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СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

На варті інтересів киян
Розвиток внутрішнього ринку і підтримка
вітчизняного виробництва в столиці визначено як пріоритетні

21

травня, відповідно до Законів України «Про соціальний діалог в Україні», «Про
колективні договори і угоди», Генеральної угоди та чинного законодавства України, відбулося підписання
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ УГОДИ між виконавчим органом Київської міської
ради (Київською міською державною адміністрацією), Об’єднанням
організацій роботодавців м. Києва
«Федерація роботодавців м. Києва»
та Об’єднанням профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» терміном на 2012 – 2013 роки.
Угода містить сім розділів, які регламентуватимуть і забезпечувати-

муть зокрема, такі важливі для столиці питання, як зайнятість, охорона
праці і здоров’я, розвиток соціальнопобутової сфери, соціальні виплати,
організація оздоровлення, культурного дозвілля та розвиток фізкультури і спорту для киян і членів їхніх
сімей тощо.

Для збереження промислового та
наукового потенціалу міста, розвитку
підприємництва та малого бізнесу
Сторони взяли на себе взаємні
зобов’язання сприяти виконанню
міських цільових програм щодо підтримки товаровиробників усіх форм
власності та періодично виносити ці

питання на засідання Колегії виконавчого органу Київської міської
ради (Київська міська державна адміністрація) та Київської міської
тристоронньої соціально-еконо
мічної ради.
Відповідно до Угоди, модернізація соціальної політики у місті Києві має здійснюватися за рахунок активізації державно-приватного партнерства, поширення сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій, в тому числі технологій
«електронного урядування», стимулювання розвитку підприємництва.
Роботодавці й міська влада взяли на себе зобов’язання інформувати профспілки, колективи підприємств про намічену приватизацію
або проведення реорганізації підприємств та проводити подальші
консультації та переговори з метою
дотримання соціально-трудових
прав та гарантій. А при проведенні
реформування галузей економіки,
реорганізації та ліквідації підприємств забезпечувати виконання заходів щодо соціального захисту

звільнених працівників підприємств, передбачених галузевими
угодами та колективними договорами. За участю представників
профспілок розглядати плани санації збиткових підприємств.
Також Сторони домовились здійснювати контроль за своєчасною виплатою заробітної плати на підприємствах, в установах й організаціях
Києва і сприяти повній ліквідації заборгованості шляхом спільних оперативних дій. Організовувати й проводити комплексні перевірки стану
охорони праці, перевірки з надання
працівникам відповідно до чинного
законодавства пільг і компенсацій
за роботу в несприятливих, шкідливих умовах праці; перевірки виконання вимог законодавства України
щодо режиму праці та відпочинку
неповнолітніх тощо.
Угоду підписали – від міської влади – голова КМДА Олександр Попов;
від роботодавців – голова Об’єднання
організацій роботодавців м. Києва
Руслан Демчак; від профспілок – голова Київської міської ради профспілок Валентин Мельник.

вої сторони – віце-прем’єр-міністр,
міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко; від сторони роботодавців – голова Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні –
Дмитро Фірташ, від профспілок – керівник Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об’єднань, голова
ФПУ – Юрій Кулик.
Угоду укладено на п’ять років.
Підписуючи її, Сторони відзначали,
що за результатами послідовної

реалізації всіх прийнятих на себе
зобов’язань очікуються якісно нові
зрушення на українському ринку
праці, зокрема, зменшення обсягів
тіньового сектора економіки, підвищення продуктивності праці, зменшення диспропорції між попитом і
пропозицією на робочу силу, зменшення дефіциту кваліфікованих працівників; створення робочих місць в
інноваційно-орієнтованих видах діяльності, підвищення мобільності
робочої сили. Угода також має сприяти зменшенню соціальної напруги
в суспільстві, викликаної, зокрема,
безробіттям у депресивних регіонах
та монофункціональних містах. За
рахунок розвитку фермерства, сімейного бізнесу, зеленого туризму планується розширення сфери застосування праці в сільській місцевості.
Новий документ має забезпечити
взаємодію між ринком освітніх послуг та ринком праці шляхом підготовки спеціалістів відповідно до потреб галузей економіки та регіонів,
сприяти модернізації виробництва,
збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, розвитку середнього класу тощо.

Національна
тристороння угода
1 червня поточного року в Києві всеукраїнські
об’єднання організацій роботодавців, професійних спілок, профоб’єднань та Кабінет Міністрів
України підписали Національну тристоронню
угоду про зайнятість та робочі місця

У

года була укладена для визначення й реалізації заходів
на зростання вітчизняної економіки, підвищення рівня зайнятості населення та реалізації конституційного права громадян на гідну
працю та достойний життєвий рівень, збереження та легалізацію наявних і створення нових робочих
місць, повернення в Україну трудових мігрантів, удосконалення трудових відносин між роботодавцями
й найманими працівниками.
Документ підписали: від урядо-

УВАГА! З метою інформування та популяризації діяльності Київської Міськпрофради введено в експлуатацію оновлений web-портал
(офіційний сайт Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок») http://profrada.kiev.ua/.
Для розміщення матеріалів на новому сайті звертатися до Інформаційного управління Київської міської ради профспілок. (Тел.: 279-06-86)
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1 червня – Міжнародний день захисту дітей

Міськпрофрада:
факти, події, коментарі
18 травня
• На базі ДЮСШ «Зеніт» відбулось виїзне засідання членів Молодіжної ради
КМРП. Голова Молодіжної ради Інна Лінчевська поінформувала актив про діяльність Ради за останні шість місяців, а також про зустріч із членами Молодіжної
ради Московської федерації профспілок.
Активісти МР намітили план роботи на

друге півріччя 2012 року, висловили свої
побажання та нові ідеї щодо перспектив
майбутньої роботи. Після закінчення наради відбувся товариський матч із волейболу.

21 травня
• У Київській міській державній адміністрації відбулося урочисте підписання Територіальної угоди на 2012–2013 рр. між владою, роботодавцями та профспілками столиці.

22 травня
• У Міськпрофраді відбулося засідання Київської міської тристоронньої
соціально-економічної ради. Розглянуто хід виконання Програми будівництва
(придбання) доступного житла в місті
Києві на 2010–2017 рр.; стан і упорядкування (зниження) ставок оплати за
оренду земельних ділянок підприємствами, характер діяльності яких спря-

мований на випуск соціальної продукції
та надання соціальних послуг, зокрема
за програмою «Турбота»; хід виконання
зобов’язань розділу 4 Територіальної
угоди в частині сприяння ефективній діяльності та розвитку об’єктів поштового
зв’язку та створенню належних умов надання цих послуг населенню відповідно
до чинного законодавства.

Дитячий
оздоровчий
сезон
розпочато

Репортаж з місця події

29 травня
• У Міськпрофраді відбувся семінар профактиву на тему «Основні положення
проекту Житлового кодексу України».
• У Міськпрофраді відбулася нарада з питань підбиття підсумків конкурсу на
кращий колективний договір. Під час засідання відбулося нагородження переможців конкурсу (докладніше читайте на стор. 4 «Київських профспілок»).
30 травня
• У малій залі Міськпрофради відбулося спільне засідання Мандатної та
Контрольно-ревізійної комісій Київської міськпрофради. Розглянуто питання про
невиконання статутних зобов’язань Дорожньою профспілковою організацією залізничників і транспортних будівельників Південно-Західної залізниці. На засіданні
виступили голова Мандатної комісії Н. Нефьодова, голова Контрольно-ревізійної
комісії Н. Духота, заступник голови Міськпрофради В. Рижих.
31 травня
• Відбулося виїзне засідання президії Міськпрофради. Члени президії на чолі з головою Міськпрофради Валентином Мельником обговорили низку важливих питань, зокрема, результати фінансово-господарської діяльності господарських структур та
спортивних баз, створених Міськпрофрадою; план роботи профоб’єднання на друге
півріччя поточного року; впровадження пластикової картки члена профспілки тощо.

1 червня Київська міська рада профспілок відправила першу групу маленьких киян, дітей членів профспілкових організацій міста Києва,
на відпочинок та оздоровлення у 1-у
зміну, яка триватиме з 1 по 21 червня.

П

рийматимуть наших дітей ДПЗОВ «Кристал» АР
Крим (м. Алушта), де набиратимуться сил та
здоров’я 172 дитини; ДСОЦ «Дружний» Київської області (м. Ірпінь) – тут відпочине 41 дитина; ТОВ
«Водограй» Мукачівського р-ну Закарпатської обл.
прийматиме 60 дітей; ДОТ «Лідер» – 30 дітей.
Усього Київська міська рада профспілок та її членські організації планують влітку цього року оздоровити

понад 30 тис. дітлахів. Для організації оздоровлення дітей профспілками міста були акумульовані кошти місцевого бюджету, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, профспілкового бюджету тощо.
Протягом усього оздоровчого періоду відповідальні
працівники Міськпрофради та її членських організацій
суворо контролюватимуть додержання вимог чинного
законодавства України щодо забезпечення повноцінного відпочинку і оздоровлення дітей: їхнього харчування, умов проживання, організації культурно-виховної,
спортивної роботи і, головне, – додержання правил техніки безпеки перебування дітей у дитячих оздоровчих
закладах. Адже здоров’я і добрий настрій маленьких
киян і, відповідно, їхніх батьків – передусім!

Прем’єра до свята
1червня в Дитячому будинку культури «Юний артемівець» Державної
акціонерної холдингової компанії
«Артем» знову непересічна подія. Силами юних артистів театру «Усмішка», що при ДБК «Юний артемівець»,
була показана вистава «Чіполліно».

1 червня
• Управління з гуманітарних питань, спортивних заходів та міжнародної роботи
Міськпрофради, фахівці членських організацій Мськпрофради провели нараду з
питань забезпечення оздоровлення дітей членів профспілок влітку 2012 року.
5-7 червня
На Трухановому острові, на базі ДЮСШ «Буревісник», відбувся відкритий чемпіонат міста з
академічного веслування – дорослі, молодь до
23 років, юніори – 1994-95 року народження.
Більшість переможців і призерів змагань – вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл Київської міської Ради профспілок.

Понад 20 юних акторів, вихованців цього театру подарували чудову виставу дітям мікрорайону «Сирець»
(Шевченківський р-н м. Києва). Вдячні глядачі були вражені побаченим, дістали цікаві й незабутні враження.
Профспілковий комітет компанії «підсолодив» дитяче свято, нагодувавши всіх – і акторів, і глядачів – солодкими полуницями й черешнями.
Директор ДБК «Юний артемівець» Елеонора Чеботарь, заступник голови профкому компанії «Артем»
Сергій Чумак і начальник відділу роботи з молоддю
«Артему» Віталій Павленко, які також дивилися виставу, подякували діткам і привітали їх зі святом.
Та не лише сьогодні адміністрація й профком Державної акціонерної холдингової компанії «Артем» приділяють увагу дітям своїх працівників. Дієва підтримка
президента компанії – голови правління С. М. Смаля та
голови профспілкового комітету А. Д. Кельїна супроводжує працівників підприємства протягом усього року.
Це всебічна соціальна підтримка батьків; подарунки та
запрошення на свята дітям; пільгове оздоровлення влітку та взимку дітей у власному Дитячому спортивнооздоровчому комплексі ім. Гагаріна, що розташований
на Київщині у м. Ірпіні; а також оздоровлення дітей із
малозабезпечених сімей за пільговими путівками від
Міськпрофради; батьків із дітьми на базі відпочинку
«Сокіл» Київської області; участь у Міжнародному фестивалі профспілки «Тюркметал» (Туреччина) і ще багато чого корисного й цікавого.

наш моніторинг

У пошуках роботи – до центрів зайнятості
Зазвичай, громадяни, які втратили роботу, звертаються до Державної служби зайнятості. Так, 2011 року послугами Київського міського центру зайнятості скористались майже 45 тис. людей. Із 30 тис. осіб,
які перебували на обліку пошуку роботи,
близько 20 тис. одержали статус безробітного, що надає право на отримання матеріального забезпечення. Майже 17 тис. безробітних киян отримували допомогу у
зв’язку з безробіттям. На це витрачено 123
Сайт Міськпрофради: profrada.kiev.ua

млн грн із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття.
Кількість незайнятих киян, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості,
на 1 травня 2012 р. становила 7966 осіб, з них
кількість зареєстрованих безробітних – 7546
осіб.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по м. Києву на 1 травня 2012 р. становив
0,4 % населення працездатного віку. Середня

тривалість зареєстрованого безробіття становила 4,6 місяця.
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами та організаціями до служби
зайнятості, на кінець квітня становила 10,7 тисячі. У загальній кількості вільних робочих
місць кожне п’яте було на підприємствах, які
займаються операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям, кожне сьоме – на підпри-

ємствах переробної промисловості, кожне
дев’яте – на підприємствах торгівлі, ремонту
автомобілів, побутових виробів та предметів
особистого вжитку, кожне десяте – у державному управлінні або в закладах охорони
здоров’я та надання соціальної допомоги.
За сприяння Державної служби зайнятос-

ті у квітні 2012 р. працевлаштовано
1006 осіб. Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку
з безробіттям, в квітні становила 5156 осіб.
Розмір допомоги у зв’язку з безробіттям у
середньому на одного безробітного –
2352 гривні.

За матеріалами Статуправління м. Києва підготувала
Світлана КОНОПАЦЬКА, заступник начальника управління
з соціально-економічних відносин Міськпрофради
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Професійне свято

наші рятівники та спасителі у самі
найтяжчі хвилини нашого життя.
Низькій уклін Вам за Вашу невтомну працю та щире і відкрите серце.
Завдяки Вашій турботі та професіональній майстерності у людини з’являється віра та надія на одужання – і це найголовніше. Велика
Вам вдячність за Вашу людяність і
душевність.
Тож успіхів Вам у цій благородній справі! Бажаємо Вам міцного
здоров’я, наснаги, достатку та
доброго настрою. Хай усе хороше,

зроблене з душею та натхненням,
повертається до Вас сторицею! Нехай кожна мить життя радує своєю неповторністю!
Щастя Вам і добра!
З повагою,
Начальник Головного управління охорони здоров’я
В.А.Мохорєв
Голова Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я
Л.В.Канаровська

ювілейна дата

Київській міській
клінічній лікарні № 4
виповнилося 40 років
За час, що існує в столиці
ця лікувальна установа,
високоякісну й кваліфіковану медичну допомогу
одержали близько 1 млн
киян та жителів інших
міст України, а також закордонні громадяни
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Шановні друзі!
27 травня 2012 року працівники хімічної галузі промисловості України відзначили своє професійне свято – День хіміка.
Хімічна промисловість, яка є важливою складовою національної економіки, маючи значний
науково-технічний, виробничий і кадровий потенціал, найбільшою мірою відчула негативний
вплив фінансово-економічної кризи.
Але навіть за цих обставин сумлінна
повсякденна праця трудових колективів була
спрямована на відновлення виробництва, збереження робочих місць,
соціальних програм. За підсумками січня – березня 2012 року спостерігалося поступове поліпшення внутрішнього споживання хімічної
продукції, частково пожвавився експорт продукції.
Київська міська рада профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості від усього серця вітає всіх працівників, науковців, ветеранів праці хімічного комплексу України з професійним святом – Днем хіміка!
Висловлюємо щиру подяку за відданість обраній справі, відповідальність та наполегливість у справі подолання негативних наслідків кризи, забезпечення зростання виробництва та збереження соціальних програм.
Зі свого боку, Київська міська організація профспілки й надалі захищатиме права та інтереси працівників, контролюватиме додержання трудового законодавства. Відомо, що захищений та впевнений
у завтрашньому дні працівник – це високопродуктивний працівник,
від якого залежить добробут народу!
Бажаємо всім працівникам та їхнім родинам міцного здоров’я,
щастя, злагоди, добра, невичерпних сил і наснаги на здійснення всіх
планів і задумів!
З повагою,
голова Київської міської ради профспілки хімічних та
нафтохімічних галузей промисловості Ірина Стеблюк

День держслужбовця

Б

агато сил, енергії, душі в процесі
будівництва лікарні й поліклініки, у формуванні колективу, підготовці матеріально-технічної бази віддав перший головний лікар комплексу
– заслужений лікар України, учасник
Великої Вітчизняної війни Георгій Михайлович Старостенко.
З 1985 по 1990 рік головним лікарем
був Олег Васильович Бернович. Завдяки енергійності й самовідданості цієї
людини, лікарня стала одним із передових закладів у наданні медичної допомоги дорослому населенню Києва.
З 1991-го і по березень 2012 р. головним лікарем працював Володимир Володимирович Чегусов – загальновизнаний колективом лікарні лідер, талановитий медик, креативний керівник.
Тепер колектив талановитих медиків лікарні №4 очолює Сидоренко
Віктор Володимирович.
Профспілкову організацію лікарні
з 1987 року й дотепер очолює Людмила
Василівна Курко, яка довгий час працювала на передовому краї рятування хворих – у відділенні анестезіології та реанімації. У
її доробку, окрім
повернених до
життя людей, ціла
плеяда учнів, які
успішно працюють у такій складній медичній галузі.
Саме за ініціативою профкому активного розвитку набули такі форми
роботи, як «Наставництво» – допомога
досвідчених фахівців молодим спеціалістам, регулярні конкурси «Кращий
у професії», рух «За здоровий спосіб
життя». Регулярно проводяться спортивні змагання, практикуються виїзди
на природу, екскурсії, вечори відпочинку, зустрічі з цікавими людьми,
концерти, оформляються стенди, стінні газети тощо.
Цей унікальний медичний заклад
має складну розгалужену структуру:
приймально-діагностичне відділення,
рентгенологічне відділення, клінікодіагностична лабораторія, терапевтична клініка, неврологічна клініка,
клініка інфекційних хвороб, відділення інфекційної реанімації, хірургічна
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День хіміка

День медика

Дорогі медичні працівники,
колеги!
Щиро вітаємо Вас зі святом
Дня медичного працівника!
Ви – запорука нашого здоров’я, Ви
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клініка, до складу якої входять клініка травматології та ортопедії, операційний блок, ендоскопічне відділення.
Хірургічне відділення з 1972 року є
базою кафедри госпітальної хірургії
Київського медичного інституту ім.
О. О. Богомольця. 2006 року завідувачем кафедри госпітальної хірургії № 1
обрали доктора медичних наук, професора Бориса Гавриловича Безродного. Основними напрямами наукової
діяльності кафедри є питання хірургічного лікування захворювань печінки, жовчних протоків, підшлункової
залози, лапароскопічна хірургія, хі-

рургія виразкової хвороби й хронічної
венозної недостатності нижніх кінцівок, трансплантації стовбурових клітин тощо.
Відділення відновлювальної ортопедії та реабілітації спинальних хворих функціонує з 1 січня 2000 року, забезпечуючи висококваліфікованою
медичною допомогою з відновлювального лікування хворих із наслідками
травм та захворювань хребта.
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії очолює досвідчений фахівець, відданий своїй справі лікар
Сергій Олександрович Солярик.
На базі цієї медичної установи також функціонують проктологічне,
урологічне, фізіотерапевтичне, патологоанатомічне та пульмонологічне
відділення. Останнє, до речі, було
створене, враховуючи неухильне зростання питомої ваги хвороб органів дихання в структурі захворюваності,
хворобливості та причин смертності
населення України, наказом міністра
охорони здоров’я України як клінічну
базу Республіканського пульмонологічного центру. Ініціатором створення Центру був його директор – академік Юрій Дмитрович Усенко. Завідуючою відділенням з 1978 року призначена кандидат медичних наук, лікар
вищої категорії Олена Семенівна Філіпова.

Шановні державні службовці!
Профспілка працівників державних установ
міста Києва щиро вітає Вас із професійним святом.
Люди, які обирають державну службу, заслуговують на глибоку повагу, адже на їхніх плечах
нелегка ноша відповідальності за добробут і
майбутнє нашого народу.
Від Вашої професійності, наполегливості,
патріотизму, порядності, відданості справі залежить здатність влади захищати національні інтереси, гарантувати
права й свободи громадян, забезпечувати сталий розвиток України.
Сумлінно виконуючи свої обов’язки, керуючись принципами патріотизму, професіоналізму і порядності ви віддано служите народу
України, сприяєте становленню і розбудові України як суверенної, незалежної, демократичної і правової держави. З фахового рівня і чесності кожного з вас, ставлення до людей починається довіра до влади.
Переконані, що реалізація започаткованих змін у системі державної служби на основі як історичних традицій нашого народу, так і
найкращого світового досвіду, стане надійною запорукою для підняття авторитету державної служби на якісно новий рівень, підвищення ефективності роботи державних органів в Україні та досягнення
європейських стандартів рівня життя громадян.
Бажаємо всім Вам міцного здоров’я, щастя, невичерпної енергії,
оптимізму і нових звершень в ім’я України.
За дорученням Президії Київського міського комітету
профспілки працівників державних установ,
голова Профспілки
Віталій Почтовий

День працівника торгівлі
Шановні колеги, друзі!
Київська міська профспілка працівників, підприємців торгівлі, ресторанного господарства,
послуг та суміжних сфер діяльності щиро вітає
всіх працівників торгівлі та ресторанного господарства з професійним святом – Днем працівників торгівлі.
Низький уклін за сумлінну працю: усім, хто
працює сьогодні або працював раніше в системі;
керівникам підприємств, які мобілізовують колективи на високоякісне задоволення потреб киян; профспілковим
активістам за їхню послідовну політику захисту прав та інтересів працівників; молоді, яка зі студентської лави долучається до
організації торговельного обслуговування, впровадження сучасних,
прогресивних форм і методів роботи.
Нехай Ваша плідна праця примножує здобутки нашого міста,
слугує утвердженню ідеалу справедливості, поваги та добра.
Невичерпної енергії, наснаги, нових звершень, щастя, здоров’я й
добробуту Вам, Вашим родинам і колективам.
Голова Київської міської профспілки працівників,
підприємців торгівлі, ресторанного господарства, послуг
та суміжних сфер діяльності
Лідія Слатвінська

Сайт Міськпрофради: profrada.kiev.ua
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ничий музей Національної академії
наук України (директор Ємельянов
Ігор Георгійович, голова профкому
Маніло Валентина Василівна);
•Київський академічний Молодий
театр (художній керівник Мойсеєв
Станіслав Анатолійович, голова профкому Хижна Олена Борисівна);
органів державного управління, місцевого самоврядування та
соціального захисту:
•Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (начальник Супрун Любов Михайлівна, голова профкому
Осіпова Лариса Петрівна);
•Управління праці та соціального
захисту населення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (начальник Гуцол Олександр Євгенович, голова профкому
Амеліна Лариса Панасівна);
•Київський міський центр зайнятості (директор Сухомлин Віктор Борисович, голова профкому Красовська Наталія Миколаївна).

Про підсумки конкурсу
на кращий колективний
договір у 2011 році

Ч

ленські організації Київської міської ради профспілок подали двадцять шість колективних договорів для участі у міському конкурсі на кращий колективний договір, що його організувала і провела Міськпрофрада. Серед них: Київська міська професійна спілка працівників агропромислового комплексу, професійна спілка працівників державних установ міста Києва; Київська
міська професійна спілка працівників житлово-комунального господарства та сфери послуг, Київська міська професійна спілки працівників зв’язку, Київська міська професійна спілка працівників
культури, Київська регіональна організація професійної спілки працівників НАН України, Київська міська організація професійної
спілки працівників освіти і науки України, Київська міська професійна спілка працівників охорони здоров’я, Київська міська організація професійної спілки працівників хімічних та нафтохімічних
галузей промисловості .
Оргкомітет конкурсу на своєму засіданні (15.05.2012 р.) розглянув надані матеріали та визначив переможців і лауреатів за
наступними групами:
до 100 осіб:
•Державне підприємство «Державний резервний насіннєвий фонд
України» (генеральний директор
Дзюба Роман Іванович, голова профкому Тітова Тетяна Миколаївна);
•Державний історико-меморіаль
ний Лук'янівський заповідник (директор Назарчук Віктор Федосійович, голова профкому Семесько Валентина Трохимівна);
від 101 до 500 осіб:
•Комунальне підприємство «Шля
хово-експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автошляхів
та споруд на них Шевченківського
району м.Києва» (начальник управління Рибалка Володимир Мефодійович, голова профкому Мартинко Тамара Іванівна);
•Дочірнє підприємство Публічного акціонерного товариства «Київхліб» «Хлібокомбінат № 2» (директор
Ігнатенко Микола Олексійович, голова профкому Ковальчук Ірина Дмитрівна);

Ресторан
«Міредо»

•Державне підприємство «Готельний комплекс «Київ» Управління
справами Апарату Верховної Ради
України (генеральний директор Трофименко Лариса Сергіївна, голова
профкому Савчук Василь Павлович);
від 501 до 1000 осіб:
•Відкрите акціонерне товариство
«Київмедпрепарат» (виконавчий директор Яцюк Олександр Миколайович, голова профкому Ковальчук
Людмила Анатоліївна);
•Північний поштамт Київської
міської дирекції Українського державного підприємства поштового
зв'язку «Укрпошта» (начальник Осінський Анатолій Денисович, голова
профкому Богдан Людмила Миколаївна);
•Комунальне підприємство
«Житлосервіс «Оболонь» Оболонського району в м.Києві (директор
Лошкарьова Олена Василівна, голова профкому Бойченко Тетяна Анатоліївна);
від 1001 особи:
•Відкрите акціонерне товариство
«Фармак» (генеральний директор
Жебровська Філя Іванівна, голова

Це одне з небагатьох місць у центрі столиці,
де можна зануритись у чарівну атмосферу
живої музики й розміреного спокою.

Ми приймаємо замовлення на проведення банкетів, фуршетів, корпоративних
вечірок і ділових зустрічей.
Щовечора з 19.00 для Вас грають наші піаністи.
Завжди Вам раді.
Наша адреса: вул. Хрещатик, 16
(вхід в арку Будинку Профспілок).
Тел. (044) 360-85-68. www.miredo.com.ua.

Фонд солідарності
Київської міської ради профспілок

Серед закладів, установ, організацій, що фінансуються з бюджету:
освіти:
•Технологічний ліцей Дніпровського району м.Києва (директор
Кіньков Юрій Григорович, голова
профкому Круц Світлана Олександрівна);
•Києво-Печерський ліцей № 171
«Лідер» (директор Кравченко Дмитро
Григорович, голова профкому Жуковська Наталія Миколаївна);
охорони здоров'я:
•Поліклініка № 1 Голосіївського
району м.Києва (головний лікар Подобрій Василь Іванович, голова
профкому Полкопіна Лариса Степанівна);
культури та спорту:
•Національний науково-природ

иiвськi
рофСПIЛКи

Свідоцтво про державну реєстрацію: КУ609-247Р

№6, червень 2012

2 червня

День радіо

3 червня

День святої Трійці
День працівників водного
господарства України

4 червня

12 червня

5 червня

Всесвітній день охорони
навколишнього середовища

6 червня

День журналіста України

10 червня

День працівників текстильної
і легкої промисловості
День працівника фондового
ринку України

14 червня

Всесвітній день донора крові

17 червня

День медичного працівника
День батька

18 червня

День дільничного інспектора
міліції

20 червня

Всесвітній день біженців

22 червня

День скорботи і вшанування
пам’яті жертв війни в Україні

23 червня

День державної служби
Міжнародний олімпійський
день

24 червня

День молоді

25 червня

День митної служби України

26 червня

Всесвітній день боротьби зі
зловживанням наркотиків і їх
незаконним обігом

27 червня

Всесвітній день риболовства

28 червня

День Конституції України

ДП «Київпрофтур»
Спецпропозиції
від «Київпрофтуру»

Головна умова надання кредиту –
наявність рахунку-фактури!
Термін дії акції – з 03 травня 2012 р.
по 31 грудня 2012 р.
Максимальна сума кредиту – 20 000 грн,
терміном на 12 місяців зі знижкою 10%
на річний відсоток.

Головний редактор: Кіра ШПАНЬКО
Фото Наталії ГАНЗЕВИЧ
Адреса редакції:
м. Київ, Хрещатик,16, кімната 401.
Тел.: 279-50-56

День захисту дітей

Почесними дипломами нагороджені – голови міських галузевих
профспілок, підприємств, установ
та організацій:
•Лопата О.І. – Київська міська професійна спілка працівників агропромислового комплексу;
•Почтовий В.С. – Професійна спілка працівників державних установ
міста Києва;
•Костюк Т.О. – Київська міська
професійна спілка працівників
житлово-комунального господарства
та сфери послуг;
•Нефьодова Н.К. – Київська міська
професійна спілка працівників
зв'язку;
•Колодко Л.В. – Київська міська
професійна спілка працівників культури;
•Столяров В.М. – Київська регіональна організація професійної спілки працівників НАН України;
•Яцунь О.М. – Київська міська організація професійної спілки працівників освіти і науки України;
•Канаровська Л.В. – Київська міська професійна спілка працівників
охорони здоров'я;
•Стеблюк І.О. – Київська міська
організація професійної спілки працівників хімічних та нафтохімічних
галузей промисловості.

За детальнішою інформацією
звертайтеся за тел:
278-08-21, 278-08-83, 279-20-73

Газета Об’єднання профспілок, організацій профспілок
у м. Києві «Київська міська рада профспілок»

1 червня

День господарських судів
України
Міжнародний день дітейжертв агресії

Задля поліпшення умов проживання членів кредитної спілки,
зокрема досягнення комфорту в типовій міській квартирі, відчутного зменшення витрат на опалення без значних капіталовкладень – пропонуємо АКЦІЮ «Тепла оселя»:
Ціль кредитування:
•заміна вікон, дверей, батарей;
•встановлення котлів;
•встановлення лічильників на світло
та воду;
•газифікація будинку;
•утеплення фасадів будинків.

Червень

Дипломами лауреатів нагороджені:
•Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району м.Києва (директор Антонюк Тамара Теофілівна, голова профкому
Рудковська Людмила Петрівна);
•Київську міську державну адміністрацію (голова Попов Олександр
Павлович, голова профкому Мозолевська Олена Олексіївна).

КС «Профспілкова скарбниця»

Зробити членський внесок можна за реквізитами:
р/р № 26005329085 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві,
МФО 380805, ЄДРПОУ 02670408

Кп

профкому Олексійчук Павло Володимирович);
•Дирекція оброблення та перевезення пошти Українського державного підприємства поштового зв'язку
«Укрпошта» (директор Ненько Леонід Федорович, голова профкому Загоруйко Марія Вікторівна).

Календар
пам’ятних дат

Віддруковано
у друкарні
ТОВ «Бізнес-Логіка»,
м. Київ, вул. Радіщева, 4
Замовлення 4671

Чорногорія – від 453 євро
за особу на 7 діб
Хорватія – від 541 євро
за особу на 7 діб
Куба – від 349 євро за особу
на 7 діб + авіапереліт
Іспанія – від 520 євро
за особу на 7 діб
Туніс – від 540 доларів
за особу на 7 діб

Тел./факс: 279 08 97
Наклад
5 000 прим.
Розповсюджується
безплатно.

Шановні читачі!
Шпальти газети «Київські профспілки» відкриті для вас.
Телефонуйте, пишіть, приходьте! Ми завжди вам раді.
Ваша думка є важливою для нас.
Сайт Міськпрофради: http//profrada.kiev.ua

