідея проведен-
ня цього заходу виникла під час Дру-
гої національної конференції в рам-
ках дансько-українського проекту 
«Посилення внеску профспілок у за-
безпечення гідної праці в Україні», 
що відбулася 14–15 червня 2016 року у 
м. Новомосковську Дніпропетров-
ської області. Безпосередньо дослі-
дження з історії зародження і розви-
тку профспілок, презентоване на кон-
ференції 9 листопада, було здійснено 
за фінансової підтримки Данської 
профспілки 3F та Інституту проф-
спілкового розвитку. Учасники про-
екту змогли переконатися, якими ці-
кавими та змістовними виявилися 
результати цього дослідження, а та-

кож почути різні думки науковців та 
запрошених закордонних гостей.

У рамках зазначених заходів 10 
листопада відбулося передостаннє за-
сідання Керівного комітету проекту, 
на якому члени Комітету розглянули 
попередні підсумки дансько-україн-
ської співпраці, фінансову звітність, 
строки та формат подання фінального 
звіту проекту. Завдяки проведеній ро-
боті з’явилася можливість реально 
оцінити, що профспілки можуть зро-
бити сьогодні й до чого вони повинні 
готуватися в майбутньому, зокрема й 
після завершення проекту.

Під час реалізації проекту, як і 
будь-якого процесу, були свої досяг-
нення та певні складнощі. Подеко-
ли ситуація та людський фактор 
вносили свої корективи. Проте вда-
лося головне: винести корисні уро-
ки на майбутнє, зробити аналіз 
власних помилок, а особливо – до-
сягнень. Це і є глибока солідарність 
та найголовніше в досвіді, яким ми 
ділилися один з одним!

Інститут профспілкового 
розвитку

ПРОЕКТ

Попередні підсумки дансько-української співпраці підбито, гості 
роз’їхались по домівках, але це ще не означає, що проект заверше-
но. Його реалізація триває. Обговорюються форми та можливості 
подальшої міжнародної співпраці з 3F. Учасники проекту активно 
проводять на місцях пілотні тренінги та заходи в регіонах, здійсню-
ють агітаційні візити на підприємства, поширюють важливу інфор-
мацію та впроваджують позивні зміни у профспілках.

ПОПЕРЕДНІ ПІДСУМКИ ДАНСЬКО-
УКРАЇНСЬКОГО ПРОЕКТУ

8–9 листопада у м. Львові відбулися заходи з підбит-
тя попередніх підсумків дансько-українського про-
екту «Посилення внеску профспілок у забезпечення 
гідної праці, захисту прав працівників та демократи-
зацію в Україні» 2015–2017 років.

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

– профспілкові тренери;
– активісти (майбутні і нинішні 
профспілкові лідери);
– організатори (органайзери).
Усі вони відіграватимуть роль 
локомотива демократичних 
змін у профспілкових структу-
рах ФПУ.

У ХОДІ ПРОЕКТУ 
ВИОКРЕМИЛИСЯ ПЕВНІ 

ГРУПИ З 60 ЙОГО УЧАСНИКІВ:
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Розгадавши сканворд і вписавши букви в 
клітинки, виріжте його по червоній рамці та 
надішліть нам на адресу: «Профспілкові ві-
сті», бульвар Дружби народів, 5,  
м. Київ, 01042 або profvisti@ukr.net.
Усіх, хто правильно розгадав сканворд і першим 
надіслав відповідь, чекає винагорода – піврічна 
передплата на газету «Профспілкові вісті».
На жаль, цього разу переможців конкурсу не 
виявилося. 
До уваги переможців конкурсу! Щоб отримати 
пів річну передплату на газету «Профспілкові 
вісті», необхідно подати до редакції копію 
ідентифіка ційного коду, а також вказати домаш-
ню адресу й поштовий індекс.

СКАНВОРД

Фестиваль за ініціативи облас-
ної Профспілки працівників 
освіти та науки України про-
водився вже вдруге та цього 

разу зібрав талановиту молодь з Чер-
каського національного університету ім. 
Богдана Хмельницького, Уманського 
державного педагогічного університету 
ім. Павла Тичини, Черкаського держав-
ного технологічного університету, ДВНЗ 
«Університет банківської справи» Чер-
каського навчально-наукового інститу-
ту, Черкаського державного бізнес-коле-
джу, Черкаського політехнічного техні-
куму, Черкаського комерційного техні-
куму, Уманського гуманітарно-педаго-
гічного коледжу ім. Т. Г. Шевченка, Кор-
сунь-Шевченківського педагогічного ко-
леджу ім. Т. Г. Шевченка.

Учасники фестивалю представили па-
тріотичні, класичні й українські народні 
пісні, демонстрували майстерність у ви-
конанні сучасних, народних танців, де-
кламували вірші, показували творчі но-
мери. Цікавими були виступи й студен-
тів із Сербії, Китаю, які навчаються у 
ВНЗ Черкащини.

Голова Федерації профспілок Чер-
каської області Петро Шевченко приві-
тав учасників фестивалю та вручив гра-
моти, подяки, подарунки від профспі-
лок. Він також зазначив, що найцінні-
шим подарунком студентству стало ви-
борене профспілками підвищення акаде-
мічних та соціальних стипендій на 18%.

Федерація профспілок 
Черкаської області

ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧОСТІ

14 листопада в залі Черкаського обласного Будинку вчителя пройшов фестиваль твор-
чості «Студентський калейдоскоп – 2017», присвячений міжнародному Дню студента.

СЕМІНАР

МУЗЕЙ ЯК ЦЕНТР 
НАЦІОНАЛЬНО-
ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

На Хмельниччині у професійно-технічних навчальних 
закладах створено музеї їх історії, що ввібрали най-
кращі традиції, якими багатий наш Подільський край. 
Мета створення музеїв – активізація краєзнавчої, істо-
ричної, пошуково-дослідницької роботи серед інже-
нерно-педагогічних працівників та учнів професійно-
технічних навчальних закладів, батьківських громад.

Також музейна діяльність відіграє велику роль у фор-
муванні в учнів національної самосвідомості, по-
чуття патріотизму, любові та пошани до України та 
її історії.

З метою активізації роботи музеїв, гуртків патріотичного, 
краєзнавчого, історичного напрямів ПТНЗ департамент 
освіти і науки Хмельницької обласної державної адміні-
страції та Державний центр естетичного виховання учнів-
ської молоді провели обласний семінар за участю їх керів-
ників на тему «Музей як центр національно-патріотично-
го виховання учнівської молоді. Створення музеїв при 
ПТНЗ». Захід відбувся на базі Хмельницького інституту 
післядипломної педагогічної освіти. Відкрили його із 
вступним словом ректор інституту Віктор Берека та ди-
ректор Хмельницького державного центру естетичного 
виховання учнівської молоді Тетяна Григорчук. Питання 
нормативної бази діяльності музеїв при навчальних за-
кладах висвітлив методист Хмельницького обласного 
центру краєзнавства та туризму учнівської молоді Мико-
ла Мозолюк. З інтересом учасники семінару прослухали 
лекцію завідувача науково-масового відділу Хмельниць-
кого обласного краєзнавчого музею Оксани Мельничук 
«Музейна справа в реаліях сьогодення». А директор 
Хмельницького обласного літературного музею Василь 
Горбатюк розповів про національно-патріотичне вихован-
ня у літературному аспекті «Край, де я живу». «Формуван-
ня патріотизму в українському суспільстві» – тема висту-
пу завідувача науково-методичного центру виховної робо-
ти та позашкільної освіти ХОІППО Ігоря Гіджелицького. 
Також він провів тренінг з патріотичного виховання дітей 
та учнівської молоді «З Україною в серці».
Завідувач науково-методичного центру викладання пред-
метів суспільно-гуманітарного напрямку ХОІППО Воло-
димир Войтенко провів оглядову екскурсію музеєм «Осві-
та Хмельниччини», ознайомивши учасників семінару із 
зародженням та розвитком освіти на Хмельниччині.
Захід був добре організованим та пройшов на високому 
рівні, а всі його учасники лишилися задоволені, адже по-
чули багато цікавої та корисної інформації, а також 
ознайомилися з методикою проведення тренінгу та без-
посередньо брали в ньому участь.

Валерій МАРЦЕНЮК

Добре відгукується про роботу музеїв у ПТНЗ, гурт-
ків патріотичного, краєзнавчого та історичного на-
прямів голова обласної організації Профспілки пра-
цівників освіти і науки Анатолій Яримюк. У цій ро-
боті активну участь беруть і профспілки.

СТУДЕНТСЬКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП
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У СЕУЛІ –  
ТРЕТІ В СВІТІ 
15–20 листопада у столиці Корейської республі-
ки проходив чемпіонат світу з гирьового спорту. 
У Сеулі спортсмени національної збірної Украї-
ни здобули 15 нагород і за підсумками змагань в 
командному заліку замкнули трійку найсильні-
ших серед 33 країн-учасниць.

Володимир ПОЛЄТАЄВ,
спеціально для «ПВ»

Український здобуток 
на першості світу пе-
реважно був «сріб-
ним». У категорії «до-

рослі чоловіки» двічі на дру-
гий щабель п’єдесталу по-
шани сходили Олег Коломі-
єць, Ігор Гавришко, Ярослав 
Сушко та Сергій Єрмоленко. 
Віце-чемпіонами світу та-
кож стали Максим Канунні-
ков, Олексій Остапчук та 
Андрій Степурський.

Двічі отримав бронзові на-
городи Володимир Недоля, 
також замкнули трійку кра-
щих Володимир Поручиков і 
Микола Ткачук. За крок до 
п’єдесталу пошани зупини-
лися Євген Колесник та Олек-
сандр Дзюба.

Гідно представили країну 

на змаганнях й українські 
юніори. Олександр Дзюба, 
Михайло Тупиця, Євгеній Ко-
лесник та Антон Бабічев ко-
жен поклали до скарбнички 
збірної по дві медалі – срібну 
та бронзову. 

Бронзову медаль серед вете-
ранів виборов Валентин Бер-
бенчук, інформує сайт Спор-
тивного комітету України. 

У загальнокомандному за-
ліку за підсумками змагань 
спортсмени національної 
збірної України ввійшли до 
трійки кращих на планеті, 
пропустивши поперед себе 
з-поміж 33 команд лише пред-
ставників Росії та Казахста-
ну. В юніорському командно-
му заліку «синьо-жовті» ста-
ли четвертими.

ГИРЬОВИЙ СПОРТ

Фінальні змагання XXVIІ обласної міжгалузевої спартакіади 
профспілок Закарпаття приймав спортивний комплекс 
«Юність» у м. Ужгороді. У боротьбу за нагороди вступили по-
над 350 учасників у складі 15 збірних команд обласних органі-
зацій галузевих профспілок.

Сергій БАРАНЧИКОВ,

спеціально для «ПВ» 

Яскравою і видовищною була церемонія відкриття спартакіади (до речі, 
немає жодної області України, де б профспілкові спартакіади проводи-
лися 27-й рік поспіль). Команди-учасниці пройшли спортивною колоною, 
на чолі якої прапороносці несли Державний прапор України, прапори Фе-

дерації профспілок України, НОК України та ФСТ «Спартак». Більшість команд-
учасниць були в єдиній спортивній формі, з прапорами галузевих профспілок. 
Учасників і гостей спартакіади тепло привітали голова Закарпатської облпрофра-
ди Володимир Фленько, Ужгородський міський голова Богдан Андріїв, начальник 
управління молоді та спорту облдержадміністрації Віталій Ерфан, головний суддя 
спартакіади, суддя Національної категорії Анатолій Плеханов. Музичним дарун-
ком учасникам свята спорту стала пісня «Україна» (слова і музика Тараса Петри-
ненка), яку виконала солістка студії «Зорепад» обласного Будинку культури проф-
спілок Марина Кушнір. 
У всіх видах спартакіади тривала напружена спортивна боротьба. У волейболі се-
ред жіночих команд перше місце завоювали освітяни, а в чоловіків – медики. У тур-
нірі з міні-футболу заслужену перемогу здобула команда торгівлі. У змаганнях з 
шахів найсильнішими були Дарієла Ростовська і Володимир Рижонков (охорона 
здоров’я), у шашках – Надія Кривдик (охорона здоров’я) і Володимир Шопа (освіта).
У гирьовому спорті у ваговій категорії до 70 кг чемпіоном став Михайло Тупиця 
(ЖКГ), до 90 кг – його колега по команді Василь Потокій, понад 90 кг – Олександр 
Марчук (текстильна та легка промисловість), а в командному заліку перемогли 
комунальники. У дартсі не мав рівних Сергій Баркасій (освіта). У настільному тені-
сі перемогли Тетяна Бутко (охорона здоров’я) і Олександр Туцканюк (лісові галузі). 
Завершилися змагання видовищним дійством – перетягуванням каната, де впев-
нену перемогу святкували освітяни.
За підсумками спартакіади, найбільшу кількість призових місць завоювали спортс-
мени обласних організацій профспілок працівників охорони здоров’я (голова Воло-
димир Турок) та освіти і науки (голова Тетяна Повханич). Загалом, призерами спар-
такіади в окремих видах стали представники 11 команд галузевих профспілок з 15 
учасниць. Нагороди – кубки, медалі та дипломи призери змагань отримали з рук 
голови облпрофради Володимира Фленька та інших членів оргкомітету. 

АВТОДОРІВЦІ 
ХМЕЛЬНИЧЧИНИ 

ВИЗНАЧИЛИ 
КРАЩИХ 

Велику увагу розвитку спор-
ту приділяють адміністрація 
Хмельницького облавтодору, 
підпорядковані йому органі-
зації та їхні профспілкові ко-
мітети. Тут постійно прово-
дяться змагання, на яких ви-
значають кращий спортивний 
колектив. 

Валерій МАРЦЕНЮК,
спеціально для «ПВ»

Так, недавно було проведено 
обласну спартакіаду трудо-
вих колективів працівників 
дорожньої галузі області, де 

визначали кращих у змаганнях з 
легкоатлетичного кросу, настіль-
ного тенісу, шашок тощо – загалом 
у п’яти видах програми. За слова-
ми голови обласної організації 
Профспілки працівників автотран-
спорту та шляхового господарства 
України Василя Камінського, на 
старт вийшла 21 збірна команда. 
Загальнокомандне «золото» вибо-
рола команда Чемеровецького 
рай автодору, «срібло» – у спортс-
менів Новоушицького райавтодо-
ру, «бронза» – у представників Тео-
фіпольського райавтодору. 
Змагання проходили в напруженій 
та безкомпромісній спортивній 
боротьбі, загалом, захід відбувся 
на високому організаційному рів-
ні. Відтак участю у спартакіаді за-
лишилися задоволені як учасники 
змагань, так і їхні вболівальники.

ФІНІШУВАЛА XXVII 
МІЖГАЛУЗЕВА СПАРТАКІАДА 
ПРОФСПІЛОК ЗАКАРПАТТЯ 

МАСОВА ФІЗКУЛЬТУРА
Під час церемонії нагородження

Учасники спартакіади

У Сеулі спортсмени національної збірної 
України здобули 15 нагород і замкнули трійку 
найсильніших серед 33 країн-учасниць. 
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ГІРКІ РОКОВИНИ

УРЯД ПІДВИЩИВ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ

№ 1234 / 21 ВЕРЕСЕНЯ 2015

А МІГ БИ Й ШАШКОЮ!..

КОМЕНТАР ПРОФСПІЛОК 

ЧОМУ НИНІ  

НЕ ВАЛЬСУЮТЬ  

У САНАТОРІЇ  

«ЛЕРМОН- 

ТОВСЬКИЙ»?

ДРУГОГО 

ПОСПІЛЬ 

ОЧІЛЬНИКА  

СЛУЖБИ  

ЗАЙНЯТОСТІ  

ЗАТРИМАЛИ  

ЗА КОРУПЦІЮ 

3

3

БЮДЖЕТ  

ВНЕСЛИ  

У ПАРЛАМЕНТ

І ЗНОВУ 

«ВИНЕСЛИ»

КАВАЛЕРІЙСЬКИЙ 

НАСКОК МІНІСТРА 

РОЗЕНКА

ВСЕ КЕРІВНИЦТВО  

СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ  

ВІДСТОРОНЕНО ВІД ПОСАД

УКРАЇНА 

РЕСТРУКТУРИЗУЄ 

БОРГИ

І УНИКАЄ ДЕФОЛТУ

ТРУДОВІ  

КНИЖКИ  

СКАСУЮТЬ

ЧИ СТАНЕ 

      
   Л

ЕГШЕ?

ЗАКАДРОВІ  

ПОМИЛКИ МІНІСТРА 

СОЦПОЛІТИКИ

 «КРАЙНІМИ» ПРИЗНАЧИЛИ  

РЯДОВИХ ПРАЦІВНИКІВ  

СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

ПРОКЛЯТЕ

МІСЦЕ

3

3

7-6

2

4

5

Вартість передплати на рік становить: 
– газета «Профспілкові вісті» – 197,40 грн (перед-

платний  індекс – 22152); 
– журнал  «Бібліотечка голови профспілкового ко-

мітету» – 80,88 грн (передплатний  індекс – 22909).

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА 
ЦЕНТРАЛЬНИХ ПРОФСПІЛКОВИХ 

ВИДАНЬ НА 2018 РІК!ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ НЕЗАКОННИЙ

WWW.PSV.ORG.UA

№ 39 (809) / 1 ЖОВТНЯ 2015       
    Передплатний індекс 22152

ПРИСТРАСТІ

КОМЕНТАР ПРОФСПІЛОК 

2

ПРОФСПІЛКИ 

ПОДАЛИ  

ПЕТИЦІЇ

ЯКОЮ БУДЕ ВІДПО

ВІДЬ ПРЕЗИДЕНТА?

200 БУРШТИНОКОПАЧІВ 

ЗАТРИМАЛИ ПРАВООХОРОНЦІ

У ВІДПОВІДЬ НАСЕЛЕННЯ  

ПАЛИТЬ ТЕХНІКУ НАЦГВАРДІЇ

ФОРМУЛА 

УКРАЇНСЬКОЇ 

БІДНОСТІ

ЧОМУ ПРАЦЮЮЧА  

ЛЮДИНА БІДНА?

ЦЯ «НЕЗАЖИВАЮЧА 

ВИРАЗКА» ЗАБИРАЄ ЖИТТЯ

ТИМ ЧАСОМ ЗАКОНОДАВЦІ РОКАМИ 

ТЯГНУТЬ З ПРИЙНЯТТЯМ  

ВІДПОВІДНОГО ЗАКОНУ

3

3

КІЛЬКА МІСЯЦІВ ПОСПІЛЬ 

НА ВОЛИНІ ТА РІВНЕНЩИНІ 

ЙДЕ СПРАВЖНЯ ВІЙНА  

МІЖ БУРШТИНОКОПАЧАМИ 

ТА ПРАВООХОРОНЦЯМИ

3

БУРШТИНОВІ

ВІЙНИ

 
БУРШТИНОВА 

ПРОБЛЕМА 

ПОТРЕБУЄ 

ЗАКОНОДАВЧОГО 

ВИРІШЕННЯ

25 
РОКІВ 

ФПУ
Газета в газеті

 СТОР. 7–10

,,

2

5

10

В УКРАЇНІ 

СТВОРЮЮТЬ 

СУСПІЛЬНЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

триває продуктова блокада криму

www.psv.org.ua

№ 40 (810) / 7 жовтнЯ 2015           
Передплатний індекс 22152

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

F

за відновлення санаторно-

курортного  лікування  

за  рахунок  соцстраху

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

F

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)

Реквізити:

БФ «віДРОДЖеННЯ   

БУДиНкУ ПРОФСПіЛОк»

ЄДРПОУ 39194889,

Р/Р 26009010079751  

в Ат «УкРекСімБАНк»  

м. киЄвА,   

мФО 322313

Підтримай профспілки,  

які  захищають 

тебе

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

НА 2015 РІК

Передплачуйте і читайте видання  

Федерації профспілок України

«Профспілкові вісті»

22152

22909
«Бібліотечка голови 

профспілкового 

комітету»

УВАГА!

ГОТУЄТЬСЯ ДО ДРУКУ КАЛЕНДАР КВАРТАЛЬНИЙ 
ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ НА 2018 РІК

ПРОФЕСІЙНИМ СПІЛКАМ УКРАЇНИ – 200 РОКІВ!
ФЕДЕРАЦІЯ 

ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 
УКРАЇНИ

Україна, 01601
м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39-41
e-mail: FPSU@FPSU.ORG.UA
WWW.FPSU.ORG.UA

2017 ГРУДЕНЬ DECEMBER
тиждень

WEEK
понеділок

MONDAY
вівторок

TUASDAY
середа

WEDNESDAY
четвер
THURSDAY

п’ятниця
FRIDAY

субота
SATURDAY

неділя
SUNDAY

49 1 2 3
50 4 5 6 7 8 9 10
51 11 12 13 14 15 16 17
52 18 19 20 21 22 23 24
53 25 26 27 28 29 30 31

2018 ЛЮТИЙ FEBRUARY
тиждень

WEEK
понеділок

MONDAY
вівторок

TUASDAY
середа

WEDNESDAY
четвер
THURSDAY

п’ятниця
FRIDAY

субота
SATURDAY

неділя
SUNDAY

5 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28

2018 СІЧЕНЬ JANUARY
тиждень

WEEK
понеділок

MONDAY
вівторок

TUASDAY
середа

WEDNESDAY
четвер
THURSDAY

п’ятниця
FRIDAY

субота
SATURDAY

неділя
SUNDAY

1 1 2 3 4 5 6 7

2 8 9 10 11 12 13 14

3 15 16 17 18 19 20 21

4 22 23 24 25 26 27 28

5 29 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.»

2018

Андрій ТКАЧУК

Календар квартальний (настінний). Практичний та зручний у користу-
ванні. Тут ви знайдете всі державні свята, дні професійних свят та дати 
заснування галузевих профспілок та територіальних профоб’єднань. 
Вартість одного примірника – 99,00 грн.
Доставка за рахунок замовника через відділення «НОВОЇ ПОШТИ».
Замовлення (на бланку) приймаються до 06.12.2017 за ел. адресою: 
profvisti@ukr.net (з поміткою «Замовлення календаря квартального»).
Довідки за тел. (044) 528-70-49.


