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ЗАЯВА
Президії Київської міськпрофради про відзначення  

у 2021 році Дня охорони праці в Україні, який за 
рекомендацією Міжнародної організації праці проходить 

під гаслом «Передбачати, готуватися та реагувати на 
кризи – ІНВЕСТУЙМО ЗАРАЗ У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР»

ІЗ ТРАВНЯ ЦІНУ ГАЗУ 
ДЛЯ УКРАЇНЦІВ БУДЕ 
ЗАФІКСОВАНО НА РІК 

Щорічно з метою привернення ува-
ги суспільства, органів державної 
влади, суб’єктів господарювання 

до питань охорони праці в Україні 28 квітня 
відзначають День охорони праці.

Пандемія COVID-19 обумовила вибір 
теми Всесвітнього дня охорони праці у 
2021 році, яка присвячена боротьбі з ко-
ронавірусною інфекцією COVID-19, стра-
тегіям зміцнення національних систем 
безпеки та здоров’я на роботі (далі – БЗР), 
спрямованим на посилення життєстійкості 
та протидії нинішнім і майбутнім кризам з 
урахуванням винесених уроків і набутого 
досвіду в сфері праці.

У 2021 році Всесвітній день безпеки та 

здоров’я на роботі присвячений залученню 
потенціалу елементів системи БЗР, визначе-
них у Конвенції МОП 2006 року про основи, 
що сприяють безпеці та здоров’ю на роботі 
(№ 187). За рекомендацією Міжнародної 
організації праці День охорони праці у 2021 
році проходить під гаслом «Передбачати, 
готуватися та реагувати на кризи – ІНВЕС-
ТУЙМО ЗАРАЗ У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР».

Закликаємо всіх долучитися до відзна-
чення Дня охорони праці в Україні, забез-
печити широку інформаційну кампанію, що 
сприятиме безпеці та здоров’ю на роботі 
працівників, активну участь вашої профспіл-
ки, профоб’єднання, кожної первинної проф-
спілкової організації у цій важливій справі.

За інформацією Голови 
правління Асоціації 
постачальників енер-

горесурсів Артема Компа-
на, з 1 травня 2021 року всі 
побутові споживачі природ-
ного газу будуть переведені 
на річний контракт із фіксо-
ваною ціною ресурсу.

«Ціну газу для насе-
лення буде зафіксовано з 1 
травня поточного року до 
30 квітня наступного. Це до-
зволить застрахувати укра-
їнців від стрибків цін на газ, 
особливо відчутних під час 
опалювального періоду», 
– зазначив Артем Компан. 
Він запевнив, що проце-

дура переходу на річний 
газовий контракт буде мак-
симально комфортною для 
споживачів: «Переведення 
на базовий річний контракт 
відбудеться автоматично, 
щоб люди не витрачали час 
і нерви на збір документів і 
підписання договорів. Умо-
ви оплати в рамках річного 
контракту залишаться не-
змінними: платити за газ 
потрібно буде до 25 числа 
наступного місяця». За його 
словами, ціна газу в рамках 
річного контракту поки що 
не сформована, оскільки 
Національна комісія, що 
здійснює державне регулю-

вання у сферах енергетики 
і комунальних послуг, не 
внесла зміни в Правила по-
стачання природного газу 
побутовим споживачам. 
«Якщо регулятор затвер-
дить найближчим часом 
зміни до Правил поста-
чання, ціна газу за річним 
контрактом стане відома 25 
квітня – за 5 днів до початку 
періоду постачання. Всі по-
стачальники опублікують 
ціну газу за річним контр-
актом на своїх веб-сайтах», 
– запевнив Артем Компан.

За інформацією  
https://bit.ly/3fMmzqC

ВІТАННЯ З 
ВЕЛИКОДНЕМ

Шановні друзі,  
колеги-спілчани!

Прийміть 
сердечні вітання 

зі Світлим 
Христовим 

Воскресінням!!!

Чудо Христового Воскресін-
ня об’єднує всіх нас вірою у 
перемогу світла над тем-

рявою, добра над злом, життя 
над смертю. Це свято спонукає 
кожного ще раз замислитися 
над вічними цінностями хрис-
тиянської моралі, дає нам до-
бру нагоду наповнити свої сер-
ця любов’ю і добротою, зміц-
нює нас духовно.

Хай цей день принесе у вашу 
оселю радість і надію, гарний 
настрій, благополуччя й упевне-
ність у завтрашньому дні.

Хай Воля Господня надихає вас 
на праведні справи, закликає до 
милосердя, додає натхнення і 
сили в ім’я здійснення й процві-
тання України.

Нехай до вашої оселі прийдуть 
здоров’я, любов, щастя, до-
бробут, душа нехай світлішою 
стає, серце пломеніє любов’ю, 
а помисли стануть щирими та 
добрими.

Всіх вам земних благ!

З повагою
Валентин МЕЛЬНИК,  

Голова Київської 
міськпрофради

ПРИВІТАННЯ КИЇВСЬКОЇ 
МІСЬКПРОФРАДИ З НАГОДИ 

ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ ПРАЦІ – 1 ТРАВНЯ

Шановні спілчани!
Шановні ветерани праці і  

профспілкового руху!

Традиційно День праці – 
1 Травня є святом тру-
дящих, яке згуртувало 

їх навколо профспілок та 
єднає у відстоюванні своїх 
соціально-економічних прав 
та інтересів, передусім на 
працю і гідне життя. Воно 
завжди нагадує усім про по-
вагу до працюючої людини.

У День праці, з метою при-
вернення уваги державних 
та місцевих органів влади 
до вирішення нагальних про-
блем людини праці, за ініці-
ативи Київської міської ради 
профспілок 3 роки поспіль 
у м. Києві проходив мітинг. 
Планувалося зробити такий 
захід і цього року.

На жаль, людство вже 
вдруге зустрічатиме цей 
день в умовах світової панде-
мії COVID-19. Через пандемію 
уряди країн, роботодавці, 
профспілки, працівники та 
населення в цілому стикну-
лися з безпрецедентними ви-
кликами та загрозами. Біль-
ше року з цією бідою бореть-
ся все українське суспільство.

У всьому світі відміняють 
масові заходи, щоб не спро-
вокувати нову хвилю зара-
жень коронавірусом. Спіль-
ними зусиллями ми робимо 
все можливе, аби протисто-
яти інфекції.

У День праці профспілки 
столичного регіону як за-
вжди традиційно заявля-
ють про необхідність забез-
печення гідної праці, гідного 
рівня життя громадян, про 
їх право жити в мирному, де-
мократичному суспільстві.

Київська міська рада 
профспілок – наймасовіша 
громадська організація, що 
об’єднує у своїх лавах 42% 
працюючого населення м. 
Києва, представляє і захи-
щає на національному та 
місцевому рівні трудові, со-

ціально-економічні права 
працівників усіх сфер еконо-
міки, дотримання органами 
державної і місцевої влади 
та роботодавцями консти-
туційних прав і свобод гро-
мадян. Вона активно й по-
слідовно виступає за стійке 
економічне зростання, по-
вну зайнятість, якісні робочі 
місця, справедливу оплату 
праці, розширення робітни-
чої демократії, відновлення 
повноцінного соціального 
діалогу на всіх рівнях.

Тільки спільними зусилля-
ми можна забезпечити до-
тримання конституційних 
прав громадян України на гід-
ну працю, житло, заробітну 
плату. Працююча людина не 
повинна бути бідною.

Впевнені, що наша спіль-
на наполегливість і прин-
циповість у відстоюванні 
гідних соціальних стандар-
тів життя буде запорукою 
нових вагомих звершень та 
надалі сприятиме зміцнен-
ню авторитету профспіл-
кового руху.

Нехай щедре тепло вес-
няних травневих днів на-
повнить вас натхненням 
і оптимізмом, подарує ба-
дьорий, радісний настрій та 
додасть сил для нових звер-
шень у ствердженні ідеалів 
добра і справедливості.

Здоров’я та щастя вам 
і вашим родинам, миру та 
злагоди, впевненості у влас-
них силах, принциповості у 
відстоюванні трудових, соці-
ально-економічних прав та ін-
тересів на благо людини праці 
та України!

Вітаючи вас зі святом 
весни, праці, солідарності і 
єднання, ми заявляємо, що 
впевнені у власних силах і 
спроможні вибороти право 
трудового народу на гідне 
життя!
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Протягом січня – квітня поточного 
року при ВО КМР (КМДА) три-
вала робота Тимчасової комісії 

з питань погашення заборгованості із 
заробітної плати (грошового забезпе-
чення), пенсій, стипендій та інших соці-
альних виплат у м. Києві та Міжвідомчої 
робочої групи з питань легалізації за-
йнятості та заробітної плати, забезпе-
чення дотримання державних гарантій 
з оплати праці у м. Києві.

Дотримуючись умов продовжено-
го Урядом карантину, засідання про-
водились в режимі відеоконференції 
(онлайн) з використанням системи 
Zoom. На засіданнях заслуховувалися 
керівники підприємств-боржників, що 
входять до складу державного концер-
ну «Укроборонпром»; державні підпри-
ємства, що входять до сфери управління 
Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України, Міністерства 
культури та інформаційної політики 
України, керівники низки недержавних 
підприємств. Участь у заходах брали ке-
рівництво Київської міськпрофради та її 
членські організації.

На жаль, слід констатувати, що за-
боргованість із зарплати на підприєм-
ствах та в установах м. Києва має тен-
денцію до зростання. За статистичними 
даними, станом на 01.03.2021 загальна 
заборгованість із зарплати на підприєм-
ствах столиці склала 437,9 млн грн (ста-
ном на 01.01.2021 сума заборгованості 
складала 340 млн грн). Заборгованість 
мала місце на 154 столичних підприєм-
ствах-боржниках, а саме: 46 підприєм-
ствах державного сектору економіки 

– 355,3 млн грн (81,1%) та 108 підпри-
ємствах недержавного сектору – 82,6 
млн грн (18,9%). Вчасно не отримали 
заробітну плату 18,3 тис. працівників. 
Київ – єдиний серед регіонів України, 
де відсутня прострочена заборгова-
ність із виплати заробітної плати на ко-
мунальних підприємствах.

За оперативною інформацією, про-
тягом березня 2021 року підприємства-
ми міста, які, за даними органів держав-
ної статистики, станом на 01.03.2021 
перебували в переліку боржників, було 
виплачено 40,8 млн грн простроченої 
заборгованої заробітної плати (за сі-
чень 2021 року та попередні періоди). 
Загалом, завдяки спільним заходам 
протягом січня – березня 2021 року 
підприємствами-боржниками міста ви-
плачено 111,1 млн грн простроченої за-
боргованої заробітної плати.

Найбільшими боржниками із зарп-
лати, ЄСВ та інших соціальних виплат 
є підприємства ДК «Укроборонпром», 
Фонду держмайна України та Мініс-
терства енергетики та вугільної про-
мисловості України. Основні причини 
заборгованості на державних підпри-
ємствах міста – відсутність замовлень, 
арешт рахунків, блокування діяльності, 
затримка платежів від споживачів, від-
сутність коштів.

Як позитив можна зазначити, що 
спільні дії Київської міськпрофради, га-
лузевих профспілок працівників освіти 
і науки, охорони здоров’я, культури, 
державних установ, житлово-комуналь-
ного господарства сприяли тому, що в 
бюджетних установах та організаціях, 

які фінансуються з міського бюджету, 
заборгованість із зарплати відсутня.

За інформацією Головного управ-
ління Держпраці у Київській області, 
Урядом внесено низку змін у норматив-
но-правові акти, які обмежують в пра-
вах Держпраці щодо проведення пере-
вірок господарської діяльності підпри-
ємств-боржників, Пенсійного фонду, ВО 
КМР (КМДА). Для наявності правових 
підстав щодо проведення перевірок 
стосовно порушень трудових прав пра-
цівників, невиплати їм заробітної плати 
необхідно надсилати заяви та звернен-
ня особисто від працівників.

Київська міськпрофрада, її членські 
організації використовують всі можливі 
законодавчі механізми й різні організа-
ційно-правові форми роботи для повер-
нення боргів із заробітної плати праців-
никам підприємств, установ і організацій 
м. Києва: проводиться організаційна ро-
бота із запровадження постійного проф-
спілкового моніторингу виплати заробіт-
ної плати, відповідна інформація надси-
лається до Федерації профспілок України 
для подальшого її направлення до НСПП 
та СПО сторони роботодавців; питання 
щодо погашення заборгованості із за-
робітної плати розглядаються на засідан-
нях президій Київської міськпрофради, 
галузевих профспілкових організацій, 
на нарадах голів профорганізацій; стан 
погашення заборгованості найбільши-
ми підприємствами-боржниками роз-
глядається Комісією з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати (гро-
шового забезпечення), пенсій, стипендій 
та інших соціальних виплат при Міністер-
стві соціальної політики України.

Задля забезпечення достатнього 
правового захисту трудових прав пра-
цівників на законодавчому рівні Ки-
ївська міськпрофрада звернулася до  
народних депутатів України, обраних 
по одномандатних виборчих округах  
м. Києва №.№ 211–223 (суб’єкт ви-
сування – політична партія «Слуга на-
роду»), з пропозицією долучитися до 
роботи над відповідними законопро-
єктами, що перебувають на розгляді в 
комітетах Верховної Ради України.

Також Київською міськпрофрадою, 
як однією із сторін соціального діалогу, 

надіслано звернення голові Київської 
міської державної адміністрації, місь-
кому голові Віталію Кличку з вимогами 
щодо необхідності посилення держав-
ного контролю за додержанням консти-
туційного права працівників на своєчас-
ну та в повному обсязі виплату заробіт-
ної плати керівниками підприємств, що 
здійснюють свою діяльність на території 
м. Києва.

З метою залучення громадськості 
до процесу формування та реалізації 
місцевої політики, забезпечення прозо-
рості та відкритості діяльності Київської 
міської ради, налагоджування систем-
ного діалогу з громадськістю, створення 
умов для участі громадськості у розроб-
ці рішень Київради з важливих питань 
життєдіяльності м. Києва на основі ши-
рокої гласності, порівняння і врахування 
різних думок та пропозицій, Київська 
міськпрофрада зверталася до голови 
ВО КМР (КМДА), міського голови Віта-
лія Кличка, голів депутатських фракцій 
у Київраді з пропозицією внесення змін 
та доповнень у Регламент Київради, за-
тверджений Рішенням Київської міської 
ради від 07.07.2016 №579\579 (із змі-
нами і доповненнями) стосовно прове-
дення щоквартально на сесіях Київради 
відкритих громадських обговорень за 
участю громадських організацій.

10.03.2021 до відділення Націо-
нальної служби посередництва і прими-
рення в м. Києві та Київській області на-
дійшло звернення від трудового колек-
тиву АТ «Київський завод «Радар» про 
виникнення з 15.02.2021 колективного 
трудового спору (конфлікту) між найма-
ними працівниками та адміністрацією 
заводу. Вимоги найманих працівників 
– погасити заборгованість із заробітної 
плати, яка станом на 01.03.2021 скла-
дала 34 млн грн. Відділенням НСПП у  
м. Києві та Київській області було розгля-
нуто надіслані документи та відповідно 
до чинного законодавства, впродовж 
однієї доби видано відповідне розпо-
рядження й надіслано документи до 
центрального апарату Національної 
служби посередництва і примирення. 

11.03.2021 за № 94-р центральним апа-
ратом Національної служби посеред-
ництва і примирення видано Розпоря-
дження про реєстрацію колективно-тру-
дового спору (конфлікту) між наймани-
ми працівниками та адміністрацією АТ 
«Київський завод «Радар».

12.03.2021 працівники апарату Київ-
ської міськпрофради взяли участь в узго-
джувальній нараді з обговорення шляхів 
вирішення проблеми заборгованості із 
заробітної плати в АТ «Київський завод 
«Радар». Захід проходив під головуван-
ням начальника відділення Національної 
служби посередництва і примирення в 
м. Києві та Київській області Даніїла Коцу-
пала, за участю заступника генерального 
директора з управління активами Дер-
жавного концерну «Укроборонпром» 
Мустафи Найєма, голови правління – ге-
нерального директора АТ «Київський 
завод «Радар» Вячеслава Зеленського, 
в.о. голови профспілкового комітету пер-
винної профспілкової організації заводу 
«Радар» Михайла Стойка та членів проф-
спілкового комітету ППО заводу. 

За результатами зустрічі було визна-
чено пріоритетні заходи щодо сприяння 
вирішенню питання погашення заборго-
ваності із заробітної плати перед найма-
ними працівниками заводу «Радар». Згід-
но законодавчих норм сторонами колек-
тивно-трудового спору (конфлікту) укла-
дено Угоду про створення примирної ко-
місії, засідання якої відбулося 17.03.2021 
в АТ «Київський завод «Радар». На захід 
було запрошено представників профіль-
них міністерств – Міноборони та Мінстра-
тегпрому. Наступне засідання примирної 
комісії відбулося 06.04.2021, де було ви-
рішено створити трудовий арбітраж, що 
буде ухвалювати рішення по суті трудово-
го спору (конфлікту).

З метою погашення заборгованості 
із заробітної плати працівникам заво-
ду, ДК «Укроборонпром» виставив на 
продаж цілісний майновий комплекс 
«Дитячий заклад оздоровлення та від-
починку санаторного типу «Дружний» 
АТ «Київський завод «Радар», розташо-
ваний в м. Ірпінь.

ПИТАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, 
ДОТРИМАННЯ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ З ОПЛАТИ 
ПРАЦІ – НА КОНТРОЛІ КИЇВСЬКИХ ПРОФСПІЛОК 

УРЯД ПОСИЛИВ ВИМОГИ ДЛЯ НАДАННЯ 
ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ. ЩО ЗМІНИЛОСЯ?

Отримати житлову субси-
дію в Україні відтепер буде 
складніше. 

14 квітня на своєму позачер-
говому засіданні Кабінет Міністрів 
України прийняв проєкт постанови, 
яким посилив вимоги для надання 
населенню житлових субсидій. 

Так, документ передбачає, що:
• під час призначення житлових 

субсидій будуть враховувати отри-
мані доходи від депозитів, диві-
денди від цінних паперів тощо;

• увагу звертатимуть і на здій-
снення вартісних одноразових 
покупок, купівлю іноземної ва-
люти, банківських металів, на-
явність банківських депозитів, 
перетин кордону тощо;

• скасовується діяльність та 
повноваження комісій, утворе-

них місцевими органами влади, 
які могли нарахувати субсидію в 
окремих випадках тим, для кого 
вона не передбачена.

За прогнозами експертів, ризи-
ком такого жорсткого відбору отри-
мувачів житлових субсидій є нако-
пичення населенням ще більших 
боргів. У свою чергу, зростання за-
боргованості побутових споживачів 
призведе до банкрутства підпри-
ємств ТКЕ в маленьких містах, які 
не зможуть самостійно «витягнути» 
ціни на газ від «Нафтогазу».

Київська міськпрофрада стур-
бована та висловлює обурення, що 
такі рішення Уряду приймаються в 
період пандемії коронавірусу, коли 
багато українців залишилися без 
роботи внаслідок закриття, лікві-
дації та реорганізації підприємств.

u  CОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ 

17 лютого 2021 року Київська 
міськпрофрада та її організації 
прямого підпорядкування взя-

ли участь та підтримали масову акцію про-
тесту Профспілки залізничників і транспорт-
них будівельників України, що відбулася під 
будівлею Кабінету Міністрів України.

Профспілкою було висунуто Уряду 
низку соціально-економічних вимог, се-
ред яких: підвищення заробітної плати 
працівникам галузі з 01.03.2021 – на 15%, 
з 01.07.2021 – на 10%; відміна чотириден-
ного робочого тижня та введення повного 
робочого тижня; безумовне виконання ко-
лективного договору; виплата винагоро-
ди працівникам галузі за підсумками 2019 
року та ін.

Вимоги учасників акції передано до Ка-
бінету Міністрів України.

НАША БОРОТЬБА
АКЦІЯ ПРОТЕСТУ ПРОФСПІЛКИ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ  
І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ
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За інформацією Урядового порталу, 
для збереження цінової стабільності 
на соціально значущі товари Міне-

кономіки України здійснюватиме моніто-
ринг цін на соціально значущі продукти 
та запровадило декларування цін.

До соціально значущих продуктів хар-
чування належать: крупа гречана, цукор-
пісок, борошно пшеничне вищого сорту, 
макаронні вироби вітчизняного виробни-
цтва (вермішель з борошна пшеничного 
вищого сорту), молоко пастеризоване 
жирністю 2,5% (у плівці), хліб житньо-
пшеничний, яйця курячі категорії С1, пти-
ця (тушка куряча), вода мінеральна нега-
зована, масло вершкове жирністю 72,5%.

Мінекономіки України постійно 
веде діалог з виробниками, торговими 
мережами для пошуку інструментів, 
що дозволятимуть уникати можливого 
дефіциту та, як наслідок, подорожчан-
ня продуктових товарів. Так, Міністер-
ством проведено низку консультацій з 
асоціаціями виробників та роздрібних 
мереж, які працюють на цих ринках. За-
значено, що сторони запевнили Уряд 
у повній забезпеченості внутрішнього 
ринку основними видами продоволь-
ства внутрішнього виробництва та го-
товності стабільно постачати на вну-
трішній ринок продукти в необхідних 
обсягах.

Водночас, у Мінекономіки звертають 
увагу на наявність об’єктивних факторів 
зростання цін на продукти через збіль-
шення вартості сировини в усьому світі. 
Зокрема, йдеться про зростання ціни на 
пшеницю на 60%, соняшник на 120%.

Контроль за цінами з боку Уряду – це 
те, чого весь час вимагають профспілки.

Крім того, Мінекономіки, на вико-
нання доручення Уряду, спільно з інши-
ми органами опрацьовує питання щодо 
підвищення прозорості ринку пального 
в Україні, оптових поставок та імпорту. 
Розпочато процедури перевірок закон-
ності функціонування окремих мереж і 
станцій.

УРЯД БУДЕ 
МОНІТОРИТИ ЦІНИ  
НА ПРОДОВОЛЬСТВО

10 березня 2021 року на засі-
данні Уряду було прийнято 
постанову щодо вдоскона-

лення механізмів надання послуг насе-
ленню Державною службою зайнятості 
України.

Зокрема, документом передбачено 
такі зміни:

• підтвердження безробітним намі-
ру перебувати в статусі безробітного в 
період карантину в дистанційному ре-
жимі без необхідності безпосередньо-
го відвідування центру зайнятості;

• збільшення з 10 до 30 днів стро-
ку подання до центрів зайнятості до-
кументів, на підставі яких їм було нада-
но статус у період карантину в режимі 
онлайн;

• впровадження дистанційного 
складання плану працевлаштування;

• отримання права на проходження 
професійної підготовки особами, звіль-
неними з військової служби після участі 
у проведенні АТО до досягнення ними 
пенсійного віку;

• поширення права на отримання 
роботодавцями компенсації за сплату 
ЄСВ за працевлаштування непрацюю-
чих працездатних осіб, які отримують 
державну соціальну допомогу малоза-
безпеченим сім’ям.

В Україні субсидія на оплату по-
слуг житлово-комунального гос-
подарства, зокрема опалення, 

передбачена й на орендоване житло. 
Такою допомогою можуть скористатися 
також студенти.

Орендарі мають право звернутися за 
призначенням допомоги за фактичним 
місцем проживання, додавши договір 
оренди до заяви та декларації. У тако-
му разі субсидія призначається з місяця 
звернення до дати закінчення опалю-
вального сезону, але не більш ніж до 
кінця місяця, в якому закінчується тер-
мін дії договору оренди житла. Також 
цей порядок поширюється на студентів, 
які навчаються у вишах і живуть на орен-
дованих квартирах.

Процедура ідентична, як і у випадку 
з орендарями, якщо вони навчаються за 
денною формою навчання в закладах 
загальної середньої, професійної (про-
фесійно-технічної) освіти, професійної 
передвищої освіти, вищої освіти, про що 
потрібно зазначити в декларації.

30 березня 2021 року у форматі відеоконференції з вико-
ристанням платформи Zoom відбулося перше в цьому 
році засідання Київської міської тристоронньої соціаль-

но-економічної ради.
На порядку денному було розглянуто питання:
1. Про черговість ротації голови Київської міської тристоронньої 

соціально-економічної ради.
2. Про План роботи Київської міської тристоронньої соціально-

економічної ради на 2021 рік.
3. Про стан укладання нової територіальної угоди.
Відповідно до порядку денного та щорічної черговості обрання 

голови КМТСЕР, головою Київської міської тристоронньої соціаль-
но-економічної ради в 2021 році обрано Антонюка Андрія Сергі-
йовича – голову Спільного представницького органу сторони робо-
тодавців на територіальному рівні в м. Києві.

З другого питання порядку денного профспілковою стороною було 
внесено пропозицію щодо розгляду у II кварталі 2021 року на засіданні 
КМТСЕР питання щодо підтримки та захисту вітчизняного виробника, 
ситуації з продажу земельної ділянки АТ «Фармак». Пропозицію під-
тримано сторонами соціального діалогу. Також із вказаного питання 
Київська міськпрофрада звернулася до депутатських фракцій Київради.

За результатами засідання, департамент соціальної політики 
ВО КМР (КМДА), як відповідальний координатор роботи з підготов-
ки та укладення нової територіальної угоди, звернувся до Київської 
міського голови Віталія Кличка щодо зустрічі сторін соціального 
діалогу для обговорення кроків з укладення нової теругоди. Буде 
відновлено роботу спільних робочих комісій з підготовки та укла-
дення нової територіальної угоди з метою остаточного узгодження 
редакцій низки спірних питань, що стосуються працівників галу-
зі охорони здоров’я та освіти, а також узгодження та актуалізації 
пунктів проєкту теругоди.

УРЯД 
УДОСКОНАЛИВ 

МЕХАНІЗМИ 
НАДАННЯ 

ПОСЛУГ У СФЕРІ 
ЗАЙНЯТОСТІ 
НАСЕЛЕННЯ

СУБСИДІЯ  
НА ОРЕНДОВАНЕ 

ЖИТЛО

ЗАСІДАННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТРИСТОРОННЬОЇ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РАДИ

1 квітня 2021 року на засіданні Уря-
дового комітету з питань реінтегра-
ції тимчасово окупованих територій 

та соціальної політики було ухвалено та 
рекомендовано внести на розгляд Уряду 
розроблений Мінекономіки законопро-
єкт «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо дерегуляції 
трудових відносин». За час підготовки та 
доопрацювання законопроєкт встиг ви-
кликати широкий резонанс серед пра-
цівників і в професійних спілках, оскільки 
він звужує права та гарантії, гарантовані 
Конституцією України. Пастками законо-
проєкту є скорочення вільного часу пра-
цівників, зростання матеріальних ризи-
ків, руйнування профспілок; спрощення 
звільнення працівників, зникнення по-
стійної праці, поширення випробувань.

Київська міськпрофрада звернула-
ся до членів Уряду з вимогами не під-
тримувати проєкт Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо дерегуляції трудових 
відносин» у редакції Мінекономіки, при-

вести його у відповідність до Конституції 
України, норм міжнародного актів, про-
довжити консультації з профспілками 
для пошуку взаємоприйнятних рішень в 

інтересах людини праці, бізнесу і держа-
ви задля недопущення звуження трудо-
вих прав і гарантій прав працівників та їх 
представників.

«НІ!» ДРУГІЙ ХВИЛІ НАСТУПУ ВЛАДИ 
НА ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ І ПРОФСПІЛОК
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5 лютого 2021 року Прези-
дент України підписав За-
кон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів 
України щодо обліку трудової ді-
яльності працівника в електронній 
формі» № 1217-IX, який набирає 
чинності з 10 червня 2021 року.

Документ запроваджує облік 
трудової діяльності працівників в 
електронній формі, використання 
цих відомостей для підтвердження 
наявного стажу роботи для укла-
дення трудового договору, призна-
чення пенсій тощо. Також на зако-
нодавчому рівні врегульовується 
питання щодо автоматичного при-
значення пенсії за віком через осо-
бистий електронний кабінет особи 
на веб-порталі електронних послуг 
Пенсійного фонду України.

Таким чином, удосконалю-
ється та реформується система 
обліку трудової діяльності праців-
ників, що передбачає поступову 
відмову від паперових трудових 
книжок.

Законом України передбачено 
п’ятирічний перехідний період, 
протягом якого до Державного 
реєстру мають бути внесені ві-
домості з паперових трудових 
книжок. Упродовж цього часу за-

стосовуватиметься як паперова 
трудова книжка, так і електронна 
форма вже наявних або внесених 
відомостей із вказаного реєстру.

Також документом запро-
ваджується можливість автома-
тичного призначення пенсії без 
особистого звернення особи із 
збереженням права відстрочення 
виходу на пенсію.

Такі зміни дадуть змогу змен-
шити витрати роботодавців на 
ведення паперового документо-
обігу, спростять доступ до інфор-
мації про набутий стаж праців-
ників для призначення виплат за 
загальнообов’язковим державним 
соціальним страхуванням, насам-
перед у випадку тимчасової втрати 
працездатності. Також це спрос-
тить врахування даних стосовно 
освіти, кваліфікації працюючого 
населення, зокрема молоді, для 
забезпечення узгодження пропо-
зицій, що існують на ринку праці, 
та планування підготовки чи пере-
підготовки фахівців за актуальними 
напрямами. Крім того, усуваються 
можливі ризики й негативні наслід-
ки втрати трудової книжки, її фізич-
ного пошкодження, фальсифікації 
та внесення недостовірних відо-
мостей до цього документа.

На розгляд Спільного 
представницького орга-
ну об’єднань профспі-

лок  надійшов проєкт Закону 
України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих ак-
тів України щодо оптимізації 
функцій Фонду соціального 
страхування України», яким 
пропонується внесення карди-
нальних змін до Закону Украї-
ни «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страху-
вання» (№ 1105-XIV).

Вказаний законопроєкт 
містить низку вкрай негатив-
них змін, спрямованих на 
звуження прав застрахованих 
осіб, що заборонено статтею 
22 Конституції України. Так, зо-
крема, запропоновано: внести 
зміни у розмірах допомоги по 
тимчасовій непрацездатності 
залежно від страхового стажу 
(50% середньої зарплати – за-
страхованим особам, які ма-
ють страховий стаж до 5 ро-
ків; 60% середньої зарплати 
– застрахованим особам, які 
мають страховий стаж від 
5 до 10 років; 70% середньої 
зарплати – застрахованим 
особам, які мають страховий 
стаж від 10 до 15 років; 80% 
середньої зарплати – застра-
хованим особам, які мають 

страховий стаж від 15 до 20 
років; 100% середньої зарпла-
ти – застрахованим особам, 
які мають страховий стаж 
понад 20 років); перекласти 
тягар виплати лікарняних на 
роботодавців – за кошти Фон-
ду соцстраху запропонова-
но виплачувати допомогу по 
тимчасовій непрацездатності 
починаючи з 11-го дня непра-
цездатності (замість нині ді-
ючої норми із 6-го дня), тому 
роботодавці почнуть оплачу-
вати листки непрацездатності 
за перші 10 днів тимчасової 
непрацездатності; не оплачу-
вати лікарняні листки праців-
никам, які захворіли в період 
простою підприємства; змен-
шити термін звернення за 
призначенням матеріального 
забезпечення до 6 календар-
них місяців з дня відновлення 
працездатності (замість діючо-
го терміну 12 місяців); усклад-
нити процедуру забезпечення 
страхових виплат; нівелювати 
участь сторін соціального діа-
логу в управлінні Фондом соці-
ального страхування, обмеж-
ити функції правління Фонду 
та ін.

Київська міськпрофрада 
не підтримала цей законо-
проєкт. З метою віднайдення 

спільної аргументованої по-
зиції профспілкової сторони 
щодо законопроєкту, 13 квітня 
2021 року в Будинку профспі-
лок відбулась онлайн нарада 
(з використанням платформи 
Zoom) за участю представників 
профоб’єднань та членів прав-
ління Фонду соціального стра-
хування. За результатами на-
ради та згідно спільно прийня-
того рішення, СПО об’єднань 
профспілок направлено від-
повідь Мінсоцполітики про те, 
що вказаний законопроєкт не 
підтримано в запропонованій 
редакції. СПО об’єднань проф-
спілок не підтримує пропози-
ції щодо обмеження повнова-
жень правління Фонду; стосов-
но виплат, що погіршують со-
ціальний захист застрахованих 
працівників; а також пропонує 
низку постатейних зауважень 
до проєкту.

15 квітня 2021 року в Мін-
соцполітики відбулися кон-
сультації сторін соціального 
діалогу з обговорення проєкту 
Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо оптиміза-
ції функцій Фонду соціально-
го страхування України», де 
профспілкова сторона пред-
ставила свою позицію.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛІКУ 
ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРАВОЗАХИСНА РОБОТА 

НЕ ДОПУСТИМО 
ПОРУШЕННЯ ПРАВ 

ПРАЦІВНИКІВ! 

З метою підвищення ефектив-
ності правового захисту трудо-
вих, соціально-економічних 

прав та інтересів членів галузевих 
профспілок у м. Києві, в апараті 
Київської міськпрофради створе-
но Відділ правового забезпечення 
(далі – Відділ), що розпочав свою 
роботу 1 лютого 2021 року.

Основними завданнями Відділу 
є правовий захист прав та законних 
інтересів профспілок, організацій 
профспілок у м. Києві та апарату 
Київської міськпрофради, а також 
надання інформаційно-методичної 
правової допомоги членським ор-
ганізаціям Київської міськпрофради 
з питань здійснення громадського 
контролю за виплатою заробітної 
плати, додержанням законодавства 
про працю та охорону праці. 

Відділ сприяє навчанню проф-
спілкових кадрів у м. Києві та спіль-
но з членськими організаціями Ки-
ївської міськпрофради забезпечує 
підвищення рівня їх знань щодо 
правового захисту.

Сучасні практичні потреби пра-
возахисної роботи профспілок об-
говорено на робочій нараді з фа-
хівцями правових служб членських 

організацій Київської міськпрофра-
ди, що відбулась 18 лютого 2021 
року в приміщенні міськпрофради.

Учасники заходу висвітли-
ли стан правового захисту тру-
дових, соціально-економічних 
прав та інтересів членів галузевих 
профспілок у м. Києві. Відзна-
чили важливість інформаційно-
роз’яснювальної роботи щодо 
застосування законодавства про 
працю в умовах карантинних об-
межень. Так, у членів профспілок 
виникало багато запитань щодо 
оплати часу простою, забезпечення 
засобами індивідуального захисту, 
тривалості надання відпусток без 
збереження заробітної плати тощо.

Особливу увагу привернули 
проблемні питання здійснення гро-
мадського контролю за додержан-
ням законодавства про працю, що 
потребують вирішення на законо-
давчому рівні.

За результатами заходу досяг-
нуто домовленості про необхід-
ність посилення взаємодії Київської 
міськпрофради з територіальни-
ми органами державного нагляду 
(контролю) у сфері соціально-тру-
дових відносин.

13 квітня 2021 року парламентом при-
йнято Закон України «Про внесен-
ня змін до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування» щодо соціального захисту у разі на-
стання тимчасової непрацездатності» (проєкт № 
5187). Законом відновлено право застрахованих 

осіб отримувати матеріальну допомогу за страхо-
вим випадком «тимчасова непрацездатність вна-
слідок захворювання або травми, не пов’язаної з 
нещасним випадком на виробництві». Цей Закон 
набере чинності з дня, наступного за днем його 
опублікування, та буде введений в дію з 30 червня 
2021 року.

ВИМОГИ 
ПРОФСПІЛОК 
ВРАХОВАНО! 
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Одним з основних по-
казників стану охорони 
праці, забезпечення 

безпечних та здорових умов 
праці на підприємствах є рівень 
виробничого травматизму.

За 2020 рік до управління 
виконавчої дирекції Фонду со-
ціального страхування у м. Києві 
(за оперативними даними) на-
дійшли 4726 повідомлень про 
нещасні випадки (з них 3938 – 
про випадки гострого професій-
ного захворювання), під час яких 
постраждали 4762 особи, в тому 
числі 203 із смертельним наслід-
ком (з них 27 внаслідок гострого 
професійного захворювання).

За результатами розсліду-
вання нещасних випадків, які 
сталися і розслідування яких за-
вершено у звітному періоді, сто-
совно 592 потерпілих складено 
акти про страхові нещасні випад-
ки за формою Н-1/П (пов’язані з 
виробництвом). Із загальної кіль-
кості страхових випадків – 14 із 
смертельним наслідком.

Рівень виробничого трав-
матизму за 2020 рік, порівняно 
з 2019-м, збільшився на 219 
випадків (37%). Це зумовлено 
інфікуванням медичних та ін-
ших працівників, робота яких 
пов’язана з виконанням про-
фесійних обов’язків в умовах 
підвищеного ризику зараження 
на гостру респіраторну хворобу 
COVID-19, спричинену коронаві-
русом SARS-CoV-2.

Із загальної кількості нещас-
них випадків/гострих профе-
сійних захворювань 48,6% (288 
постраждалих, в тому числі 3 
померлих) складають гострі про-
фесійні захворювання внаслідок 
зараження COVID-19. При цьому 
кількість інших страхових нещас-
них випадків зменшилась на 69 і 

склала 304 випадки, за результа-
тами яких складено акти за фор-
мою  Н-1/П.

Найбільшу кількість страхо-
вих нещасних випадків зареє-
стровано у Дніпровському (126 
випадків, або 21,2% від загальної 
кількості травмованих), Шев-
ченківському (100 випадків, або 
16,9%), Печерському (88 випад-
ків, або 14,9%), Оболонському 
(64 випадки, або 10,8%) районах.

Серед причин страхових не-
щасних випадків переважають 
організаційні – 41,89% (248), 
через психофізіологічні причини 
сталося 19,09% (113) нещасних 
випадків, технічні причини – 
4,78% (28), техногенні, природні, 
екологічні та соціальні причини 
– 6,25% (37), інші – 28,04%) (166).

У 2020 році на підприєм-
ствах з найбільшим рівнем трав-
матизму велика кількість страхо-
вих нещасних випадків сталися 
на таких підприємствах:

– Комунальне некомерцій-
не підприємство «Київська місь-
ка клінічна лікарня № 3» вико-
навчого органу Київської міської 
ради (Київської міської держав-
ної адміністрації) – 68 випадків;

– Комунальне некомерційне 
підприємство «Олександрівська 
клінічна лікарня м. Києва» вико-
навчого органу Київської міської 
ради (Київської міської держав-
ної адміністрації) – 39 випадків;

– Комунальне некомерцій-
не підприємство «Київська місь-
ка клінічна лікарня № 8» вико-
навчого органу Київської міської 
ради (Київської міської держав-
ної адміністрації) – 34 випадки;

– ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» – 32 
випадки;

– Підприємство з іноземними 
інвестиціями «МАКДОНАЛЬДЗ 
ЮКРЕЙН ЛТД» – 25 випадків;

– Комунальне некомерцій-
не підприємство «Київська місь-
ка клінічна лікарня № 9» вико-
навчого органу Київської міської 
ради (Київської міської держав-
ної адміністрації) – 19 випадків;

– Комунальне некомерцій-
не підприємство Київської об-
ласної ради «Київський облас-
ний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини ката-
строф» – 17 випадків.

За даними Державної служ-
би України з питань праці, за 2 мі-
сяці 2021 року на підприємствах 
м. Києва сталися 39 нещасних 
випадків, що на 4 випадки біль-
ше аналогічного періоду 2020 
року. Викликає занепокоєння рі-
вень виробничого травматизму із 
смертельним наслідком. За 2 мі-
сяці 2021 року на підприємствах 
м. Києва сталися 9 смертельних 
нещасних випадків, що є найбіль-
шим показником серед областей 
України. За 3 місяці 2021 року – 16 
смертельних нещасних випадків.

Відповідно до статті 34 Зако-
ну України «Про охорону праці» 
та статті 263 Кодексу законів про 
працю України, до повноважень 
місцевих державних адміні-
страцій у сфері охорони праці в 
межах відповідної території на-
лежить забезпечення виконання 
законів та реалізація державної 
політики в сфері охорони праці, 
здійснення контролю за додер-
жанням нормативних актів про 
охорону праці. На сьогодні служ-
ба охорони праці Київської місь-
кдержадміністрації не відпові-
дає вимогам чинного законодав-
ства України з охорони праці, не 
підпорядковується роботодавцю 
згідно із Законом України «Про 
охорону праці». Відділ з питань 
охорони праці Київської міської 
ради (Київської міської держав-

ної адміністрації), який функці-
онував до 2015 року, ліквідова-
ний, служба охорони праці м. 
Києва представлена сектором з 
питань охорони праці, який вхо-
дить до складу Департаменту 
міського благоустрою виконав-
чого органу Київської міськради.

Ліквідовано також відділи з 
питань охорони праці у район-
них у м. Києві державних адмі-
ністраціях, у яких питання реалі-
зації державної політики у сфері 
охорони праці покладено на сек-
тори з питань охорони праці або 
на одного головного спеціаліста. 

Така ситуація негативно 
впливає на стан безпеки та гі-
гієни праці на підприємствах, в 
установах та організаціях м. Ки-
єва, можливості повною мірою 
реалізувати Київською міською 
та районними державними ад-
міністраціями функції у сфері 
охорони праці, що призводить 
до зростання виробничого 
травматизму на підприємствах  
м. Києва.

Київська міськпрофрада на-
правила листа голові Київської 
міської державної адміністрації 
Віталію Кличку щодо віднов-
лення структурного підрозділу з 
питань охорони праці Київської 
міської державної адміністрації, 
як самостійного структурного 
підрозділу з безпосереднім під-
порядкуванням профільному 
заступнику голови Київської 
міськдержадміністрації, а також 
збереження або створення окре-
мих підрозділів з питань охоро-
ни праці у складі районних у м. 
Києві державних адміністрацій.

Важливість забезпечення 
безпеки на робочих місцях, 
зниження виробничого травма-
тизму розуміють у всьому світі. 
Міжнародна організація праці 

оголосила 28 квітня Всесвітнім 
днем охорони праці, щоб при-
вернути увагу світової громад-
ськості до питань охорони пра-
ці, а також до того, яким чином 
створення та просування культу-
ри охорони праці може сприяти 
зниженню щорічної смертності 
на робочому місці. Вперше цей 
день відзначався у 2003 році.

28 квітня у більш ніж 100 
країнах світу проводяться захо-
ди, спрямовані на привернення 
уваги громадськості до невирі-
шених проблем охорони праці.

Указом Президента Украї-
ни від 18 серпня 2006 року № 
685/2006 Всесвітній день охо-
рони праці, об’єднання людей 
довкола проблеми збереження 
життя і здоров’я працівників офі-
ційно визнаний в Україні.

Київська міськпрофрада під-
тримує міжнародну спільноту 
в тому, що здорові та безпечні 
умови праці – це стратегічне за-
вдання, яке стоїть перед держа-

вою, бізнесом, профспілками.
Належне ставлення до осо-

бистої безпеки необхідно вихо-
вувати з дитинства. 1 квітня 2021 
року було проведено засідання 
журі фіналу X Всеукраїнсько-
го конкурсу дитячого малюнка 
«Охорона праці очима дітей – 
2021». Головною метою конкур-
су є привернення уваги дітей та 
молоді до питань охорони праці, 
а основне завдання – це фор-
мування у них свідомої позиції 
щодо значення здорових і без-
печних умов праці, акцентування 
їх уваги як майбутніх працівників 
на виробничих небезпеках і ри-
зиках, профілактика виробничого 
травматизму через наголошення 
на важливості формування висо-
кої культури безпеки праці.

Проведення конкурсу до-
поможе сформувати у підрос-
таючого покоління свідоме та 
відповідальне ставлення до 
особистої безпеки та безпеки 
інших на робочих місцях.

БЕЗПЕКА НА ВИРОБНИЦТВІ

СПОРТИВНІ ПЕРЕМОГИ
Навчально-тренувальна робота ДЮСШ 

із академічного веслування «Буревіс-
ник» Київської міськпрофради розпо-

чинається взимку у закритих приміщеннях на 
веслувальних тренажерах Concept-2. Дотри-
муючись рекомендацій МОЗ України школа 
активно бере участь в спортивно-масових за-
ходах. Так, 30 та 31 січня 2021 року пройшов 
чемпіонат міста з веслування на ергометрах 
(м. Київ, Легкоатлетичний манеж). Загалом у 
змаганнях взяли участь 328 спортсменів, від 
ДЮСШ з академічного веслування «Буревіс-
ник» – 114 спортсменів, або 34% від загальної 
кількості учасників, і це найбільший показник 
виступу в змаганнях.

23 та 27 лютого 2021 року на чемпіонаті 
світу з веслування на ергометрах в приміщен-
ні, у категорії юнаки до 19 років, дистанція 500 
м, вихованець школи Артем Захаров виборов 
золоту нагороду, у категорії юнаки 12 років та 
молодші вихованець школи Ярослав Захаров 
став п’ятиразовим рекордсменом світу. А під-
готували хлопців батьки-тренери Юрій Юрі-
йович та Оксана Андріївна Захарови.

28 лютого 2021 року на міжнародному ко-
мандному турнірі з веслування на ергометрах 
у м. Маріуполі (режим онлайн) з 9 команд від 
ДЮСШ з академічного веслування «Буревіс-
ник» в командному заліку золото вибороли 
2 команди, срібло – 3 команди, в особистому 

заліку здобули золото 2 вихованці школи, срі-
бло – 2, бронзу – 1.

У період з 31 березня по 2 квітня 2021 
року в м. Олешки (Херсонська область) про-
ходили всеукраїнські змагання Регати пам’яті 
президента ФАВУ В. Кохненка серед юніорів. 
Вихованець школи Ілля Кіреєв за підсумками 
трьох гонок посів почесне перше місце в класі 
човнів 1Х (одиночний) (тренери В.М. Коро-
льов та О.В. Яхнієнко).

Перша олімпійська ліцензія 
з академічного веслування

На європейській олімпійській кваліфіка-
ційній регаті, що проходила в м. Варезе (Іта-
лія) з 4 по 8 квітня 2021 року, розігрувалися 
олімпійські ліцензії. Екіпаж з м. Києва LM2Х 
(двійка парна, легка вага) Ігор Хмара (вихо-
ванець ДЮСШ з академічного веслування 

«Буревісник») та Станіслав Ковальов здобу-
ли золото й отримали ліцензію для виступу 
на літніх Олімпійських іграх в Токіо. Вітаємо 
тренерів Сергія Костянтиновича та Антона 
Сергійовича Проданів, які самовіддано йшли 
пліч-о-пліч.

Чемпіонат Європи  
з академічного веслування

8–12 квітня 2021 року Олександра Полянська 
(Янкова) на чемпіонаті Європи у м. Варезе (Іта-
лія) в складі паралімпійської команди PR3 Mix4+ 
посіла третє місце. Олександра в минулому  
(2013 р.) вихованка нашої школи, її перший тре-
нер-викладач – Олександр Валерійович Фомін. 

Вітаємо Олександру, бажаємо їй завжди про-
являти себе так упевнено, рішуче, сміливо й гід-
но! Нехай успіх і удача завжди супроводжують її!

Участь ДЮСШ «Пуща-Водиця» 
у чемпіонаті України зі 
спортивного орієнтування

24–29 березня 2021 року на лісових масивах 
Львівської області проходив чемпіонат України зі 
спортивного орієнтування серед команд дитячо-
юнацьких спортивних шкіл.

Честь столиці захищали вихованці школи 
профспілок м. Києва –дитячо-юнацької спортив-
ної школи «Пуща-Водиця», які посіли перше міс-
це в загальнокомандному заліку.

Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа 
«Пуща-Водиця», очолювана Михайлом Івановичем 
Мотовиловцем, його тренерсько-педагогічний ко-
лектив ще раз підтвердили свій високий статус най-
кращої школи зі спортивного орієнтування в Україні.

Щиро вітаємо всіх причетних до цього чудо-
вого результату. Слід зазначити, що це не перша 
перемога вихованців школи, але щоразу пере-
магати все складніше, бо кожна спортивна шко-
ла мріє про високі здобутки.
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ПЕРЕМОЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
СПОРТСМЕНІВ ДИТЯЧО-

ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ 
З БОРОТЬБИ ТА БОКСУ

На початку 2021 року 
вихованці ДЮСШ із 
боротьби та боксу 

(директор Микола Олексі-
йович Мошковський) взяли 
участь у всіх рейтингових зма-
ганнях, де неодноразово піді-
ймалися на п’єдестал пошани.

Так, у І кварталі звітного 
року спортсмени виступили 
на відбіркових чемпіонатах  
м. Києва та посіли такі місця:

– серед юнаків U-15:  
І місце – 2 спортсмени,  
ІІ місце – 2, ІІІ місце – 6;

– серед кадетів U-17:  
І місце – 4 спортсмени,  
ІІ місце – 2, ІІІ місце – 3;

– серед юніорів U-20:  
І місце – 6 спортсменів,  
ІІ місце – 3, ІІІ місце – 5;

– серед молоді U-23:  
І місце – 5 спортсменів,  
ІІ місце – 4, ІІІ місце – 3.

До найбільших спортив-
них досягнень слід віднести 
результати борців ДЮСШ 
на головних стартах сезону 
– чемпіонатах України з гре-
ко-римської боротьби, які 
неабияк порадували своїми 
результатами:

– серед юнаків U-15: 
2 чемпіони України та два 
бронзових призери;

– серед молоді U-23:  
1 чемпіон України, 1 сріб-
ний призер та 2 V місця;

– серед кадетів U-17: 
2 чемпіони, 2 срібних та  
1 бронзовий призер.

Участь у рейтингових 
змаганнях та їх результа-
тивність дали можливість 
спортсменам виконати ви-
моги Єдиної спортивної кла-
сифікації України та здобути 
спортивні розряди:

– звання майстра спор-
ту України – 2 спортсмени;

– спортивний розряд 
кандидата у майстри спор-
ту України – 6;

– спортивний розряд 
виконали 9 борців.

Усі чемпіони України 
вибороли право участі на 
чемпіонатах Європи.

ЗДОБУТКИ ДЮСШ «КИЇВ»

30–31 січня 2021 
року відбув-
ся чемпіонат  

м. Києва з академічного 
веслування на ергометрах 
серед дорослих, молоді, 
юніорів та юнаків.

Вихованці ДЮСШ «Київ» 
(директор Віктор Володими-
рович Савчук) здобули три 
золоті, дві срібні та дві брон-
зові нагороди.

Переможцями стали 

Анжеліка Моше, Ілля Чика-
нов та Євгенія Ільєнко. Дру-
ге місце посіли Любов Суда-
ренкова та Тарас Гладченко. 
Бронзові нагороди у Вікторії 
Пащенко та Євгена Бурима.

ЗВІТИ І ВИБОРИ

2 березня 2021 року відбулась 
звітно-виборна конференція 
первинної профспілкової орга-

нізації Київської дирекції залізничних 
перевезень. Більшістю голосів голо-
вою первинної профспілкової орга-
нізації на наступний термін обрано 
Хлистуна Петра Михайловича.

Щиро вітаємо й бажаємо натхнення, успіхів у справі за-
хисту прав та інтересів працівників.

У зв’язку із стрімким 
поширенням коро-
навірусної хвороби 

COVID-19, зростанням за-
хворюваності та значним 
погіршенням стану здоров’я 
членів профспілок і членів їх 
сімей виникла необхідність у 
вчасному піклуванні про по-
ліпшення здоров’я та орга-
нізації відпочинку спілчан у 
межах Київщини.

Київська міськпрофрада 
пропонує ознайомитись із 
пропозиціями відпочинку 
та оздоровлення для членів 
профспілок та їх сімей вліт-
ку 2021 року на базі дитячо-
юнацьких спортивних закла-
дів Київської міськпрофради, 
розташованих на Труханово-
му острові і в Пущі-Водиці.

У самому серці столиці 
України створено всі умови 
для повноцінного відпо-
чинку із сім’єю, друзями та 
колегами. Комфортні, затиш-
ні номери, оснащені всіма 
зручностями, укомплектова-
ні телевізором та холодиль-
ником, забезпечені гарячою 
та холодною водою. Можли-
во організувати харчування в 
їдальні, обладнаній необхід-
ним інвентарем. Приміщен-
ня їдальні пристосовані для 
проведення ділових зустрі-
чей та урочистих подій.

Для активних занять 
спортом є відкриті спортив-

ні майданчики, тренажери, 
водні лижі, прогулянки на 
катері. Для відпочинку обла-
штовано піщаний пляж, тера-
су із сонцезахисним навісом, 
сауну, зону барбекю.

Вартість відпочинку за-
лежить від комфортності 
номерів і терміну проживан-
ня (харчування оплачується 
окремо).

ДЮСШ «СЛАВУТИЧ» роз-
ташована на Трухановому 
острові. Проживання в дво-
місних номерах.

ДЮСШ«БУРЕВІСНИК» 
розташована на Труханово-
му острові. Вартість послуг 
залежить від терміну про-
живання, категорії номерів 
та кількості проживаючих у 
них.

КДЮСШ «ПУЩА-ВОДИ-
ЦЯ» розташована в курорт-
ному лісопарковому місці 
Пуща-Водиця. На базі ство-
рено всі умови для відпо-
чинку із сім’єю, друзями та 
колективом. Для активних 
занять спортом є відкриті 
та закриті спортивні май-
данчики, тренажери, об-
лаштовано сауну, альтанки 
для зони барбекю. Прогу-
лянки мальовничим лісом, 
купання в чистому озері 
сприятимуть покращенню 
самопочуття та відновлен-
ню здоров’я після тривалого 
карантину. 

Проживання в комфорт-
них, затишних одно- та дво-
кімнатних номерах. Вартість 
послуг залежить від терміну 
проживання, категорії номе-
рів та кількості проживаючих 
у них. Повноцінне та якісне 
харчування оплачується до-
датково. Світла та простора 
їдальня також пристосована 
для проведення ділових зу-
стрічей та урочистих подій. 

Для членських орга-
нізацій Київської місь-
кпрофради передбачено 
вагомі знижки членам 
профспілок.

За додатковою інформа-
цією звертатися до відділу 
організаційно-гуманітарної 
роботи та фінансового управ-
ління Київської міськпрофра-
ди за тел.: (044) 272-11-24, 
272-11-26.

КРЕДИТНА СПІЛКА ПОВЕРТАЄТЬСЯ 
В БУДИНОК ПРОФСПІЛОК

ВІДПОЧИНОК НА БАЗАХ ДИТЯЧО-
ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ЗАКЛАДІВ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКПРОФРАДИ

22 квітня 2021 року відбулися 
чергові загальні збори членів 
кредитної спілки «Профспіл-

кова скарбниця». Звіти органів управління 
спілки, виступи її членів про роботу уста-
нови у 2020 році були як завжди змістов-
ними та цікавими.

Дотримано всі фінансові нормати-
ви діяльності та критерії якості системи 
управління кредитною спілкою. Активи 
спілки станом на кінець 2020 року склали 
32,5 млн грн. Капітал лишається сталим і 
становить 13,6 млн грн. Своєчасно вико-
нано зобов’язання перед своїми члена-
ми. Кредитний портфель спілки станом на 
31.12.2020 складав 24,6 млн грн, депозит-
ний портфель зріс на 5,9% (на 0,9 млн грн), 
кількість діючих внесків (вкладів) – на 6,8%.

Попри пандемію коронавірусу і три-
валий карантин досягнуті у 2020 році ре-
зультати дозволяють відзвітувати перед 
спілчанами про те, що робота кредитної 
спілки «Профспілкова скарбниця» і в по-
дальшому буде стабільною та як завжди 
спрямованою на максимально повне за-
доволення потреб її членів у фінансових 
послугах. У той же час тривалі карантинні 

заходи у зв’язку з пандемією коронавіру-
су показали на фінансовому ринку всю 
вразливість кредитних спілок до кризових 
явищ саме через слабкий розвиток онлайн 
операцій. Наші члени не мали змоги осо-
бисто доїхати до нашого офісу, щоб офор-
мити кредит, і змушені були користуватись 
онлайн послугами фінансових компаній, 

де реальні відсотки становили 500–700%, 
потрапляючи в боргову пастку. Тому го-
ловним завданням кредитної спілки на  
короткострокову перспективу є осучас-
нення і надання широкого спектру онлайн 
послуг своїм спілчанам, у тому числі з на-
дання кредитів і залучення депозитів. За-
гальними зборами було підтримано про-
позицію долучитись до розробки програм-
ного забезпечення для кредитних спілок з 
метою запровадження онлайн послуг.

Висловлюємо щиру подяку всім спіл-
чанам за безпосередню участь у нашій 
спільній справі. Сподіваємось, що наша 
співпраця успішно триватиме та сприяти-
ме досягненню нових успіхів.


