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Звіт

щодо проведеної роботи у 2018 році
Протягом 2018 року
Київська міськпрофрада спільно з членськими організаціями проводили цілеспрямовану роботу щодо захисту соціально-економічних та трудових
прав працівників задля недопущення зниження їх життєвого
рівня та звуження їх
конституційних прав
і гарантій.
Пропозиції щодо дій, спрямованих на вирішення актуальних проблем, що стосуються інтересів найманих працівників, знайшли відображення в постановах Президії Міськпрофради, протоколах засідань Координаційного комітету сприяння
зайнятості населення, протоколах засідань Київської міської тристоронньої соціально-економічної ради, зверненнях до Прем’єр-міністра, Кабінету Міністрів
України, Київської міської державної адміністрації.

Наша боротьба
за права працюючих
12 квітня 2018 року фахівці Міськпрофради солідарно взяли участь в
акції протесту профспілок Полтавщини «Проти свавілля органів державної
влади», яка своїм незаконним рішенням
намагається відібрати Будинок Полтавських профспілок (по вул. Ляхова, 1) та
передати його в оперативне управління
Генеральній прокуратурі України.
26 липня 2018 року Міськпрофрада та
її членські профспілкові організації взяли
активну участь у пікетуванні Окружного
адміністративного суду м. Києва на підтримку дій Полтавської обласної ради
профспілок із захисту майнових прав на
Будинок спілок Полтавської області.
17 жовтня 2018 року, у Міжнародний
день боротьби з бідністю, відбулася наймасштабніша за останні роки Всеукраїнська профспілкова акція.
У профспілковій колонні була представлена майже вся Україна. Київська міська рада профспілок разом з усіма своїми
членськими організаціями була найчисельнішою профспілковою організацією.
Близько 20 тис. трудівників рішуче
висували вимоги до влади: «РОБОТУ,
ЗАРПЛАТУ, ГІДНЕ ЖИТТЯ!».
В обговоренні профспілкових вимог
взяли участь міністр соціальної політики
України Андрій Рева, міністр освіти і науки Лілія Григорович, в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, керівники різних секторів економіки.

За результатами акції відбулася зустріч,
за результатами якої віце-прем’єр-міністром
України Павлом Розенком було надано доручення керівникам інших центральних органів виконавчої влади особисто провести
зустріч з представниками галузевих профспілок та їх об’єднань для обговорення
проблемних питань і вироблення узгоджених пропозицій щодо їх вирішення.
На виконання зазначеного урядового
доручення відбулася низка зустрічей керівників центральних органів виконавчої
влади з профспілками окремих галузей для обговорення проблемних питань, зокрема: 9 листопада – зустріч
керівників автогосподарств, які займаються міжнародними перевезеннями,
представників Асоціації міжнародних
автомобільних перевезень України з
міністром Мінінфраструктури України
В. Омеляном; 13.11.2018 – зустріч державного секретаря Мінсоцполітики України
В. Іванкевича з представниками президії Центральної ради Київської міської
профспілки працівників соціальної сфери
України.
Проведено робочі зустрічі в Мінфіні з
обговорення профспілкових вимог до проекту Держбюджету–2019 в частині мінімальної зарплати та оплати праці державних службовців та в частині забезпечення
фінансування лісового господарства.
6 листопада 2018 року під стінами будівлі Окружного адміністративного суду
м. Києва під час розгляду справи щодо визнання протиправним і скасування Розпорядження Кабінету Міністрів України від
11.01.2018 № 13-р «Про передачу будівлі

профспілок у м. Полтаві Генеральній прокуратурі України» відбулося інформаційне
пікетування. В акції взяли участь понад 200
профактивістів, представників профспілкових організацій Полтави, всеукраїнських
профспілок та профоб’єднань, трудових
колективів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»,
апарату ФПУ.
7 листопада 2018 року профспілки
Закарпаття відбили чергову спробу рейдерського захоплення своєї будівлі в м.
Ужгороді. Вони продовжують боротьбу за
свої майнові права і впевнені в перемозі.

Соціальні акції
За ініціативою Міськпрофради, 19 квітня 2018 року профспілкові об’єднання та
організації, що входять до складу Київської
міськпрофради, провели соціально-екологічну акцію – День довкілля. Відповідні
заходи відбулися на територіях профспілкових спортивних закладів, розташованих
на Трухановому острові.
Відзначаючи День міжнародної солідарності трудящих та з метою привернення уваги громадськості до вирішення нагальних проблем людини праці, 1 Травня
2018 року, за ініціативи Міськпрофради, у
центрі Києва відбулася хода-мітинг.
Участь у заході взяли членські організації Міськпрофради, представники ФПУ,
територіальні профоб’єднання, небайдужі
громадяни міста, а також народний депутат України С.М. Каплін, який є представником ФПУ у Верховній Раді України, та представники Соціал-демократичної партії.
(Продовження на стор. 2)
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Шановна
профспілкова
родино!

Щиро вітаємо вас
із наступаючим
Новим 2019 роком
та Різдвом
Христовим!

П

ід звук новорічних курантів ми перегорнемо чергову сторінку в історії діяльності Київської міської ради профспілок та її членських організацій, сторінку, в
яку ми спільно з вами, день за днем, вписували всі наші дії із захисту трудових, соціальноекономічних прав та інтересів працюючих
спілчан столичного регіону.
2018-й був непростим, але київські профспілки протягом року демонстрували свою
єдність та солідарність перед викликами,
які стояли перед нами.
Тому хотілося б, щоб наступного року здійснилися найзаповітніші бажання кожного
члена профспілки.
Від усієї душі вітаю вас із наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим!
Нехай наступний рік буде насичений яскравими подіями та успішними справами!
Бажаю вам і вашим колективам, щоб кожен новий день був днем перемог і звершень,
приносив радість і натхнення!
Щастя, мирного неба, здоров’я і благополуччя, успіхів у всіх починаннях вам і вашим
близьким в Новому 2019 році!

Голова Київської міськпрофради
Валентин Мельник
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(Закінчення. Початок на стор. 1)

Соціальний діалог
Голова
Київської
міськпрофради
В.П. Мельник входить до складу Національної
тристоронньої соціально-економічної ради
від профспілкової сторони, є співголовою Київської міської тристоронньої соціально-економічної ради, членом Правління Фонду соціального страхування України, заступником
співголови Координаційного комітету сприяння зайнятості населення.
З метою підготовки до укладення нової
Територіальної угоди, протягом 2018 року
сторони соціального діалогу проводили
спільну роботу з напрацювання проекту Територіальної угоди на 2018–2020 роки.
Фахівці Міськпрофради та її членських
організацій є членами постійно діючих тристоронніх дорадчих органів від профспілкової
сторони при НКРЕКП, НКРЗІ, Мінінфраструктури України.
Беручи участь у засіданнях постійно
діючого тристороннього дорадчого органу при НКРЗІ, фахівці Міськпрофради та її
членських організацій, які входять до складу
робочих груп дорадчого органу, при обговоренні питань щодо зміни у поточному році
тарифів на послуги зв’язку, поштові послуги,
доставку періодичних видань відстоювали їх
встановлення на економічно обґрунтованому рівні.
На засідання Президії, Ради, наради з
членськими організаціями для обговорення
соціально важливих питань, зокрема охорони здоров’я, змін в пенсійному законодавстві, надання житлово-комунальних послуг,
цін і тарифів на послуги ЖКГ та якості їх надання, зміни тарифів на проїзд у міському
транспорті загального користування тощо, запрошувалися фахівці центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
експерти.
Здійснюється постійний моніторинг урядових проектів рішень та ініціатив з метою
прогнозування соціальних наслідків рішень,
дій, намірів центральних органів державної
влади з метою оперативного реагування та
упередження порушення трудових, соціально-економічних прав працівників. Відповідні
пропозиції надсилаються Уряду, Комітетам
ВРУ, Верховній Раді України, парламентським
фракціям.
З метою висвітлення для членів профспілок столичного регіону питання щодо шляхів реалізації медичної реформи в м. Києві,
24 травня 2018 року Київська міська рада
профспілок спільно з Київською міською
профспілкою працівників охорони здоров’я
провела засідання круглого столу на тему:
«Про хід реалізації медичної реформи в м.
Києві. Проблеми та перспективи. Реалізація
Урядової програми «Доступні ліки».
14 червня 2018 року в готелі «Турист»
відбулося IV засідання Ради Київської міської ради профспілок, яке провів Голова Міськпрофради Валентин Мельник.
На порядку денному розглянуто та обговорено питання щодо організаційного і
фінансового зміцнення Київської міськпрофради, її членських організацій задля посилення ефективності дій на захист прав членів
профспілок; участі профспілок столичного
регіону у виборах до органів державної та
місцевої влади.
25–26 червня 2018 року в готелі «Radisson
Blu» відбувся дводенний міжнародний семінар «Соціальний діалог на регіональному рівні», який за заявкою Київської міськпрофради провело Представництво ЄС.
Семінар був присвячений розгляду та вивченню пріоритетів і ключових аспектів соціального діалогу на регіональному рівні за
стандартами ЄС та Польщі, тематичному дослідженню джерел фінансування, ролі та місця учасників у цьому процесі.
Сайт Міськпрофради: profrada.kiev.ua

Про роботу Київської
міської тристоронньої
соціально-економічної ради
У 2018 році відбулося 4 засідання КМТСЕР.
На першому засіданні (20 березня ц.р.) сторонами соціального діалогу було обрано головою КМТСЕР терміном на 1 рік голову СПО роботодавців у м. Києві, голову Ради Федерації
роботодавців у м. Києві Андрія Сергійовича
Антонюка.
Протягом 2018 року на засіданнях
КМТСЕР було розглянуто низку важливих соціально-економічних питань м. Києва, а саме:
проблеми в зв’язку з передачею майнового комплексу ПрАТ «Київенерго» до сфери
управління КМДА (щодо невизначеності з
працевлаштуванням працівників теплового
блоку ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 та наявності заборгованості всіх комунальних підприємств перед
ПрАТ «Київенерго»); покращення житлових
умов освітян; прискорення затвердження та
фінансування Комплексної міської цільової
програми забезпечення житлом громадян,
які потребують поліпшення житлових умов,
на 2019–2021 роки; прогнозні показники попиту в кваліфікованих робітниках – випускниках закладів професійної (професійно-технічної) освіти 2018 року для задоволення потреб
столичного ринку праці та забезпечення їх
першим робочим місцем; проект Розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків
у міському пасажирському транспорті, який
працює у звичайному режимі руху»; досвід
Німеччини у проведенні ефективного соціального діалогу між владою, роботодавцями
та профспілками; стан реалізації Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житловокомунальні послуги» (зокрема, з питань наслідків втрати робочих місць працівників житлової системи міста); стан виконання міських
цільових галузевих програм у сфері охорони
здоров’я за I півріччя 2018 року.
Із вищезазначених питань стороною
профспілок надавалися відповідні пропозиції
КМДА.
Особливу увагу було приділено питанню
зміни тарифів на проїзд у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху.
Задля надання висновків щодо економічної обґрунтованості запропонованого розміру
зміни тарифів на проїзд, Міськпрофрадою, в
рамках співпраці з Київською регіональною
профспілкою працівників Національної академії наук України, було залучено до вивчення
матеріалів та розрахунків фахівців ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України.
Проводилася низка спільних консультацій, питання розглядалося Комісією з питань соціально-економічних інтересів і соціального захисту
членів профспілок Київської міськпрофради,
на засіданнях її Президії.
За результатами проведеної роботи Київською міськпрофрадою, за умови впровадження вищевказаного проекту Розпорядження КМДА, було висунуто вимоги до
КМДА щодо виконання таких заходів:
– забезпечення підвищення зарплати
працівникам КП «Київпастранс», КП «Київський метрополітен» не менш ніж на 25% та
посилення соціального захисту працівників
інфраструктури транспорту міста;
– впровадження електронного проїзного
квитка, який дозволить контролювати пасажиропотік, у тому числі пільгових категорій
громадян;
– вивчення маршрутів наземного пасажирського транспорту з метою запровадження нових маршрутів, дотримання графіків
руху.

Про роботу Координаційного
комітету сприяння
зайнятості населення
Протягом 2018 року відбулося 4 засідання
(13.03, 22.05, 22.08, 21.11), на яких розглядалися важливі для столичного регіону питання: стан
виконання у 2017 році Програми зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року; про
сприяння зайнятості громадян, які потребують
соціального захисту і не здатні на рівних умовах
конкурувати на ринку праці; про сприяння зайнятості осіб з інвалідністю шляхом посилення
взаємодії між соціальними партнерами, які опікуються питанням працевлаштування таких осіб;
організація зайнятості молоді в м. Києві; збереження робочих місць для медичних працівників
закладів охорони здоров’я, які утримуються за
рахунок бюджету м. Києва; встановлення тривалості компенсації витрат роботодавцям на
оплату праці працевлаштованих безробітних
громадян – внутрішньо переміщених осіб; реалізація підпрограми «Професійно-технічна освіта»
міської комплексної цільової програми «Освіта
Києва. 2016–2018 роки»; збереження існуючих
робочих місць та створення додаткового попиту
на робочу силу, в тому числі шляхом створення
нових робочих місць за рахунок реалізації інвестиційних та інфраструктурних проектів; щодо переліку підприємств м. Києва для аналізу ситуації
на ринку праці; перелік видів громадських робіт
на 2019 рік та перелік організацій та установ м.
Києва, за участю яких планується організація громадських робіт у 2019 році тощо.
Відповідно до рішень, прийнятих за результатами засідань і зазначених у протоколах,
Київська міськпрофрада надсилала відповідні
пропозиції КМДА.
За ініціативою сторони профспілок, при
КМДА та районних в м. Києві державних адміністраціях створено спеціальні тимчасові комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому безробіттю під час масового вивільнення
працівників.
Також серед позитивних результатів роботи
КМТСЕР, Координаційного комітету сприяння
зайнятості населення, реалізації положень Територіальної угоди можна відзначити те, що
бюджетні установи м. Києва своєчасно отримують заробітну плату, ситуація на столичному
ринку праці залишається однією з найкращих
серед регіонів.

Легалізація зайнятості та
заробітної плати, гідна
праця
Як результат плідної співпраці з місцевою
владою та роботодавцями м. Києва можна
зазначити, що за пропозицією сторони профспілок протягом 2017–2018 років при КМДА та
районних в м. Києві державних адміністраціях створено міжвідомчі робочі групи з питань
легалізації зайнятості та заробітної плати, забезпечення дотримання державних гарантій з
оплати праці, які є постійно діючим дорадчим
органом. Серед основних завдань цих робо-

чих груп є забезпечення легалізації виплати
заробітної плати і зайнятості населення, дотримання державних гарантій з оплати праці
в районах м. Києва, вивчення проблемних питань, що впливають на ці процеси, забезпечення підвищення рівня соціальної захищеності
найманих працівників та відповідальності роботодавців за використання їх праці.

Актуалізація проблемних
питань
Фахівці Міськпрофради брали участь у всіх
заходах, організованих ФПУ та на її запрошення,
зокрема: 15 лютого – у засіданні круглого столу
«Нова політика цін і тарифів на соціально значущі товари і послуги: чи збережено принципи соціальної справедливості?», що відбувся з нагоди
щорічного відзначення Дня соціальної справедливості; 14 березня – у засіданні круглого столу
«Реформа ринку електроенергії. Чи встигнемо?», що відбувся в Українському кризовому
медіа-центрі (в приміщенні міжнародного конгрес-центру «Український дім»); 30 березня – у
засіданні круглого столу в НКРЕКП щодо обговорення стану впровадження нової тарифної методології з розподілу природного газу; 18 квітня
– у семінарі-тренінгу «Школа профспілкових переговірників», організованому ФПУ за сприяння
Фонду ім. Ф. Еберта для членських організацій;
семінарах, засіданнях, робочих нарадах тощо.
11 жовтня 2018 року голова Київської
міськпрофради Валентин Мельник та його
заступник Тетяна Орисенко взяли участь у засіданні круглого столу «Соціальний діалог на
територіальному рівні», який відбувся в готелі
«Русь» за сприяння Фонду ім. Фрідріха Еберта. Мета заходу – забезпечення популяризації
та прозорості роботи тристоронніх соціальноекономічних рад, залучення більш широкого
кола громадськості у реалізації соціального
діалогу на територіальному рівні. Учасники
круглого столу підготували Рекомендації соціальним партнерам щодо посилення регіонального соціального діалогу з питань економічного та соціального розвитку в м. Києві.

Правова та юридична
робота
Протягом 2018 року юридичним управлінням Київської міськпрофради постійно перевірялися на відповідність чинному законодавству
України всі рішення та постанови Президії Міськпрофради. Фахівці управління брали участь у
засіданнях Комісії Київради, робочих групах та
інших допоміжних органах КМДА, з приводу
розгляду питання щодо розірвання договору
оренди земельної ділянки за адресою: м. Київ,
вул. Прирічна, 30. Протягом року здійснювалося представництво інтересів Міськпрофради в
судах всіх юрисдикцій, інших державних органах під час розгляду правових та інших питань, а
також спорів. Забезпечено участь в якості представників інтересів Київської міськпрофради та
членів профспілок в 49 судових засіданнях.
(Продовження на стор. 3)
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(Закінчення. Початок на стор. 2)

Реалізація укладених угод
про співпрацю
У рамках реалізації укладеної на засіданні Президії Міськпрофради 31.01.2017 Угоди з
Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві, протягом поточного року фахівці
Управління брали участь та надавали консультації з пенсійних питань на засіданнях Президії
Міськпрофради, під час проведення виїзних
засідань – консультацій з членами первинних
профспілкових організацій.
Дбаючи про здоров’я своїх спілчан, Київська міська рада профспілок у 2018 році продовжила роботу щодо забезпечення членів
профспілок столичного регіону безоплатними
медичними послугами високої якості – в рамках реалізації Меморандуму з Міжнародним
благодійним фондом «Сприяння розвитку медицини».
На підприємствах, в установах і організаціях
працівники – члени київських профспілок уже
півтора року отримують консультації лікарів, за
необхідності лікувальні окуляри та інші товари
медичного призначення на безоплатній основі.
Медичне обстеження членів столичних
профспілок проводилося шляхом виїзного обслуговування, в денному стаціонарі з медичного обслуговування членів київських профспілок
(який було відкрито 24.10.2017 в приміщенні
Міськпрофради по вул. Стрітенській, 15).
За період реалізації Меморандуму безкоштовне медичне обстеження пройшли близько
6 тис. членів профспілок столичного регіону.
На виконання статутних завдань Київська
міська рада профспілок протягом 2–5 березня
2018 р. провела виїзне розширене засідання Президії в Закарпатській області, на якому
спільно з головами обласних організацій галузевих профспілок було обговорено проблеми
розвитку і перспектив профспілкового руху в
нинішніх умовах, іміджу профспілок, ефективних форм здійснення соціально-економічного
захисту, відстоювання прав та інтересів людей
тощо. Учасники виїзної Президії вивчили перспективи і можливості організації оздоровлення та відпочинку членів профспілок і їх сімей в
Закарпатській області, ознайомились з досвідом роботи дитячих оздоровчих закладів.
Було укладено Угоду про співпрацю двох
регіональних профспілкових об’єднань, яку
підписали Голова Київської міської ради профспілок Валентин Мельник і голова Закарпатської облпрофради Володимир Фленько.
Про зростання довіри до діяльності Київської міської ради профспілок свідчить і те,
що протягом 2017–2018 років до її складу на
умовах договорів про співпрацю на засадах

прямого підпорядкування увійшли низка профспілкових організацій столиці, зокрема: ППО
Вагонної дільниці станції Київ – Пасажирський,
Об’єднана профспілкова організація КП «Київський метрополітен», Київська міська організація Всеукраїнської професійної спілки адвокатів
України, Первинна профспілкова організація
Київської дирекції залізничних перевезень, Київська міська профспілка працівників комунального транспорту, транспортної інфраструктури
та безпеки руху, профспілкова організація працівників Київського коледжу зв’язку, Об’єднана
профспілка працівників ПАТ «Укрпошта» та ін.

Консультативні заходи
для членських організацій
З метою інформування членів первинних
профспілкових організацій щодо змін і новацій
у сфері пенсійного забезпечення, житлово-комунального господарства, з трудових і соціальних
питань тощо, протягом 2018 року Київська міськпрофрада та її членські організації за участю Головного управління пенсійного фонду України в.
м. Києві, Кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» організували й провели низку виїзних нарад – консультацій для працівників первинних
профспілкових організацій підприємств, установ
та організацій, а саме: 23 січня – в ПрАТ «АК Київводоканал»; 30 січня – в Київському вищому професійному училищі швейного та перукарського
мистецтва; 1 лютого та 31 жовтня – в ПО ПАУ в
ДАХК «Артем»; 2 лютого – в ДУ «НМЦ «Агроосвіта»; 20 лютого – в ДУ «Інститут захисту рослин».
Проведення виїзних нарад – консультацій з метою інформування членів первинних
профспілкових організацій щодо змін і новацій
з низки питань триватиме й наступного року.
22.11.2018 начальником фінансового
Управління – головним бухгалтером Київської
міськпрофради організовано та проведено, із запрошенням лектора, інформаційноконсультативний захід огляду останніх нова-

цій у бухгалтерському та податковому обліку
– для головних бухгалтерів членських організацій Міськпрофради та організацій прямого
підпорядкування.
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індивідуальний і розумний підхід до кожно¬го
члена спілки, час оформлення кредиту до 15
хвилин, встанов¬лення дати першого платежу
самим позичальником, можли¬вість дострокового погашення (при цьому проводиться
перера¬хунок у бік зменшення відсотків по кредиту) та перерахування частини заробітної плати
через бухгалтерію підприємства в рахунок погашення кредиту (безготівкове погашення), збільшення суми кредиту за наявності довідки про
доходи членів сім’ї.
А про те, що запропоновані тут послуги дійсно влаштову¬ють людей, свідчить той факт, що
переважна більшість членів КС «Профспілкова
скарбниця» є її постійними корис¬тувачами.
Слід звернути увагу на те, що стати членом
кредитної спілки може ко¬жен спілчанин однієї
з галузевих профорганізацій міста, що вхо¬дять
до складу Об’єднання профспілок, організацій
профспілок у м. Києві «Київська міська рада
профспілок», надавши заяву про вступ до КС
«Профспілкова скрабниця».

Кредитна спілка
«Профспілкова скарбниця»

Молодіжна рада
Міськпрофради

18 жовтня вся кредитно-кооперативна
громадськість України відзначала Міжнародний день кредитних спілок. Цього року своє
про¬фесійне свято та 16-річчя від дня заснування святкувала і Кредитна спілка «Профспілкова
скарбни¬ця» Київської міської ради профспілок.
У цей день фінансову установу відвідали
понад 200 спілчан. Разом з працівниками кредитної спілки в заході взяли участь члени Спостережної ради на чолі з її керівником, Головою
Міськпрофради Валентином Мельником, члени
Ревізійної комісії, численні відвідувачі, які завітали до установи на День відкритих дверей. Відвідувачі отримали вичерпну інформацію щодо
діяльності кредитної спілки, надання фінансових
послуг і запровадження нових продуктів для
членів профспілкових організацій м. Києва. Для
створення атмосфери родинного затишку всіх
пригощали кавою, чаєм та солодощами.
У святковий день було отри¬мано 80 тис.
грн внесків (вкладів) на депозитні рахун¬ки членів кредитної спілки та надано кредитів на суму
майже 200 тис. грн. А в середньому за місяць кредитна спілка видає кредитів на суму 4,5 млн грн.
Усього ж протягом 9 місяців п.р. за цільовим призначенням спілка видала понад 1,5 тис. кредитів,
збільшивши своє членське поле на 440 осіб.
Перевагами Кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» є від¬сутність комісійних та страхових внесків (на відміну від банків), стандартний строк креди¬тування 12 місяців (кредити
можуть надаватися на термін понад 12 місяців
постійним позичальникам, що мають добру кредитну історію), ціна кредиту всього 18,7%, відсутність застави рухомого і нерухомого майна,

29 травня 2018 року в Київській міській раді
профспілок відбулися загальні збори представників молоді членських організацій Київської
міськпрофради, на яких було розглянуто роботу
минулого складу Молодіжної ради та обрано її
новий склад у кількості 19 осіб. Головою Молодіжної ради обрано Олексія Калошина, голову
професійної спілки працівників галузі інформаційного забезпечення, а його заступником – Яну
Маркевич, помічника голови із загальних питань
Київської міської профспілки працівників житлово-комунального господарства та сфери послуг.
29 вересня 2018 року на території ДЮСШ
«Буревісник» було проведено зібрання Молодіжної ради Міськпрофради. На порядку денному розглянуто низку питань, зокрема: створення умов для доступності якісної профспілкової
освіти, сприяння творчому та інтелектуальному
розвитку молоді; формування у молодих членів
профспілок мотивації членства в профспілках
та профспілкової свідомості; створення умов
для можливості ефективного лобіювання інтересів молоді профспілок; формування здорового способу життя молоді; підготовка молоді до
сімейного життя та підтримка молодих сімей;
формування інформаційного простору для реалізації молодіжної програми тощо.
Досягнуто консенсус щодо необхідності не
тільки проведення семінарів для профактивів,
а й розбудови профспілкової культури для молоді, яка в очах юного покоління буде модною
і прогресивною. Одним з можливих варіантів
досягнення цієї мети є постійне функціонування вихідними днями клубів-лекторіїв, які б вабили до себе не тільки допитливу молодь, а й
тих, хто прагне спілкування й активного дозвілля, а також одночасно активне використання
соцмереж, у тому числі відеохостингів. Прийнято рішення щодо взаємодії з КС «Профспілкова
скарбниця» щодо розробки програм молодіжного кредитування для отримання освіти, придбання житла та медичного обслуговування.

Рада ветеранів
Міськпрофради
24 січня та 8 листопада 2018 року відбулися
засідання Ради ветеранів Київської міської ради
профспілок, які провів голова Ради ветеранів В.С.
Рижих. Участь у засіданнях брали Голова Міськпрофради Володимир Мельник та її фахівці.
На засіданнях обговорювалися, зокрема,
розподіл обов’язків між членами Ради ветеранів, план роботи на поточний рік, робота щодо
збору матеріалів та інформації про діяльністьі
Київської міськпрофради з моменту її заснування (у 2020 році з нагоди відзначення 45-річчя
Міськпрофради планується випуск книги).
(Продовження на стор. 4)
Сайт Міськпрофради: profrada.kiev.ua
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(Закінчення. Початок на стор. 3)

Перший конкурс робіт
з рукоділля серед членів
профспілок м. Києва
З нагоди святкування Міжнародного жіночого дня 8 Березня Київська міська рада
профспілок провела виставку-конкурс робіт з
рукоділля серед членів профспілок м. Києва.
Членські організації визначили 70 кращих робіт для участі в міському конкурсі.
Виставка-конкурс відбулася 26 і 27 лютого
у залі засідань Міськпрофради. Члени її галузевих профспілок, представники ФПУ, засобів
масової інформації відвідали виставку рукоділля та дали високу оцінку майстерності виконаних робіт.
Визначення переможців відбулося шляхом таємного анкетування.
Кожен з учасників, чиї роботи були представлені на виставці, отримав пам’ятний сувенір, а переможці – винагороди.

Оздоровлення та
відпочинок дітей
Одним із стратегічних завдань профспілок міста у вирішенні соціальних питань
працюючих визначено організацію якісного,
повноцінного оздоровлення та відпочинку
дітей під час шкільних канікул.
З метою належної та своєчасної підготовки до проведення літньої оздоровчої компанії 2018 року Київською міськпрофрадою
спільно з членськими організаціями було
здійснено необхідні організаційні заходи.
До колективних договорів та угод включено
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питання організації оздоровлення дітей членів профспілок, укладені договори з дитячими оздоровчими закладами. В дитячих оздоровчих закладах, які перебувають у сфері
фінансового та організаційного впливу профспілок, здійснювався постійний контроль за
процесом оздоровлення дітей.
Представники Київської міськпрофради брали активну участь в роботі міського міжвідомчого оперативного штабу з підготовки та проведення літнього оздоровлення, вносили пропозиції
для покращення оздоровчої кампанії.
Улітку 2018 року оздоровлення та відпочинок дітей профспілками міста здійснювались на базі 16 дитячих оздоровчих закладів
на Київщині та 20 – розташованих в регіонах
України.
Профспілковий актив та фахівці Київської
міськпрофради систематично здійснювали
контроль за процесом організації перебування дітей у закладах оздоровлення, дотриманням санітарно-гігієнічних норм, правил техніки безпеки з метою запобігання дитячому
травматизму.
Акумулювавши кошти господарників та
профспілкового бюджету (близько 153 млн
грн), профспілки міста протягом літнього
оздоровчого сезону оздоровили 21528 дітей
(у тому числі Київська міськпрофрада – 1492),
що на 17% більше порівняно з минулим оздоровчим сезоном.
Традиційно профспілки міста опікуються
дітьми пільгових категорій. Згідно з Територіальною угодою в поточному році Київській
міськпрофраді з міського бюджету на оздоровлення дітей пільгових категорій виділено
7 млн 410 тис. грн.
Відповідно до чинного законодавства
України, Київською міськпрофрадою було
вчасно проведено тендер на закупівлю
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послуг дитячих закладів з організації відпочинку, визначено переможців та придбано
путівки до дитячих оздоровчих закладів:
«Лідер» на Київщині, «Шаяни» (Закарпатська обл.), «Патрія» (Одеська обл.). Улітку
поточного року 908 дітей одержали путівки
із частковою оплатою їх вартості. Також путівки отримали найкращі вихованці спортивних
шкіл, переможці змагань, творчих конкурсів,
діти осіб, визнаних учасниками бойових дій.
Серед членських організацій найбільше дітей
влітку 2018 року оздоровили міські профспілки працівників житлово-комунального господарства, освіти і науки, державних установ,
нафтогазової промисловості, енергетиків.
Кредитна спілка «Профспілкова скарбниця» надавала можливість батькам, які є її членами та мають фінансові ускладнення, отримати цільові кредити на оздоровлення дітей.

Спортивні заходи
З 23 по 28 травня в м. Гравелінес (Франція)
проходив чемпіонат Європи з академічного веслування серед юніорів, на якому представниці
спортивної школи з академічного веслування
«Буревісник» Київської міськпрофради вибороли найпочесніше перше місце в класі човнів четвірка розпашна із стерновим у складі Світлани
Скробало, Катерини та Анастасії Устюжаніних,
Яни Очеретяної.
Це історична перемога для України, заслужена перемога українського профспілкового спорту, адже чотири чемпіонки Європи з академічного веслування серед юніорів є вихованками
столичної дитячо-юнацької спортивної школи з
академічного веслування «Буревісник», що розташована на Трухановому острові в центрі Києва
і безпосередньо підпорядкована Київській міськпрофраді.
Вихованок спортивної школи – переможниць чемпіонату Європи у Франції з академічного веслування серед юніорів, їх тренера-
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викладача Кирила Івановича Тимка, директора школи «Буревісник» Анона Сергійовича
Продана, а також заступника директора з
виховної роботи було нагороджено почесними грамотами Міськпрофради на засіданні її
Президії 6 червня 2018 року.
Київська міська рада профспілок запровадила щорічне проведення спартакіади.
27 жовтня 2018 року відбулися перші змагання з 4 видів спорту (волейболу, міні-футболу, настільного тенісу та спортивного доміно). У
змаганнях спартакіади взяли участь близько 100
спортсменів-аматорів з 6 команд різних членських організацій м. Києва.
За підсумками спартакіади загальнокомандну перемогу, кубок переможця і золоті медалі
отримала команда Київської міської профспілки
працівників охорони здоров’я (голова – Канаровська Л.В.). Друге місце в загальному заліку,
кубок і срібні медалі виборола команда профспілки працівників державних установ м. Києва (голова – Почтовий В.С.). Третє місце, кубок
і бронзові медалі отримала команда Київської
міської професійної спілки працівників житлово-комунального господарства та сфери послуг
(голова – Сурмак В.М.).
Київські профспілки планують і надалі проводити змагання серед спілчан столиці з ротацією видів спорту. Запрошуємо об’єднання та
членські організації київських профспілок до активної участі в спартакіаді.

Новорічно-різдвяні
заходи для дітей у період
зимових канікул
На виконання завдань Територіальної угоди,
з метою організації змістовного дозвілля дітей
та підлітків м. Києва під час зимових канікул традиційно Міськпрофрада спільно з членськими
організаціями організували та фінансували проведення Новорічно-Різдвяних заходів для дітей.
За рахунок коштів профспілкового бюджету та
господарників профспілками міста було придбано квитки для дітей до кращих театральноконцертних закладів міста, а також замовлено
солодкі подарунки вітчизняного виробника.
Головну профспілкову ялинку було проведено в Національній музичній академії ім. П.І.
Чайковського, виставу «Різдвяна мандрівка на
Чумацький шлях» відвідали 7500 юних глядачів
столиці та дітей з інших регіонів України. Веселі
масові ігри, змагання, танці, цікавий сюжет та
сучасні технології в оформленні вистави створили по-справжньому святкову атмосферу.
Для дітей середнього та старшого віку було
організовано виставу «Неверленд» в Національному авіаційному університеті. Захоплююча циркова програма, святкове оформлення
дійства залишили незабутні враження у дітей
та їхніх батьків.
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