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ДОЛУЧАЙТЕСЬ  
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Григорій Осовий: «Профспілки вимагають від 
влади поважати права простих людей»              .05 

РЕЗОЛЮЦІЯ | Всеукраїн-
ський форум профспілок 
звернувся до керівництва 
держави з вимогою забез-
печити неухильне дотри-
мання норм Конституції 
України, не допускати при 
прийнятті нових законів або 
внесенні змін до чинного за-
конодавства звуження зміс-
ту та обсягу існуючих прав і 
свобод громадян.

АКЦІЯ | 15 жовтня проф-
спілки провели попереджу-
вальну акцію протесту під 
стінами Кабінету Міністрів 
України в рамках дій за гідну 
працю та боротьби з бідніс-
тю, у якій взяли участь біль-
ше 3 тис. активістів.

ТРИВОГА | Від обласних та
районних управлінь культу-
ри вимагають оптимізації
штатної чисельності праців-
ників, надання працівникам
відпусток без збереження
зарплати, встановлення для
працівників режиму роботи
на умовах неповного робо-
чого часу, зменшення або
скасування стимулюючих
виплат тощо. 
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ВУДКА ДЛЯ ЗЛИДАРЯ
ТЕМА НОМЕРА | ПРОФСПІЛКИ АКЦІЄЮ ВІДЗНАЧИЛИ МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З БІДНІСТЮ

www.psv.org.ua ГАЗЕТА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

Як краще зарадити бідним людям? Періо-
дично передавати їм валізи з елементарно 
необхідними речами, дарувати комп’ютери 
дитячим будинкам, збирати з миру по нит-
ці, щоб виручити тих, хто потрапив у біду, 
чи виробити і, головне, постійно витримува-

ти відповідну державну стратегію подолан-
ня бідності як такої? Відповідь для абсолют-
ної більшості громадян очевидна. 17 жовтня 
– Міжнародний день боротьби із бідністю. 
Отже, варто проаналізувати успіхи та 
невдачі держави у цій царині. .08

РЕКВІЗИТИ:
БФ ВІДРОДЖЕННЯ БУДИНКУ 
ПРОФСПІЛОК
ЄДРПОУ 39194889,
Р/Р 26009010079751  
В АТ УКРЕКСІМБАНК   
М. КИЄВА,   
МФО 322313

Підтримай профспілки,  
які  захищають тебе

ВИДАННЯ ПРОФІНФОРМУ   КОЖНОМУ ПРОФКОМУ!
ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА ЦЕНТРАЛЬНИХ ПРОФСПІЛКОВИХ ВИДАНЬ 
НА 2015 РІК!
Вартість передплати на 2015 рік не збільшилась і становить:
газета «Профспілкові вісті» – 156,00 грн 
(передплатний індекс – 22152); 
журнал «Бібліотечка голови профспілкового 
комітету» – 68,04 грн 
(передплатний індекс – 22909).

Передплатити видання можна в будь- 
якому поштовому відділенні України за  
«Каталогом видань України» або  
скориставшись послугою «Передплата 
ON-LINE» на корпоративному сайті 
ДП «Преса» www.presa.ua.



.02 профспілкові віст  № 42/2014
www.psv.org.uaновини

ОФІЦІЙНООФІЦІЙНО

ПРИВІТАННЯ

18 ЖОВТНЯ  ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ  
ЦЕЛЮЛОЗНО ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ!

Мы, участники Всеукраинс-
кого форума профсоюзов 
«За достойный труд и бла-
госостояние людей», пред-
ставляющие все регионы 
Украины, хотим напомнить 
вам, что Украина является 
независимым суверенным 
государством, с трудолюби-
вым и многонациональным 
народом, горячо любящим 
свою страну.
Украина вправе самостоя-
тельно выбирать свой путь 
развития, и никто не имеет 
права посягать на ее целос-
тность и диктовать ей, ка-
ким путем идти. Украинс-
кий народ – свободолюби-
вый народ, который не раз 
доказывал это и который ни 
за что не променяет свою 
свободу, который раз и на-
всегда выбрал демократи-
ческий путь развития. Ради 
этого Украина выдержит 
все испытания и станет 
сильнее.
Мы требуем прекратить 
«гибридную» войну, кото-
рая ведется на территории 
Украины и ежедневно уно-
сит десятки, сотни жизней, 
войну, заложниками кото-
рой оказались украинский 
и русский народы, войну, 
бремя которой приходится 
нести, прежде всего, прос-
тым людям по обе стороны 
российско-украинской гра-
ницы, чтобы как можно 
быстрее приступить к мир-
ному созидательному тру-
ду. Будучи приверженцами 
целей и идеалов междуна-
родного рабочего движе-
ния, защиты прав и интере-
сов наемных работников, 
которые неотъемлемы и 
основаны на правах чело-
века, признанных прогрес-
сивным человечеством, 

мы, как никто, понимаем, 
что их нельзя реализовать 
в условиях военного проти-
востояния.
Мы требуем вывести рос-
сийских военных, воюющих 
в Украине под видом доб-
ровольцев, и прекратить 
поставку на территорию Ук-
раины вооружения, что за-
фиксировано системами на-
блюдения и подтверждено 
украинскими и междуна-
родными организациями.
Профсоюзы Украины неод-
нократно выступали и вы-
ступают за мирное урегули-
рование ситуации, поддер-
живая мирный план Прези-
дента Украины и междуна-
родной общественности. 
Считаем, что такие дейс-
твия должны быть и со сто-
роны руководства России.
Придерживаясь норм меж-
дународного права, мы тре-
буем освободить от россий-
ского присутствия террито-
рии юго-востока Украины, 
включая  аннексированный 
Крым, освободить украинс-
ких заключенных, в том 
числе Надежду Савченко, 
Олега Сенцова и других не-
законно удерживаемых 
граждан Украины, а также 
отказаться от всяких попы-
ток шантажа заставить Ук-
раину свернуть с проевро-
пейского внешнеполитичес-
кого курса и прекратить на-
гнетание антиукраинской 
истерии в обществе и СМИ 
Российской Федерации.

ПРИНЯТО УЧАСТНИКАМИ 
ВСЕУКРАИНСКОГО ФОРУМА 

ПРОФСОЮЗОВ «ЗА 
ДОСТОЙНЫЙ ТРУД И 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

ЛЮДЕЙ» 
7 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

Шановні спілчани!
Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем 
працівників целюлозно-паперової промисловості!
Завдяки високому професіоналізму та самовідданій 
праці трудівників галузі задовольняється попит про-
мислових підприємств і населення в картонно-
паперовій продукції, різноманітних товарах. Вико-
ристання новітніх технологій, високий рівень якості 
та постійне розширення асортименту продукції до-
зволяють успішно її реалізовувати як на вітчизняно-
му ринку, так і в багатьох державах світу.
Велика вдячність вам, шановні трудівники галузі, 
за вашу майстерність та гідний внесок в економі-
ку країни. Бажаю вам міцного здоров’я, щастя, 
успіхів у всіх починаннях і достатку. Нехай ваша 
щоденна робота приносить вам задоволення і 
впевненість у завтрашньому дні.
З повагою,

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ,
ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

Шановні друзі, колеги!
Від імені Ради ЦК Профспілки працівників лісових галузей України  
вітаю всіх працівників і ветеранів целюлозно-паперової промисло-
вості, які на заслуженому відпочинку, з професійним святом!
За традицією, у цей день ми вшановуємо людей, чия праця 
пов’язана із задоволенням життєвих потреб населення в різно-
манітній продукції. Результати вашої роботи є вагомим внеском 
у розвиток економіки нашої держави, дозволяють гідно її пред-
ставляти на міжнародному рівні.
Флагманами целюлозно-паперової промисловості є колективи 
ПАТ Київський картонно-паперовий комбінат, ВАТ «Слов’янські 
шпалери – Корюківська фабрика технічних паперів», ПАТ «Малин-
ська фабрика технічних паперів – Вайдман». Ці підприємства на-
дали значну матеріальну допомогу тим, хто перебуває в зоні АТО.
Прийміть побажання на довгі роки міцного здоров’я, оптимізму, 
щастя та родинного благополуччя, стабільної роботи, нових трудо-
вих успіхів, удач, перемог та мирного неба над головою.
З повагою,

ВАДИМ СІБІЛЬОВ,
ГОЛОВА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЛІСОВИХ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНИ

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПУТИНУ В. В.
ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИЙНЯТО УЧАСНИКАМИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ 

ПРОФСПІЛОК «ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ І 
ДОБРОБУТ ЛЮДИНИ»  
7 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ

РЕЗОЛЮЦІЯ

Звертаємося до керівництва держави з вимогою за-
безпечити неухильне дотримання норм Конституції 
України, не допускати при прийнятті нових законів 
або внесенні змін до чинного законодавства звужен-
ня змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян.

Мы требуем прекратить «гибрид-
ную» войну, которая ведется на тер-
ритории Украины и ежедневно уно-
сит десятки, сотни жизней, войну, 
заложниками которой оказались 
украинский и русский народы, вой-
ну, бремя которой приходится не-
сти, прежде всего, простым людям 
по обе стороны российско-украинс-
кой границы, чтобы как можно быс-
трее приступить к мирному созида-

тельному труду.

Господин Президент,
господа члены Федерального собрания и  
Общественной палаты!
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Фото Кирила ЛАТИШЕВА

ГРИГОРІЙ 
 ОСОВИЙ, 
 ГОЛОВА ФПУ:
«Що привело нас 
до Уряду? Це 
державна полі-
тика жорстких 
соціальних об-
межень, яка да-
лека від консти-
туційних норм 
соціальної спра-
ведливості. Це 
жорсткий на-
ступ на трудові 
права і згортан-
ня державних 
гарантій».

Олена ОВЕРЧУК
«ПВ»

П

Понад 
1 млн 
РОБОЧИХ 

 МІСЦЬ МОЖЕ 
ВТРАТИТИ 

 ДЕРЖАВА ВЖЕ 
ДО КІНЦЯ 2014 

РОКУ

Профспілки закликають Уряд невідкладно роз-
почати діалог із соціальними партнерами для 

визначення практичних завдань, строків, індика-
торів та механізмів реалізації основної мети ре-
форм – досягнення європейських стандартів жит-
тя, передусім у сферах зайнятості, оплати, безпе-
ки праці, оподаткування, соціального розвитку, 
ефективного використання виробничого та тру-
дового потенціалу країни задля успішної конку-

ренції на світових ринках.

«Ні бідності в Україні!!!», «Зупинити антисоціаль-
ну агресію!!!», «STOP наступу на трудові права!!!», 
«Реформи на користь людей, а не олігархів!!!», 
«За гідну працю і справедливу зарплату!!!», «Лю-
дина праці – найвища цінність країни!!!», «Ми – 
не німа робоча сила, ми – громадяни України», 
«Нам зарплату не копійки, ми трудящі – не жебра-
ки» – під такими гаслами 15 жовтня профспілки 
провели попереджувальну акцію протесту під сті-
нами Кабінету Міністрів України в рамках дій за 
гідну працю та боротьби з бідністю, у якій взяли 
участь понад 3 тисячі активістів.

ЯКЩО УРЯД НЕ ЙДЕ 
ДО ПРОФСПІЛОК,  

У БОРОТЬБІ ЗА ЛІКВІДАЦІЮ ЗЛИДНІВ
ТО МИ ЙДЕМО НА УРЯД
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Людмила ПЕРЕЛИГІНА,
голова Профспілки працівників 

культури України

ОФІЦІЙНО

МІСЦЕВИМ ОРГАНАМ 
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНАМ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Останніми днями до Профспілки працівників культури України надходять 
тривожні повідомлення з регіонів щодо зобов’язань обласним та район-
ним управлінням культури, відповідно до їх компетенції, вжити невід-
кладних заходів щодо виконання пункту 13 Доручення Прем’єр-міністра 
України «До Закону України від 31 липня 2014 р. № 1622-VІІ «Про внесен-
ня змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 р.».

Водночас у виступах 
делегатів звітно-ви-
бор них зборів та кон-
ференцій відзначаєть-

ся, що складна фінансово-
економічна ситуація, що 
склалася в державі, внесла 
корективи в роботу проф-
спілкових організацій і змі-
нила в цілому вектор діяль-
ності Профспілки працівни-
ків культури України. Перед 
профспілкою постало за-
вдання зберегти на досяг-
нутому рівні державні соці-
альні гарантії, встановлені 
працівникам закладів куль-
тури, засобів масової інфор-
мації, організацій фізичної 
культури та спорту, а також 
не втратити заклади та 
творчі колективи.
Профспілковці зазначають, 
що вжиття Урядом низки за-
ходів щодо раціонального 
використання державних 
коштів, недопущення втрат 
бюджету та створення пере-
думов для економічного 
зростання в Україні в умо-
вах, що склалися, є вкрай 
необхідним для стабілізації 
економіки та запобігання 
економічній катастрофі. Од-
нак Центральний комітет 
Профспілки, регіональні та 
первинні профспілкові орга-
нізації виступають проти ви-
конання цих заходів за ра-
хунок людини праці та по-
рушення її конституційних 
прав і свобод. Тому Проф-
спілка змушена постійно 
протидіяти антисоціальним 
урядовим рішенням.
Завдяки неодноразовим 
зверненням Профспілки 
працівників культури Украї-
ни до Президента України, 
керівництва Кабміну та Вер-
ховної Ради, урядових 
структур сьогодні вдається 
стримувати намагання міс-
цевих органів влади напо-
внити державний та місцеві 
бюджети шляхом зменшен-
ня встановлених на держав-
ному рівні соціальних га-
рантій працівників галузей 
культури, скорочення та 
оптимізації робочих місць, 
закриття закладів.
Але, як відзначається на 
звітно-виборних зборах та 
конференціях в регіонах, 
великий резонанс у трудо-
вих колективах викликав 
пункт 13 Доручення 
Прем’єр-міністра України 
«До Закону України від 31 
липня 2014 р. № 1622-VII 
«Про внесення змін до За-

кону України «Про Держав-
ний бюджет України на 
2014 рік», яким пропонуєть-
ся органам місцевого само-
врядування вжити заходів 
щодо оптимізації штатної 
чисельності працівників, на-
дання працівникам відпус-
ток без збереження заробіт-
ної плати, встановлення для 
працівників режиму роботи 
на умовах неповного робо-
чого часу, зменшення або 
скасування стимулюючих 
виплат, підвищень посадо-
вих окладів, зменшення 
надбавок і доплат, які вста-
новлені у граничних розмі-
рах. Тому Профспілка у сво-
єму зверненні до місцевих 
органів виконавчої влади та 
органів місцевого самовря-
дування висловила застере-
ження щодо прийняття 
ними антиконституційних 
рішень, а також спрямувала 
звернення на адресу Прези-
дента України Петра Поро-
шенка з проханням скасува-
ти пункт 13 вищезазначено-
го урядового Доручення як 
такий, що не відповідає 
Конституції України.
Профспілка працівників куль-
тури України закликає інші 
профспілки підтримати нашу 
позицію у цьому питанні.
Крім того, Центральний ко-
мітет Профспілки хоче приві-
тати своїх колег, яким члени 
Профспілки знову довірили 
очолювати регіональні 
проф спілкові організації: 
 Ігнатенко Зінаїду Василівну 
(Харківська обласна органі-
зація); Назарову Любов Іва-
нівну (Миколаївська обласна 
організація); Бабченка Вікто-
ра Євгеновича (Одеська об-
ласна організація); Колодко 
Лідію Василівну (Київська 
міська організація); Кора-
бельникову Лідію Никифо-
рівну (Сумська обласна орга-
нізація); Кадук Зою Микола-
ївну (Кіровоградська облас-
на організація); Марштупу 
Василя Васильовича (Чер-
каська обласна організація).
Бажаємо профспілковим лі-
дерам нових успіхів у по-
чесній справі захисту трудо-
вих прав та соціально-еко-
но мічних інтересів людини 
праці.

За дорученням Президії ЦК 
Профспілки,

Людмила ПЕРЕЛИГІНА,
голова Профспілки 

працівників культури 
України

У ПРОФСПІЛЦІ 
ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ 
УКРАЇНИ ТРИВАЮТЬ 
ЗВІТИ І ВИБОРИ

КАМПАНІЯ 

У Профспілці працівників культури Украї-
ни триває звітно-виборна кампанія. Керів-
ники профспілкових організацій звітують 
про соціальні напрацювання минулого 
п’ятиріччя, яких вдалося досягти завдяки 
консолідації дій профспілкових організа-
цій усіх рівнів та конструктивній співпраці 
із соціальними партнерами.

Профспілка застерігає місцеві органи 
влади та місцевого самоврядування від 
прийняття рішень, якими, з метою еко-
номії коштів місцевих бюджетів, скасо-
вується виплата державних соціальних 
гарантій. Місцеві органи влади та місце-
вого самоврядування своїми рішеннями 
можуть зменшувати або скасовувати 

лише ті стимулюючі виплати,  
які здійснюються за рахунок коштів 

 власних  бюджетів.
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Олексій ПЕТРУНЯ

– Григорію Васильовичу, остан-
нім часом усе гучніше лунає го-
лос профспілок як захисників 
соціально-економіч них прав і за-
конних інтересів людини праці. 
Так, з ініціативи ФПУ 7 жовтня у 
Києві відбувся Всеукраїнський 
форум профспілок «За гідну пра-
цю та добробут людини». На-
скільки, на Ваш погляд, ця тема 
зараз актуальна для України?

– Тобто грубо порушується пра-
во більшості членів суспільства 
на доступ до життєво необхід-
них ресурсів, до національного 
багатства?

– Гострою залишається пробле-
ма забезпечення умов і безпе-

ки праці на робочих місцях. 
Яка ситуація у цій сфері зараз?

– Але зараз доволі часто луна-
ють заклики трохи зачекати, не 
критикувати владу, бо «ви ж 
розумієте: у країні війна»…

– А що у цій ситуації пропону-
ють профспілки?

– Які Ви бачите шляхи вирішен-
ня актуальних соціально-еко-
но мічних проблем? Якою має 
бути тут роль профспілок?

РОЗМОВА З ГОЛОВОЮ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ 

Профспілки вимагають 
від влади поважати 
права простих людей

ГРИГОРІЄМ ОСОВИМ
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ЕФЕКТИВНА КАДРОВА 
ПОЛІТИКА  ОСНОВА 
МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФРУХУ

МЕТОДИЧНА РАДА ДЕРЖГАРАНТІЇ

Тетяна РУБАН
«ПВ»

ТТетяна РУБАН
«ПВ»

 

У своїй доповіді керів-
ник департаменту 
розвитку профспіл-
кового руху апарату 

ФПУ Валентина Шевченко 
поінформувала присутніх 
про підсумки профспілково-
го навчання у 2013/2014 на-
вчальному році. Так, питан-
ня кадрової політики за-
вжди перебувають у центрі 
уваги профспілок, адже ви-
моги часу ставлять нові за-
вдання щодо формування 
кадрового потенціалу як 
всеукраїнських профспілок, 
профоб’єднань, так і ФПУ. 
«Ефективна кадрова політи-
ка – основа модернізації 
профспілкового руху, – за-
значила Валентина Шевчен-
ко. – Тому головним завдан-
ням ФПУ, її членських орга-
нізацій має бути розбудова 
єдиного освітнього просто-
ру на базі інноваційних під-
ходів, нових форм і методів 
вищої освіти, сучасних 
освітніх інформаційних тех-
нологій, програм із створен-
ня цільових фондів проф-
спілкового навчання, залу-
чення грантів, запрова-
дження електронного та 
дистанційного навчання».
Незважаючи на соціально-
політичну ситуацію, що 
склалася наприкінці 2013 
року, членські організації 
ФПУ, навчальні заклади 
профспілок продовжували 
навчання спілчан. Загалом, 
різноманітними його фор-
мами охоплено понад 90 
тис. членів профспілок.
З огляду на фінансовий стан 
ФПУ, члени Науково-мето-
дич ної ради підтримали 
пропозицію призупинити 
Всеукраїнський огляд-кон-
курс навчальних закладів 
профспілок.

У своєму виступі Голова ФПУ 
Григорій Осовий наголосив 
на тому, що профспілкам по-
трібно змінювати своє став-
лення до навчання, яке по-
винно бути обов’язк овим, з 
видачею сертифіката. Він та-
кож зупинився на діяльності 
Академії праці, соціальних 
відносин і туризму, що має 
очолити як вивчення проф-
спілкового руху в громадян-
ському суспільстві, так і ме-
ханізми виливу профспілок 
на формування державної 
соціальної політики. Крім 
того, він зазначив, що на-
вчальним закладам проф-
спілок необхідно вишукува-
ти можливості донорської 
підтримки навчання.
Жвава дискусія розгорнула-
ся довкола проекту Поло-
ження про Фонд профспіл-
кової освіти. Цільове фінан-
сування профспілкового на-
вчання конче потрібно і 
профспілкам, і навчально-
методичним центрам, наго-
лошували учасники засідан-
ня. Тому документ було од-
ностайно підтримано з ура-
ху ванням пропозицій членів 
Науково-методичної ради 
ФПУ. Питання щодо створен-
ня та наповнення фонду ви-
рішуватиметься Президією 
ФПУ після стабілізації фінан-
сового стану Федерації та 
членських організацій.
На засіданні члени Науково-
методичної ради ФПУ обго-
ворили питання підготовки 
навчального проекту з орга-
найзингу за підтримки 
Профспілки 3F (Данія). За-
гальна мета проекту – ство-
рення нових профспілкових 
організацій шляхом прове-
дення органайзингових кам-
паній та збільшення проф-
спілкового членства. Крім 
того, реалізація проекту до-
поможе глибше вивчити пи-
тання про роль профспілок у 
євроінтеграційних процесах.

ВИМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 
ОТРИМУВАТИМУТЬ АДРЕСНУ 
ДОПОМОГУ
З метою отримання узагальненої інформації про всі потреби переселен-
ців та забезпечення їх матеріальною допомогою для покриття витрат на 
проживання, в тому числі оплату житлово-комунальних послуг, Кабінет 
Міністрів України 1 жовтня 2014 року прийняв низку важливих рішень. 
Про організацію роботи органів соціальної сфери щодо захисту пересе-
ленців та надання соціальної підтримки населенню при оплаті житлово-
комунальних послуг повідомила міністр соціальної політики Людмила 
 Денісова. 

884 ГРН
АДРЕСНОЇ ДО
ПОМОГИ ОТРИ
МУВАТИМУТЬ 

НЕПРАЦЕЗДАТНІ 
ГРОМАДЯНИ

8 жовтня відбулося засідання Науково-
методичної ради Федерації профспілок 
України, на якому обговорювалися під-
сумки навчання профспілкових працівни-
ків та активістів у 2013/2014 навчальному 
році, а також завдання на 2014/2015-й. У 
роботі ради взяли участь Голова ФПУ Гри-
горій Осовий, заступник Голови ФПУ Єв-
ген Драп’ятий, виконувач обов’язків рек-
тора Академії праці, соціальних відносин і 
туризму Вікторія Буяшенко, очільники все-
українських галузевих профспілок і тери-
торіальних профоб’єднань, керівники регі-
ональних навчально-методичних центрів.

Головним завданням ФПУ, її членсь-
ких організацій має стати розбудова 
єдиного освітнього простору на базі 
інноваційних підходів, нових форм 

і методів вищої освіти.

Фото Кирила ЛАТИШЕВА
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Марія ІВАНОВА 

Вручення медалі міс-
цевого рівня відбу-
лося під час президії 
обкому профспілки, 

на якій розглядалося пи-
тання «Про роботу проф-
ор ганізацій щодо здій-
снення громадського 
контролю за додержанням 
законодавства про працю 
в територіальних центрах 
області». 
На тлі інших підрозділів, де 
громадський контроль за 

станом дотримання зако-
нодавства про працю по-
требує удосконалення, від-
значалася діяльність тер-
центру Ленінського райо-
ну. Зокрема, називалися 
конкретні результати робо-
ти, спрямованої на поліп-
шення соціального захисту 
спілчан. Так, у терцентрі 
повністю виконуються умо-
ви колдоговору: працівни-
ки проходять обов’язкові 
медогляди та навчання з 
охорони праці, окремим 
категоріям працівників до-

плачують за шкідливі умо-
ви праці, при наданні що-
річної відпустки виплачу-
ється матеріальна допомо-
га на оздоровлення. При 
терцентрі за сприяння ін-
ституту розвитку людини 
«Україна» та обкому проф-
спілки функціонує консуль-
таційний пункт «Юридична 
клініка».
Усіх позитивних надбань 
досягнуто за безпосеред-
ньої участі голови профко-
му, яка тримає на контролі 
виконання кожного пункту 
колдоговору. Культпраців-
ник за фахом, Світлана 
Олександрівна реалізує 
свої здібності музиканта, 
хореографа і вокаліста, ор-
ганізовуючи різні заходи та 
свята для спілчан. Вона 
вважає, що участь у культ-
масових заходах має ком-
пенсувати колегам склад-
ність і напруженість робо-
ти. Профспілковою робо-

тою займається паралель-
но з основними обов’яз ка-
ми – вона заступник завіду-
вача відділення надання 
соціальної допомоги вдо-
ма. Піклуючись про клієн-
тів терцентру, не забуває 
про спілчан – її турботи і те-
плоти вистачає на всіх. 
Профспілкова робота стала 
сенсом її життя, ковтком 
повітря, адже живе і пра-
цює заради інших. Працю-
ється їй легко, оскільки в 
особі директора Миросла-
ви Верко знаходить повну 
підтримку і розуміння, 
тому всі профспілкові про-
позиції не осідають у шух-
ляді, а видаються на-гора. 
Керівник не тільки сумлін-
но виконує партнерську 
роль, а й бере активну 
участь у профспілковому 
житті. До речі, саме це ста-
ло підставою для нагоро-
дження унікального дирек-
тора Почесною грамотою.

регіони 

Сергій ЛИЗАНЧУК

Я

Голова Федерації проф-
спілок Черкаської об-
ласті Петро Шевченко у 
вступному слові наго-

лосив на важливості юри-
дичної грамотності праців-
ників профспілкових орга-
нів і відстежування останніх 
змін у законодавстві, на не-
обхідності зустрічатися із 
представниками експертно-
го середовища в сфері зако-
нодавства. 
У роботі конгресу взяли 
участь представники Комі-
тету Верховної Ради з пи-
тань соціальної політики і 
праці, експерти, фахівці те-
риторіальної державної ін-
спекції праці, служби зайня-
тості, НСПП у Черкаській об-
ласті, керівники галузевих 
профоб’єднань, голови пер-
винних профорганізацій, ке-
рівники та представники 
відділів кадрів підприємств, 
установ, організацій облас-
ті, студентських рад на-
вчальних закладів міста. 
Учасники заходу отримали 
можливість дізнатися про 
останні зміни у законодав-
стві, дістали компетентні 

відповіді на практичні запи-
тання від провідних експер-
тів кадрової справи в Украї-
ні та навіть змогли виграти 
цікаві призи.
Зокрема, в рамках заходу 
розглядалися такі питання, 
як реформування трудового 
законодавства: проблеми, 
динаміка, перспективи 
(проект Трудового кодексу 
України); організація робо-
ти з питань дотримання за-
конодавства про працю; 
відповідальність, укладення 
колективного договору; 
здійснення представництва 
у судах під час захисту тру-
дових прав працівників (до-
свід роботи).
Відбулася коротка прес-
конференція на тему «Пора-
ди щодо укладення трудово-
го договору, основні помил-
ки при звільненні працівни-
ка, огляд судової практики 
щодо вирішення індивіду-
альних трудових  спорів». 
Кожен учасник зборів від ор-
ганізаторів отримав комп-
лект фахової літератури з пи-
тань кадрової роботи і серти-
фікат про участь у конгресі.

ВІДБУВСЯ КОНГРЕС 
КАДРОВИКІВ

ВІДЗНАКИ ЗА КОНКРЕТНУ РОБОТУ

ІВАНО ФРАНКІВЩИНА

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЛІСІВНИКІВ
Збереження і примноження 
лісових масивів Прикарпат-
тя має неабияке значення 
для економіки та здоров’я 
людини. Про це дбають 
2,6 тис. трудівників лісової 
галузі. Що найбільше їх хви-
лює сьогодні, який соціаль-
ний захист вони мають?

Сергій БАРАНЧИКОВ 

У своїй інформації го-
ловний спеціаліст – 
заступник голови 
обл профорганізації 

Тиберій Лукач докладно 
спинився на головних за-
вданнях цієї роботи. Для на-
дання практичної допомоги 
профактивістам фахівці обл-
профорганізації підготували 
методичні рекомендації 
про проведення звітів і ви-
борів у профорганізаціях га-
лузі, а також узагальнений 
інформаційний матеріал 
про роботу обкому почина-
ючи з 2010 року. Виборним 
профорганам рекомендова-
но провести роботу щодо 

висунення до їх складу кра-
щих профактивістів, у тому 
числі молодих людей, які 
користуються авторитетом у 
закладах та установах охо-
рони здоров’я і здатні ефек-
тивно обстоювати трудові, 
соціально-економічні права 
та інтереси працюючих. 
Підсумки розмови підбив 
голова облпрофорганізації 
працівників охорони здо-
ров’я Володимир Турок. 
Учасники засідання також 
розглянули низку інших пи-
тань, з-поміж яких, зокрема, 
підсумки оздоровлення дітей 
працівників галузі, стратегія 
модернізації ФПУ, її член-
ських організацій, фінансової 
роботи профспілки тощо. 

У МЕДИКІВ   
ЗВІТИ І ВИБОРИ

ЗАКАРПАТТЯ | ЗАСІДАННЯ

ЧЕРКАЩИНА | НАВЧАННЯ

КІРОВОГРАДЩИНА | ВШАНУВАННЯ КРАЩИХ

У Закарпатській обласній організації проф-
спілки працівників охорони здоров’я 
( голова Володимир Турок) розпочала-
ся звітно-виборна кампанія. На чергово-
му засіданні обкому профспілки, яке від-
булося в навчальному центрі профспілок 
( директор Іван Олексик), розглянуто пи-
тання про проведення звітів і виборів у 
 галузевій профспілці регіону.

Федерація профспілок Черкаської облас-
ті спільно із Всеукраїнським громадським 
обʼєднанням «Всеукраїнська асоціація ка-
дровиків» 25 вересня провели конгрес ка-
дровиків «Останні зміни у трудовому зако-
нодавстві та їх практичне застосування». 

Кіровоградський обком профспілки праців-
ників держустанов (голова Віктор Федотов) 
запровадив власну відзнаку «Кращому 
профспілковому активісту». Нагороди під 
номером один удостоїлася голова проф-
кому первинки територіального центру со-
ціального обслуговування Ленінського ра-
йону м. Кіровограда Світлана Запісочна.
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ЯК НАЗВЕШСЯ,  
ТАК І ПОВЕДЕШСЯ

КРАЇНА ПРАЦЮЮЧИХ 
БІДНЯКІВ

За підсумками 2013 року, 
поменшало тих, чиї дохо-
ди нижче прожиткового 
мінімуму: 13,9% проти 
15,6% у попередньому 

звітному періоді.

Вудка  
для злидаря
Як краще зарадити бідним людям? Періодично пере-
давати їм валізи з елементарно необхідними речами, 
дарувати комп’ютери дитячим будинкам, збирати з 
миру по нитці, щоб виручити тих, хто потрапив у 
біду, чи виробити і, головне, постійно витримувати 
відповідну державну стратегію подолання бідності 
як такої? Відповідь для абсолютної більшості грома-
дян очевидна. 17 жовтня – Міжнародний день бо-
ротьби із бідністю. Отже, варто проаналізувати успі-
хи та невдачі держави у цій царині.
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ІМІДЖ ЗАМОЖНОГО 
УКРАЇНЦЯ

БІДНІСТЬ  ГОЛОВНИЙ ТЕРОРИСТ

Головною причиною жалюгід-
ного стану економіки і зли-
денності левової частини гро-
мадян України є несправед-

ливий розподіл результатів праці 
між бізнесом і робітниками. Штуч-
не заниження оплати праці ство-
рило український феномен – «пра-
цюючий бідний». Життя і навіть 
офіційна  статистика довели, що 
вибір і реалізація українськими 
«бізнесполітелітами» економічної 
моделі, яка «дешеву робочу силу» 
визначає головною конкурентною 
перевагою і приманкою для іно-
земних інвесторів, є науково хиб-
ним. Більше того, економічно про-
вальним, соціально катастрофіч-
ним та політично небезпечним. Та 

й з погляду конкурентності ця 
стратегія програшна.
Тому національна економіка і сус-
пільні відносини потребують не-
гайного і докорінного реформу-
вання, що, власне, і зазначене в 
президентській стратегії «Україна–
2020». Однак в цій стратегії знову 
заголовними стають численні 
бізнес-індикатори. А ми маємо до-
могтись, щоб усі реформи, всі за-
кони, всі стратегії і програми дава-
ли відповідь на кілька запитань. 
Зокрема, як швидко будуть скоро-
чуватись масштаби та глибина бід-
ності, передусім серед працівни-
ків? Наскільки динамічно зроста-
тиме кількість легально працюю-
чих в Україні? Якими темпами ско-

рочуватиметься розрив в оплаті 
праці на українських підприєм-
ствах, у школах, лікарнях порівня-
но з оплатою праці в країнах Євро-
союзу? Як щорічно покращувати-
меться міжнародний 
рейтинг України за ін-
дексом людського роз-
витку? 
Також потрібно негайно 
вирішувати питання лік-
відації заборгованості із 
заробітної плати, що 
сьогодні стосується 251 
тис. працівників. Для 
цього парламент має 
прийняти пропозиції 
ФПУ щодо економічно-
го захисту прав та  ін-

тересів працівника в разі затримки 
виплати йому заробленого. Також 
формування держбюджету на 
2015 рік має відбуватись на чесно 
підрахованому прожитковому мі-

німумі. Бо сьогодні його розмір 
штучно занижено на 373 грн. А 
вже наступний бюджет повинен 
базуватися на новому соціальному 
стандарті – мінімальному спожив-
чому бюджеті для працівника, а 
розмір мінімальної зарплати, за 
нашими розрахунками, має скла-
дати не менше 4 тис. грн. Крім 
того, потрібно повністю ратифіку-
вати Європейську соціальну хар-
тію, а також підготувати до ратифі-
кації Європейський кодекс соці-
ального забезпечення та конвенції 
МОП із соціального забезпечення. 
ФПУ вже напрацювала великий 
пакет конкретних, у тому числі за-
конодавчих, пропозицій для роз-
будови соціальної держави. 

Фахівці ООН підрахували, що в 
Україні понад 40% бідних людей. 
Для порівняння: в Латвії – 26%, 
Румунії – 23%,  Болгарії – 21%, 

Чехії – 9%, Словаччині – 11%. При 
цьому середній річний прибуток 
громадянина України складає 
менш ніж 5 тис. дол. США, що 
вдесятеро менше за середній 

 показник у світі.

«Допомо-
жіть, хто 
може»...
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Володимир ДМИТРИШИН
голова Профспілки працівників нафтової і 
газової промисловості України

Д

МЕМОРАНДУМ

ПРОФСПІЛКОВИЙ МІСТ  
НАД ПРІРВОЮ КРИЗИ
«Не дай вам Боже, жити в часи перемін» – ще до нашої ери повчав Конфуцій 
своїх учнів. В істинності цього афоризму на власному досвіді довелося пере-
свідчитись не одному поколінню, силою обставин утягнутому у вир тих чи ін-
ших суспільно-політичних пертурбацій. Не уникло цього й сучасне українське 
суспільство, яке всі 23 роки національно-державної незалежності відчуває гло-
бальні зміни на власній шкірі (далеко не кожній спільноті випадає пережити 
розвал імперій, створення незалежних держав, революцій у власній країні).

Тетяна КОЛЄСНІКОВА
заступник головного лікаря з 
технічної частини

До свого ювілею за-
клад прийшов із 
значними здобутка-
ми. Сьогодні ДП 

«Санаторій «Новомосков-
ський» – це лідер санатор-
но-курортного оздоровлен-
ня в Україні, заклад, що де-
монструє динамічний розви-
ток (тільки за останні роки 
тут утричі збільшилась кіль-
кість місць для пацієнтів). За 
15 років зміцніла матері-
ально-технічна база, викона-
но великі обсягти робіт, 
пов’язаних з реконструкцією 
та модернізацією об’єктів 
оздоровниці. Нині ліжковий 
фонд складає 300 ліжок ці-
лорічного функціонування, 
що відповідають стандартам 
розміщення різної категорії. 
Територія упорядкована, об-
лаштована дитячими і спор-
тивними майданчиками, вся 
потопає в зелені.
Гордість і багатство санаторію 
– цілющі мінеральні джерела 
Новомосковського родови-
ща, які зароджуються на його 
території і внесені до «Када-
стру мінеральних вод Украї-
ни». Це мінеральна природ-
на вода для внутрішнього за-
стосування, що належить до 
середньомінералізованих 
хлоридно-натрієвих холод-
них мінеральних вод без спе-
цифічних компонентів, а та-
кож йодобромний холодний 
розсіл для зовнішнього за-
стосування, які і визначили 
спеціалізацію закладу: ліку-
вання органів травлення, ен-
докринної, серцево-судинної 
та опорно-рухової систем, 
порушення обміну речовин.
Медична діяльність санато-
рію акредитована на вищу 
категорію, ліцензована з 35 
видів медичної практики. Лі-
кувальна база санаторію 
представлена курортною по-
ліклінікою з ванним відді-
ленням, кабінетом апаратної 
фізіотерапії, лазеротерапії, 
електросну, ароматерапії, лі-
кувальної фізкультури та тре-
нажерним залом. Крім ліку-
вання в санаторії можна про-

йти обстеження. Обладнано 
кабінет функціональної діа-
гностики, де проводяться 
ультразвукові, електрокарді-
ографічні дослідження, рео-
вазографія та реоенцефало-
графія. Працює лабораторне 
відділення, що виконує різ-
номанітні клінічні та понад 
50 видів біохімічних обсте-
жень. В санаторії організова-
ний консультативний прийом 
провідними фахівцями Дні-
пропетровського інституту га-
строентерології та Дніпропе-
тровської медичної академії.
Фахівці санаторію розробили 
й запровадили програми 
очищення організму, корек-
ції ваги та постави, лікування 
синдрому хронічної втоми, 
«антистрес» та вихідного 
дня. До послуг наших гостей  
– спортивні майданчики, ав-
тостоянка, тенісний зал, бі-
льярдна, кафе, перукарня, 
пральня, піщаний пляж, про-
кат човнів, катамаранів. Ор-
ганізовуються цікаві екскурсії 
історичними місцями Дні-
пропетровщини. Вечорами 
проводяться дискотеки та 
концерти.
Заклад уже приймає пацієн-
тів не тільки з Дніпропетров-
щини, а й з інших регіонів 
України і навіть з-за кордону.
Великим здобутком є сфор-
мований колектив професіо-
налів, здатний виконувати 
найскладніші завдання. Очо-
лює його заслужений лікар 
України, кандидат медичних 
наук Олександр Андрієнко. 
Саме завдяки стратегічно му-
дрим рішенням, безмежній 
відданості справі та невтом-
ній праці Олександра Івано-
вича «Новомосковський» 
став відомим потужним са-
наторним закладом. У 2010 
році за досягнення переваги 
над конкурентами в номіна-
ції «Підприємство року» са-
наторію присвоєно почесне 
четверте місце серед 350 тис. 
підприємств України.
За 15 років зроблено чимало, 
та попереду в санаторію 
славна дорога. Ми впевнено 
дивимося в наше майбутнє. 
Двері закладу гостинно від-
чинені для всіх, хто бажає 
зміцнити своє здоров’я.

ПЕРЛИНІ ПРИСАМАР’Я 
CАНАТОРІЮ 
НОВОМОСКОВСЬКИЙ  
 15 РОКІВ

ЮВІЛЕЙ

Санаторій «Новомосковський» у жовтні 
цього року відзначає своє 15-річчя. Для 
закладу це дуже молодий вік, але вже є 
що згадати, над чим замислитися, та най-
головніше – є чим пишатися. Оздоровниця 
розташована в мальовничому куточку Дні-
пропетровщини, де є все необхідне для 
лікування, реабілітації та відпочинку.

18 вересня було підписано Меморандум про по-
розуміння та консолідацію сил задля збережен-
ня стабільності в трудових колективах та безпере-
бійного енергозабезпечення економіки України.
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ЗАМОВЛЯЙТЕ 
БІБЛІОТЕЧКУ ГОЛОВИ 

ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ   № 9 10/2014 
ЗВІТИ І ВИБОРИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ПРОФСПІЛОК

БІБЛІОТЕЧКУ ГОЛОВИ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ   
№ 6/2014 ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У 2014 РОЦІ

БІБЛІОТЕЧКУ ГОЛОВИ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ  
№ 5/2014 КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ В ОПОДАТКУВАННІ 
ДОХОДІВ ГРОМАДЯН ТА ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА 
ЦЕНТРАЛЬНИХ ПРОФСПІЛКОВИХ ВИДАНЬ НА 2014 РІК

ПІДПРИЄМСТВО ПРОФІНФОРМ  ФПУ
НАДАЄ ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

ТЕЛ. ДЛЯ ДОВІДОК: 044  528 70 49
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№ 22 744  | 29.05.2014

ДОЛУЧАЙТЕСЬ  
ДО ОБГОВОРЕННЯ
Будь-який матеріал номера можна обго-
ворити на нашому сайті www.psv.org.ua

Паоло Беллі: «Світовий банк визнає важливу роль профспі-
лок у захисті соціально-економічних прав працівників»  .05

ПОЗИЦІЯ | Профспілки 
стурбовані вкрай високим 
рівнем тінізації економіки, 
однією зі складових якої є 
виплата заробітної плати  
«у конвертах».

МКП | 22 травня делегати 
III Всесвітнього конгресу 
МКП обговорили проведен-
ня кампаній у багатонаціо-
нальних компаніях, залучен-
ня до профспілок працівни-
ків неформального сектору, 
плани дій урядів щодо  
подолання нерівності...

КОМІСІЯ | На засіданні По-
стійної комісії Ради ФПУ з пи-
тань соціально-економіч ного 
захисту членів профспілок 
обговорили питання забез-
печення надійного і ефектив-
ного захисту законних прав 
та інтересів людини праці, 
підвищення рівня соціаль-
ного діалогу тощо.

КОРОТКО

.02

.03

.02

ВИБОРИ ВІДБУЛИСЯ. ЗАЖИВЕМО  
ПО НОВОМУ!

ТЕМА НОМЕРА | АНШЛАГ: УКРАЇНЦІ ПРАГНУТЬ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ!

КОНСУЛЬТАЦІЇКРУГЛИЙ СТІЛ

На Чернігівщині до між-
народного Дня матері та 
Всесвітнього Дня родини 
провели тематичний  
круглий стіл. В обгово-
ренні взяли участь черні-
гівські родини.

.06 

За які заслуги і 
кому присвою-
ються почесні 
звання та нада-
ються державні 
премії України?
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КРАЩІ
ПРОФСПІЛКОВИЙ 
ТРІУМФАТОР
У Татарбунарах відбулося вша-
нування і нагородження ліде-
рів, активістів, ветеранів проф-
спілки великої і дружної район-
ної освітянської родини.

.10.04

ЦІННОСТІ ТА ТРА
ДИЦІЇ СУЧАСНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ 
СІМ’Ї

www.psv.org.ua ГАЗЕТА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

25 травня 2014 року Україна, з огляду на ре-
зультати екзит-полів, обрала нового, п’ятого за 
часи Незалежності президента. Своє остаточ-
не рішення ЦВК оголосить 7 червня. Та вже за-
раз очевидно, що Петро Порошенко переміг, 
значно випередивши своїх суперників: згід-
но з даними екзит-полів за нього проголосу-
вало близько 57% виборців. Попри прогнози 
скептиків, із результатами виборів українці ви-

значились у першому турі. Експерти та спосте-
рігачі вважають, що ці вибори були найбільш 
чесними, демократичними й прозорими за 
всю історію незалежності України та відбулися 
без адміністративного ресурсу. І перші, за ре-
зультатами яких країна не розколена навпіл. 
Відтак виборці вже з 26 травня перебувають 
в очікуванні стабільності, миру, злагоди і 
«життя по-новому». .08

СЕЛЕКТОРНА НАРАДА ПІДБИЛА 
ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ 
З НАГОДИ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ 
ОХОРОНИ ПРАЦІ

Підсумки роботи 
з охорони праці – 
позитивні

№ 21 743  | 22.05.2014

ДОЛУЧАЙТЕСЬ  ДО ОБГОВОРЕННЯБудь-який матеріал номера можна обго-ворити на нашому сайті www.psv.org.ua

Людмила Денісова: «Програми, пов’язані із соціальним 
захистом громадян, збереглися і розвиваються»       .05

ПОЗИЦІЯ | Громадяни Укра-їни мають зрозуміти, чому за міжнародну фінансову допомогу їм слід більше платити за газ вітчизняного видобутку, – вважають профспілки.
ФОРУМ | У Берліні (Німеч-чина) відкрився III Всесвітній конгрес Міжнародної кон-федерації профспілок (МКП), який цьогоріч прохо-дить під лозунгом «Зміцню-ємо вплив трудящих».

ТЕНДЕНЦІЇ | Трудящі всього світу втрачають віру в націо-нальні уряди, які, на їхню думку, віддають пріоритет інтересам великих корпо-рацій.

КОРОТКО

.02

.03

.03

РЕФОРМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ. ЧЕРГОВА СПРОБА

ТЕМА НОМЕРА | ВІТЧИЗНЯНА ОСВІТА В ОЧІКУВАННІ ЗМІН

КОНСУЛЬТАЦІЇ

ГЕНУГОДА

Спільна робоча комі-сія повноважних представників сторін власників і профспі-лок підбила підсумки виконання положень нині чинної Гене-ральної угоди.

.04 

Все про причини індивідуальних трудових спорів між працівника-ми та роботодав-цями.
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ГАЛУЗЬ
ОПТИМІЗАЦІЯ  ЧЕРЕЗ ПРИВАТИЗАЦІЮ АВТОГОСПОДАРСТВ?Пленум профспілки автомобі-лістів розглянув оптимізацію діяльності «дочок» «Автомо-більних доріг України».

.10

.02

ПРО ЩО СВІДЧАТЬ ПІДСУМКИ

www.psv.org.ua

 ГАЗЕТА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

Нещодавно у Верховній Раді перше читан-
ня пройшов новий Закон «Про вищу осві-
ту». Документ не могли ухвалити впродовж 
останніх трьох років. Нардепи зламали купу 
списів довкола трьох проектів – від регіона-
лів, тодішньої опозиції та групи науковців, 

яку очолював ректор КПІ Михайло Згуров-
ський. Нарешті спинились на реформатор-
ських ідеях останнього. Чи означає це, що 
і подальші кроки щодо змін в українській 
освіті, й не тільки у вищій, не забарять-
ся, з’ясовували «Профспілкові вісті». .08

ФПУ ПІДДАЛА РІЗКІЙ КРИТИЦІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ОЧІЛЬНИКА КМДА ПРО ДОЛЮ ВІДОМОГО БУДИНКУ НА МАЙДАНІ

Будинок спілок буде  профспілковим!
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Е

КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ 
В ОПОДАТКУВАННІ 
ДОХОДІВ ГРОМАДЯН 
ТА ПРОФСПІЛКОВИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 
(запитання/відповіді)
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2014
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ЗВІТИ І ВИБОРИ 
В ОРГАНІЗАЦІЯХ 

ПРОФСПІЛОК
(Офіційні матеріали  

та методичні рекомендації)

ВЕРЕСЕНЬ–
ЖОВТЕНЬ

2014
№ 9–10 

(177–178)

Віталій МОРОЗ
голова правління ВМГО «Молода Просвіта»

Ц

ПО КОМУ ЗВУЧИТЬ СОЛОВЕЦЬКИЙ РЕКВІЄМ , 
АБО КОМУ ВЕДЕТЬСЯ, ТОМУ І ПІВЕНЬ НЕСЕТЬСЯ

НА ЗДОБУТТЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ

Народну мудрість про півня публіцист Сергій Шевченко 
навів у своїй новій книжці «Соловецький реквієм». Хто 
той «півень» – здогадатися неважко: сарказм спрямова-
но на московський Кремль. А ім’я людини, якій «ведеть-
ся», згадано далі в реченні «...до Росії не пустили автора 
книжок про Соловки і Сандармох Сергія  Шевченка». 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ДИТЯЧІ ГРОШІ:  
ЧИ МАЮТЬ НА НИХ 
ПРАВО ІНОЗЕМЦІ?

ПЕРЕВІРКА ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

? Нещодавно соціальний ін-
спектор управління праці 
та соціального захисту на-
селення здійснив перевір-

ку цільового використання «де-
кретних» коштів жінкою, яка 
народила дитину. Чи є право-
мірними його дії?

?Моя 17-річна се-
стра не має робо-
ти та перебуває на 
четвертому місяці 

вагітності. Які докумен-
ти їй необхідно подати 
для оформлення допо-
моги при народженні 
дитини? До якої устано-
ви слід звертатися? 

ДЕРЖГАРАНТІЇ

ДОПОМОГА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ

Державна допомога у зв’язку з вагітніс-
тю і пологами та державна допомога 

при народженні призначаються і випла-
чуються органами праці та  соціального 
захисту населення за місцем реєстрації.

?Чи має право сім’я на отримання 
допомоги при народженні третьої 
дитини (народжена на території 
України), якщо батьки легально 

проживають на території України, але є 
громадянами Республіки Казахстан?

Жінки, які постійно прожива-
ють на території України, пода-
ють видані компетентними ор-
ганами країни перебування та 
легалізовані в установленому 
порядку документи, що засвід-
чують народження дитини.

КОНТРОЛЬ
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Кирило ЛАТИШЕВ, «ПВ»
Фото автора

Людські прохання
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Тетяна МОРГУН
спеціально для «ПВ»

Щ

ê

гурман

ЯК НА ЧИЙ СМАК | КУХНЯ ФАХУ

ДОЛЯ АКУЛЯЧА...

«Архітектор прикриває помилки фасадом, 
лікар – землею, а кухар – соусом».  

Французьке прислів’я

Якщо ви розкладете англійське 
сheesecake на складові, то одразу 
зрозумієте: сир + тісто = сирний 
пиріг. Так воно й є. Врешті-решт 
хіба ми не знаємо, що таке ва-
трушка, сирна запіканка, та й про-
сто сирник?! Той же чізкейк! Варі-
анти пирогів на основі м’яких 

вершкових сирів європейці свого 
часу привезли в Новий Світ, і аме-
риканські кулінари були в захваті 
від такого простого й витонченого 
рішення: нескладно й смачно. Ли-
шалося тільки чізкейк удосконали-
ти, що вони й заходилися робити. 
Й, мабуть, дуже вдало, бо принай-

мні в Нью-Йорку чізкейк вважаєть-
ся найлегендарнішим десертом.
Цікаво, що вперше докладно опи-
сав різні способи приготування 
сирних пирогів іще давньогрець-
кий лікар Аєджиміус. А такий собі 
Джон Сегрето у своїй книзі 
«Cheesecake Mad ness» стверджує, 

що перші чізкейки з’явилися на 
острові Самос у VIII–VII ст. до н. е. 
Трохи дивно констатувати, що й на-
вколо чізкейка точаться супе речки, 
однак інший дослідник, Джоан На-
тан, доводить, що сирний пиріг на-
родився на Близькому Сході: сир, 
мед, цедра лимона, жовтки яєць – 
усе перемішувалось і випікалося. 
Мабуть, рацію мають обидва: 

пливли та спливали століття, 
м’який сир був набутком практич-
но повсюдно, випічка із ним смач-
на, чому б не поекспериментува-
ти? Кожна господиня в себе на кух-
ні експериментує зі стравами мало 
не щодня, і якщо вдається «винай-
ти» щось смачненьке, тішиться вся 
родина, а знайомі просять відкри-
ти «секрети» успіху!

ПЛАВЦЕВИЙ 
ДЕЛІКАТЕС

Назагал соуси історич-
но й «понятійно» при-
в’язані саме до уяв-
лення про французьку 

кухню. Там за національною 
традицією їм попервах при-
своювали імена авторів або 
ж славетних людей, як-от мі-
ністра Кольбера, письменни-
ка й політичного діяча Шато-
бріана, композитора Даніеля 
Обера та ін. А далі нові й нові 
соуси діставали свої назви 
або за тією чи іншою краї-
ною, містом, або етносом: 
 го л ландський, португальсь-
кий, баварський, польський, 
татарський, російський. Ціка-
во, що жоден із них насправ-
ді не має відношення до від-
повідних національних ку-

хонь, а лише відображає ча-
сом фантастичне уявлення 
французів про інші народи та 
їхні звичаї (там само). Ця «ку-
лінарна авантюра» відбува-
лася у XIX ст., у період 
справжнього розквіту фран-
цузької кулінарії, коли фахівці 
дозволяли собі, сказати б, 
імітувати кухні різних країн, 
не замінюючи основної стра-
ви. Приміром, згадали, що 
Людовік IX колись називав 
тартарами татарські кочові 
племена, а цей войовничий 
народ, на думку французів, 
уживав сире м’ясо й солоні 
огірки та мав дуже гострі ша-
блі – тож новий міцний, го-
стрий соус назвали тартаром.
В інших випадках виходили з 

назви основного компонента: 
приміром, жагучий перець 
табаско в ХIХ ст. дав назву со-
усу табаско, а сир пармезан 
– соусу пармезан.  А як вам 
такі назви французьких соу-
сів, котрі тут і там зустріча-
ються в ресторанних меню: 
пуаврад, жуанвіль, супрем? 
Вони не перекладаються, й 
аби не розгубитися під час 
важливої зустрічі, слід зазда-
легідь «це діло розжувати», 
чи не так?
Нині французька кухня налі-
чує понад три тисячі видів со-
усів і не може без них обхо-
дитися, бо більшість саме й 
становлять основу національ-
ної кулінарії, забезпечуючи її 
неповторні характер і коло-

рит. До слова, ще Вольтер, 
пише my-bar.com.ua, дошку-
ляв англійцям, що в них, мов-
ляв, аж двадцять чотири ре-
лігійні секти й лише один 
соус (тобто акцентував примі-
тивність англійської кухні). От 
які зарозумілі! Однак гурма-
ни переконані: людину мож-
на навчити готувати суп, сма-
жити рибу, варити м’ясо 
тощо, проте з талантом до 
приготування соусів треба 
 народитись.

УСЕ Ж ТАКИ ФРАНЦУЗИ?

СТАРИЙ ЗНАЙОМИЙ В ІМПОРТНІЙ ОБГОРТЦІ

Тетяна МОРГУН
спеціально для «ПВ»

Мова про знаменитий суп з акулячих плавців 
– страву китайської кухні, що його за тради-
цією готують і подають у спеціальних, 
украй важливих випадках. По сьогодні це 

неодмінна страва на весільному бенкеті в багатьох 
азійських народів, бо вважається, що такий суп дає 
молодятам багато сил. Загалом суп із плавців акули 
згадується у найдавніших трактатах – у списку вось-
ми головних багатств океану; з давніх-давен він 
 уособлював владу й багатство, а подати його гостю в 
китайській традиції означало виявити найвищий сту-
пінь поваги. Пізніше та ж церемонія стала аналогіч-
ним знаком поваги до ділового партнера, оскільки 
популярність супу з плавців акули лише зростала з 
кожним століттям та з піднесенням якості життя й со-
ціальних стандартів у Китаї. 
А з другої половини ХХ ст. ця страва стала пошире-
ним делікатесом і невід’ємною складовою меню ба-
гатьох дорогих ресторанів по всьому світу. 
Отже, основа супу – плавці акул, хоча фактично сма-
кові якості страви забезпечують інші інгредієнти – 
м’ясо птиці та яловичина у поєднанні зі спеціальни-
ми приправами. При цьому відвар зі схожих на лок-
шину, брунатного кольору желеподібних ниток, що їх 
видаляють зі спинного, хвостового плавця або двох 
брюшних, надає супу вигляду своєрідного желе. Цей 
делікатес коштує дуже дорого – дорожче за пере-
важну більшість супів (крім хіба що супу з ластівчи-
ним гніздом, утім, це умовна назва): по-перше, готу-
ється з модного сьогодні продукту, тобто для багатія 
це «престижно» й «круто»; по-друге, готується не 
просто й не швидко...
При виловлюванні акул їм «просто» відрізають плав-
ці, а далі здебільшого кидають понівечену тварину 
назад в океан, де вона, звичайно ж, гине. Акулячі 
плавці також є у продажу, причому в різних варіан-
тах: сушені, варені, свіжі й заморожені. На азійських 
базарах трапляються й консерви з плавців акул. Усе 
це вважається причиною відчутного скорочення по-
пуляції акул по всьому світу і є нині предметом осо-
бливої турботи екологів. І не дивно, адже заради та-
кого супу повсюдно виловлюється величезна кіль-
кість нещасних, приречених на загибель тварин, що 
реально загрожує порушенням екологічного балансу 
в багатьох районах світового океану. Проте якщо цей 
процес віддавна погано контролюється, якщо жадо-
ба наживи, великі гроші затьмарюють підприємли-
вим людям здоровий глузд, то переживання екологів 
практично нікого не обходять.
Слід наголосити, пише scharks.ru, що відомі теорії 
про цілющі та чудодійні властивості супу з акулячих 
плавців наукового обґрунтування не мають. Та все ж, 
як стверджують ті, хто цей суп куштував, він непере-
вершено смачний: кухарі знають свою справу! 

ПІД ТАКИМ СОУСОМ



.15профспілкові віст  № 42/2014
www.psv.org.ua

ОЛЕГ ВЕРНЯЄВ – ЧЕМПІОН СВІТУ
3–12 жовтня в китайському Нанькіні проходив чемпіонат світу із спортивної гімнас-
тики, де понад 600 атлетів із 74 країн світу виборювали медалі планетарної першо-
сті. В останній день змагань українська збірна здобула дві нагороди – «сріблом» від-
значився Ігор Радівілов, а Олег Верняєв зійшов на найвищу сходинку п’єдесталу по-
шани. В медальному заліку чемпіонату світу Україна фінішувала п’ятою.

Ігор Радівілов виборов друге місце в опорному стрибку, здобувши 15,333 бала. 
Випередив українця лише представник КНДР Рі Се Гван (15,416), «бронза» 

дісталася американцю Джейкобу Далтону (15,199). А Олег Верняєв з 
результатом 16,125 бала тріумфував на брусах (до речі, в травні на 
чемпіонаті Європи у Софії Олег теж здобув «золото» саме в цій 
вправі). У Китаї наш співвітчизник не залишив шансів американ-
цю Данеллу Лейві (15,933) та японцю Ріохеї Като (15,666). 

БОГДАН БОНДАРЕНКО 
 В ТРІЙЦІ КРАЩИХ

ОЛІМПІЙСЬКИЙ 
УРОК ДЛЯ УЧНІВ 
СТОЛИЦІ

РІК ЗАВЕРШУЄМО ГРОЮ З ЛЮКСЕМБУРГОМ

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТФУТБОЛ | У ВІДБОРІ ДО ЧЄ ІНТРИГА ЗБЕРІГАЄТЬСЯ

Харків’янин, нагадаємо, 
цьогоріч виграв чемпіо-
нат Європи з повторен-
ням континентального 
рекорду (2,42 м), а також 
став переможцем Конти-
нентального кубка ІААФ. 
Разом з українцем пре-
тендентами на високе 
визнання були француз 
Рено Лавіллені і брита-
нець Мо Фара. Саме пер-
шого й було оголошено 
кращим легкоатлетом 
Європи 2014 року. Пев-
но, дався взнаки унікаль-
ний стрибок Рено на 
6,16 м у лютому в Доне-
цьку на турнірі «Зірки 

жердини», коли він пере-
вершив на 1 см, здавало-
ся б, вічний рекорд із 
стрибків з жердиною в 
приміщенні, який раніше 
належав Сергію Бубці.
А кращою легкоатлеткою 
континенту було визнано 
дворазову чемпіонку Єв-
ропи (на дистанціях 100 і 
200 м) голландку Дафні 
Шипперс, до трійки пе-
реможниць також потра-
пили світова рекордс-
менка з метання молота 
полька Аніта Влодарчик і 
чемпіонка Європи із 
стрибків у висоту іспанка 
Рут Бейтіа. 

Опанувати навички ка-
тання на ковзанах дітям 
допомагали майстер 
спорту міжнародного 
класу, чемпіонка на дис-
танціях 500 і 1000 м, 
срібна призерка чемпіо-
нату світу із спринтер-
ського багатоборства, 
учасниця Олімпійських 
ігор у Лейк-Плесіді, ре-
кордсменка СРСР та Ук-
раїни на дистанції 500 м 
Тетяна Кулешова, член 

виконкому київського 
міського осередку Сергій 
Тимофеєв, а також вчите-
лі фізичної культури шко-
ли, які ще й забезпечили 
чималу групу підтримки.

Володимир ПОЛЄТАЄВ
спеціально для «ПВ» 

ВІДБІРКОВІ МАТЧІ ДО ЧЄ–2016
Білорусь – Україна – 0:2
(Мартинович, 82, автогол, Си-
дорчук, 90+3)
Україна – Македонія – 1:0
(Сидорчук, 45+2)

В обох виграних днями 
матчах «синьо-жовтої» 
дружини головним був 

результат. Як би банально не 
пролунав такий висновок. 
Команда натужно, але заро-

била повноцінних шість ба-
лів у до того порожню очко-
ву скарбничку і нині помітно 
покращила шанси побороти-
ся за одне з чільних місць на 
горі турнірної таблиці.
У Борисові українцям спочат-
ку поталанило, коли «пля-
мистий» від ноги захисника 
білорусів Мартиновича після 
навісу Коноплянки залетів у 
ворота господарів. А на 
останніх секундах зустрічі 
збірна України «добила» ся-
брів, які відчайдушно кину-

лися відіграватися, реалізу-
вавши швидку контратаку, 
яку завершив Сидорчук. 
Українці матч на «Арені 
Львів» одразу ж почали з 
атак, але гол забили лише на-
прикінці першої сорока п’яти-
хвилинки – Сидорчук відзна-
чився після флангового про-
стрілу Коноплянки. По пере-
рві українці могли собі зна-
чно полегшити життя, однак 
Ярмоленко не реалізував пе-
нальті, зароблений Зозулею. 
Потім наші згаяли ще кілька 
вірних моментів, через що 
глядачі змушені були помітно 
нервувати наприкінці матчу, 
коли македонці почали масо-
вані атаки в надії уникнути 
негативного результату.
Цьогоріч підопічним Михайла 
Фоменка залишилася лише 
одна гра – 15 листопада у 
Люксембурзі проти місцевої 

збірної. Тим часом теперішні 
лідери групи словаки попря-
мують до Скоп’є. Їх там при-
йматимуть македонці, яким 
необхідно перемагати, аби 
достроково не опинитися за 
бортом претендентів на путів-
ку до Франції, де проходити-
ме фінальна частина першості 
континенту. Паралельно з 
цими матчами іспанці в Уельві 
екзаменуватимуть білорусів. 
Тож за місяць вирішиться, хто 
із збірних, з яким настроєм і 
місцем у турнірній таблиці 
піде на зимову перерву.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ С
№ Команда М П Н П М О
1 Словаччина 3 3 0 0 6:2 9
2 Іспанія 3 2 0 1 10:3 6
3 Україна 3 2 0 1 3:1 6
4 Македонія 3 1 0 2 4:8 3
5 Білорусь 3 0 1 2 2:6 1
6 Люксембург 3 0 1 2 3:8 1

У м. Баку відбулася урочиста церемо-
нія оголошення та нагородження кра-
щих легкоатлетів Старого Світу. На 
приз Європейської асоціації легкої ат-
летики Golden Tracks претендував і 
наш Богдан Бондаренко.

Київське міське відділення НОКу ор-
ганізувало та провело олімпійський 
урок з ковзанярського спорту, в яко-
му взяли участь 30 учнів столичної 
школи № 232.

Після невдалого старту відбіркової кампа-
нії до континентальної першості 2016 року 
(наші співвітчизники, нагадаємо, на власно-
му полі програли словакам 0:1) національна 
команда України помітно покращила тур-
нірне становище у групі «С», здобувши пе-
ремогу над білорусами і македонцями. 

МАСОВА ФІЗКУЛЬТУРА | НА ЗАКАРПАТТІ ВІДБУЛАСЯ ГАЛУЗЕВА СПАРТАКІАДА

Сергій БАРАНЧИКОВ 
спеціально для «ПВ»

Н

ОСВІТЯНИ ВІДЗНАЧИЛИСЯ МАСОВІСТЮ 
Фінальні змагання ХІІ обласної спартакіади працівників закладів та установ 
освіти Закарпаття, організаторами якої виступили департамент освіти і науки, 
молоді та спорту облдержадміністрації, галузевий обком профспілки за спри-
яння обласної ради ФСТ «Україна», відбулися на стадіоні «Карпати» в м. Хусті.

Волейболістки м. Ужгорода – чемпіонки 
обласної спартакіади освітян 

Переможці  змагань з міні-футболу – 
 команда Тячівського району разом з орга-
нізаторами спартакіади

коротко
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 ГАЗЕТА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

Видавець – пiдприємство 
«ПРОФIНФОРМ» ФПУ.

 СКАНВОРД

Відповіді на сканворд, надрукований у № 41
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Розгадавши сканворд і вписавши букви в клі-
тинки, виріжте його по червоній рамці та на-
дішліть нам на адресу: «Профспілкові вісті», 
бульвар Дружби народів, 5, м. Київ, 01042 
або profvisti@ukr.net. 
Усіх, хто правильно розгадав сканворд і пер-
шим надіслав відповідь, чекає винагорода – 
піврічна передплата на газету «Профспілкові 
вісті».
На жаль, і  цього разу переможців конкурсу не 
виявилося. 
До уваги переможців конкурсу! Щоб отримати 
піврічну передплату на газету «Профспілкові 
вісті», необхідно подати до редакції копію 
ідентифікаційного коду, а також вказати 
 домашню адресу й поштовий індекс.

ЛАБІРИНТ ВІЛЛИ ПІЗАНІ  
Лабіринт створений на початку XVIII століття в італійському містечку 
Стра. Його часто називають одним з найзаплутаніших у світі. Розкіш-
ний сад був улюбленим лабіринтом Наполеона і місцем зустрічей 
Муссоліні та Гітлера. Уявіть, як змінився б хід історичних подій, якби 
вони заблукали в ньому.

ОВЕН
Менше ризи-
куйте в нових 

справах і малозна-
йомих місцях, хоча 
в особистому житті 
крапелька авантю-
ризму не завадить. 

ТЕЛЕЦЬ
Поки що 
зарано бу-

дувати далекоглядні 
плани й думати про 
майбутнє. Втішає те, 
що вдасться досягти 
бажаного у фінансо-
вих питаннях. 

БЛИЗНЮКИ
Ваші погляди 
на життя і 

плани можуть суттє-
во відрізнятися від 
намірів оточуючих. 
Можливо, хтось 
спробує перейти 
вам дорогу.

РАК
З роботою 
та кар’єрою 

доведеться поне-
рвувати. Ваша інтуї-
ція буде чомусь 
мовчати, тому дове-
деться звертатися 
за порадою до різ-
них людей. 

ЛЕВ
Активний і 
продуктив-

ний робочий тиж-
день. Ви з легкістю 
знайдете і виправи-
те помилки та недо-
ліки інших людей.

ДІВА
Можливі ці-
каві пропози-

ції. Не лякайтесь но-
вих завдань, які під-
кидатиме вам жит-
тя. Ви швидко на-
вчитеся і досягнете 
гідних результатів. 

ТЕРЕЗИ
Намагайтесь 
не робити 

кілька справ одно-
часно і не бігти од-
разу за двома зай-
цями. Тоді ви встиг-
нете здійснити все 
заплановане й до-
ручене, ще й наго-
роду отримаєте від 
начальства. 

СКОРПІОН
Час пригаль-
мувати обер-

ти. Адже втома й 
апатія – не найкра-
щі помічники в бо-
ротьбі за місце під 
сонцем. 

СТРІЛЕЦЬ
Робота ви-
магатиме 

багато уваги та часу, 
проте з малою від-
дачею. Тож дове-
деться потерпіти. 

КОЗЕРІГ
Можливі 
поїздки, ці-

каві пропозиції про 
зміну роботи. Є 
шанс піднятися ще 
на одну кар’єрну 
сходинку і по-
новому вибудувати 
свої стосунки з ото-
чуючими людьми.

ВОДОЛІЙ
Перед вами 
постануть 

безліч завдань, але 
ви їх успішно вирі-
шите, ще й встигне-
те зайнятися осо-
бистим життям. 

РИБИ
Не варто 
боротися із 

своїми таємними 
бажаннями, набага-
то краще почати їх 
здійснювати. 

20–26 жовтня

ГОРОСКОП

Суперпродуктами для корекції ваги визнані вівсяні пластівці, каші, грейпфрут, ке-
фір... Але в номінації «продукт для експрес-схуднення» перемагає хурма. 
Грузинські вчені, провівши тести серед 64 охочих, встановили, що при вживанні 
лише однієї хурми на день можна позбутися 3–5 кг. І це при тому, що люди, за яки-
ми спостерігали дослідники, абсолютно не мали фізичних навантажень. Здивовані 
науковці зазначили, що організм позбувається жиру без елементарної гімнастики. 

До слова, ще одним дивовижним продуктом 
здавна визнано корінь імбиру. Ім-

бирний чай не тільки допо-
магає  прокинутися, а й 
прибирає ненависні санти-
метри на талії.  Крім того, 
вчені з Грузії помітили, 
що в жодного учасника 
експериментів за весь 
місяць не виникло яки-
хось проблем із здо-

ров’ям. Всі вони 
почуваються до-
бре і радіють, що 

втратили по 3–5 кг.

ВРАЖАЮЧІ ЛАБІРИНТИ

КРАЩИЙ ФРУКТ ДЛЯ СХУДНЕННЯ  ХУРМА 

ФАРШИРОВАНІ ДЕРУНИ
Інгредієнти:
Картопля сира; попередньо обсмажений фарш; 
 цибуля ріпчаста; яйце; борошно; сіль, спеції

Приготування
Картоплю натерти на крупній тертці, злити зайву 
воду. Додати яйце, сіль, спеції та перемішати. 
М’ясний фарш змішати з дрібно нарізаною ци-
булею, сіллю і спеціями.
Із картопляної маси сформувати невеликі пласкі 
круглі коржі. Покласти фарш між двома такими 
коржиками. Обсмажити на олії з обох боків.

Фото з Інтернету

УВАГА: КОНКУРС
ОРГАНІЗУЙ ПЕРЕДПЛАТУ ПРОФСПІЛКОВОЇ ПРЕСИ НА 2015 РІК!
Підприємство «Профінформ» ФПУ оголошує конкурс на кращу організацію передплати 
газети «Профспілкові вісті» на 2015 рік. Конкурс проводиться серед територіальних 
профоб’єднань.
Мета конкурсу – стимулювати активність територіальних профоб’єднань щодо проведен-
ня річної передплати газети «Профспілкові вісті» на 2015 рік.
Переможці конкурсу визначатимуться відповідно до даних ДП «Преса» (форма звітності 
СП-18) про передплату на газету «Профспілкові вісті» на 2015 рік станом на 25 січня 2015 року.
Для переможців установлено три премії:
перша – 3000 грн; друга – 2000 грн; третя – 1000 грн.
P.S. Переможцем конкурсу «Передплата–2014» стала Закарпатська облпрофрада.

СМАЧНОГО!


