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Україна має намір вийти 
із СНД. На переконання 
політиків, зробити це 
варто одночасно із за-
провадженням візового 
режиму з Росією. «Ми 
не можемо бути в Спів-
дружності незалежних 
держав з агресором. У 
СНД гегемоном є Росія. 
І фактично всі рішення 
цієї структури прийма-
ються на догоду цій 
державі. Наша країна 
повинна зробити ставку 
на переорієнтацію», – 
заявив заступник голо-
ви Комітету Верховної 
Ради у закордонних 
справах Ігор Гузь.

Депутати планують 

найближчим часом пе-

реглянути всі 60 угод, 

які діють між Украї-

ною та СНД. Більшість таких 

угод, вважають експерти, дав-

но себе вичерпали. 

Директор політичного де-

партаменту Міністерства за-

кордонних справ України 

Олексій Макеєв застерігає від 

необдуманих кроків. «Наші зу-

силля спрямовані на те, щоб 

гідно, але з мінімальними 

втратами для громадян Украї-

ни вийти з тих угод, які не по-

трібні, і, можливо, зберегти ме-

ханізми, які потрібні. Залиши-

ти чинність лише тих угод, які 

працюють на Україну».

Вийти з лав СНД українці 

прагнули ще у 2014 році, однак 

потім передумали, прийнявши 

рішення зберегти рівень міні-

мальної участі у справах Спів-

дружності. Серед причин тоді 

називали відсутність можли-

вості різко розірвати економіч-

ні зв’язки. 

Єдиної позиції щодо наслід-

ків кроку в протилежний Спів-

дружності бік для нашої краї-

ни в українському експертно-

му колі поки не сформовано. Є 

кілька полюсів думок. Одні ка-

жуть, що Україна нічого не 

втрачає в разі припинення сво-

єї участі в СНД. У других песи-

мізм щодо такого кроку. А тре-

ті визнають, що збитки будуть, 

проте все ж підтримують ідею 

про вихід із Співдружності. Де-

які політики й експерти напо-

лягають не поспішати з вихо-

дом суто з меркантильних мір-

кувань. Мовляв, такі дії зашко-

дять українській економіці та 

вплинуть на рівень життя 

українських громадян. Але Ро-

сія ще задовго до агресії роби-

ла все можливе, аби погіршити 

стан  нашої економіки. Згадай-

мо перебіг газових війн, по-

стійні обмеження на імпорт 

української продукції. Почина-

ючи з 2008 року, РФ поводиться 

не як партнер щодо України, а 

як затятий суперник, який ро-

бить усе можливе, аби усклад-

нити життя сусідній країні.

Екс-міністр закордонних 

справ Володимир Огризко  вва-

жає, що Україні потрібно було 

вийти з цієї організації ще бага-

то років тому. «На мій погляд, 

СНД ніколи реально не була 

структурою, яка допомагала б 

країнам», – вважає він. Експер-

ти підтримують дипломата: 

СНД не вирішив для нашої кра-

їни жодного питання – хіба що 

певною мірою зберігав еконо-

мічні відносини навіть не з Ро-

сією, а з іншими державами, які 

входять до цієї організації. 

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
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ЦИВІЛІЗОВАНЕ 
РОЗЛУЧЕННЯ 

СПОЖИВЧИЙ 
КОШИК ОНОВИЛИ

11 жовтня Уряд схвалив 
оновлений набір продуктів 
харчування, непродоволь-
чих товарів і послуг для 
встановлення прожитково-
го мінімуму – так званий 
споживчий кошик. 

Ухвалили, щоправда, з 

«можливістю доопрацю-

вання», хоча вносити змі-

ни до нинішнього кошика 

почали ще минулоріч. Це рішен-

ня ще не підписав Прем’єр, але 

дискусії щодо наповнення коши-

ка вже почалися. Влада як може 

відтягує затвердження переліку 

продуктів харчування, товарів та 

послуг. Бо ще навесні міністр со-

ціальної політики Андрій Рева 

обіцяв ініціювати підвищення 

прожиткового мінімуму та пере-

гляд набору необхідного. 

Напевне, в Уряді довго вагались, 

чи вистачить 150 г м’яса на день 

для дорослої людини, один рулон 

туалетного паперу, відсутність 

мобільного зв’язку? Профспілко-

ві активісти вивчили склад онов-

леного кошика і зробили висно-

вок, що він мало відрізняється 

від затвердженого у 2000 році. 

Хоча закон і вимагає оновлювати 

його кожні п’ять років, для укра-

їнських можновладців закон – не 

указ. Уряд змусили через суд пе-

реглянути вміст споживчого 

 кошика. 

Нагадаємо, керівник проекту 

«Відкритий Суд» Станіслав Ба-

трин подав позов до суду щодо 

необхідності переглянути вміст 

споживчого кошика ще минулого 

року. Кабмін програв дві судові 

справи. Наразі рішення суду під-

лягає примусовому виконанню. 

Офіційно оновлений споживчий 

кошик не був оприлюднений жод-

ним відомством, які мали б це 

зробити. Очевидно, з «етичних 

міркувань». Адже в кошику за-

планована одна подушка на 15 ро-

ків, два комплекти постільної бі-

лизни на 4 роки і один махровий 

рушник на 6 років. За рік пересіч-

ний українець має використати 

шість пар спідньої білизни та 

10 пар шкарпеток. Одні штани на 

4 роки, суконь аж дві. Їх виста-

чить на 7 років, вважають урядов-

ці. І ніяких мандрівок за кордон, 

тільки приміські поїздки. Певно, 

щоб не було спокуси зазирнути до 

споживчого кошика європейців.
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ГАЗУВАТИ, ТАК 
НА ПОВНУ

Експерти, котрі уваж-

но вивчають проект 

бюджету на наступ-

ний рік, поділились 

першими розрахунками. 

Колишній глава управ-

ління із зв’язків з громад-

ськістю «Нафтогазу» Ва-

лентин Землянський вва-

жає, що вже у 2017 році 

газ, згідно з формулою 

Кабінету Міністрів, буде 

коштувати 9600 грн за ти-

сячу кубометрів. Нагада-

ємо, що нині тисяча кубів 

коштує 6800 грн. Інші ана-

літики енергетичного 

ринку припускають, що 

ціна блакитного палива у 

наступному році може 

сягнути 11 тис. грн. Це 

означає, що економічно 

обґрунтований тариф на 

газ зросте на 25–60%.

Чи можна запобігти 

черговому підвищенню 

ціни на газ? Якщо тарифи 

на газ не переглядати, за-

значають провідні еконо-

місти, Уряду доведеться 

дотувати «Нафтогаз». А в 

меморандумі з МВФ Укра-

їна зобов’язується до кін-

ця 2017 року ліквідувати 

дефіцит «Нафтогазу». Ро-

зірвати це коло без підви-

щення тарифу ніяк не 

вдасться. 

Пересічним громадя-

нам байдуже до всіляких 

меморандумів, які від 

імені України підписує 

влада. Та їм не однаково, 

що з наступного року до-

ведеться платити на тися-

чу більше. Після підви-

щення ціни на газ автома-

тично зростуть тарифи на 

тепло й гарячу воду. До 

того ж, подорожчають усі 

товари, насамперед про-

дукти харчування. За 

оцінками експертів, у се-

редньому «комуналка» 

(блакитне паливо, гаряча 

вода й опалення) в 2017 

році може подорожчати в 

1,5 раза за умови, якщо 

Уряд встановить «еконо-

мічно обґрунтований та-

риф на газ». На догоду 

МВФ і для порятунку «На-

фтогазу».

Разом з тим, міністр 

енергетики та вугільної 

промисловості Ігор Наса-

лик заявляє, що через 8 чи 

9 місяців можна очікува-

ти зниження цін на енер-

гоносії. Ще раніше мі-

ністр говорив про те, що 

через 4,5 року Україна 

зможе повністю відмови-

тися від імпорту газу. 

«Сьогодні ціна газу на 

45 доларів вище, аніж 

якби ми купували газ у Ро-

сії напряму. Але така ціна 

нашої незалежності», – 

констатував І. Насалик. 

-
-

-

КОМЕНТАР

Умови прийому до вищих навчальних закла-
дів у 2017 році нині переглядають задовго до 
початку вступної кампанії. Уперше за багато 
років Міністерство освіти зважилось на ши-
роке обговорення цієї теми. Адже тільки все-
бічний аналіз цьогорічного прийому абітурі-
єнтів дасть змогу заздалегідь врахувати всі 
плюси й мінуси. 

Профільний міністр Лілія Гриневич під час засі-

дання робочої групи з доопрацювання умов 

прийому наголосила: «Умови прийому до ви-

щих навчальних закладів у 2017 році повинні 

містити як запобіжники від порушень, так і мотивато-

ри для розвитку регіональних вишів». 

Учасники засідання таку позицію підтримали і висло-

вили свої пропозиції, як максимально убезпечити абі-

турієнтів від можливих порушень своїх прав.

У 2017 році вступ до вищих навчальних закладів відбу-

ватиметься за результатами сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання 2016 та 2017 років. Для вступу 

в університети обов’язковим буде сертифікат з україн-

ської мови та літератури. З якого предмета будуть 

інші два сертифікати ЗНО, обиратиме університет. 

Робоча група пропонує новацію, на яку майбутнім 

вступникам слід зважити вже зараз. Фахівці пропону-

ють скоротити кількість заяв у порівнянні з цьогоріч-

ною вступною кампанією. З наступного року вступник 

подаватиме сім заяв до вищих навчальних закладів на 

три спеціальності. Проректор КНУ ім. Т. Шевченка Во-

лодимир Бугров зауважив: «Саме число 7 дасть можли-

вість вступнику сконцентруватись на обраних ним спе-

ціальностях, а також не заплутатись в розмаїтті спеці-

альностей і вишів». Свій аргумент проректор підкріпив 

результатами анкетування студентів університету. 

Серед змін, що пропонує МОН, – вироблення чіткого 

механізму зарахування пільговиків, що дасть змогу 

зробити цей процес прозорим та перевести його на рі-

вень ВНЗ. Чиновники міністерства вважають за до-

цільне поширити застосування широкого конкурсу на 

заочників та медичні спеціальності.

Окрім того, Міністерство освіти і науки пропонує від-

коригувати систему адресного держзамовлення. І це 

тільки невелика частина пропозицій до умов прийому 

до ВНЗ у 2017 році, які, на думку Міністерства, істотно 

поліпшать процедуру вступу.

-

-
-
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КОМЕНТАР

ГОТУЙМО ВОЗА 
ВОСЕНИ 

У проекті бюджету на наступний рік чорним по білому записано, що газ для України по-
дорожчає до 245 доларів. Тож у зв’язку з подорожчанням імпортного газу можуть пере-
глянути тарифи не тільки на блакитне паливо, а й на гарячу воду та опалення. У чинно-
му тарифі закладена вартість імпортного газу у 185 доларів за тисячу кубометрів. Од-
нак переважна більшість українців вважає й таку вартість непідйомною. Не дуже споді-
ваючись на субсидії, переходить на так звані альтернативні види опалення.

ФОРМУЛА ТАРИФУ НА ГАЗ  
ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
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Х
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ВАРТІСТЬ ІМПОРТНОГО ГАЗУ 
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ІМПОРТНОГО ГАЗУ

ДЕВАЛЬВАЦІЯ 
ГРИВНІ
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На початку свого виступу очільник 

Уряду наголосив, що є абсолютно 

відкритим для діалогу, і зазначив, 

що наразі надзвичайно важливий 

розвиток національної економіки: «Усе те, 

що ми з вами запланували, не зможемо ре-

алізувати, якщо економіка перебуватиме в 

стані стагнації. Тому головний пріоритет 

діяльності нашого Уряду – забезпечити ста-

лий економічний розвиток, стале економіч-

не зростання. Ми маємо відходити від сиро-

винного типу економіки і створювати дода-

ну вартість на території нашої країни. Як 

один з інструментів для цього – створення 

Комітету відродження української промис-

ловості. Ми вважаємо, що у нас є величезні 

можливості, знання і досвід для створення 

конкурентного національного продукту».

Володимир Гройсман також торкнувся 

питання опалювального сезону, зокрема за-

значивши: «Я розумію, що встановлення 

ринкової ціни на газ є дуже непростим рі-

шенням. Хочу переконати вас у тому, що ін-

ших варіантів у нас не було... Дуже важливо, 

що ми створили якісний інструмент адрес-

ного соціального захисту кожної української 

родини, яка потребує підтримки через меха-

нізм субсидування». Крім того, Уряд запро-

понує українцям, що не можуть чи не хочуть 

скористатися субсидіями для компенсації 

запровадження ринкової ціни на газ, меха-

нізм річної розстрочки на оплату житлово-

комунальних послуг. «Ми провели обгово-

рення з депутатами парламенту і вирішили, 

що впровадимо 12-місячну розстрочку на 

оплату житлово-комунальних послуг для 

тих, хто не бажає отримувати субсидій. Тоб-

то у нас є два механізми, які можна викорис-

товувати: з одного боку, це субсидія – адресна 

допомога, безповоротна, з іншого боку (якщо 

такий варіант неприйнятний з тих чи інших 

причин), будь ласка, споживаємо сьогодні – 

платимо 12 місяців. Це буде означати, що на-

вантаження на бюджет родини у розстрочці 

буде щомісячно меншим», – зауважив 

Прем’єр-міністр і висло-

вив переконання, що ці 

два компенсаторних ме-

ханізми спрацюють.

Також очільник Уря-

ду наголосив, що у 2017 

році в Україні має діяти 

якісна система оцінки 

праці українців: «Ми 

повинні ввійти в на-

ступний рік з якісною 

системою оцінки праці 

українців. Я вважаю, 

що 45-мільйонна країна 

у центрі Європи з такими потенційними 

можливостями не може жити так бідно, як 

вона живе сьогодні. Це означає, щось ми ро-

били досі не так». При цьому він зазначив, 

що необхідно пришвидшувати зростання 

соціальних стандартів.

Григорій Осовий висловив вдячність 

Прем’єр-міністру за оперативну реакцію на 

ініціативу профспілок щодо проведення ро-

бочої зустрічі й зазначив: «Це є ще одним 

підтвердженням готовності Уряду до кон-

структивного діалогу й обговорення нагаль-

них проблем, що турбують людей і потребу-

ють вирішення на державному рівні. Гене-

ральна угода є якраз одним з механізмів 

реалізації соціально-економічної політики. 

При її підписанні всі три сторони виявили 

здоровий прагматизм, що і коли потрібно 

зробити в інтересах держави і суспільства. 

Інформую, що профспілкова сторона затвер-

дила операційний план реалізації Угоди, і 

ми сподіваємося, що й інші сторони зро-

блять це. І ми обміняємося 

цими робочими доку-

ментами і синхроні-

зуємо роботу».

У контексті 

виконання Ге-

неральної 

угоди, як по-

зитивний 

крок за ці 

неповних 2 

місяці, 

профспілко-

вий лідер від-

значив те, що 

за урядовою іні-

ціативою утворе-

но Національний ко-

мітет з відродження про-

мисловості: «Це дає нам надію 

на розвиток виробництва і створення нових 

робочих місць. Адже в промисловості за-

йняті майже третина працівників 

реального сектору економіки, які 

очікують на позитивні зміни».

У соціальному аспекті, на дум-

ку Григорія Осового, позитивної 

оцінки заслуговує те, що ниніш-

ній Уряд наважився провести осу-

часнення споживчого кошика, 

який не переглядався 15 років: «Це 

є свідченням прозорості та відкри-

тості урядової політики для сус-

пільства. Тепер дуже важливо за-

стосувати цей соціальний стан-

дарт на практиці».

Крім того, як вважає профспілковий лі-

дер, на сучасні виклики життя потрібно 

реагувати спільно:

– зростання на 40% вартості життя (за 

профспілковою оцінкою споживчого ко-

шика) внаслідок підвищення цін і тари-

фів. Проте масштаби зростання зарплат, 

відповідно до Генугоди на 10%, не пере-

кривають такого підвищення;

– анонсована Урядом реформа системи 

оплати праці могла б покращити добробут, 

але поки що профспілки не мають відповід-

них урядових законодавчих пропозицій;

– не задіяно ефективних важелів для 

ліквідації заборгованості із заробітної пла-

ти як у приватному, так і державному сек-

торах економіки. Уряду нарешті потрібно 

прийняти рішення про запровадження в 

країні Гарантійної установи виплати за-

боргованості із зарплат у випадку неплато-

спроможності підприємства, що є звичай-

ною практикою в країнах Євросоюзу;

– у галузевих профспілок немає 

впевненості, що на грудневе 

підвищення зарплат у бю-

джетному секторі є не-

обхідний ресурс;

– профспілки на-

дали свої пропози-

ції до проекту 

Держбюдже-

ту–2017, спираю-

чись на чинні за-

конодавчі норми, 

і потрібно обгово-

рити, що є можли-

вим для врахування 

при його прийнятті.

Григорій Осовий під-

креслив: «Частина цих пи-

тань порушувалися під час Ва-

шої зустрічі з учасниками акції про-

тесту профспілок 6 липня ц.р. Але дані Вами 

доручення практично не реалізовані вико-

навцями. І тому рівень соціальної напруги в 

трудових колективах залишається високим, 

тож ми мусимо на це реагувати. Приміром, 

Ваше доручення щодо актуалізації Списків 

№ 1 та № 2 працівників, зайнятих у шкідли-

вих умовах праці. За 3 місяці засідань робо-

чої групи – жодного результату.

Зважаючи на це, Президія ФПУ прийняла 

рішення про проведення 20 жовтня ц.р. акції 

протесту в м. Києві. З огляду на сьогодніш-

ню зустріч, підготовча робота з проведення 

акції поки що призупинена. Від того, на-

скільки конкретними будуть кроки Уряду 

щодо вирішення порушених профспілками 

питань, залежатимуть наші подальші дії».

Григорій Осовий висловив прохання: з 

метою результативного завершення зустрі-

чі оформити її відповідними рішеннями і 

протокольними дорученнями задля дина-

мічного просування шляхом реалізації Ге-

неральної угоди. На закінчення він наголо-

сив, що переконаний, що «нам усе вдасться 

зробити, якщо буде бажання і поєднання 

зусиль усіх трьох сторін».

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»
Фото Інни МИХАЛЬЧЕНКО

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ

18 жовтня у м. Києві відбулася робоча зустріч керівників всеукраїнських профспілок 
та їх об’єднань з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

ЗУСТРІЧ

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

У рамках соціального діалогу та ви-
конання домовленостей за новою Ге-
неральною угодою на 2016–2017 роки 
18 жовтня у МЦКМ «Жовтневий па-
лац» відбулася робоча зустріч пред-
ставників СПО об’єднань профспілок 
та СПО сторони роботодавців на на-
ціональному рівні, мета якої – пошук 
шляхів взаємодії у контексті забезпе-
чення сталого соціально-економіч-
ного розвитку України.

З профспілкової сторони у зустрічі взяли 

участь Голова СПО об’єднань профспілок, Го-

лова ФПУ Григорій Осовий, заступники Голо-

ви ФПУ Євген Драп’ятий, Володимир Саєнко 

та Олександр Шубін, а також члени Президії ФПУ. 

Зі сторони роботодавців – голова Ради Федерації ро-

ботодавців України, голова Всеукраїнського 

об’єднання організацій роботодавців «Федерація ро-

ботодавців скляної промисловості України» Дмитро 

Олійник; член Ради Конфедерації роботодавців 

України, голова Всеукраїнського об’єднання облас-

них організацій роботодавців підприємств металур-

гійного комплексу «Федерація металургів України» 

Сергій Біленький; голова Всеукраїнського 

об’єднання організацій роботодавців транспорту 

«Федерація роботодавців транспорту України» 

Орест Климпуш; голова роботодавців залізничного 

транспорту України Володимир Корнієнко; голова 

Ради Всеукраїнського об’єднання організацій робо-

тодавців у сфері будівництва, проектування та архі-

тектури Дмитро Третьяков.

Одне з основних питань порядку денного стосувало-

ся погашення заборгованості із заробітної плати та 

посилення захисту працівників у випадку неплато-

спроможності боржника-роботодавця, зокрема щодо 

врегулювання колективного трудового спору (кон-

флікту) між СПО об’єднань профспілок та СПО сторо-

ни роботодавців, що перебувають у сфері дії сторін.

Учасники зустрічі розглянули спільні дії щодо 

підвищення заробітної плати щонайменше на 15% 

з метою поліпшення платоспроможності праців-

ників в умовах різкого зростання цін і тарифів на 

житлово-комунальні послуги.

Бурхливе обговорення викликало також питання 

взаємодії профспілок та галузевих організацій ро-

ботодавців щодо актуалізації Списків № 1 та № 2 

виробництв, робіт, професій, посад і показників, 

зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на 

пільгових умовах.

СИНХРОНІЗАЦІЯ ЗУСИЛЬ ЗАРАДИ 
ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

-
-
-
-

ПРЯМА МОВА

-
-
-
-
-

 
ПОЗИЦІЯ ПРОФ-

СПІЛОК: УРЯДУ НАРЕ-
ШТІ ПОТРІБНО ПРИЙНЯТИ 

РІШЕННЯ ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
В КРАЇНІ ГАРАНТІЙНОЇ УСТАНО-

ВИ ВИПЛАТИ ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ 
ЗАРПЛАТ У ВИПАДКУ НЕПЛАТО-
СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМ-

СТВА, ЩО Є ЗВИЧАЙНОЮ 
ПРАКТИКОЮ В КРАЇНАХ 

ЄВРОСОЮЗУ.
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Як повідомляє прес-центр ФПУ, 

відповідні зміни внесено до по-

станови Президії ФПУ від 

30.09.2016 № П-4-2 «Про виконан-

ня вимог профспілок, визначених поста-

новою Ради ФПУ від 23.06.2016 № Р-2-4 

«Про позицію і дії ФПУ, її членських ор-

ганізацій на захист прав та інтересів 

працюючих в умовах шоко-

вого підвищення ціни на газ і 

тарифів на житлово-комунальні послу-

ги» та подальші дії ФПУ, її членських 

організацій».

У строк до зазначеної дати з урахуван-

ням досягнутих домовленостей під час 

зустрічі з Главою Уряду вирішено про-

вести роботу з урядовими структурами, 

парламентськими комітетами щодо вне-

сення змін до проекту Державно-

го бюджету України на 2017 рік з ме-

тою підвищення соціальних стандартів, 

ліквідації заборгованості із зарплати на 

підприємствах та нейтралізації підви-

щення цін на газ і ЖКГ для населення.

До акції 17 листопада планується та-

кож організувати пікетування офісу 

Міжнародного валютного фонду в Києві 

під час роботи його місії в Україні.

18 жовтня на Президії ФПУ, яка зібрала-
ся на своє засідання відразу після за-
вершення зустрічі Прем’єр-міністра  
Володимира Гройсмана з керівниками 

всеукраїнських профспі-
лок та їх об’єднань, 

ухвалено рішення 
про перенесення 

дати всеукраїн-
ської акції про-
тесту профспі-
лок у формі піке-
тування Верхо-
вної Ради Украї-

ни з 20 жовтня на 
17 листопада ц.р.

СПІВПРАЦЯ

НА ЧАСІ – СТВОРЕННЯ 
НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ 
З ПИТАНЬ ДОТРИМАННЯ 

ПРАВ ЛЮДИНИ

У рамках реалізації Меморандуму 
про співпрацю між ФПУ і Уповно-
важеним Верховної Ради України з 
прав людини 17 жовтня відбулася 
робоча зустріч Голови ФПУ Григо-
рія Осового та Уповноваженого 
Верховної Ради з прав людини  
Валерії Лутковської.

Як повідомляє прес-центр ФПУ, у 

зустрічі взяли участь заступник 

Голови ФПУ Євген Драп’ятий, рек-

тор Академії праці, соціальних 

відносин і туризму ФПУ Вікторія Буяшен-

ко, представник Уповноваженого з питань 

дотримання соціально-економічних та гу-

манітарних прав Дмитро Лях.

Учасники обговорили питання про реалі-

зацію Меморандуму стосовно створення 

на базі АПСВТ Навчально-методичного 

центру з питань дотримання прав людини 

та його територіальних представництв на 

базах обласних рад ФПУ.

Створення Центру має на меті:

– поширення серед профспілкових ліде-

рів, представників органів державної вла-

ди та місцевого самоврядування знань 

про міжнародні стандарти у сфері захис-

ту соціально-економічних прав людини;

– навчання інспекторів праці профспілок 

(правових) інспекторів праці, громад-

ських інспекторів праці членських орга-

нізацій ФПУ та представників з питань 

охорони праці, а також регіональних ко-

ординаторів взаємодії з громадськістю, 

які здійснюють свою діяльність спільно з 

Уповноваженим, методам застосування 

превентивних та контролюючих заходів з 

метою дотримання роботодавцями та ор-

ганами влади вимог законодавства у сфе-

рі праці;

– здійснення моніторингу та аналізу про-

блем у сфері дотримання соціально-еко-

номічних та гуманітарних прав людини.

Григорій Осовий акцентував увагу на ак-

туальності співпраці профспілок та Упо-

вноваженого ВР з прав людини для забез-

печення трудівників правовими знання-

ми й необхідними практичними навичка-

ми для їх обстоювання, а також підготов-

ки правових інспекторів праці.

Валерія Лутковська розповіла про діяль-

ність Інституту Омбудсмена, можливості 

організації і проведення спільно з ФПУ 

навчання із здобуття правової освіти та 

доступу громадян до публічної інформа-

ції, а також залучення до співпраці між-

народних організацій.

Вікторія Буяшенко розповіла про досвід і 

потенціал АПСВТ щодо впровадження но-

вітніх навчальних програм і проектів, зо-

крема з правової освіти.

ПРЕЗИДІЯ

УРЯД ПІШОВ НАЗУСТРІЧ 
ПРОФСПІЛКАМ. АКЦІЮ 
ПРОТЕСТУ ПЕРЕНЕСЕНО

 
17  

ЛИСТОПАДА – 
ВСЕУКРАЇНСЬКА 
АКЦІЯ ПРОТЕСТУ 

ПРОФСПІЛОК.

Як повідомляє прес-

центр ФПУ, вів засі-

дання Голова СПО 

об’єднань профспілок, 

Голова ФПУ Григорій Осовий. 

У заході взяв участь заступ-

ник Голови ФПУ Володимир 

Саєнко.

Учасники наради – керівни-

ки та представники всеукраїн-

ських галузевих профспілкових 

організацій, регіональних 

профоб’єднань обговорили ак-

туальні та надзвичайно важли-

ві питання, які постали перед 

профспілками в умовах склад-

ної соціально-економічної ситу-

ації в країні. Йдеться про гостру 

потребу кардинального рефор-

мування системи оплати праці, 

вирішення проблем заборгова-

ності із зарплати, шокове підви-

щення цін на побутовий газ і та-

рифів на послуги ЖКГ. Як 

профспілки, як головні захис-

ники прав та інтересів людини 

праці, мають діяти в таких умо-

вах? На ці питання шукали від-

повіді учасники наради. Тому і 

основні питання порядку ден-

ного були:

– Про забезпечення виконан-

ня постанови Президії ФПУ від 

30.09.2016 № П-4-2 «Про виконан-

ня вимог профспілок, викладе-

них в постанові Ради ФПУ від 

23.06.2016 № З-2-4 «Про позицію й 

дії ФПУ, її членських організа-

цій на захист прав та інтересів 

працюючих в умовах шокового 

підвищення ціни на газ і тари-

фів на житлово-комунальні по-

слуги» та подальші дії ФПУ.

– Про зустріч з Прем’єр-

міністром України Володими-

ром Гройсманом, членами Уря-

ду та СПО роботодавців.

У своїх виступах учасники 

наради акцентували на необ-

хідності продовжувати соці-

альний діалог з Урядом і робо-

тодавцями, при цьому залиша-

ючи за собою право на масові 

акції протесту. Треба дуже до-

бре підготуватися до цих важ-

ливих зустрічей, аргументува-

ти справедливі вимоги проф-

спілок і працівників, права 

яких вони захищають. Проф-

спілки мають вести діалог як 

на рівні Уряду та СПО сторони 

роботодавців, так і на рівні мі-

ністерств, відомств, місцевих 

органів державної влади та ор-

ганів роботодавців, на кожно-

му конкретному підприємстві, 

у кожній конкретній організа-

ції, зазначалося у виступах.

ВИЗНАЧИЛИ ВЕКТОРИ РУХУ
13 жовтня у Києві відбулася селекторна нарада представни-
ків членських організацій Федерації профспілок України.

СЕЛЕКТОРНА НАРАДА

-

-
-
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Як повідомляє Профспілка 

авіабудівників України, 

профспілкові лідери також 

відвідали ХІІ Міжнародну 

спеціалізовану виставку «Зброя та 

безпека – 2016», під час якої ознайо-

милися з експозицією вітчизняних 

підприємств авіабудування і ОПК, 

зокрема АТ «Мотор Січ», ДП «Анто-

нов», ДП «ХМЗ» «ФЕД», ПАТ «ФЕД», 

ПАТ «УкрНДІАТ», ДП «Новатор», 

ДП «ДержККБ «ЛУЧ», ДАХК «Ар-

тем», ДП «КАЗ» тощо.

Голова ФПУ Григорій Осовий по-

спілкувався з керівниками та голо-

вами профкомів підприємств, розпо-

вів про поточні напрями діяльності 

Федерації профспілок України.

Слід зазначити, що Х Міжнарод-

ний авіакосмічний салон «Авіа-

світ–ХХІ» – це вітчизняний вистав-

ковий захід у галузі авіапромисло-

вості та космічних технологій, що 

проводиться згідно з розпоряджен-

ням Кабінету Міністрів України. 

Такий формат проведення виставок 

зумовлений належністю України 

до небагатьох держав, які мають 

власну авіакосмічну галузь, рівень 

розвитку та стан якої тісно пов’я-

зані з розвитком оборонно-промис-

лового комплексу й безпосередньо 

впливають на обороноздатність 

країни.

Цього року захід проводився напе-

редодні Дня захисника України. У 

ньому взяли участь керівництво дер-

жави, перші особи силових відомств, 

та наукових установ, іноземні гості 

та потенційні замовники продукції 

та послуг української оборонної та 

авіакосмічної промисловості.

Як повідомляє Де-

партамент захисту 

соціально-еконо-

мічних прав ФПУ, 

основну увагу під час реа-

лізації проекту було при-

ділено роботі територіаль-

них соціально-економіч-

них рад, що не лише 

об’єднують людей, які без-

посередньо опікуються пи-

таннями соціально-еконо-

мічного розвитку регіонів, 

а й мають прямий зв’язок з 

широкою громадськістю, 

що дозволяє швидко пере-

вірити на практиці запро-

поновані ініціативи та 

впроваджувати прийняті 

рішення. Пропозиції та ре-

комендації, схвалені рі-

шенням територіальної 

ради, є обов’язковими для 

розгляду органами вико-

навчої влади та органами 

місцевого самоврядуван-

ня, яким вони адресовані. 

Територіальні ради здій-

снюють дорадчі, консуль-

тативні та узгоджувальні 

функції шляхом вироблен-

ня пропозицій та рекомен-

дацій щодо:

– проектів територіальних 

програм економічного та 

соціального розвитку;

– формування місцевого 

бюджету;

– нормативно-правових ак-

тів, що їх приймають орга-

ни виконавчої влади та ор-

гани місцевого самовряду-

вання і які стосуються ре-

гулювання економічних 

та соціально-трудових від-

носин суб’єктів соціально-

го діалогу відповідної ад-

міністративно-територі-

альної одиниці;

– оплати праці;

– забезпечення гідних умов 

праці на підприємствах, 

установах та організаціях 

відповідної адміністратив-

но-територіальної одиниці;

– інших питань, які сторо-

ни соціального діалогу 

вважатимуть значущими і 

які належать до компетен-

ції територіальної ради.

В областях, у яких були 

проведені заходи в рамках 

проекту (Кіровоградська, 

Миколаївська, Львівська, 

Сумська та Одеська), тери-

торіальні соціально-еконо-

мічні ради вже створено, 

однак працюють вони з 

різним рівнем інтенсив-

ності та дієвості впрова-

дження ухвалених рішень.

Під час обговорення акту-

альних проблем між пред-

ставниками влади, бізнесу 

та профспілковими фахів-

цями було досягнуто єд-

ності у визначенні осно-

вних шляхів підвищення 

економічного потенціалу 

регіонів.

Докладніше чи-
тайте на офіцій-
ному сайті ФПУ 
fpsu.org.ua.

«АВІАСВІТ–ХХІ»ЗУСТРІЧ

ВИСТАВКА

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ГОЛОВНИЙ ПРІОРИТЕТ – ЗАХИСТ 
ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ
Актуальні питання розвитку ефективного соці-
ального діалогу, головна мета якого – забезпе-
чення гідних умов праці та її оплати, захист 
конституційних, соціально-економічних та тру-
дових прав та інтересів людини праці, обгово-
рили під час зустрічі 12 жовтня керівники низки 
всеукраїнських галузевих профспілок і пред-
ставники депутатської фракції політичної пар-
тії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».
У заході взяв участь та виступив перший за-
ступник Голови СПО об’єднань профспілок, 
заступник Голови ФПУ Олександр Шубін.

Як повідомляє прес-центр ФПУ, під час зустрічі 

народні депутати України Іван Кириленко, Ва-

дим Івченко, інші представники фракції проін-

формували представників профспілок про зако-

нодавчі ініціативи та реальні справи своєї депутатської 

фракції. Вони навели приклади конкретних пропозицій 

та дій, які було спрямовано на соціальний захист люди-

ни праці й запропоновано та здійснено саме за ініціати-

ви ВО «Батьківщина».

Зі свого боку заступник Голови ФПУ Олександр Шубін, 

керівники та представники низки всеукраїнських галу-

зевих профспілок – працівників вугільної промисловос-

ті, будівництва і промисловості будівельних матеріалів, 

освіти і науки, культури, охорони здоров’я, АПК, нафто-

вої і газової промисловості, автомобільного та сільсько-

господарського машинобудування, енергетики та елек-

тротехнічної промисловості, трудівників металургійної 

та гірничодобувної промисловості та інших акцентува-

ли увагу на проблемах у своїх галузях, запропонували 

власне бачення шляхів їх вирішення і закликали спіль-

ними зусиллями долати складні питання.

-

-
-

-
-

У Києві відбулась пре-
зентація спільного 
проекту Національної 
тристоронньої соці-
ально-економічної 
ради та Фонду ім. Фрі-
дріха Еберта «Збере-
ження робочих місць у 
регіонах шляхом про-
ведення економічної 
модернізації».

12 жовтня Голова Федерації 
профспілок України Григо-
рій Осовий і голова Проф-
спілки авіабудівників 
України Ярема Жугаєвич 
взяли участь у роботі Х 
Міжнародного авіакосміч-
ного салону «Авіасвіт–
ХХІ», що відбувся в Києві.

СПІВЧУТТЯ

-

.
-
-

-
-

-

ПРЕЗИДІЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
ПРОФСПІЛОК, ОБКОМ ПРОФСПІЛКИ 

ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

-
.

-

-

-

ПРЕЗИДІЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
ПРОФСПІЛОК, ЦК ПРОФСПІЛКИ 

ПРАЦІВНИКІВ ТЕКСТИЛЬНОЇ ТА ЛЕГКОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
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Всі, хто виступав на нараді, а це 

виробничники, вчені Україн-

ського науково-дослідного ін-

ституту промислової медици-

ни, лікарі-практики, роботодавці, 

представники профспілок, наголошу-

вали на непродуманості рішення уря-

ду, яке негативно сприймається робіт-

никами і спричиняє масове збурення 

трудових колективів, яких воно стосу-

ється. На вугле- та гірничодобувних, 

металургійних, машинобудівних, хі-

мічних, медичних та інших підприєм-

ствах області, згідно з цим рішенням, 

безпідставно позбулися права на піль-

гові пенсії десятки тисяч робітників.

Не виключаючи справді назрілої 

необхідності перегляду та осучаснен-

ня зазначених Списків, учасники на-

ради наголошували на поверховому, 

однобокому підході до вирішення 

цього питання, без урахування реаль-

них виробничих обставин та умов ро-

боти переважної більшості професій, 

робіт і посад, виключених зі Списків. 

Крім того, присутні звертали увагу на 

те, що це рішення уряду не має жодно-

го обґрунтування для підприємств не-

бюджетної сфери, де пенсійні випла-

ти проводять виключно за рахунок 

підприємств і вони не впливають на 

бюджет Пенсійного фонду України.

Учасники наради, представники тру-

дових колективів та профспілкових ор-

ганізацій області звернулися з листом 

до Прем’єр-міністра Володимира Грой-

смана, в якому закликали уряд ввести 

тимчасовий мораторій на запроваджен-

ня згаданої постанови № 461 і затвердже-

них нею Списків. Відповідним міністер-

ствам разом з організаціями роботодав-

ців, профспілками, зазначається у листі, 

необхідно більш фахово, ґрунтовно й 

об’єктивно вивчити реальну ситуацію 

на підприємствах щодо кожного з ви-

ключених зі Списків пунктів і досягти 

спільного, виваженого, компромісного 

рішення з цього питання.

Прес-центр  
Дніпропетровського 
облпрофоб’єднання

У 2011 році на підприємстві було 

розроблено проект будівництва 

нового формувального відділен-

ня армованих відрізних кругів. 

Цього ж року підприємство очолив ни-

нішній його керівник Сергій Тарасенко, 

який ініціював комплексну модерніза-

цію. У 2012 році було введено в експлуа-

тацію нове італійське обладнання фірми 

Подджі Паскуаліно з потенціалом ви-

робництва 2,5 млн штук кругів на рік. 

У 2014 році ПАТ «Іршавський абразив-

ний завод» розширив виробництво відріз-

них кругів. Відтак обсяги виробництва 

збільшилися до 3,2 млн штук продукції 

на рік. Підприємство впевнено нарощує 

потужності, збільшує обсяги виробни-

цтва, покращуються умови праці, зростає 

зарплата працівників. Завдяки тісній 

співпраці адміністрації (голова правлін-

ня Сергій Тарасенко) і профкому (голова 

Ольга Попович) на підприємстві діє про-

грама соціально-економічного захисту 

працюючих, яка відображена у колектив-

ному договорі. Отримує допомогу під-

приємство і від своїх колег із ПАТ «Запо-

різький абразивний комбінат» (голова 

правління Анатолій Береза). 

Про досягнення заводу, його минуле і 

майбутнє йшлося на урочистостях з на-

годи 70-річчя підприємства, на яких були 

присутні працівники і ветерани заводу, 

почесні гості.

Виступаючи на зібранні, голова обко-

му профорганізації працівників машино- 

та приладобудування Марта Малета на-

голосила, що досвід спільної роботи ад-

міністрації та профкому підприємства 

для вирішення виробничих і соціальних 

питань, соціального захисту працівників 

буде узагальнено облпрофорганізацією 

та рекомендовано іншим підприємствам 

галузі для використання в роботі. Марта 

Малета передала привітання колективу 

від голови Профспілки машинобудівни-

ків та приладобудівників України Анато-

лія Кубраченка і вручила профактивіс-

там грамоти та матеріальну винагороду 

обласної профспілки.

Сергій БАРАНЧИКОВ

РІШЕННЯ, 
ЩО МОЖЕ 

СПРИЧИНИТИ 
ВИБУХ

«Такі турніри у нас вже традиційні й щоразу 

стають дедалі цікавішими», – розповідає 

директор училища, голова обласної Асоці-

ації працівників профтехосвіти, депутат 

міської ради Юрій Кузьмінов. А його заступник, голо-

вний суддя змагань Тетяна Склярова додає, що підго-

товка до козацького багатоборства по-справжньому 

захоплює юнаків, загартовує їх.

Це підтвердили й педагоги, що готували команди, – 

майор запасу Микола Брянченко, котрий виховує 

майбутніх захисників країни, наставники з фізичного 

виховання Олександр Солений, Віра Корецька, Ан-

дрій Мусієнко, майстри виробничого навчання й самі 

хлопці.

«На першому курсі я підтягувався усього десять разів, 

а зараз, через два роки, – вже двадцять!» – пишається 

переможець із цього виду змагань Артем Прошин.

Ведучі свята Аня Пастушок і Сашко Черемський не-

даремно нагадали, що козаки показували силу та 

спритність у багатьох справах. Завтрашні молоді ро-

бітники також довели це, коли «звільнялися з поло-

ну», мірялися силою рук, піднімали гирі та один од-

ного, боролися на пасках, під час комбінованої еста-

фети (з веселими стрибками в мішках, бігу навпри-

сядки парами тощо), перетягували канат...

Капітани автослюсарів-водіїв – Ілля Волошин, опера-

торів-програмістів – Владислав Момот, автокранівни-

ків – Станіслав Ломикін, електромонтерів – Руслан 

Войтов згуртували своїх товаришів, а численні уболі-

вальники, що зібралися у спортивному залі училища 

підтримати учасників, завзято надихали їх. Уперед 

виходили то одні, то інші, азарту не бракувало.

У загальному підсумку перемогла команда «Сила» 

(автокранівники). Другими стали «Козаки», що вчать-

ся автосправі, третє місце посіла команда «220» (зро-

зуміло, що енергетики). Призи – спортивні м’ячі – 

отримали всі команди.

Учасникам і гостям змагань було приємно почути до-

брі слова від старших товаришів – майора Сергія Ба-

тіщева з міського військкомату та голови міської ор-

ганізації Товариства Червоного Хреста Андрія Яцеч-

ка, котрий особливо відзначив колектив училища за 

активну волонтерську участь у червонохрестівській 

роботі.

«Ми вкотре впевнилися, що для виробничих колекти-

вів готується гідна зміна, – сказала член журі, завіду-

вачка організаційно-масового відділу профспілково-

го комітету базового підприємства Сєверодонецького 

«Азоту» Тетяна Лісовська. – Працівники та учні ВПУ 

є членами нашої профспілкової організації, беруть 

участь у спільних спортивних, культурних заходах. А 

їх попереду ще багато».

«Я обов’язково розповім про ці змагання дідусеві та 

батькові, – сказав мені Сашко Старіков. – Вони люблять 

згадувати, як багато дала їм армійська служба, яка вона 

відповідальна. Ось і ми доводимо, що не підведемо!»

Семен ПЕРЦОВСЬКИЙ

До Дня захисника Вітчизни та Дня україн-
ського козацтва у провідному на Луганщині 
Сєверодонецькому вищому професійному 
училищі відбулася святкова спортивна 
програма-гра «Козацька наснага».

МАЙБУТНІ ЗАХИСНИКИ

НАРАДА

МІЦНІЄ КОЗАЦЬКА 
СИЛА – ЦЕ ДОВЕЛИ УЧНІ 

СЄВЕРОДОНЕЦЬКОГО ВПУ

ІРШАВСЬКОМУ АБРАЗИВНОМУ 
ЗАВОДУ – 70 РОКІВ

Днями в Дніпропетровському обласному об’єднанні профспілок під головуванням 
його керівника Віталія Дубіля відбулася нарада з проблем атестації робочих місць за 
умовами праці. Обговорюючи це питання, учасники одностайно акцентували особливу 
увагу на негативних аспектах запровадження нової редакції Списків № 1 і № 2 вироб-
ництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість яких дає право на пенсію за ві-
ком на пільгових умовах, затверджених постановою КМУ від 24.06.2016 № 461.

-
-
-

ЮВІЛЕЙ

Відзначило своє 70-річчя одне з провідних підприємств ма-
шинобудівної галузі Закарпаття – ПАТ «Іршавський абразив-
ний завод». Створений у 1946 році як промисловий комбінат 
завод завжди був одним з бюджетоутворюючих підприємств в 
Іршавському районі. Завод забезпечив місцевих мешканців 
новими робочими місцями, тут сміливо запроваджували нові 
прогресивні технології, розширювали асортимент продукції. 
Адміністрація та профком приділяють неабияку увагу розви-
тку культурно-масової і спортивної роботи, організації дозвіл-
ля та оздоровлення своїх працівників та членів їхніх родин.
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Ніна КАРПАЧОВА, Уповноважена ВР з прав людини 
(1998-2006, 2007-2012):

АБСОЛЮТНО ЧИ 
ВІДНОСНО БІДНИЙ?

Українці збідніли за остан-

ній рік на 10%. Про це заявила 

колишня Уповноважена з прав 

людини Ніна Карпачова. За ста-

тистикою ООН, за межею бід-

ності перебувають 78% україн-

ців. Вітчизняна статистика не 

може вказати точну кількість 

людей, котрі перебиваються з 

хліба на воду. Наші фахівці 

стверджують, що межа бідності 

може бути національною або 

міжнародною. У першому ви-

падку вона може виглядати як 

прожитковий мінімум. Він має 

забезпечувати можливість при-

дбати споживчий кошик, себто 

набір найнеобхідніших товарів 

і послуг. Та це не означає, що 

на прожитковий мінімум ре-

ально можна вижити. Експерти 

переконані, що влада зумисне 

робить уміст кошика занадто 

низьким, аби поліпшити ста-

тистику, а заодно заощадити на 

розмірі соціальної допомоги 

офіційно визнаним біднякам.

Одна справа, коли «Я бідна 

людина» каже індієць або меш-

канець однієї з країн Централь-

ної Африки. І зовсім інша, коли 

ця фраза звучить в устах німця 

чи, наприклад, бельгійця. Від-

так аналітики говорять про аб-

солютну та відносну бідність.

Міжнародна межа бідності – 

це рівень доходу в $2 на день. 

Ще один рубіж – $1 на день – це 

вже міжнародний рівень біднос-

ті. Тобто межа і рівень – це різні 

поняття. Боротьба в рамках кон-

цепції абсолютної бідності – 

прагнення дати якомога біль-

шій кількості людей можли-

вість елементарно вижити й за-

безпечити на мінімальному рів-

ні базові потреби. Словом, не 

дати вмерти людині з голоду і 

замерзнути від холоду.

Більш поширений підхід – 

концепція відносної бідності. 

Згідно з методикою Організації 

з економічного співробітництва 

і розвитку до бідних належать 

люди, чиї доходи становлять 

нижче 60% від медіанного дохо-

ду суспільства. Цей дохід вира-

ховується за дуже складними 

формулами, часто-густо не зро-

зумілими навіть фахівцям.

Та за таких розрахунків у ба-

гатьох країнах у категорію «бід-

няків» потрапляють люди, рів-

ню життя яких позаздрять на-

віть «забезпечені» мешканці Ін-

дії чи Африки. Та й України та-

кож, де нині про абсолютну чи 

відносну бідність воліють не за-

мислюватися. Думки зайняті 

тим, як елементарно вижити.

Масштаби бідності в Україні 

набули загрозливих показників, 

які за останні два роки зросли 

удвічі. Перший заступник міні-

стра соціальної політики Ольга 

Крентовська заявила, що на по-

гіршення показників бідності 

та зниження доходів громадян 

вплинули інфляційні чинники і 

зростання цін. Але переважна 

більшість суспільства й сама 

про це знає. Хотілося б іще ді-

знатися, які кроки планує здій-

снити уряд, аби вирівняти ситу-

ацію з абсолютною, а заодно й 

відносною бідністю. Адже прин-

цип затягування пасків уже не 

спрацює. Паски стали зашмор-

гом на шиї українців. Із настан-

ням опалювального сезону ше-

ренги бідних стануть іще тісні-

шими. 

ЧЕРГОВА СТРАТЕГІЯ

Влада намагається боротися 

з бідністю не перший рік. Депу-

тати й урядовці пишуть, обгово-

рюють, ухвалюють рішення та 

відповідні закони, вносять до 

них зміни. Однак бідність на 

них жодним чином не реагує.

П’ятнадцять років тому до 

ювілейної річниці незалежності 

України стратегією подолання 

бідності потішив суспільство 

тодішній президент Леонід Куч-

ма. Документ вийшов яскравий. 

Суспільство побачило і відсо-

тки подолання бідності, і термі-

ни реалізації кожного пункту 

стратегії. От тільки так і зали-

шилися показники на папері. 

Ніхто з тодішніх урядовців і не 

збирався виконувати жоден 

пункт грандіозної програми.

Нинішнього року влада ухва-

лює нову Стратегію подолання 

бідності. Теж із відсотками, ета-

пами, термінами тощо. Щоправ-

да, з поправкою на те, що в краї-

ні війна, корупція, мізерні пен-

сії та зарплати, дорога комунал-

ка, дуже дорогі харчі й послуги, 

бензин. Цей перелік можна про-

довжувати. Та ми не про це. На-

род мав бодай маленьку надію, 

що в уряді переглянуть хоча б 

вартість газу. Та ж ні! Володи-

мир Гройсман попередив: деше-

вого газу не буде. Пояснив: «Ми 

встановили граничні ринкові 

ціни на газ. Чи може він бути де-

шевшим? Ні, він коштує стіль-

ки, скільки коштує у світі, зо-

крема у Європі». 

А у Стратегії усе, як має бути 

у серйозному документі. Про 

сприяння зайнятості населення, 

зростання доходів та виплат у 

системі державного соцстраху-

вання для забезпечення умов 

гідної праці, забезпечення досту-

пу населення до послуг соціаль-

ної сфери, мінімізацію ризиків 

бідності найбільш уразливих ка-

тегорій населення… І низка захо-

дів для успішної реалізації. 

Основні напрями: активіза-

Проблема бідності як соціального явища існує в усіх без винятку краї-
нах. Та на відміну від інших держав бідність в Україні посилена наслід-
ками майже десятирічної економічної депресії, через що набула стійкого 
й затяжного характеру. І якщо для розвинених держав наразі акту-
альним завданням є постійне підвищення якості життя населення, то 
для України пріоритетом виступає подолання бідності й забезпечення 
необхідних життєвих потреб більшості населення. Ця проблема потре-
бує негайного вирішення, оскільки високий рівень бідності – це не лише 
постійне джерело соціальної напруги в суспільстві, а й стримувальний 
чинник для стійкого економічного розвитку. Чи зможе Україна подолати 
бідність за умови виконання оновленої Стратегії?  

Максим ЛАЦИБА, експерт Українського 
незалежного центру політичних 
досліджень: 

-
-
-

БІДНІСТЬ В УКРАЇНІ: ВИКЛ
РИЗИКИ, ТЕНДЕНЦІЇ
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Альона БАБАК, заступник голови 
Комітету ВР з питань будівництва, 
містобудування і ЖКГ:

-

Світлана ПОЛЯКОВА, провідний науковий 
співробітник відділу дослідження рівня життя 
Інституту демографії та соціальних досліджень 
НАНУ:

-

-
-

«Т -
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

ція міністерств, відомств у ді-

яльності за напрямом, який 

передбачає зменшення соці-

ально незахищених людей. 

Щойно активізують роботу, 

побачать групи населення, що 

потребують підтримки. Май-

же вчасно, бо народ зубожіє з 

кожним днем. Зараз, коли ска-

сували державне регулюван-

ня цін на соціальні продукти, 

люди у розпачі. Споживчий 

кошик обмілів до непристой-

ності. Він і так в Україні мав 

одну вартість, а уряд викорис-

товував інший рівень спожив-

чих цін. Доходи переважної 

більшості українців не відпо-

відають навіть реальному 

споживчому кошику. 

Експертам іще належить 

оцінити, наскільки Стратегія 

подолання бідності прийнят-

на для реалізації. Однак пер-

ші висновки вже є: держава 

має працювати над збільшен-

ням рівня доходів громадян і 

заморозити, нарешті, темпи 

зростання витрат громадян.  

Щодо термінів виконання 

глобального плану подолання 

бідності, чітких орієнтирів не-

має. Глава уряду Володимир 

Гройсман зауважив, що Украї-

на через 3-5 років стане успіш-

ною державою. Адже «можли-

вості України потенційно є од-

ними з найкращих в Європі», 

вважає прем’єр. То, може, на-

род не помічає цих можливос-

тей та відверто їх ігнорує?

Народний депутат Юлія 

Тимошенко заявила, що уряд 

впроваджує в життя страте-

гію «абсолютної бідності 

українців». 

ОСОБИСТА СПРАВА 
КОЖНОГО

Напередодні Всесвітнього 

дня боротьби з бідністю прак-

тично в усіх країнах порушу-

ють цю тему. ООН закликає 

ліквідувати бідність в усіх її 

проявах до 2030 року. Це озна-

чає, що через 14 років міжна-

родну спільноту очікує сталий 

розвиток і життя-буття у світі, 

де не знайдеться місця біднос-

ті. Та саме поняття «бідність» 

трактується у країнах по-

різному. Приміром, за океа-

ном, у ситій і благополучній 

Америці виходять з того, що 

бідність – це особистий вибір 

людини. Відтак державна до-

помога жодним чином не по-

винна забезпечувати злида-

рям аж занадто комфортне іс-

нування. Усі отримують допо-

могу в однаковому обсязі. Зате 

такою допомогою охоплені всі 

нужденні. Систему соціально-

го захисту в США відносять до 

так званої ліберальної моделі. 

Її дотримуються у Великій 

Британії та Японії. 

Бідність громадян у благо-

получних країнах – не така 

вже й рідкість. Почасти вона 

стає результатом власного ви-

бору, особистою справою кож-

ного. Приміром, у Німеччині 

можна зустріти людей, які з 

власної волі вирішили стати 

бідними. Вони вподобали жит-

тєвий шлях, позбавлений будь-

якого тягаря відповідальності. 

Людина може працювати два-

три дні на тиждень, у чомусь 

собі відмовляє, але напружу-

ватись і працювати повноцін-

ний робочий тиждень не нала-

штована. Її задовольняє такий 

режим і відповідна оплата 

праці за скороченим графіком.

Добровільних жебраків 

можна зустріти і в інших краї-

нах. Вони навіть хизуються та-

ким стилем життя. Розважа-

ються, подорожують, працюва-

ти не хочуть. Чому так стаєть-

ся? Аналітики кажуть, що таке 

явище від багатої економіки. 

Це коли матеріальні запити 

конкретної людини скромні-

ші, аніж у середньому по сус-

пільству, а напружувати м’язи 

чи мізки людина не хоче. 

Раєм для бідняків експерти 

називають скандинавську мо-

дель. Тут усім гарантовано ви-

сокий рівень соціального за-

хисту, попри те, що людина 

ніколи не працювала і не 

сплачувала жодних соціаль-

них внесків.

Є низка країн, у яких взага-

лі неможливо стати бідним у 

нашому розумінні. Приміром, 

уряд Бельгії уважно стежить 

за тим, аби соціальні стандар-

ти та виплати для бідних ім-

мігрантів не урізали. Минуло-

го року, коли уряд тільки на-

тякнув про плани скоротити 

соціальні виплати, у різних 

куточках країни відбулися по-

тужні страйки, і чиновники 

миттєво оголосили, що попе-

реднє рішення помилкове.

В Україні про плани змен-

шення соціальних виплат не 

попереджають. У нас підвищу-

ють тарифи і ціни на харчі й 

годують обіцянками кращого 

життя колись. Не виключено, 

що в найближчій перспективі. 

Тільки народ втомився від обі-

цянок. Втомився бути бідним.  

Щодо подолання бідності 

люди не мають особливих ілю-

зій. Бо жодна стратегія не спра-

цює, якщо не дати людям нор-

мально заробляти і жити. Укра-

їнці вміють і люблять працюва-

ти. Просто їм не треба заважати.

3750 грн
НА МІСЯЦЬ СТАНОВИТЬ 

МІНІМУМ, ЯКИЙ МАВ 
БИ ОТРИМУВАТИ 

ГРОМАДЯНИН, 
АБИ СПЛАТИТИ ЗА 
ПРОЖИВАННЯ ТА 
НЕОБХІДНІ ХАРЧІ.

20 тис. грн – 
ДОСТАТНЯ ЗАРПЛАТА ДЛЯ 

УКРАЇНЦІВ, ВВАЖАЮТЬ 
25% ОПИТАНИХ. КОЖЕН 

П’ЯТИЙ ІЗ НИХ ГАДАЄ, ЩО 
БЕЗБІДНО ЖИТИ МОЖНА, 

ОТРИМУЮЧИ 30 ТИСЯЧ 
ГРИВЕНЬ.

До 15%
ПЛАНУЄ УРЯД 
СКОРОТИТИ 

РІВЕНЬ 
БІДНОСТІ В 
УКРАЇНІ В 
2020 РОЦІ.

ИКИ, Григорій 
ОСОВИЙ,  
Голова Федерації 
професійних 
спілок України:

КОМЕНТАР
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Захід розпочав голова Федерації 

профспілкових організацій Чер-

нігівської області Ігор Моска-

ленко. Головні акценти його ви-

ступу – це соціально-економічна ситуа-

ція в області, становище членів проф-

спілок в умовах економічної кризи, під-

сумки минулого навчального року в 

системі профспілкової освіти, плани 

щодо навчання на наступний рік.

Серед основних проблем, що наразі 

турбують профспілкових лідерів і 

рядових спілчан, – відновлення про-

мислового потенціалу області та 

створення кваліфікованих робочих 

місць, ліквідація ганебного явища 

заборгованості із зарплати, вирі-

шення питання безперебійного фі-

нансування бюджетних установ.

Розповідаючи про плани на наступ-

ний навчальний рік, голова ФПО від-

значив участь НМЦ профспілок у між-

народному проекті «Посилення впливу 

молоді на модернізацію профспілкових 

організацій Чернігівської області», 

який реалізується за підтримки Фонду 

«Солідарність без кордонів» данської 

Профспілки 3F. «Молодь – це майбутнє 

нашої організації і потрібно використа-

ти цей шанс для активізації саме моло-

дих людей у профспілках», – наголосив 

керівник обласної Федерації. Також 

планується розробка та впровадження 

нових навчальних програм, тематик та 

методик, що дозволяє Чернігівському 

НМЦ багато років поспіль утримувати 

звання базового навчального центру в 

системі профспілкової освіти ФПУ.

До профспілкових лідерів звернувся 

заступник голови Федерації профспі-

лок України Олександр Шубін. У своє-

му виступі він порушив питання укла-

дання нової Генеральної угоди на 2016–

2017 роки, розповів про процес соціаль-

ного діалогу на центральному рівні, а 

також про активні дії щодо захисту 

прав членів профспілок.

За його словами, незважаючи на те, 

що Уряд певною мірою зреагував на ви-

моги, висловлені учасниками Всеукраїн-

ського маршу протесту профспілок 6 лип-

ня, проблем залишається чимало. Попри 

тиск профспілок, прийняті рішення орга-

нами місцевого самоврядування та пода-

ні судові позови, позиція Кабміну щодо 

ціни на газ і тарифів на житлово-кому-

нальні послуги залишається незмінною.

Протягом липня – серпня цього року 

ФПУ активно просувала профспілкові 

вимоги, зокрема в пропозиціях до про-

екту Держбюджету–2017, які направле-

но до Міністерства фінансів України. 

Наразі ці пропозиції не знайшли гідно-

го відображення в головному коштори-

сі держави. Зберігається заборгова-

ність із заробітної плати (1902,3 млн 

грн станом на 1 вересня цього року).

Зважаючи на це, 20 жовтня заплано-

вано проведення масштабної всеукраїн-

ської акції членських організацій ФПУ з 

вимогами встановлення адекватних еко-

номічним реаліям розміру комунальних 

послуг і рівня оплати праці в країні.

Перед учасниками зібрання також 

виступили представники сторін соці-

ального діалогу в області: заступник 

директора департаменту соціального 

захисту населення Чернігівської обл-

держадміністрації Катерина Тимощен-

ко та голова правління Чернігівського 

обласного об’єднання організацій робо-

тодавців Володимир Козир.

Віталій КОПИШ

Чергове виїзне засідан-

ня президії обласної 

профорганізації від-

булося в Свалявсько-

му районі. При розгляді пи-

тання про підсумки оздоров-

лення дітей голова обласної 

організації профспілки Ната-

лія Товтин підкреслила, що 

цього літа було оздоровлено 

177 дітей – більше, ніж торік. 

На ці цілі використано май-

же півмільйона гривень з різ-

них джерел фінансування. 

Учасники засідання президії 

з цікавістю дізналися про 

спільну роботу із соціально-

економічного захисту працю-

ючих, яку здійснюють відділ 

культури і туризму Сваляв-

ської РДА та райком проф-

спілки працівників культу-

ри, про що поінформували 

начальник відділу Наталія 

Шелеп і голова райкому 

профспілки Світлана Коробо-

ва. Вони також ознайомилися 

з роботою районних будинку 

культури та бібліотеки. 

А в м. Ужгороді відбувся семі-

нар-навчання голів первин-

них профорганізацій галузей 

культури обласного центру. 

У своєму виступі Наталія 

Товтин окреслила основні на-

прями діяльності галузевої 

профспілки й, зокрема, пи-

тання участі у протестних ак-

ціях профспілок, дій у проце-

сі децентралізації, запрова-

дження контрактної форми у 

сфері культури тощо. 

На питаннях укладання Ген-

угоди, соціального діалогу, 

колдоговірної роботи зупи-

нилася в своєму виступі за-

відувач відділу соціально-

економічного захисту членів 

профспілок облпрофради Та-

мара Гурзан. Головний бух-

галтер обласної проф органі-

зації Світлана Кузич роз’яс-

ни ла профактивістам поря-

док підтвердження статусу 

профорганізацій як непри-

буткових. Учасники семіна-

ру отримали відповідні ме-

тодичні матеріали. 

Сергій БАРАНЧИКОВ

У СИСТЕМІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОСВІТИ 
РОЗПОЧАВСЯ НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Під час акції про-

тесту її учасники 

висунули низку 

нагальних вимог. 

Ішлося про підвищення 

рівня зарплати, недопу-

щення масових скорочень 

трудівників, продовжен-

ня розвідки та видобутку 

вуглеводнів. Мали місце 

тривалі та непрості пере-

мовини представників 

Укрнафтогазпрофспілки з 

керівництвом «Укрнаф-

ти». Голова правління 

Марк Роллінс запевнив, 

що найближчим часом ра-

зом з профспілками буде 

розроблена стратегія 

щодо реорганізації «Укр-

нафти», реформування 

системи оплати праці.

Після пікетування будів-

лі Товариства мітингу-

вальники пере-

містилися до 

офісу Держав-

ної служби гео-

логії і надр 

України. Вони 

вимагали від 

Держгеонадр 

скасувати своє 

рішення про зу-

пинення спеці-

альних дозво-

лів на експлуа-

тацію 14 родовищ у Львів-

ській та Івано-Франків-

ській областях, що по-

збавляє колективи нафто-

виків робочих місць.

Незважаючи на те, що 

частина вимог пікету-

вальників лишились не-

виконаними, акція про-

тесту не пройшла марно. 

На ім’я голови об’єдна-

ного профспілкового ко-

мітету ПАТ «Укр нафта» 

Ігоря Копача надійшла 

відповідь за підписом го-

лови правління Марка 

Роллінса. В листі йдеться 

про те, що проведені до-

слідження ринку зарпла-

ти серед компаній нафто-

вої галузі підтвердили: іс-

нуючий рівень оплати 

працівників «Укрнафти» є 

нижчим від середньорин-

кового орієнтовно на 14%.

З огляду на це правління 

прийняло рішення підви-

щити посадові оклади (та-

рифні ставки) працівни-

ків структурних одиниць 

Товариства з 1 жовтня 

2016 року на 15%. Особли-

ву увагу приділено такій 

категорії працюючих, як 

робітники. Керівництво 

вирішило додатково пре-

міювати в розмірі 15% мі-

сячного доходу кожного 

робітника на період до 

введення в дію оновленої 

системи оплати праці.

Голова об’єднаного проф-

кому І. Копач у листі до 

М. Роллінса позитивно 

оцінив рішення керівни-

цтва «Укр нафти» щодо по-

ліпшення матері-

ального стану тру-

дівників напере-

додні осінньо-зи-

мового періоду 

2016–2017 років. 

Профлідер ствер-

джує, що досягну-

те порозуміння 

щодо участі проф-

спілки в процесі 

розробки нової 

структури має ста-

ти надійним фундамен-

том для всіх подальших 

кроків правління з транс-

формації Товариства, ви-

ведення його з кризового 

стану. Лише об’єд нання 

зусиль керівництва проф-

спілки та трудових колек-

тивів дасть змогу віднови-

ти лідерські позиції ПАТ 

«Укр нафта» як флагмана 

віт чизняного нафтогазо-

видобутку.

Трудівники провідної на-

фтогазової компанії краї-

ни усвідомили, що завдя-

ки скоординованим діям 

профспілок можна домог-

тися дотримання своїх за-

конних прав.

Тарас ГРОСЕВИЧ

У трудових колективах ПАТ «Укрнафта» трива-
лий час спостерігається соціальна напруга. 
Трудівники активно борються за дотримання 
своїх конституційних прав на працю та гідну її 
оплату. Нещодавно понад 200 працівників ви-
робничих підприємств Товариства з різних регі-
онів України за підтримки профспілок провели 
пікетування головного офісу ПАТ «Укрнафта».

ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА

ВИМОГИ 
НАФТОВИКІВ ПОЧУТО

ЧЕРНІГІВЩИНА

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ: 
ЙТИ В НОГУ З ЧАСОМ
Закарпатська обласна профорганізація праців-
ників культури (голова Наталія Товтин) у своїй 
діяльності прагне завжди йти в ногу з часом, ак-
тивно співпрацює з профспілковим активом, ви-
користовуючи при цьому різні форми роботи. 

У Навчально-методичному 
центрі профспілок відбули-
ся збори профактиву об-
ласті, присвячені Всесвіт-
ньому дню дій за гідну пра-
цю та початку нового на-
вчального року. В  рамках 
заходу відбулася зустріч із 
заступником Голови Феде-
рації профспілок України 
Олександром Шубіним.

ЗАКАРПАТТЯ

На 
14%

 СЕРЕД 
ОСНОВНИХ ПРО-

Б ЛЕМ, ЯКІ НАРАЗІ ТУРБУ-
ЮТЬ ПРОФЛІДЕРІВ І РЯДОВИХ 

СПІЛЧАН, – ВІДНОВЛЕННЯ ПРО-
МИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА СТВО-
РЕННЯ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБОЧИХ 

МІСЦЬ, ЛІКВІДАЦІЯ ГАНЕБНОГО ЯВИ-
ЩА ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ЗАРПЛАТИ, 

ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ БЕЗПЕРЕ-
БІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ 

БЮДЖЕТНИХ УСТА-
НОВ.



ПРОФСПІЛКОВІ 
ВІСТІ  № 42
20 жовтня 2016

11РЕГІОНИ

Для вирішення їх-

ніх проблем ство-

рено комісію по 

роботі з молоддю 

у складі 9 осіб, яку очолює 

заступник начальника 

гальванічного цеху Вадим 

Гуменюк. Молодим робіт-

никам і фахівцям надаєть-

ся житло в гуртожитку, 

здійснюються доплати до 

рівня середньої зарплати 

на підприємстві тощо. 

Спортивний комплекс на 

«Новаторі» чи не найкра-

щий серед собі подібних у 

м. Хмельницькому.

– Молоді працівники, – 

розповідає інструктор 

профкому з організацій-

но-масової роботи Олек-

сандр Рак, – мають змогу 

безкоштовно зміцнювати 

здоров’я у спортивних 

секціях, помірятися сила-

ми на змаганнях з футбо-

лу, волейболу, настільно-

го тенісу, легкої атлети-

ки, шахів тощо. До слова, 

спортивну честь підпри-

ємства захищають волей-

больні команди першої та 

дитячої ліг. А команда су-

перліги «Новатор» – не-

одноразовий призер все-

українських чемпіонатів.

Валерій МАРЦЕНЮК

Зі слів пані Тетяни, 

на це свято з нетер-

пінням чекають ко-

лишні вчителі. 

Люди, які звикли бути в 

гурті, серед дітей і колег, 

позбавлені нині цього во-

лею долі, а тут вони мають 

змогу поспілкуватися, по-

ділитися спогадами, почу-

ти вітальні слова та поди-

витися святковий концерт. 

Серед організаторів захо-

ду й Громадська організа-

ція «Всеукраїнська асоціа-

ція пенсіонерів».

На свято завітали поваж-

ні гості – обласні депута-

ти, які співпрацюють з 

профспілками: Ігор Фізик, 

Михайло Крук і Віталій 

Ундір. Вони тепло приві-

тали присутніх з учитель-

ським святом, висловили 

вдячність вчителям за їх-

ній труд. Голова Федера-

ції профспілок Микола 

Шершун, який також був 

серед запрошених, зокре-

ма, зазначив, що виступа-

ючи перед учителями, що-

разу хвилюється, бо відчу-

ває себе знову учнем, 

який перший раз пересту-

пив поріг школи. «Долу-

чаюся до всіх вітальних 

слів. Прикро, що наша 

держава недооцінює пра-

цю вчителя, але впевне-

ний, ця ситуація змінить-

ся завдяки нашим спіль-

ним зусиллям», – наголо-

сив він. Голова ФПО поба-

жав присутнім здоров’я, 

миру, віри в добро: «Вкло-

няюся у вашій особі усім 

вчителям, шукачам шля-

хів до дитячих сердець!»

Учителів-ветеранів від-

значили подяками та гро-

шовими винагородами. 

Зал тепло приймав музич-

ні колективи, які виступи-

ли цього дня: підспівував, 

аплодував. 

Жанна АРСЕНІЧЕВА

Профспілковий комітет державного підприєм-
ства «Новатор» на чолі з його керівником Олек-
сандром Рижанським проводить велику роботу 
із соціального захисту працюючих. На особли-
вому контролі – молодіжні питання, адже на 
підприємстві багато спілчан юнаки та дівчата. 

Уже третій рік поспіль у Рівненській обласній 
бібліотеці проводиться «Свято із запахом чор-
нобривців», приурочене до Всесвітнього дня 
вчителя. Організатором та ідейним натхненни-
ком свята є голова Рівненської обласної бла-
годійної організації для інвалідів та пенсіоне-
рів «Обличчям до істини» Тетяна Войтович.

ХМЕЛЬНИЧЧИНА

РІВНЕЩИНА

МОЛОДІЖНІ ПРОБЛЕМИ – 
ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 

РОБОТИ ПРОФКОМУ

«СВЯТО ІЗ ЗАПАХОМ 
ЧОРНОБРИВЦІВ»

У цьому поважному заході взя-

ли участь народні депутати, 

члени комітету, заступник 

міністра освіти і науки Воло-

димир Ковтунець, ректори вишів, 

керівник ОДА Олег Синютка, керів-

ник освітянського департаменту 

Любомира Мандзій, голова Львів-

ської обласної галузевої профспіл-

ки Марія Яцейко та її заступник 

Мар’ян Калин, завідувачі відділів 

освіти районів і міст області, керів-

ники профтехосвіти. 

У рамках виїзного засідання від-

булися зустрічі за круглим столом 

у Львівській політехніці, з керівни-

цтвом профтехосвіти області в учи-

лищі ресторанного бізнесу та го-

тельного сервісу, міській школі 

№ 53 першого ступеня. 

Чому виїзне засідання профіль-

ного освітянського комітету ВР на-

разі відбулося саме у Львові? Об-

ласть демонструє другий результат 

в освітній галузі після столиці (до 

речі, як певний феномен, м. Київ 

і наш регіон у забезпеченні під-

ручниками 4 і 7 класів посіда-

ють відповідні місця з проти-

лежного кінця – 41 і 47%), за ак-

тивною участю учасників соці-

ального діалогу, в якому обласна 

галузева профспілка успішно вико-

нувала помітну роль, набуто досві-

ду структурних перетворень в освіті 

в умовах здійснення часткової ад-

мінреформи. Щодо часу: опрацьову-

ються і приймаються нові редакції 

законів про освіту. 

За словами Олександра Володи-

мировича, сьогодні «освіта в Украї-

ні – це другий фронт. Знижуючи її 

рівень, створюємо ґрунт для сепара-

тизму, знищуються регіони, які по-

трібно відбудовувати». Проїхавши 

з півдня і сходу країни на захід, пе-

реконався: проблеми в освітян 

спільні – незбалансованою залиша-

ється мережа загальноосвітніх на-

вчальних закладів, не вистачає 

шкільних автобусів при вимогах і 

планах закриття сільських шкіл, не-

задовільний стан доріг, по яких 

мали б возити дітей до місць на-

вчання, проблема з харчуванням 

учнів, відсутність чітко врегульова-

ного статусу опорних шкіл і стар-

шої загальноосвітньої школи, не ви-

рішуються питання комп’юте ри-

зації і підключення до інтернет-ме-

режі сільських освітніх закладів, 

місцеві органи влади не дотриму-

ються закону «Про позашкільну 

освіту» – за 10 років в Україні втра-

чено 77 позашкільних установ, а це 

важлива складова духовно-патріо-

тичного виховання та змістовного 

дозвілля, немає законодавчого вре-

гулювання багатоканальності фі-

нансування профтехосвіти, акту-

альним є вдосконалення правового 

поля автономізації вищих навчаль-

них закладів, і не лише в прийнятті 

освітніх програм.

Недостатнє матеріальне забезпе-

чення освіти (менше 7% ВВП) дає 

такі невтішні симптоми, як вими-

вання людського інтелектуального 

капіталу, на який, наголосив О. Спі-

ваковський, ще не звернули належ-

ної уваги в сенсі національної без-

пеки України. Цю тезу конкретизу-

вали в своїх виступах учасники за-

сідання: ректор Львівського агро-

університету Володимир Снітин-

ський, ректор національного уні-

верситету ім. І. Франка Володимир 

Мельник, начальник управління 

профтехосвіти департаменту освіти 

і науки Львівської ОДА Роман Во-

роняк, голова Львівської ОДА Олег 

Синютка, начальник Сокальського 

райвідділу освіти Роман Монастир-

ський, директор Львівського фізи-

ко-математичного ліцею Мар’ян До-

босевич, голова студентського проф-

кому Львівського національного 

університету Андрій Білинський.

Голова обласної організації 

профспілки працівників освіти і на-

уки України, член президії ЦК галу-

зевої профспілки Марія Яцейко, яку 

модератор круглого столу О. Співа-

ковський представив, як «дуже важ-

ливу людину» в контексті обговорю-

ваних проблем, визначила конкрет-

ні вимоги до виконавчої і законо-

давчої влади, доповнення до обгово-

рюваних освітянських законів, які 

мали б бути враховані в законі «Про 

Державний бюджет України на 2017 

рік», зокрема:

– врегулювати законодавчу базу 

створення і функціонування терито-

ріальних громад;

– врегулювати законодавчо при-

йняття на роботу керівників на-

вчальних закладів комунальної 

форми власності;

– фінансування галузі не менше 

10% від валового продукту;

– додати до фінансування освіти об-

ласті до кінця цього року 200 млн грн;

– дотримання в стипендіальному 

забезпеченні статті 22 Конституції 

України та статті 18 Закону України 

«Про державні соціальні стандар-

ти та державні соціальні гарантії»; 

– зберегти ступеневу освіту, як це 

передбачено в законах про освіту; 

– прийняти рішення про перероз-

поділ освітньої субвенції, підви-

щення зарплати педагогічним, на-

уково-педагогічним працівникам 

та пенсій, омолодження кадрового 

потенціалу освіти; фінансування 

комунальних послуг освітніми за-

кладами передбачити у відповідній 

державній субвенції; забезпечити 

місцеві бюджети трансфертами у 

вигляді субвенцій на підготовку ро-

бітничих кадрів; не збільшувати на-

вантаження на викладачів у вишах, 

оскільки в Європі це компенсується 

їх помічниками, а у нас призведе до 

зниження якості освіти та скорочен-

ня майже 23 тис. науково-педагогіч-

них працівників.

Заступник міністра профільного 

міністерства Володимир Ковтунець 

порадував освітян повідомленням 

про те, що галузі додатково виділе-

но 9 млрд грн на оплату праці, пе-

редбачено її підвищення у профтех-

освіті на 30%. Водночас він зазна-

чив, що в освітянській субвенції не 

враховано комунальні послуги.

Ольга ЛОБАРЧУК

ОЛЕКСАНДР СПІВАКОВСЬКИЙ: 
«ОСВІТА – ДРУГИЙ ФРОНТ ДЛЯ УКРАЇНИ»

ЛЬВІВЩИНА

У м. Львові вперше за часів неза-
лежності України відбулося виїзне 
засідання Комітету Верховної Ради 
України з питань освіти і науки 
щодо стану законодавчого врегу-
лювання організації навчально-ви-
ховного процесу з учнівською та 
студентською молоддю і заходів її 
вдосконалення на прикладі нашої 
області, під головуванням першого 
заступника голови профільного ко-
мітету Олександра Співаковського.

 НЕДОСТАТНЄ 
МАТЕРІАЛЬНЕ ЗА-

БЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ 
(МЕНШЕ 7% ВВП) ДАЄ ТАКІ 

НЕВТІШНІ СИМПТОМИ, ЯК ВИ-
МИВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ІНТЕЛЕК-
ТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ, НА ЯКИЙ 

ЩЕ НЕ ЗВЕРНУЛИ НАЛЕЖНОЇ 
УВАГИ В СЕНСІ НАЦІО-

НАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ.
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Відповідно до статті 43 Кодексу 

про працю України розірван-

ня трудового договору з під-

став, передбачених пунктами 

1 (крім випадку ліквідації підприєм-

ства, установи, організації), 2–5, 7 

статті 40 і пунктами 2, 3 статті 41 цьо-

го Кодексу, може здійснюватися 

лише за попередньою згодою вибор-

ного органу (профспілкового пред-

ставника), первинної профспілкової 

організації, членом якої є працівник, 

крім випадків, коли розірвання тру-

дового договору із зазначених під-

став здійснюється з прокурором, по-

ліцейським і працівником Націо-

нальної поліції, Служби безпеки 

України, Державного бюро розсліду-

вань України, Національного антико-

рупційного бюро України чи органу, 

що здійснює контроль за додержан-

ням податкового законодавства.

У випадках, передбачених законо-

давством про працю, виборний орган 

первинної профспілкової організації, 

членом якої є працівник, розглядає у 

15-денний строк обґрунтоване пись-

мове подання власника або уповнова-

женого ним органу про розірвання 

трудового договору з працівником.

Подання власника або уповнова-

женого ним органу має розглядатись 

у присутності працівника, на якого 

воно внесено. Розгляд подання у разі 

відсутності працівника допускається 

лише за його письмовою заявою. За 

бажанням працівника від його імені 

може виступати інша особа, в тому 

числі адвокат. Якщо працівник або 

його представник не з’явився на засі-

дання, розгляд заяви відкладається 

до наступного засідання в межах 

строку, визначеного частиною 2 цієї 

статті. У разі повторної неявки пра-

цівника (його представника) без по-

важних причин подання може розгля-

датися за його відсутності.

У разі якщо виборний орган пер-

винної профспілкової організації не 

утворюється, згоду на розірвання тру-

дового договору надає профспілко-

вий представник, уповноважений на 

представництво інтересів членів про-

фесійної спілки згідно із статутом.

Виборний орган первинної проф-

спілкової організації (профспілковий 

представник) повідомляє власника 

або уповноважений ним орган про 

прийняте рішення у письмовій формі 

в триденний строк після його при-

йняття. У разі пропуску цього строку 

вважається, що виборний орган пер-

винної профспілкової організації 

(профспілковий представник) дав зго-

ду на розірвання трудового договору.

Якщо працівник одночасно є чле-

ном кількох первинних профспілко-

вих організацій, які діють на підпри-

ємстві, в установі, організації, згоду 

на його звільнення дає виборний ор-

ган тієї первинної профспілкової ор-

ганізації, до якої звернувся власник 

або уповноважений ним орган.

Рішення виборного органу пер-

винної профспілкової організації 

(профспілкового представника) про 

відмову в наданні згоди на розірван-

ня трудового договору повинно бути 

обґрунтованим. У разі якщо в рішен-

ні немає обґрунтування відмови в 

наданні згоди на розірвання трудо-

вого договору, власник або уповно-

важений ним орган має право 

звільнити працівника без згоди 

виборного органу первинної 

профорганізації (профспілко-

вого представника).

Власник або уповноваже-

ний ним орган має право 

розірвати трудовий договір 

не пізніш як через місяць з 

дня одержання згоди вибор-

ного органу первинної про-

форганізації (профспілкового 

представника).

Якщо розірвання трудового дого-

вору з працівником проведено влас-

ником або уповноваженим ним орга-

ном без звернення до виборного ор-

гану первинної профспілкової орга-

нізації (профспілкового представни-

ка), суд зупиняє провадження по 

справі, запитує згоду виборного ор-

гану первинної профспілкової орга-

нізації (профспілкового представни-

ка) і після її одержання або відмови 

виборного органу первинної проф-

спілкової організації (профспілково-

го представника) в наданні такої зго-

ди (частина 1 цієї статті) розглядає 

спір по суті.

В яких випадках і в який термін 
відбувається розірвання тру-
дового договору з працівником 
власником підприємства або 
уповноваженим ним органом 
за погодженням первинної 
профспілкової організації?

РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРУ ЗА ПОГОДЖЕННЯМ 
ПЕРВИНКИ

ЗА ПЕВНИХ ОБСТАВИН

ЗВІЛЬНЕННЯ ЧЕРЕЗ НЕТВЕРЕЗИЙ СТАН

Відповідно до трудового законодавства, якщо працівник 

перебуває на лікарняному, у відпустці (декретній, акаде-

мічній, відпочинку), роботодавець не має права на його 

звільнення. 

Щодо звільнення працівника за появу на роботі в нетверезому 

стані, то цей факт має підтвердити медична експертиза (забір 

крові на аналіз), за розпорядженням (наказом) керівника про 

призначення комісії стосовно проведення службового розслі-

дування за фактом появи (вживання алкоголю, токсичних або 

наркотичних речовин) працівника на робочому місці в стані 

сп’яніння. Комісія готує висновок на основі письмових пояс-

нень свідків, самого винуватця та медичної експертизи.

ПОКАРАННЯ 

З яких підстав можуть звільнити працівника за появу на роботі в нетверезому стані, 
і чи можна це зробити, якщо той перебуває на лікарняному?

ВІДПОВІД-
НО ДО ЗАКОНО-

ДАВСТВА РОЗІРВАННЯ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА 

ПОДАННЯМ ВЛАСНИКА МОЖЕ 
БУТИ ПРОВЕДЕНО ЛИШЕ ЗА 

ПОПЕРЕДНЬОЮ ЗГОДОЮ 
ПЕРВИННОЇ ПРОФОРГАНІ-

ЗАЦІЇ, ЧЛЕНОМ ЯКОЇ Є 
ПРАЦІВНИК.

ПЕРІОД НАВЧАННЯ У 
ВИШІ ТА ТРУДОВИЙ СТАЖ

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 

Чи має право керівник відмовити працівнику в його 
проханні про відпустку по догляду за дитиною до 3 ро-
ків замість дружини, яка офіційно вийшла на роботу? 

Відповідно до частини 6 статті 179 КЗпПУ відпуст-

ки для догляду за дитиною можуть бути викорис-

тані повністю або частинами також батьком ди-

тини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фак-

тично доглядають за нею. Тож якщо працівник висловив 

бажання вийти в декретну відпустку до досягнення ди-

тиною 3 років, то він має на це право. Для цього потрібно 

надати оригінал довідки та наказу з місця роботи дружи-

ни для підтвердження, що вона вийшла на роботу.

Працівник також має право піти у відпустку по догляду 

за дитиною до 6 років без збереження заробітної плати, 

надавши висновок медичної комісії про те, що дитина 

не може відвідувати дошкільний заклад у зв’язку з хво-

робою, довідку та наказ із місця роботи дружини.

ПРАВО ЧОЛОВІКА НА 
ДЕКРЕТНУ ВІДПУСТКУ

ДОГЛЯД ЗА ДІТЬМИ 

Чи зараховується до загального трудового 
стажу період навчання у виші з 1977 по 1982 
роки? До вступу у ВНЗ брат працював на ви-
робництві, а в трудовій книжці є запис про те, 
що він навчався на денному відділенні.

Період навчання у вищих навчальних закладах, звісно 

ж, зараховується до загального трудового стажу. Від-

повідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

19 жовтня 1998 року № 1658, Правил обчислення загаль-

ного трудового стажу для призначення працівникам допомоги 

по тимчасовій непрацездатності до загального трудового ста-

жу зараховується:

– час відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами, частково 

оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення 

нею 3-річного віку і відпустки без збереження заробітної плати 

по догляду за дитиною, тривалість якої визначається медичним 

висновком, але не більш як до досягнення нею 6-річного віку;

– період, протягом якого батьки-вихователі були зайняті у дитя-

чому будинку сімейного типу вихованням дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування;

– час навчання на курсах і в школах з підготовки кадрів, підви-

щення кваліфікації і перекваліфікації, якщо направленню на 

курси чи у школу безпосередньо передувала робота або служба 

у складі Збройних Сил, Національної гвардії, Прикордонних 

військ, СБУ, Внутрішніх військ МВС, військ цивільної оборони 

та інших військових формувань, утворених відповідно до зако-

нів України, а також в органах внутрішніх справ;

– час роботи або виробничої практики на робочих місцях і поса-

дах, що оплачуються, у період навчання у вищому закладі освіти;

– час навчання у професійно-технічному закладі освіти;

– час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незакон-

ним звільненням або переведенням на іншу роботу;

– час вимушеного прогулу особи, взятої під захист;

– термін перебування під вартою, відбування покарання, а також 

час, протягом якого громадянин не працював у зв’язку з незакон-

ним відстороненням від роботи (посади).
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Завдяки дансько-укра-

їнському проекту ба-

гато з цих питань вда-

лося розглянути та 

впровадити у практичну що-

денну роботу. Особливо ціка-

вим був міжнародний семі-

нар «Соціальні медіа та проф-

спілки», у якому взяли участь 

представники проекту.

Крокуючи в ногу з часом, 

профспілкові організації ви-

окремлюють нові пріорите-

ти, які допоможуть згурту-

вати профспілкову громаду, 

об’єднати і зробити її сильні-

шою. Безперервне інформа-

ційне забезпечення проф-

спілкових організацій і чле-

нів профспілки є найважли-

вішим компонентом успіху 

у формуванні позиції членів 

профспілки, мотивації проф-

спілкового членства, досяг-

ненні поставлених цілей та 

завдань. Сучасні комуніка-

ції не лише оптимізують ро-

боту профспілкової органі-

зації, а й розширюють її 

можливості.

Проте, навіть беручи до 

уваги цей процес, для рядово-

го члена профспілки отрима-

ти сьогодні об’єктивну інфор-

мацію про діяльність своєї ор-

ганізації є проблемою. Адже 

минаючи велику кількість 

структур, інформація запіз-

нюється, старіє, змінюється.

Тому на сьогодні одним із 

важливих напрямів роботи 

профспілкових ланок та ор-

ганізацій усіх рівнів є інфор-

маційне забезпечення та 

формування єдиного інфор-

маційного простору.

Пріоритетним у діяльнос-

ті сучасної профспілкової 

організації має бути не лише 

донесення інформації до 

спілчан, а й подання її опе-

ративно, мобільно, без най-

менших втрат достовірності 

і часу. Адже лише завдяки 

правдивим джерелам, яки-

ми є і мають бути профспіл-

кові комунікації, спілчани 

матимуть змогу робити 

 істинні висновки і діяти так, 

як належить.

Для докорінної зміни 

ситуації сучасним 

профспілковим орга-

нізаціям потрібно 

приділяти час на ви-

вчення та практич-

не застосування цьо-

го аспекту. Для по-

чатку, далеко не за-

йвим буде створення в 

організаційних ланках 

відділів інформаційного за-

безпечення та комунікацій, 

а також призначення відпо-

відальних за комунікаційну 

складову. Наступним кро-

ком має бути вироблення 

власної інформаційної полі-

тики та її реалізація.

Висвітлення інформацій-

ної роботи здійснюють різ-

ними шляхами: в першу чер-

гу, це власний сайт організа-

ції, бажано максимально 

оптимізований для пошуко-

вих систем та налаштований 

під вимоги різних інтернет-

браузерів та комп’ютерів, а 

також адаптований з мобіль-

ними пристроями – ноутбу-

ками, планшетами або мо-

більними телефонами.

П р о д о в ж у ю ч и  т е м у 

онлайн-роботи, не можна не 

зупинитися на важливості 

соціальних мереж як інстру-

менті оперативності та ши-

рокого залучення спілчан. 

Мають входити у практику 

роботи офіційні сторінки ор-

ганізацій у соціальних мере-

жах: Facebook, Вконтакте, 

Instagram, Twitter тощо.

Важливим елементом є 

створення баз електронних 

адрес всіх організаційних 

ланок – від центральних до 

первинних організацій пер-

шочергово для зворотного 

зв’язку та необхідності по-

стійного спілкування з 

проф активом.

Діяльність профспілок 

слід також висвітлювати не 

лише у профспілкових засо-

бах масової інформації. Ко-

жен запланований захід (зу-

стріч громадськості з проф-

спілковими лідерами, пред-

ставниками влади, круглі 

столи, засідання клубів, від-

значення свят, фестивалі, 

виставки, відкриті проф-

спілкові  уроки тощо) 

обов’язково необхідно попе-

редньо анонсувати і пові-

дом ляти різним ЗМІ.

Основні заходи мають су-

проводжуватися візуальни-

ми презентаціями з викорис-

танням інфографіки, відео-

рядом за напрямами. Усі ме-

тодичні матеріали пара-

лельно потрібно розміщува-

ти на сайтах організацій, у 

соціальних мережах, поши-

рювати та архівувати на 

електронних носіях.

Не останню роль у ство-

ренні позитивного іміджу 

профспілок відіграє друко-

вана та іміджева продукція 

(презентаційні буклети, ін-

формаційні бюлетені, кален-

дарі тощо). Сюди також 

можна віднести і проф-

спілкові газети.

Підвищенню інформа-

ційних компетенцій 

сприяють різні види на-

вчання  (семінари-практи-

куми, тренінги, круглі сто-

ли, вивчення позитивного 

досвіду роботи тощо), під час 

яких обговорюються форми і 

методи донесення до спілчан 

інформації про діяльність 

профспілок; учасники озна-

йомлюються із засобами по-

ширення інформації; відпра-

цьовують навички висвіт-

лення профспілкової діяль-

ності у ЗМІ та привернення 

уваги спілчан до питань, що 

вирішує профспілка.

Разом з тим у сучасному 

світі інформаційна робота 

потребує постійного розви-

тку й удосконалення. Органі-

заційним ланкам профспіл-

ки варто продовжувати ши-

роко використовувати мож-

ливості інновацій та активі-

зувати впровадження сучас-

них комунікативних форм і 

методів роботи для оператив-

ного інформування спілчан.

Федір СМІРНОВ,
учасник першої групи 
дансько-українського 

проекту

«Хто володіє інформацією, той володіє 
світом» – цей вислів нині повністю увій-
шов у життя суспільства і щораз себе під-
тверджує. Профспілкове середовище у 
цьому питанні не виключення. У проф-
спілках сьогодні триває переосмислення і 
формування нової інформаційної політи-
ки, яка базується на сучасних інтернет-
технологіях, інноваціях та оперативності.

ВЛАСНИЙ ПОГЛЯД

-

Так, Марія Черняєва і 

Надія Матвеєва у 

Києві виступили 

тренерами та прове-

ли інтерактивні «Проф-

спілкові уроки» зі студен-

тами перших-четвертих 

курсів Академії праці, со-

ціальних відносин і туриз-

му. Тренери подавали ма-

теріал у цікавій нестан-

дартній формі, студенти 

дізналися про складові 

гідної праці, проблеми, з 

якими стикається молодь 

на робочих місцях, та дії 

профспілок у боротьбі за 

гідну працю. Учасники за-

нять обговорили роль мо-

лоді у профспілках, роз-

глянули специфіку сту-

дентських профспілкових 

організацій. Уже зараз для 

них очевидним є факт, що 

профспілка відіграє клю-

чову роль для забезпечен-

ня гідної праці у майбут-

ньому. Студенти вислови-

ли своє бачення, якою має 

бути профспілкова органі-

зація, як саме можна опти-

мізувати її роботу з ураху-

ванням викликів сучас-

ності, змін у суспільстві, а 

під час дискусії визначи-

ли нові завдання профспі-

лок щодо забезпечення 

гідної праці трудівників. 

Велику цікавість виклика-

ло висвітлення проблем-

них ситуацій у профспіл-

ковій роботі та шляхи їх 

подолання.

Чимало заходів, присвяче-

них Всесвітньому дню дій 

за гідну працю, 7 жовтня  

учасники проекту органі-

зували й провели на міс-

цях, у себе в організаціях, 

на робочих місцях, у це-

хах, аудиторіях тощо. Так, 

Анна Лета організувала у 

Вінниці профспілкові збо-

ри медичного коледжу та 

лекції з питань посилення 

внеску профспілок у забез-

печення гідної праці.

Велика група учасників 

проекту взяла участь у 

пікеті біля Верховної 

Ради, який організувала 

ФПУ. Учасники проекту 

активно використовува-

ли роздруковані інфор-

маційні матеріали із сим-

волікою і логотипом 

МКП та ФПУ, присвячені 

цьому дню.

Центр з реалізації 
дансько-українського 

проекту

ДЕНЬ ДІЙ  
ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ
Міжнародна конфедерація профспілок (МКП) з 
2008 року щорічно 7 жовтня проводить Всесвіт-
ній день дій за гідну працю. Це день мобілізації 
усіх профспілок світу, день боротьби спілчан за 
реалізацію своїх прав на гідну працю та гідне 
життя. Цього року відбулися тисячі заходів у по-
над ста країнах світу за  участі десятків мільйо-
нів спілчан. Оскільки дансько-український про-
ект має на меті саме посилення внеску профспі-
лок у забезпечення гідної праці, а також розви-
ток міжнародної солідарності, у т.ч. з нашими 
данськими колегами від 3F, деякі учасники про-
екту активно долучилися до цієї ініціативи та 
провели низку заходів, присвячених Всесвітньо-
му дню дій за гідну працю.

ІНІЦІАТИВА

ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА 
ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ПРОСТОРУ СУЧАСНИМ ПРОФСПІЛКОВИМ 
ОРГАНІЗАЦІЯМ ПОТРІБНО:

  -

  
  -

-

  

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА – 
ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК МОТИВАЦІЇ 

ПРОФСПІЛКОВОГО ЧЛЕНСТВА

 ПРІОРИТЕТНИМ 
У ДІЯЛЬНОСТІ СУ-

ЧАСНОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ МАЄ БУТИ НЕ 

ЛИШЕ ДОНЕСЕННЯ ІНФОРМА-
ЦІЇ ДО СПІЛЧАН, А Й ПОДАННЯ 

ЇЇ ОПЕРАТИВНО, МОБІЛЬНО, 
БЕЗ НАЙМЕНШИХ ВТРАТ 

ДОСТОВІРНОСТІ Й 
ЧАСУ.
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– Віталію Володимировичу, 
розкажіть про конкурс 
Kyiv tourism awards. Що, 
на Вашу думку, привело 

команду готелю до перемоги? Кого вда-
лося обійти у даному сегменті?

– Для нас, як для учасників, конкурс 

Kyiv tourism awards – 2016 має велике зна-

чення, адже вперше готельному комплек-

су «Турист» випала нагода змагатись за 

звання кращого готелю столиці за всі 29 

років його існування. І не просто змага-

тись, а й конкурувати з мережевими готе-

лями: міжнародної мережі AccorHotels – 

Ibis та української мережі «Прем’єр Інтер-

нешнл» – «Русь», не кажучи вже про такі 

відомі готелі, як «Братислава», «Либідь», 

«Козацький».

Перший етап конкурсу полягав у тому, 

що в онлайн-режимі працівник готелю, 

партнер чи гість мав змогу проголосувати 

на сайті організатора конкурсу. Це був дуже 

важливий етап насамперед тому, що він де-

монстрував незалежність та непідкупність 

конкурсу. З великим задоволенням говорю 

ці слова, адже ми одержали перемогу з гран-

діозним відривом від своїх суперників. Го-

лосували за нас усі: колеги, їх родини та 

друзі, гості, партнери, наші профспілки. Ми 

розіслали електронною скринькою понад 1 

тис. листів нашим партнерам, понад 7 тис. 

листів відданим гостям готелю, кожен спів-

робітник готелю на своїй сторінці у соцме-

режах публікував новину про конкурс. Дя-

куємо за підтримку кожному, хто підтри-

мав готель «Турист».

Другий етап конкурсу був менш емоцій-

ним, але не менш важливим. Авторитетне 

журі таємно голосувало, отримавши відо-

мості про доходність готелю за останні 2 

роки: дані від податкових служб, статистич-

ну інформацію про кількість гостей та від-

відувачів тощо. І в цьому ми також перші, 

адже конкурувати з нашими показниками 

справді важко.

Безпосередньо до церемонії вручення 

нагород ніхто не знав, хто ж посяде перші 

місця у заявлених категоріях. Тож із вели-

ким хвилюванням очікували відкриття 

конверту з іменем переможця.

– Ви керуєте готельним 
комплексом трохи менше 2 ро-
ків. Але за цей порівняно неве-
ликий проміжок часу в «Турис-
ті» відбулися і продовжують 
відбуватися значні перетво-
рення: проводяться ремонті 
роботи, відкриваються покра-
щені категорії номерів. Розка-
жіть про переваги готелю. Які 
плани на майбутнє?

– Готельний комплекс «Турист» 

– один з найбільших готелів Киє-

ва, та й усієї України. Нашими пе-

ревагами є великий номерний фонд – 332 но-

мери, 4 конференц-зали та кімната перего-

ворів готелю (яка, до речі, користується зна-

чним попитом), зали ресторану здатні при-

ймати одночасно до 500 осіб.

За 29 років існування готельно-

го комплексу ми приймали безліч 

відомих особистостей, акторів те-

атру, кіно та музичних колекти-

вів. Серед постійних партнерів го-

телю – посольства Франції, Ні-

меччини, Ізраїлю та Канади в 

Україні. Сьогодні ми готуємось 

до зустрічі гостей пісенного кон-

курсу Євробачення–2017. У 2016 

році готельний комплекс «Ту-

рист» є офіційним представником 

фестивалю «ГогольFest», Міжна-

родного журналістського форуму «Ново-

медіа–2016», Міжнародного чемпіонату з 

греко-римської боротьби та Чемпіонату 

України із самбо.

Якщо говорити мовою фактів та цифр, то 

основні наші показники, з якими навряд чи 

може змагатись хоч один готель міста – у 

2016 році за 8 місяців ми вітали серед своїх 

гостей 31 тис. осіб з 103 країн світу. Ми по-

зиціонуємо себе як готель, що приймає ве-

ликі групи гостей, але при цьому робимо 

акцент на індивідуальному підході до кож-

ного гостя.

Ми зробили ремонт на 24-му поверсі, за-

мінили повністю все – від електропроводки 

та вікон до меблів та техніки. Сучасний ди-

зайн, затишок та ергономіка нових номерів 

категорії «Стандарт покращений» не зали-

шили навіть згадки про радянські часи, за 

яких будувався «Турист» (адже відкрили 

його ще 1986 року). Також відкрили кімнату 

для переговорів, оснащену найновішим об-

ладнанням, відповідно до найвибагливі-

ших стандартів. Наразі основне, чого по-

требує готель, і це кожному помітно, – 

оновлення фасаду. Але він потребує не про-

сто шпаклювання та фарбування, а й уте-

плення. Через низький ККД опалення нара-

зі ми, як то кажуть, обігріваємо вулицю. 

Оборотних коштів, які має «Турист», для 

цього недостатньо, тому про-

шу допомоги профспілок у 

фінансуванні нашого під-

приємства, щоб перебування 

у ньому стало комфортні-

шим і теплішим.

– Перемога «Туристу» – 
це, безумовно, результат 
командної роботи. Розка-
жіть про тих, з ким разом 
робите спільну справу.

– У готельному комплексі 

працюють 124 людей, кожен з 

них професіонал своєї справи: працівники 

технічної служби, служби прийому та розмі-

щення, безпеки, IT-служби, відділу кадрів, 

відділу оренди, фінансового відділу тощо. 

Зазвичай, коли приходить новий керівник, 

то починає із скорочення або ж заміни персо-

налу. Я ж цього практично не робив, а наразі 

вже позначилася позитивна тенденція до 

розширення штату працівників.

Спільно ми розвиваємо нашу корпора-

тивну культуру, проводимо дозвілля – від-

значали День захисника України, День Не-

залежності України, День Державного Пра-

пора, День захисту дітей, брали участь у 

Забігу під каштанами. До речі, фотозвіти 

про наші заходи можна переглянути на 

Facebook-сторінці готелю «Турист» (у свою 

чергу, це дуже ефективна реклама, що не 

потребує фінансових витрат).

Ми працюємо дуже злагоджено, трима-

ємось усі одного вектора розвитку, і це, без-

умовно, запорука нашого успіху, щоб утри-

мувати міцну тризіркову позицію.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

ГОТЕЛЬ «ТУРИСТ» – 
ЛІДЕР, ЩО УТРИМУЄ МІЦНУ 
ТРИЗІРКОВУ ПОЗИЦІЮ

ПЕРЕМОГА

Нам є чим пишатись і за що порадіти – у конкурсі Kyiv tourism awards – 2016 у номінації «Кращий готель-
ний комплекс у сегменті 3*» перемогу здобув готель «Турист» Приватного акціонерного товариства 
«Укр профтур». Урочиста церемонія нагородження переможців відбулась 27 вересня, у Всесвітній день 
туризму та День туризму в Україні, у приміщенні готелю Hilton. Нагородну статуетку та диплом пере-
можця організатори конкурсу вручили директору готельного комплексу «Турист» Віталію Драгану, який 
майже 2 роки успішно керує підприємством. Про секрети успіху, перетворення, що відбулись у готель-
ному комплексі, амбіції та плани на майбутнє Віталій Драган розповів в інтерв’ю «ПВ».

Понад  
100 

номінантів

  



15

ПРОФСПІЛКОВІ 
ВІСТІ   № 42

20 жовтня 2016СПОРТ 14–15 жовтня у Києві проходив 4-й Міжна-
родний юнацький турнір «Кубок Посла 
Франції в Україні з регбі».

КУБОК ПОСЛА 
ФРАНЦІЇ РОЗІГРАЛИ 

НА «СПАРТАКУ»
14–15 жовтня у Києві проходив 
4-й Міжнародний юнацький 
турнір «Кубок Посла Франції в 
Україні з регбі».

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

Турнір проводився у двох вікових 

групах – юнаки 2003/2004 р.н. та 

2005/2006 р.н. Крім того, понад де-

сять шкільних команд Києва взя-

ли участь у фінальній стадії турніру з 

безконтактного регбі (регбі-5) за резуль-

татами кваліфікаційного етапу, що три-

вав протягом останніх місяців.

Змагання проводилися 

під егідою Федерації проф-

спілок України і були 

організовані Фондом 

розвитку дитячого 

регбі в Україні за під-

тримки Посольства 

Франції в Україні.

Загалом у змаган-

нях взяли участь близь-

ко 300 дітей із 20 команд, 

які представляли Івано-

Франківськ, Ірпінь, Київ, Харків, 

Хмельницький, с. Колочаву (Закарпат-

ська обл.), с. Дмитрівку (Київська обл.). Крім 

того, їм склали конкуренцію дві команди з 

м. Вільнюс (Литва) з Академії регбі.

З поважних гостей на святі регбі були 

присутні посол Франції в Україні Ізабель 

Дюмон, її колеги Паскаль Сліванскі, Сіль-

вен Ріголле, Ален Жербо та ін. На відкрит-

тя турніру також завітали Посол Молдови 

в Україні Руслан Болбочан та інші пред-

ставники дипломатичного корпусу.

Урочисто відкрила турнір мадам Із-

абель Дюмон, яка українською мовою 

побажала регбістам успіхів у навчанні 

та перемог у змаганнях. Також приві-

тальні слова були сказані президентом 

Федерації регбі України Євгеном Ба-

женковим, заступником міністра моло-

ді і спорту Миколою Мовчаном, Послом 

Молдови в Україні Русланом Болбоча-

ном. А французькою мовою учасників 

змагань привітала учениця 269-ї школи 

Вероніка Прокопчук.

Два дні кипіли спортивні баталії на 

стадіоні «Спартак». Навіть погода допо-

магала дітям заносити спроби в залікове 

поле суперників. Світило тепле осіннє 

сонце, і юні регбісти зі спортивним азар-

том поринули у змагання, до яких готу-

валися старанно і відповідально.

Організатори виготовили кубки, меда-

лі та дипломи для переможців і призерів, 

а також підготували цінні призи для кра-

щих гравців турніру.

Отже, перше місце серед юнаків 

2003/2004 р. н. народження посіла коман-

да ДЮСШ м. Ірпінь, друге – збірна Хмель-

ницької обл., третіми були представники 

Вільнюської Академії регбі.

Переможцями серед юнаків 

2005/2006 р. н. стала коман-

да ДЮСШ-2 м. Івано-

Франківська, срібним 

призером – команда 

Закарпатської обл., а 

бронзовим медаліс-

т о м  –  к о м а н д а 

ДЮСШ м. Ірпінь.

У змаганнях серед 

шкіл Києва з регбі-5 

золоту медаль здобула 

збірна шкіл Солом’ян-

ського району, срібло – ко-

манда Фізкультурно-оздоровчого 

центру «Голосієво», бронзові нагороди 

дісталися регбістам школи № 50 Свято-

шинського району.

З рук Посла Франції в Україні Іза-

бель Дюмон переможці турніру отрима-

ли заслужені нагороди та подарунки.

«Це вже 4-й турнір на 

Кубок Посла Франції з 

регбі. Ми радіємо, що після кілька-

річної перерви ця подія знову повер-

нулася у наш спортивний календар. 

Для нас дуже почесно проводити за-

ходи такого рівня на УСБ «Спартак», 

адже, безперечно, це піднімає пре-

стиж як Федерації профспілок Укра-

їни, так і країни в цілому на міжна-

родній арені».

РЕГБІ

КИЯНИ – 
НАЙВПРАВНІШІ 
МАЙСТРИ МАЛОЇ 
РАКЕТКИ

5–8 жовтня у столиці на базі спортивного комп-
лексу Національного педагогічного університе-
ту ім. М.П. Драгоманова тривали Всеукраїнські 
змагання з настільного тенісу, організовані ЦК 
Профспілки працівників освіти і науки України.

За інформацією прес-служби 

Профспілки працівників освіти і науки України
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ЛОК «СИНЕВИРСЬКЕ ОЗЕРО»

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

-

-

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА

РОЗПОЧАЛАСЯ ПЕРЕДПЛАТА 
ЦЕНТРАЛЬНИХ ПРОФСПІЛКОВИХ 
ВИДАНЬ НА 2017 РІК!

 

ПІДПРИЄМСТВО «ПРОФІНФОРМ» ФПУ 
НАДАЄ ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

-

БОЖЕЙКО  
Володимир Степанович

Директор ТОВ «Закарпаттурист»  


