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Зібралися спілчани на заклик Федерації 
профспілок України, щоб висловити своє 
рішуче «Ні!» злидням, безробіттю, низь-
кій зарплаті, мізерним пенсіям  
і продемонструвати єдність у відстою-
ванні своїх прав. У День боротьби з бід-
ністю велелюдна профспілкова громада 
вимагала від влади виконати свої перед-
виборчі зобов’язання щодо впроваджен-
ня в Україні європейських стандартів 
життя та припинити запроваджувати ан-
тикризові заходи за рахунок трудящих 
України. 

За гідну працю і гідне життя!  
Не хочемо бути жебраками  
у власній країні!

  У Міськпрофраді відбувся семінар з обгово-
рення Закону України «Про заходи щодо законодав-
чого забезпечення реформування пенсійної систе-
ми». Фахівці Головного управління Пенсійного фон-
ду в м. Києві надали консультативні пояснення по 
кожній із 138 статей закону.

  Фахівці Міськпрофради взяли участь у конфе-
ренції, що її організувало і провело представництво 
Фонду імені Фрідріха Еберта в рамках акцій до «Все-
світнього дня за гідну працю». Учасники конференції 
відзначили необхідність розробки спільних про-
грам щодо співпраці влади, роботодавців та проф-
спілок із забезпечення населення України робочи-
ми місцями з відповідним рівнем заробітної плати, 
належними умовами праці та охороною здоров’я.

  Відділення На-
ціональної служби 
посередництва та 
при мирення в місті 
Києві та Київській 
області ухвалило рі-
шення від 12.10.2011 
року № 001/11-26-П 
про визнання Об’єд-
нання профспілок, 
організацій профспі-
лок у місті Києві «Ки-
ївська міська рада профспілок» таким, що відповідає 
критеріям репрезентативності.

13 жовтня поточного року голові Об’єд нання 
профспілок, організацій профспілок у місті Києві «Ки-
ївська міська рада профспілок» Валентинові Петро-
вичу МЕЛь Ни КУ вручено Свідоцтво №001-11-26-Т 
про відповідність критеріям репрезентативності для 
участі в колективних переговорах з укладення тери-
торіальних угод та для делегування представників 
до відповідних органів соціального діалогу.

Пікетувальники закликали Верховну 
Раду та Кабінет Міністрів України 
встановити мінімальну зарплату на 

рівні об’єктивно обрахованого прожиткового 
мінімуму, негайно ліквідувати заборгова-
ність із заробітної плати та страхових вне-
сків.

Сьогодні майже третина працівників 
отримує заробітну плату на межі виживан-
ня, і проект Держбюджету на наступний рік, 
на думку учасників акції протесту, нічим не 
поліпшить становище трудової людини. 
Зарплати працівників бюджетної сфери при-
низливо замалі, до того ж під постійною за-
грозою скасування перебувають соціальні 
пільги.

Перед мітингувальниками виступив Го-

лова ФПУ Василь ХАРА, який, зокрема, за-
значив, що бідність – це шлях до соціаль-
них вибухів і революцій. Він наголосив, що 
загальнодержавна програма подолання 
бідності мала бути розроблена ще в червні 
2010 року, натомість у парламенті вона досі 
так представлена й не була. А бездіяль-
ність і байдужість до проблем простих гро-
мадян із боку влади змушує ФПУ перехо-
дити в жорстку опозицію. Профспілки го-
тові відстоювати інтереси трудящих, боро-
тися за їхні конституційні права. 

Після мітингу відбулася хода до Адміні-
страції Президента України,  Верховної 
Ради та Будинку Уряду, де резолюцію мі-
тингу з вимогами профспілок передали гла-
ві держави, парламентарям та урядовцям.

Під такими гаслами 17 жовтня вийшли відстоювати свої законні права 8 тисяч членів 
профспілок, які з’їхалися до столиці з усієї України. Активну участь в акції взяли  
членські організації Київської міської ради профспілок.

Міськпрофрада:  
факти, події, коментарі

  Президія Міськпрофради розглянула низку 
важливих питань, зокрема участь Ради і її членських 
організацій у Всеукраїнській акції протесту профспі-
лок «Профспілки проти бідності»; стан укладення ко-
лективних договорів на 2011 рік на підприємствах, в 
установах та організаціях міста, де діють членські 
організації Київської міської ради профспілок; ре-
гламент Президії та Ради Об’єднання профспілок, 
організацій профспілок у м. Києві «Київська міська 
рада профспілок».
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 сеМінар

 про профспілку

Міськпрофрада:  
факти, події, коментарі

платі, відсутності службового житла, неза-
довільних умовах праці наших працівників, 
зокрема двірників, на яких, по суті, і трима-
ється житлове господарство міста. І треба 
віддати їм належне: свою роботу двірники 
виконують на чистому ентузіазмі, не маючи 
гідної мотивації до праці. Ми дуже сподіва-
ємося, що обіцянки про підвищення платні, 
вирішення житлових питань – будуть не по-
рожніми словами. 

Сьогоднішня зустріч – це спроба запобіг-
ти звинуваченням наших працівників  
ЖЕКів у всіх проблемах галузі, зокрема й у 
встановленні тарифів. Ми запросили сюди 
працівників усіх ЖЕКів міста Києва, еконо-
містів, які займаються цими питаннями, щоб  
вони зорієнтувалися, як їм діяти  у правово-
му полі, відповідно до нової постанови Каб-
міну. 

Сьогодні прозвучало дуже багато запи-
тань. Василь Іванович Яструбинський пообі-
цяв скоординувати їх із відповідними відом-
ствами та поінформувати нас у подальшо-
му.

Мене як голову галузевої профспілки хви-
лює також той факт, що в тарифах закладено 
базовий показник мінімальної зарплати на 
рівні червня 2010 року. Тобто – 888 грн. Проте 
станом на жовтень цього року її величина 
становить уже 985 грн, а у грудні 2012 року 
планується її підвищення до 1 134 грн. 

Очолює профспілку працівників житлово-комунального господарства та сфери послуг 
з 1995 року Тамара Олександрівна КОСТюК. Профспілка налічує понад 47 тисяч членів. До 
неї входять, зокрема, такі об’єднання первинних профспілкових організацій, як ПАТ  
«АК «Київводоканал», КП «Київпастранс», Комунальна корпорація «Київавтодор», КО «Ки-
ївзеленбуд», підприємств житлового господарства всіх десяти районів міста Києва, а також 
підприємств, де працюють інваліди – УТОГ і УТОС, підприємства служби побуту міста. Це 
основні підприємства, які забезпечують життєдіяльність столиці.

Профспілка націлена на вирішення основних питань соціально-економічного захисту 
працівників галузі. Це відбувається через укладання колективних договорів і угод, які ді-
ють на всіх підприємствах галузі. Останнім часом чимало зусиль галузева профспілка до-
клала до поновлення соціальних пакетів, які гарантують надання пільг і гарантій (виплата 
матеріальної допомоги, виплат до ювілейних дат, на оздоровлення, з виходом на пенсію, 
на лікування, народження дитини, поховання, надання безвідсоткових позик тощо). В зоні 
особливої уваги профспілки перебувають питання з охорони праці. 20 жовтня цього року 
було проведене засідання Ради голів профкомів профспілки, де розглянуто питання підго-
товки підприємств галузі до роботи в осінньо-зимовий період.

Міська профспілка має заслужений авторитет і довіру своїх спілчан, що сприяє згурту-
ванню профспілки, а також солідарності і єднанню для ефективнішого захисту прав трудя-
щих галузі. 

На варті інтересів галузі

Питання тарифів було й залишається болючим та актуальним.  
І, як засвідчує практика, йому бракує однозначності в оцінках.  
Так уже виходить, що в тарифах, як і у світовій політиці, розбирають-
ся всі. І роблять це краще за фахівців. Щоб уникнути такої ситуації й 
почути ґрунтовну та правдиву інформацію з перших уст, у Київській 
міській раді профспілок відбувся семінар для працівників житлово-
комунального господарства міста Києва, що його організувало і прове-
ло Управління з соціально-економічних відносин Міськпрофради.  
Розглянуто постанову Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р.  
№ 869 щодо забезпечення єдиного підходу до формування тарифів  
на житлово-комунальні послуги.

Під час сьогоднішньої дискусії стало оче-
видним, що є потреба внести до Регіональної 
угоди деякі зміни. Зокрема, ми наполягати-
мемо на дотації з міського бюджету коштів 
на покриття розбіжностей, які виникають 
сьогодні у тарифній політиці.

Валентина  
БЕЛІНСЬКА –  
голова профспіл-
кової організації 
Управління жит-
лового господар-
ства Печерського 
р-ну м. Києва:

– Тариф 3 гривні 
за квадратний метр 
себе не окуповує. 
Нам часто закида-

ють, що ми є прибутковими організаціями. 
Але це не так. З нинішніми тарифами не 
може бути ніякого прибутку. Ми позбавлені 
навіть можливості купити спецодяг і забез-
печити ним наших працівників. Нашу проф-
спілку турбує чимало питань, що стосуються 
соціального захисту наших працівників. Взя-
ти хоча б службові квартири. У нас в черзі на 
одержання службового житла люди перебу-
вають понад двадцять років. Йдеться, пере-
дусім, про двірників. У Печерському районі 
немає відповідного житлового фонду. Нам 
такі приміщення має надавати місто. Щоб 
підняти престиж професії і зацікавити лю-
дей іти до нас на роботу,  треба їх чимось за-
охочувати. Зарплати низькі, то хоча б житло 
було. Це, до речі,  не в останню чергу впливає 
і на плинність кадрів. 

За підсумками наради Київській місь-
кій державній адміністрації запропонова-
но врахувати в проекті бюджету міста на 
2012 рік суму дотацій на покриття витрат 
між фактично включеною в складову со-
бівартості тарифу на житлові послуги та 
запланованою мінімальною заробітною 
платою для працівників житлово-
комунального господарства міста.

До дискусії в Міськпрофраду були за-
прошені начальник Головного управ-
ління цінової політики Київської 

міської державної адміністрації Василь 
ЯСТРУБИНСЬКИЙ, начальник управління 
цін і тарифів на житлово-комунальні послу-
ги КМДА Ірина БОЙКО, начальник відділу 
тарифів на комунальні послуги Віта ШЕВ-
ЦОВА. Від профспілок були присутні голова 
Київської міської ради профспілок Вален-
тин МЕЛЬНИК, його заступник – Лариса 
ПРЯДКО, керівник Управління з соціально-
економічних відносин Олена ПАНОВА, го-
лова Київської міської профспілки праців-
ників житлово-комунального господарства 
та сфери послуг Тамара КОСТюК, представ-
ники первинних профспілкових організацій 
та фахівці системи житлово-комунального 
господарства.

Під час семінару відбулася відверта й за-
цікавлена розмова щодо поточної ситуації і 
перспектив галузі. Ось що думають з цього 
приводу люди, які щодня стикаються із про-
блемами житлово-комунального комплексу 
і щодня відстоюють інтереси і права його 
працівників. 

Говорить голова галузевої  
профспілки Тамара КОСТЮК:

– Пригаду-
єте, як півро-
ку тому, коли 
підвищували-
ся тарифи за 
житло, в усьо-
му винними 
зробили 
ЖЕКи. Мов-
ляв, саме вони 
відповідальні 
за завищені 
тарифи. Щоб 
запобігти та-
ким звинува-
ченням, і від-
буваються такі зустрічі, як сьогодні.

Хочу відмітити, що останнім часом нам 
вдалося привернути увагу керівництва міс-
та до стану справ у житловій галузі. Бук-
вально тиждень тому в Солом’янській рай-
держадміністрації відбулася зустріч наших 
двірників із Олександром Павловичем ПО-
ПОВИМ. Нашій профспілці вдалося скон-
центрувати увагу очільника міської влади 
на соціальних питаннях: низькій заробітній 

  У малій залі Міськпрофради відбулася зу-
стріч керівництва Міськпрофради з ветерана-
ми праці – активістами профспілкового руху. 
Голова Київської міської ради профспілок Ва-
лентин МЕЛьНиК розповів про актуальні про-
блеми, що хвилюють сьогодні профспілки, а та-
кож про коло питань, що їх вирішує, зокрема, 
Київська міська рада профспілок.  Зустріч від-
булася у теплій невимушеній обстановці. Обго-

ворювалися питання щодо мотивації проф-
спілкового руху, сучасних методів здійснення 
соціаль ного захисту членів профспілок і 
відстою вання їхніх законних прав та інтересів. 
Заступник голови Міськ проф  ради Володимир 
РиЖиХ поінфор мував про ініціативу створити 
при Міськпрофраді Раду ветеранів профспілко-
вого руху. З нагоди Дня людей похилого віку за-
прошені на зустріч ветерани отримали грошо-
ву допомогу від Міськпрофради.

  Київська міська рада профспілок і її 
членські організації взяли участь в акції про-
тесту профспілок, присвяченій Дню бороть-
би з бідністю.

  У Міськпрофраді відбувся семінар із роз-
гляду та професійного роз’яснення Постанови 
Кабміну від 01.06.2011 р. № 869 «Про забезпе-
чення єдиного підходу до формування тарифів 
на житлово-кому нальні послуги». У заході взя-
ли участь голова Київ ської міської ради проф-
спілок Валентин МЕЛьНиК, його заступник – 
Лариса ПРЯДКО, голова Київської міської проф-
спілки працівників житлово-комуналь ного 
госпо дар ства та сфери послуг Тамара КОСТЮК, 
на чальник Головного управління цінової полі-
тики КМДА Василь ЯСТРУБиНСьКиЙ, представ-
ники первинних профспілкових організацій та 
фахівці житлово-комунального господарства 
столиці.

  Київська міська тристороння соціально-
економічна рада розглянула стан виплати за-
робітної плати працівникам комунального під-
приємства «Київпастранс», зокрема причини 
заборгованості із зарплати на цьому підприєм-
стві. Проаналізувавши ситуацію, що склалася, 
учасники засідання запропонували ряд захо-
дів щодо якнайшвидшого погашення боргів по 
зарплаті працівникам «Київпастрансу». Також 
на засіданні було розглянуто організаційні пи-
тання укладення нової Територіальної угоди.   
В роботі засідання взяли участь і виступили го-
лова Київської міської ради профспілок Вален-
тин МЕЛьНиК, начальник Головного фінансо-
вого управління КМДА Володимир РЕПІК, пре-
зидент КМАР Віталій МАЙКО, президент КМОР 
Іван ГОЛОДІВСьКиЙ, генеральний директор та 
керівники підрозділів комунального підприєм-
ства «Київпастранс», начальники управлінь 
КМДА, заступник начальника Головного управ-
ління Пенсійного фонду України у м.Києві, на-
чальник Територіальної державної інспекції 
праці у м.Києві, голови міських галузевих проф-
спілок та первинних профспілкових організа-
цій комунального підприємства «Київпа-
странс».
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Шановні 

 автомобілісти 

та дорожники!

Професійна спілка автомобі-

лістів і дорожників міста Києва 

щиро вітає всіх Вас із професій-

ним святом – Днем автомобіліс-

та і дорожника!

Ваша самовіддана праця, 

професіоналізм, вміння ділити-

ся з людьми хорошим настроєм, 

надаючи послуги з перевезення в міському транспор-

ті, вкрай потрібні нашому суспільству.

Зрозуміло, що негараздів у транспортників і до-

рожників ще чимало. Але ваша робота потрібна лю-

дям, тож сподіваємось, що дуже скоро настане час, 

коли проблемні питання будуть вирішені.

Дозвольте подякувати Вам за відданість своїй 

справі й побажати всім міцного здоров’я, добробуту, 

сімейного затишку. Завжди пам’ятайте: Ви потріб-

ні киянам!
Голова профспілки автомобілістів  

і дорожників міста Києва, Євген КУНАХ
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ВИ ЗапИтуВалИ –  
МИ ВідпоВідаЄМо

 30 жоВтня – 
день аВтоМобіліста і дорожнИка

Адміністрація підприємства вимагає від 
мене написати заяву про те, що я не напо-

лягаю на розслідуванні нещасного випадку, що 
стався зі мною, і в подальшому не вимагатиму 
відповідного акту. Як мені бути? 

Віктор Лавриненко, будівельник

Ст. 22 Закону України «Про охорону праці» та 
ст. 171 Кодексу законів про працю України прямо 
вказують на те, що розслідуватися повинні всі без 
винятку нещасні випадки на виробництві. Береть-
ся чи не береться на облік нещасний випадок, 
складається чи не складається акт за формою Н-1, 
– це вже вторинне. Треба звернути особливу увагу 
на те, що результатом розслідування повинна ста-
ти розробка заходів щодо запобігання надалі ана-
логічним випадкам. Такі заходи можуть бути роз-
роблені після встановлення причин нещасного 
випадку, який уже стався, та, відповідно, які можна 
встановити лише за результатами розслідування. 

 Коли видається одноразова допомога при 
отриманні травми на виробництві та чи 

може бути зменшено її розмір?
Лариса Грицан, пенсіонерка

Згідно ст. 34 Закону України «Про загально-
обов’язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійно-
го захворювання, які спричинили втрату працез-
датності», одноразова допомога призначається в 
разі втрати стійкої професійної працездатності, 
встановленої МСЕК. Фонд соціального страхуван-
ня від нещасних випадків на виробництві прово-
дить одноразову страхову виплату потерпілому, 
сума якої визначається із розрахунку середньомі-
сячного заробітку потерпілого за кожний відсоток 
втрати потерпілим професійної працездатності, 
але не вище чотирикратного розміру граничної 
суми заробітної плати (доходу), з якої справляють-
ся внески до Фонду.

У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного 
випадку або професійного захворювання розмір 
одноразової допомоги його сім’ї повинен бути не 
меншим за п’ятирічну заробітну плату потерпілого 
і, крім того, не меншим за однорічний заробіток по-
терпілого на кожну особу, яка перебувала на його 
утриманні, а також на його дитину, яка народилася 
протягом не більше як десятимісячного терміну 
після смерті потерпілого.

Розмір одноразової допомоги може бути змен-
шено, але не більше ніж на 50%, якщо розслідуван-
ням встановлено, що нещасний випадок стався та-
кож внаслідок порушення потерпілим норматив-
них актів про охорону праці. Відсоток зменшення 
одноразової допомоги встановлює Комісія з охо-
рони праці підприємства, де стався нещасний ви-
падок, а в разі її відсутності – комісія з вирішення 
спорів при виконавчій дирекції Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків.

Слід зазначити, що за рішенням Фонду, розмір 
одноразової допомоги не може бути зменшено в 
разі нещасного випадку із смертельними наслідка-
ми.

Які працівники користуються правом вихо-
ду на пенсію на пільгових умовах, якщо вони 

працюють на підприємстві із шкідливими умо-
вами праці?

Сергій Ярмоченко, електромонтер

Правом виходу на пенсію на пільгових умовах 
користуються працівники, професії яких вказано у 
Списках виробництв, цехів, професій та посад, ро-
бота на яких дає право на державну пенсію на піль-
гових умовах та у пільгових розмірах. Крім того, 
для працюючих до 1992 року необхідно надати до 
Пенсійного фонду довідку про зайнятість на цих 
роботах повний робочий день.

Починаючи із 1992 року підтвердженням за-
йнятості на таких роботах є «Атестація робочих 
місць за умовами праці», що повинна обов’язково 
проводитись роботодавцем на умовах передбаче-
них колективним договором, але не рідше як один 
раз  на 5 років (Постанова Кабінету Міністрів Украї-
ни від 1 серпня 1992 р. №442).

На ваші запитання 
відповідає керівник 
Управління охоро-
ни праці та здоров’я 
Міськпрофради  
Микола ПУЗИРІН.

Дорогі друзі, спілчани!

Організовуючи свою роботу, ми ніколи не забуваємо, що дієвість профспілок 

люди оцінюють за роботою свого профспілкового ватажка, свого профкому, 

того середовища, де формується й реалізовується профспілкове членство. І, зви-

чайно, рівень роботи тут залежить від активності, принциповості голови 

профкому. Мені приємно відзначити, що в переважній більшості вони є справ-

жніми профспілковими лідерами, яких шанують спілчани. Звіти і вибори, які 

відбулися в первинних профспілкових організаціях, вкотре показують, що ба-

гато наших профспілкових лідерів мають хороші організаторські здібності, 

почуття великої відповідальності за справу, проявляють справді бійцівський 

характер та наполегливість у вирішенні злободенних питань.

6 листопада відзначатимемо своє професійне свято – День працівника соціальної сфери. Корис-

туючись нагодою, вітаю всіх із цією подією, бажаю всім щастя, міцного здоров’я, успіхів у роботі. 

Хочу наголосити, що наша територіальна організація робить усе можливе, щоб авторитет Проф-

спілки постійно зростав. В основу своїх взаємовідносин ми покладаємо політику соціального парт-

нерства. Створена Профспілка є дієвою, є взаємодія і консолідація між членами ради, головами пер-

винних профспілкових організацій, а найголовніше – є бажання працювати. Накопичено позитивний 

досвід, напрацьовано певні методи роботи, що дозволяє нам вдосконалюватися в подальшому.

 
Голова Київської міської профспілки  

працівників соціальної сфери України,

 Оксана МАФТУЛЯК

24 грудня 1999 року на базі Київської міської ради проф-
спілки АПК рішенням конференції була створена Київська місь-
ка профспілка працівників агропромислового комплексу.

Сьогодні Київська міська профспілка працівників АПК налі-
чує близько 20 тисяч членів. Як і в усьому суспільстві, в Проф-
спілці працівників АПК іде пошук нових форм і методів роботи, 
відповідно до вимог нинішнього часу.

Серед основних напрямків діяльності Профспілки – спри-
яння економічному і соціальному розвитку трудових колекти-
вів та побудові правової демократичної держави з високими 
економічними стандартами; підвищення ефективності захисту 
соціально-трудових прав працівників через систему колектив-
них договорів і угод та використання механізмів врегулювання 
колективних трудових спорів; забезпечення громадського 
контролю за додержанням безпечних умов праці; організація 
оздоровлення працівників та їхніх дітей, подальший розвиток 
культурно-масової та спортивної роботи; організаційне зміц-
нення галузевої Профспілки.

Основою профспілкової роботи є 105 первинних профспіл-
кових організацій та їхні авторитетні лідери. Усім профспілко-
вим активістам притаманна активна громадянська позиція, 
вміння відстоювати інтереси простих членів.

16 жовтня 2011 р. в Україні святкували День працівників 
харчової промисловості, ефективний розвиток якої є запору-
кою подальшого економічного зростання країни.

У харчовій галузі міста працюють висококваліфіковані май-
стри своєї справи – хлібопекарі, борошномели, кондитери, ви-
робники м’ясної і молочної продукції, безалкогольних напоїв та 
багато інших працівників, які своєю наполегливою працею за-
безпечують ростучий попит киян на харчові продукти.

Завдяки трудовим колективам галузі, які роблять вагомий 
внесок у забезпечення розвитку економіки міста, виготовляю-
чи майже п’яту частину всього обсягу промислової продукції, 
продовольчі товари столичних виробників мають високий по-
пит та відповідають вимогам найвибагливіших споживачів не 
лише внутрішнього, а й зовнішнього ринків, про що свідчить 
постійно ростучий експортний попит на їхню продукцію.

Ефективна робота підприємств галузі зумовлена високою 
відповідальністю і професіоналізмом працівників, сучасним 
рівнем організації виробництва та впровадженням новітніх 
технологій.

Стабільне економічне зростання харчової галузі міста спри-
яло зростанню доходів працівників. Середня заробітна плата 
одного штатного працівника станом на 1 липня 2011 року ста-
новила понад 3,5 тис. грн.

Харчова промисловість має значний виробничий потенці-
ал і спроможна задовольнити потреби населення міста у висо-
коякісних, безпечних для здоров’я та доступних за ціною про-
довольчих товарах.

 6 лИстопада – день праціВнИка соціальної сферИ

 16 жоВтня – день праціВнИкіВ  
харчоВої проМИслоВості

Професійна спілка працівників зв’язку міста Києва 
утворена 20 липня 1975 року на базі первинних органі-
зацій профспілки трудящих: поштового зв’язку, науково-
дослідних інститутів, радіопередавальних та телевізій-
ного центрів, Державного університету інформаційно-
комунікаційних технологій, коледжу зв’язку.

Члени міської профспілки працюють на підприєм-
ствах, в установах і в організаціях, що належать до сфе-
ри управління Міністерства інфраструктури України.

Сучасна соціально-економічна ситуація вимагає від 
профспілки узгоджених і солідарних дій, спрямованих 
на підвищення рівня життя членів профспілки та їхніх 
сімей, тому основним завданням профспілки є:

- захист права на гідну працю, забезпечення повної 
і продуктивної зайнятості;

- суттєве підвищення рівня заробітної плати за ра-
хунок збільшення частки витрат роботодавців на фонд 
заробітної плати;

- викорінення бідності серед працівників галузі;
- запровадження повною мірою основних принци-

пів державної політики в охороні праці, які базуються 
на пріоритетності життя і здоров’я працівників, цілко-
витої відповідальності роботодавця за створення без-
печних умов праці;

- посилення ролі профспілки в трудовому колекти-
ві, здатності ведення рівного діалогу з роботодавцем на 
користь інтересів працівників.

Значна увага приділяється організації оздоровлен-
ня, відпочинку працівників і їхніх дітей, здорового спосо-

бу життя робітників через спортивні змагання з десяти 
видів спорту. 

Серед працівників галузі ведеться активна 
культурно-масова робота. Організовуються різноманітні 
екскурсії, відвідування музеїв, виставок та театрів.

Київська міська профспілка працівників зв’язку 
спільно з головами первинних профспілкових органі-
зацій підприємств, організацій, установ із року в рік по-
новлює форми роботи, спрямовані на зміцнення 
здоров’я дітей працівників галузі, організацію їхнього 
дозвілля через проведення конкурсів-оглядів худож-
ньої самодіяльності, творчості. Захист прав та інтересів 
членів профспілки міський комітет, первинні організа-
ції здійснюють, зокрема, через укладення та реалізацію 
колективних договорів на підприємствах, в організаці-
ях, установах галузі, Регіональну угоду.

Тому 100% працівників галузі охоплені зобов’язан-
нями колективних договорів. Проводиться галузевий 
конкурс на кращий колективний договір, в якому бе-
руть участь усі трудові колективи, а 11 колективних до-
говорів протягом 2005–2010 років стали переможцями 
в міському конкурсі.

У галузі зв’язку немає заборгованості з виплати за-
робітної плати, відзначається зростання її рівня, нада-
ються суттєві додаткові пільги працівникам та їхнім 
сім’ям, а також ветеранам праці, що вже не працюють.

Голова Київської міської профспілки 
працівників зв’язку  

Надія НеФьОДОвА

Київська міська профспілка працівників соціаль-
ної сфери України є структурною ланкою Профспілки 
працівників соціальної сфери України. Створена вона 
30 квітня 2004 року.

21 липня 2005 року її головою обрано Оксану Ва-
силівну МАФТУЛЯК. 24 вересня 2009 року відбулася ІІ 
звітно-виборна конференція Київської міської проф-
спілки, де головою на подальший п’ятирічний термін 
переобрано О. В. Мафтуляк.

Станом на 1 січня 2011 року до складу Київської 
міської профспілки входить 12 первинних профспіл-
кових організацій та 1 об’єднана організація. Із 1 942 
осіб, що працюють у галузі, 1 295, або 66,7%, – члени 
Профспілки. Бажана цифра – 100% – ще попереду, а 
тому постійно ведеться роз’яснювальна робота в тру-
дових колективах, які ще не ввійшли до складу Проф-
спілки працівників соціальної сфери України, щодо 
мотивації профспілкового членства.

Для нас 7 років, що минули з моменту створення, 
були часом випробувань, реалізацій завдань, визначе-
них з’їздами та пленумами Профспілки працівників со-
ціальної сфери України, щодо захисту трудових, 
соціально-економічних прав та інтересів трудящих, по-
шуку своїх шляхів у вирішенні поставлених завдань. 
Попри труднощі та негаразди, пов’язані з процесом від-
окремлення, ми склали іспит на становлення як само-
стійної самодостатньої профспілкової організації.

Головним своїм завданням ми вважаємо боротьбу 
за гідну заробітну плату працівників соціальної сфери. 
Вкрай незадовільним є фінансування нашої галузі за 
«залишковим принципом» і встановлення через це 
нашим фахівцям значно нижчої заробітної плати, ніж у 
працівників інших бюджетних сфер.

Київська міська рада Профспілки працівників со-
ціальної сфери всіма можливими способами намага-
ється виправити таку ситуацію й посилити захист ко-
лективних інтересів працівників. І найважливішими 
інструментами для реалізації цієї мети є колективні 
договори, Галузева та Генеральна угоди. 

Ми намагаємось зробити все можливе, щоб нала-
годити соціальне партнерство. Адже, з огляду на на-
явні в системі установ соціальної сфери проблеми, со-
ціальний діалог допомагає впливати на стабілізацію та 
розвиток галузі, забезпечення соціально-економічних 
прав і гарантій працівників.

Контроль за станом додержання безпечних умов 
праці, трудового законодавства, виконання заходів з 
охорони праці не менш важливі в роботі нашої Проф-
спілки.

Велику увагу Київська міська профспілка та її член-
ські організації приділяють культурно-масовій роботі, 
а саме:  організації відпочинку працівників та членів 
їхніх сімей, розвитку фізичної культури і спорту. Осо-
блива увага приділяється дітям членів Профспілки.

 16 лИстопада – день праціВнИкіВ радіо, телебачення та ЗВ’яЗку

Шановні спілчани, 

колеги!

Щиро вітаю Вас з профе-

сійним святом – Днем праців-

ників харчової промисловос-

ті.
Прийміть глибоку подяку 

за Вашу кропітку та плідну 

працю, професійну майстер-

ність та відданість справі.

Бажаю кожному із Вас стабільної роботи, гід-

ної заробітної плати, міцного здоров’я, добра, зла-

годи, нових звершень на благо народу України.

Голова Ради Київської міської профспілки 

працівників агропромислового комплексу  

Ольга ЛОпАТА
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Міжнародний 
день кредитних 
спілок

НАдАємО пОсЛуГи З ВеБ-диЗАйНу 
Розробка, модернізація, оптимізація  
сайтів.  Подальші обслуговування  
та  просування сайтів  у пошукових системах. 
вул.Хрещатик,16, оф.104 
Тел.:  279 07 57, 098 878 44 00

 Відпочинок та лікування  
в межах України;

 відпочинок в інших  
країнах світу;

 екскурсії та відпочинок  
для  організованих груп туристів;

 екскурсійні тури як по Україні,  
так і поза її межами   
для індивідуальних туристів;

 бронювання готелів,  
продаж квитків; страхування  
для виїзду за кордон.

дп «КиїВпРОФТуР» пРОпОНує:

Чекаємо Вас за адресою: м. Київ,  вул. Хрещатик,  16,  оф. 501,  
тел. / факс: 279-08-97;   htpp// kpt.com.ua 
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3.11 День ракетних 

військ і артилерії

День інженерних 
військ

4.11 День  
залізничника

6.11 День працівника  
соціальної сфери

Міжнародний 
день  
запобігання  
експлуатації  
навколишнього  
середовища під 
час війни  
та збройних  
конфліктів

9.11 День української  
писемності  
і мови

Міжнародний 
день  
боротьби з фашиз-
мом та антисемі-
тизмом

14.11 Всесвітній день  
боротьби  
із захворюванням  
на діабет

16.11 День працівників 
радіо, телебачення 
та зв’язку

Міжнародний 
день, присвячений 
терпимості

17.11 Міжнародний 
день студента

19.11 День працівників  
гідрометеороло-
гічної служби

День  
скловиробника

20.11 День працівників  
сільського  
господарства

Всесвітній день 
пам’яті жертв 
дорожньо-
транспортних  
пригод

Всесвітній день 
дитини

День індустріалі-
зації Африки

21.11 Всесвітній день  
телебачення

22.11 День свободи

25.11 Міжнародний 
день  
боротьби за лікві-
дацію насильства 
над жінками

26.11 День пам’яті 
жертв  
голодоморів

29.11 Міжнародний 
день  
солідарності  
з палестинським 
народом

Щороку кожний третій чет-
вер жовтня, починаючи з 
1948 року, відзначається 

Міжнародний день кредитних спі-
лок. Так, 20 жовтня у всьому сві-
ті святкували Міжнародний 
день кредитних спілок. 
Сьогодні в Україні працю-
ють 630 КС. Однією з них є КС 
«Профспілкова скарбниця», за-
снована членами галузевих проф-
спілкових організацій Київської 
міської ради профспілок для взаєм-
ної підтримки її членів у наданні ви-
гідних та якісних фінансових послуг, 
поєднання інтересів вкладників і по-
зичальників. На сьогодні членами 
кредитної спілки є майже 10 тис. 
спілчан м. Києва.

На відміну від інших фінансових 
установ, кредитна спілка надає креди-
ти на соціальні та споживчі цілі, будів-
ництво та ремонт житла, кредитує ве-
сілля, оздоровлення та навчання. Для 
соціально незахищених категорій на-
селення відсотки по депозитах у кре-
дитній спілці є суттєвою надбавкою до 
заробітних плат і пенсій, можливістю 
підтримати свій родинний бюджет й 
особистий добробут. Тут діють проек-
ти, спрямовані на поліпшення і збере-
ження здоров’я спілчан: кредити на 
придбання очисника води «Ековод» та 
на оздоровлення в Київській бальнео-
лікарні, на які встановлені спеціальні 
знижені відсоткові ставки. Проводять-
ся різноманітні акції, такі, як «Новоріч-
ний кредит та депозит», «Закоханий 
кредит», «Жіноча примха», «Оздоров-
чий», «Йдемо до школи».

У Міжнародний день кредитних 
спілок «Профспілкова скарбниця» 
провела «День відкритих дверей». Усі 
охочі мали можливість детальніше ді-
знатися про роботу кредитної спілки 
та види послуг, які вона надає, ознайо-
митися з новими кредитними та депо-
зитними програмами. Цього дня до 
кредитної спілки завітало близько 200 
членів, поповнили ряди наших спіл-
чан 25 осіб.

http://studiox.com.ua/
е-mail: info@studiox.com.ua

Голова спостережної ради Валентин Мельник вручає  
подяку за активну участь у розбудові «профспілкової 
скарбниці» голові ппо південного поштамту кМд удппЗ 
«укрпошта» людмилі лисенко

День відкритих дверей

із книги відгуків 
і пропозицій

«Профспілкова скарбниця» тісно 
співпрацює із головами профспілко-
вих організацій, керівниками під-
приємств, які через кредитну спілку 
допомагають своїм працівникам ви-
рішувати фінансові питання. На 
знак подяки за небайдужість та ба-
жання допомогти працівникам сво-
їх підприємств, Спостережна рада 
кредитної спілки відзначила ре-
зультати роботи активістів із спів-
праці з кредитною спілкою та наго-
родила їх подяками за активну 
участь у розбудові кредитної спіл-
ки, внесення вагомого вкладу для 
поліпшення її діяльності, сприянню 
збільшення кількості членів спілки 
та розповсюдження інформації про 
КС. Передові позиції зі зростання 
членства вже не перший рік поспіль 
займають профспілки житлово-
комунального господарства, зв’язку 
та енергетики.

Запрошуємо кожного з Вас приєд-
натися до дружної родини кредитної 
спілки «Профспілкова скарбниця» та 
поповнити її ряди вже сьогодні. 

Контактна інформація КС 
«Профспілкова скарбниця»:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 16, 
2-й поверх, 
офіси 201, 202, 203. 
Тел.: 8 (044) 278-08-83, 278-08-21
e-mail: ksps@ukr.net, 
www.ksps.com.ua

Кореспондентові нашої газети вдалося поспілкуватися  
з відвідувачами.

Роман К.: 
«Беру кредит у спілці вже не вперше. За рахунок спіл-

ки придбав додому холодильник, пральну машину, інші 
необхідні речі. Влітку оздоровив дружину і дітей».

Олена П.: 
«Виховую сина одна. Завдяки «Профспілковій скарб-

ниці» маю можливість сплачувати за його навчання в 
університеті».

Наталка Г.: 
«Я вперше скористалася послугами кредитної спілки 

«Профспілкова скарбниця» і дуже задоволена. На позиче-
ні кошти придбала собі гарну дублянку на зиму».

у газеті «київські профспілки»  
(№ 6, жовтень 2011 року) була надрукована 
стаття «профспілкова сторона свої зобов’язання 
виконала». у статтю випадково закралася  
помилка. абзац «про те, що як і раніше  
є затримки з виплатою зарплати і в медиків 
столиці», слід читати:  «не виконується в повно-
му обсязі спільний наказ Мінпраці та МоЗ  
№ 308/519 від 5.10.2005 щодо стану оплати 
праці працівників закладів охорони здоров’я».


