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чого оздоровлення й відпочинку!
Фірмова нагорода від Київської міськпрофради та перші її 
володарі. 
Медико-соціальні заходи для спілчан від Київської міської 
профспілки працівників ЖКГ та сфери послуг.
Київській міській профспілковій організації
працівників нафтової та газової промисловості - 40 років!

Завжди актуальний, як МИР і ТРУД,
ПЕРШОТРАВЕНЬ!

1 травня 2017 року в самому серці столиці України членські організації Київської 
міськпрофради разом з регіональними колегами традиційно вшанували Людину 
праці – з її успіхами й досягненнями, соціально-економічними проблемами та 
сподіваннями.

Підбиваючи підсумки зробленого за останній період, 
слід зазначити, що столичні профспілки налагодили 
постійний соціальний діалог з роботодавцями міста й 
Київською міською державною адміністрацією, Голова 
якої – Віталій Кличко. Завдяки наполегливій ініціативі 
саме профспілкової Сторони результатами взаємодії 
трьох сторін стали:
• відкриття у Києві 150 кіосків з реалізації соціальних 
сортів хліба ПАТ «Київхліб»;
• столичні освітяни й медики отримують муніципальну 
надбавку в розмірі до 25 %, чого немає в інших регіонах;
• підприємства комунальної форми власності та бюджетні 
установи Києва своєчасно отримують заробітну плату.

Але залишається ще багато болючих, нагальних про-
блем і питань, що потребують якнайскорішого вирішення 
на цьому ж, тристоронньому рівні, проте довгий час 
не розв’язуються через пасивність, байдужість і певну 
незацікавленість наших можновладців.

У цьому контексті Київська міськпрофрада давно, та, 
на жаль, наразі безрезультатно, виборює, приміром, 
поліпшення умов життя і праці громадян з обмежени-
ми можливостями з київських організацій Українських 
товариств глухих і сліпих. Адже там не створюються нові 
робочі місця, а люди працюють у холодних, неопалюва-
них приміщеннях.

Київські профспілки домагаються також налагодження 
роботи програми із забезпечення киян житлом. У столич-
ному регіоні близько 70 000 осіб стоять у черзі на жит-
ло ще з 1968 року! І невідомо, чи отримають його хоча б 
їхні діти та онуки. Тому Київська міська рада профспілок 
вимагає від столичної адміністрації не спонтанної, а 
систематичної взаємодії та регулярних, частих зустрічей 
з профактивом столиці задля вирішення життєво важли-
вих соціально-економічних проблем і захисту інтересів 
спілчан. У перший день травня на Європейській площі 
були гості майже з усіх регіонів України, зокрема, пред-
ставники профспілок Черкащини, Запоріжжя, Сумщини, 
Полтавщини, Київщини та ін. Усього – понад 5000 осіб!

Дякуємо нашим регіональним колегам, а також народ-
ному депутату України Сергію Капліну, офіційному пред-
ставнику ФПУ у Верховній Раді України, й представни-
кам соціал-демократичної партії за солідарність та гідну 
громадянську позицію! 
Сергій Каплін: У Міжнародний день солідарності тру-
дящих маємо сказати рішуче «ні» знищенню заводів і 
фабрик, незаконним звільненням, заморожуванню зар-
плат, пенсій, нелюдським умовам праці... Не МВФ та 
корумповані парламентські партії повинні диктувати 
як нам жити, а прості люди, які живуть у цій країні!

Валентин Мельник, Голова Об’єднання профспілок, 
організацій профспілок у місті Києві «Київська міська 
рада профспілок»: 
Висловлюю подяку кожному спілчанину, кожному грома-
дянину країни, хто знайшов час і можливість прийти на 
Європейську площу Києва й тим самим продемонструва-
ти власну громадянську позицію! Небайдужість та воля 
до дій заради перемоги соціальної справедливості – по-
тужна рушійна сила, що здатна змінити життя трудящих 
на краще! Причому, як у столиці, окремо, так і у державі, 
в цілому! 

Якщо коротко, наші першотравневі вимоги були такі: 
Уряд має перейти на бік трудящих і зробити 5 кроків: 
1. Забезпечити конституційне право на своєчасне отри-
мання зарплати і ліквідувати заборгованість по ній. 
2. Забезпечити нову політику зайнятості. 
3. Продовжити реформування оплати праці. 
4. Розробити Національну стратегію реформування 
безпеки праці. 
5. Відновити соціальне право на санаторно-курортне 
лікування, дитяче оздоровлення.

На Свято весни і праці – з гідним багажем!
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Завжди актуальний, як МИР і ТРУД, ПЕРШОТРАВЕНЬ! (закінчення)

З такими та іншими вимогами щодо поліпшення 
соціально-економічного життя трудівників, а також 
пенсіонерів і молоді, сформована багатотисячна коло-
на й сотні пересічних громадян, які приєдналися до неї, 
під урочистий барабанний дріб пройшли Хрещатиком до 
Європейської площі, де, власне, й відбувся мітинг.
У перших рядах колони були діти, вихованці п’яти 
профспілкових дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Вони 
йшли зі своїми тренерами-вихователями, методиста-
ми, у минулому – видатними спортсменами, суддями 
української та міжнародної категорії, нині – заслуже-
ними тренерами України. Київська міськпрофрада на 
безоплатній основі забезпечує спортивне виховання 1600 
дітей!

У заході взяли участь представники славних трудо-
вих колективів Державного підприємства «Антонов» і 
Державної акціонерної холдингової компанії «Артем». 
Київська міська організація Профспілки авіабудівників 
України на чолі з Олександром Кельїним – одна з 
найактивніших, найшанованіших та найчисельніших у 
столиці, налічує 12 815 членів!

На Першотравневій акції були присутні члени Київської 
міської професійної спілки працівників агропромис-
лового комплексу, Голова Ради якої Ольга Лопата – 
високопрофесіональний та харизматичний лідер. Цю по-
тужну профспілкову силу складають 10 755 членів, які за 
будь-якої погоди та обставин на всіх рівнях регулярно об-
стоюють права та інтереси трудового народу.

1 Травня на Майдані Незалежності були й представники 
Профспілки працівників державних установ міста Києва, 
яку очолює Віталій Почтовий. Це профспілкове об’єднання 

є одним з найбільших в Україні, налічує 37 139 членів з 
понад 600 профорганізацій! До складу цієї Профспілки 
впродовж багатьох років входять організації Секретаріату 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, інших служб, міністерств і відомств. 
Усіх об’єднує природне бажання бути впевненими у 
завтрашньому дні. Окрім того, що всі члени організації 
застраховані на своїх робочих місцях від нещасного ви-
падку і їм надається безоплатна юридична допомога 
й підтримка з трудових питань, Профспілка допомагає 
своїм членам стати активними учасниками багатьох 
соціальних програм, пов’язаних з підтриманням здоров’я, 
організацією дитячого відпочинку, із забезпеченням без-
печних умов праці і т.п. 

Дякуємо за участь у нашому спільному заході й пред-
ставникам Київської міської профспілки працівників 
житлово-комунального господарства та сфери послуг 
під керівництвом Віктора Сурмака! Профспілка налічує 
27 396 членів. Це працівники підприємств, організацій, 
об’єднань, асоціацій, концернів та приватних структур 
житлово-комунального господарства, міського громадсь-
кого транспорту, сфери побутового обслуговування насе-
лення, товариств глухих і сліпих, студенти та учні. Це та-
кож представники викладацького й технічного персоналу 
навчальних закладів, громадяни, які працюють по найму, 
фізичні особи, що забезпечують себе роботою самостійно. 
До Об’єднання входять ще й працівники різних товариств, 
бірж, банків, холдингів, корпорацій, акціонерних това-
риств та компаній усіх типів, громадських фондів, держав-
них установ та ін.

Київська міська професійна спілка працівників енергети-
ки та електротехнічної промисловості, чисельністю 17 642 
особи, очільник якої Олександр Тищенко, також відрядила 
своїх представників на Першотравневу ходу-мітинг. Ця 
громадська організація об’єднує первинки підприємств, 
установ, організацій, навчальних закладів енергетичної, 
електротехнічної та інших галузей. 

Серед учасників Першотравневого мітингу були й пред-
ставники Київської міської організації Профспілки 
працівників освіти і науки України, на чолі якої – за-
гартований на профспілкових «фронтах» Олександр 
Яцунь.Це – найчисельніша галузева професійна спілка, 
що входить до складу Київської міськпрофради. Вона 
налічує 164 010 членів, серед яких студенти і аспіранти, 

працівники закладів освіти й вищих навчальних закладів,  
непрацюючі пенсіонери та ін.
Приємно було бачити й наших славних зв’язківців! У 
мітингу взяли участь представники Київської міської 
профспілки працівників зв’язку, однієї з 26 членських 
організацій Київської міськпрофради. Цю Профспілку, 
що налічує 6 208 членів, очолює Надія Нефьодова – 
досвідчений та авторитетний профспілковий лідер.

Таким же вправним, шанованим лідером є й Ірина 
Стеблюк – Голова Київської міської організації профспілки 
працівників хімічних та фармацевтичних галузей 
промисловості, де 5 116 членів. Профспілковий актив 
наших хіміків теж був на Європейській площі 1 травня.

У мітингу-ході також взяли участь Київська міська 
профспілка працівників культури, очільник якої Лідія 
Колодко (24 677 членів), Київська міська профспілка 
працівників, підприємців торгівлі, ресторанного го-
сподарства, послуг та суміжних сфер діяльності під 
керівництвом Лідії Слатвінської (6 074 члени), Київська 
міська організація професійної спілки працівників 
лісових галузей, Голова якої Михайло Гой (1 406 членів), 
Київська міська організація Профспілки «Інновація» під 
керівництвом Валерія Бохонського (4 040 членів), Київська 
міська профспілка працівників Міністерства аграрної 
політики України під керівництвом Олександра Гаркавен-
ка (понад 1 300 членів), представники Молодіжної ради 
Міськпрофради на чолі з Андрієм Івашиною, Професійна 
спілка працівників підприємств малого та середнього 
бізнесу м. Києва, Голова якої Наталія Духота (понад 3 500  
членів), колектив Кредитної спілки «Профспілкова скарб-
ниця» та інші. 

«Роботу! Зарплату! Гідне життя!»
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Сторінку підготувала Олена МОРГУН, «КП»

Кредитній спілці «Профспілкова скарбниця» –  15 років!
25 квітня 2017 р. відбулися чергові загальні збори Кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» Об’єднання профспілок, організацій профспілок 
у місті Києві «Київська міська рада профспілок». Звітні доповіді Голови Спостережної Ради (Голова Міськпрофради В.П. Мельник), інших 
керівників Спілки й виступи її членів були цікавими та змістовними, обговорення питань порядку денного – активним і конструктивним. 
Роботу «Профспілкової скарбниці» у 2016 р. учасники зборів одноголосно визнали задовільною, а Президент Всеукраїнської асоціації кредит-
них спілок Ольга Мороз назвала її найкращою кредитною спілкою в Україні. Це, з одного боку, тішить і переповнює гордістю за якісну, чесну 
й результативну роботу фахівців цієї організації та Міськпрофради, а з іншого – надихає усіх, хто причетний до діяльності «Профспілкової 
скарбниці», на подолання нових вершин!

Валентин Мельник, Голова Об’єднання профспілок, 
організацій профспілок у місті Києві «Київська міська 
рада профспілок», Голова Спостережної Ради Кредитної 
спілки «Профспілкова скарбниця»:
– Якщо звернутися до історії, то кредитні спілки створю-
ються там, де у людей є проблеми з коштами, а банки, 
з їхніми умовами, не в змозі ці проблеми вирішити. 
Тому люди об’єднуються й взаємно один одного кре-
дитують. Якщо говорити про нашу Кредитну спілку, то 
мета її створення – мотивувати членів профспілок, по-
казати суспільству, що профспілки дбають не лише про 
соціально-економічні питання, які турбують людей, але 
й в змозі допомогти своїм членам тоді, коли вони потра-
пляють у скрутне становище. Ось так 15 років тому перші 
50 осіб об’єдналися, відповідно до закону внесли певні 
кошти, зареєстрували Кредитну спілку й вона почала пра-
цювати.
Найголовніше було зробити все, аби люди повірили в 
нашу Кредитну спілку. Повірили в те, що вони зможуть, 
по-перше, отримувати дешеві кредити, а по-друге – 
надійно зберігати власні депозити, завжди мати до них 
доступ. Отже, була потрібна довіра – до людей, які стояли 
у витоків цієї справи.
І ось близько 300 осіб зробили вклади, і завдяки цим лю-
дям ми мали ресурсну базу й видавали кредити. Але про-
блеми у соціально-економічному житті в нашій країні, на 
жаль, змусили багатьох вкладників витрачати свої депо-
зити на буденні потреби. Тому кількість тих, хто мав у нас 
депозити, значно зменшилася через об’єктивні причини. 

Та на наше щастя за ці 15 років ми вибрали правильну, 
виважену фінансову політику й ті кошти, які залишалися у 
вигляді прибутку чи доходу, не розподіляли серед спілчан 
на паї, а спрямовували все до резервного капіталу – щоб 
мати власні кошти. На сьогоднішній день цей резервний 
капітал становить понад 9 000 000 грн. Це значна сума, що 
дозволяє працювати на власних коштах. А коли є власні 
кошти, ти вже не женешся за високими відсотковими 
ставками, а проводиш таку політику, щоб відсоткова став-
ка залишалася практично на межі собівартості. 
Хочу відзначити, що за весь час існування Спілки у нас 
не було жодного випадку неповернення кредиту! Це 
засвідчує, що люди з високою відповідальністю ставляться 
до «Профспілкової скарбниці», поважають її, розуміючи, 
що користуються грошима не якихось олігархів, а таких 
же, як і вони, спілчан, які на певний час позичили Спілці 
свої кошти, аби вона могла кредитувати потреби інших 
осіб. 
Є, можливо, й певні недоліки у нашій роботі. Приміром, 
не зовсім широко агітуємо, пропагуємо роботу Спілки. 
Адже з 500 000 членів профспілок  лише 12 500 є членами 
Кредитної спілки. Гадаю, що нагальна потреба в коштах є 

у багатьох. Але люди або не знають про такі можливості, 
або голови профспілкових комітетів не хочуть займа-
тися цією роботою. Тому що для них це дуже велика 
відповідальність: мають контролювати своїх підопічних 
і гарантувати своєчасне повернення ними кредитних 
коштів. Тут уже має місце людський фактор.         
Чи маємо певні досягнення? Так, маємо! За 15 років 
Кредитна спілка стала однією з найкращих в Україні, а 
їх усього близько 500. У нас найменша кредитна ставка. 
Зазначу, що ми не ставили перед собою мету заробляти. 
Тому ця мінімальна ставка за кредити лише відшкодовує 
адміністративні витрати, витрати на заробітну плату, на 
оренду приміщення, канцтовари. Решта – по собівартості. 
Вважаю, що Спілка вже виконала й продовжує викону-
вати свою місію. Ми пропонуємо спілчанам численні 
цікаві акційні продукти – з тим, щоб і надалі зменшува-
ти кредитні ставки. Акції проводимо до професійних, 
державних і релігійних свят, до ювілеїв, інших значущих 
подій, до певних сезонів, приміром, літом – задля дитячо-
го оздоровлення, взимку – Різдво й Новий рік тощо.           
Ті показники, які щорічно демонструє Спілка, засвідчують 
фінансову стабільність організації. Це підтверджують і всі 
аудиторські висновки, які щороку проводить незалежна 
аудиторська компанія, і ліцензії, які періодично видає 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг. Тож діяльність Спілки 
відповідає тим нормативам, критеріям і принципам, на 
яких базується робота солідних фінансових установ! 

Володимир Любарець, начальник Управління 
майном Київської міськпрофради, Голова первинної 
профспілкової організації:
– Кредитна спілка «Профспілкова скарбниця», мабуть, 
один з найкращих мотиваторів профспілкового членства 
у м. Києві. Вважаю, п’ятнадцятиріччя цієї організації – це 
особисте свято кожного члена столичних профспілок. За 
цей період всі вже зрозуміли, що Спілка працює для лю-
дей, всіляко їм допомагаючи. Дуже багато працівників 
різних галузей, особливо представників робочих 
спеціальностей, уже змогли переконатися, що Спілці 
можна як довірити свої гроші, так і взяти у неї кредит. І 
усе це на гарних умовах! За 15 років дуже багато людей 
неодноразово брали кредити. Чим частіше береш кредит, 
тим більше маєш всіляких бонусів і кращих персональних 
умов для його погашення. 

Люди беруть кредити для того, щоб провести газ, заку-
пити побутову техніку, організувати весілля, оплатити 
лікування. Це чудово, що є така Кредитна спілка! Вона 
допомагає тим, хто отримує невелику заробітну плату, 
вирішити важливі життєві проблеми. 

Особисто я всі 15 років разом з «Профспілковою скарбни-
цею». Залучив до неї не лише багатьох членів київських 
профспілок, а й своїх рідних і друзів. Усі задоволені, адже 
це – добропорядна й гарна, зручна і надійна організація, 
що здатна суттєво допомогти й підтримати. Ми пишаємося 
нашою Кредитною спілкою, це наша спільна радість і 
спільне досягнення! Як Голова первинної профспілкової 
організації, я й надалі робитиму все можливе, аби член-
ство Кредитної спілки дедалі збільшувалося!

Надія Нефьодова, Голова Київської міської профспілки 
працівників зв’язку:
– «Острівець надії» – саме так я назвала б нашу Кредит-
ну спілку. Цілком заслужено вона користується великою 
повагою у київських спілчан. Надійна й стабільна у своїй 
роботі, з чудовим колективом високопрофесіональних 
фахівців, «Профспілкова скарбниця» – наша підмога, ре-
альна можливість вижити у нинішніх важких соціально-
економічних обставинах. Навіть ті, хто був вимушений 
забрати свої депозити, продовжують товаришувати, 
співпрацювати зі Спілкою, адже її умови кредитування та 
численні акції значно кращі, вигідніші за пропозиції будь-
якого банку. 
За 15 років чесна й сумлінна робота Спілки дістала в 
суспільстві, зокрема в нашій галузі, широкий позитивний 
резонанс. А це – і мотивація профспілкового членства, 
і перспектива збільшення числа клієнтів самої Спілки, 
які завдяки профспілкам – а якщо не профспілки, то хто 
ж?! – мають можливість у будь-який час вирішити свої 
життєві проблеми. Висловлюю велику подяку засновни-
кам Кредитної спілки «Профспілкова скарбниця», усім, 
хто причетний до її створення й розвитку!  

Тетяна Орисенко, Голова правління Кредитної спілки 
«Профспілкова скарбниця»:
– Пишаюся, що працюю в цій установі! П’ятнадцятиріччя 
«Профспілкової скарбниці» зустріла з відчуттям гарно 
проведеної величезної спільної роботи та з надією на те, 
що й надалі збільшуватиметься число її членів. 
Нині у Верховній Раді України на розгляді законопроект 
«Про кредитні спілки», яким передбачено відшкодування 
депозитів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у 
розмірі до 200 000 грн. – у випадку ліквідації кредитної 
спілки чи будь-яких інших форс-мажорних обставин. 
Такий захист, безумовно, забезпечить вкладникам 
душевний спокій, зокрема нашим, і мотивуватиме нових, 
потенційних. Хоча ми й без того на сьогодні – стабільна 
та надійна установа, яка впевнено функціонує на ринку 
кредитної кооперації за спільним принципом «Свій до 
свого по своє!» і офіційно увійшла до трійки кращих кре-
дитних спілок України. На майбутнє ставимо перед собою 
амбітні плани й завдання. Тож не лише збережемо всі 
надбання Кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» за 
15 років, а й збільшимо їх у рази! 

Голова правління КС «Профспілкова скарбниця» Тетяна Орисенко

Володимир Любарець та заступник Голови правління КС 
«Профспілкова скарбниця» Галина Грибок

Голова ревізійної комісії КС «Профспілкова скарбниця» 
Інна Лінчевська



4 Київські
Профспілки

Травень 2017 № 2

Київські
Профспілки

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

№ 2, травень 2017 

Свідоцтво про державну реєстрацію КУ609-2479

Відповідальна за випуск: Олена МОРГУН
Фото: Олена МОРГУН
Верстка: Марина КУХАРСЬКА
Адреса редакції:
01025, м. Київ, Стрітенська, 15, каб. 511
Тел.: 272-11-37, e-mail: profolena@ukr.net

Віддруковано у друкарні 
КП «Редакція журналу 
''Дім, сад, город''»,
м. Київ, вул. Академіка
Заболотного, 19.
Замовлення 

Наклад
2 500 прим.

Розповсюджується
безоплатно

      Телефон «Гарячої лінії»:
               (044) 279 73 41.

 пн. – з 11.00 до 16.00, 
 вт.-пт. – з 10.00 до 16.00.

Цьогоріч, як і завжди, Київська міськпрофрада та її 
членські організації доклали максимум зусиль, аби 
дітвора отримала можливість весело, цікаво, з макси-
мальною користю для здоров’я провести літні канікули. 
Для того, щоб у дитячих закладах оздоровлення й 
відпочинку (ДЗОВ) юні кияни почувалися комфор-
тно й безпечно, адміністративні, педагогічні й технічні 
підрозділи різних установ у попередні місяці провели 
надзвичайно велику узгоджену роботу.

31 травня 2017 р. та 1 червня, у Міжнародний День захисту дітей, Київська міськпрофрада традиційно 
відправила юних киян до ДЗОВ санаторного типу Одеської, Київської, Закарпатської та Львівської обла-
стей, усього – 270 осіб.Перед відправленням фахівці апарату Київської міської ради профспілок, а також 
директори оздоровчих закладів провели для батьків детальний інструктаж щодо безпечного та ефектив-
ного перебування дітей на місцях відпочинку.
Слід зазначити, що технічні інспектори праці та профспілковий актив міста протягом усього сезону систе-
матично контролюватимуть стан справ в оздоровчих закладах – для забезпечення безперебійного дотри-
мання техніки безпеки, запобігання травматизму. Зі свого боку, керівники оздоровниць надають велико-
го значення ретельному добору педагогічних кадрів, організовують школи вожатих, навчають майбутніх 
вихователів специфіці роботи з дітьми, передають свій досвід. При цьому один з вирішальних критеріїв 
прийому на роботу – особистісні якості найманих працівників, їхня активна життєва позиція, громадянсь-
ка свідомість та небайдужість і, безумовно, щира любов до юного покоління.
Влітку 2017 р. профспілками міста планується оздоровити близько 30 тис. дітей. Для вирішення цьо-
го завдання Київська міська рада профспілок та її членські організації акумулюють кошти міського й 
профспілкового бюджетів, господарників та спонсорів – для того, щоб максимально зменшити витрати 
для батьків, пов’язані з оздоровленням та відпочинком дітей. На кошти, передбачені міським бюджетом, 
згідно з Територіальною угодою, Міськпрофрада провела конкурсні торги на закупівлю дитячих путівок. 
Відповідно до законодавства України визначені переможці, з якими укладені договори на оздоровлення 
дітей влітку 2017 р.
Дитячі оздоровчі заклади «Україночка» на Київщині, «Зелений гай» на Львівщині й «Патрія» на Одещині 
вчасно створили необхідні умови для повноцінного відпочинку, оздоровлення та лікування дітей і чека-
ють на них.
Традиційно відчують піклування столичних профспілок дітлахи з сімей, що опинилися в скрутних життєвих 
обставинах і потребують фінансової підтримки. Це, зокрема, діти з особливими потребами, юні спортсме-
ни, переможці творчих конкурсів, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, а також інші пільгові 
категорії. Близько тисячі хлопчиків та дівчаток отримують пільгові путівки через Київську міськпрофраду.
Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» щиро бажає 
юнацтву гарно відпочити, оздоровитися та з яскравими враженнями успішно повернутися додому!

Столичні профспілки відкрили новий сезон дитячого 
оздоровлення й відпочинку!

Фірмова нагорода від Київської 
міськпрофради та перші її володарі

Для відзначення й нагородження профспілкових працівників та 
активістів членських організацій за вагомі заслуги й значний особи-
стий внесок у вирішення статутних завдань  Київської міськпрофради 
із захисту соціальних і трудових прав та інтересів членів профспілок 
столичного регіону, Президія Об’єднання профспілок, організацій 
профспілок у місті Києві «Київська міська рада профспілок» 05 
квітня 2017 р. постановила встановити відзнаку Міськпрофради – 
нагрудний Знак «Профспілкова звитяга». 
Постановою також затверджено Положення про Знак, зразок подан-
ня до нагородження й Диплому та передбачено винесення на роз-
гляд засідання Ради Київської міськпрофради (13 червня поточного 
року) питання щодо затвердження цієї відзнаки. 
На сьогоднішній день маємо вже чотирьох нагороджених, усі вони 
керівники первинок. Отже, ще й у такий спосіб Київська міськпрофрада 
вшановує Рік первинної профспілкової організації, яким 2017-й ого-
лосила Федерація профспілок 
України.  
19 квітня 2017 р.  нагрудним 
знаком «Профспілкова звитяга» 
та Дипломом до нього нагород-
жений Голова ПО ПАУ в ДАХК 
«Артем» Кельїн Олександр 
Дмитрович.
23 травня 2017 р. нагрудним 
знаком «Профспілкова звитяга» та Дипломом до нього нагороджений 

Дудник Олексій Сергійович, заступник Голови 
первинної профспілкової організації студентів 
Національного транспортного університету.
Наприкінці травня 2017 р. нагрудними знака-
ми «Профспілкова звитяга» й Дипломами до 
них нагороджені: Загоруйко Марія Вікторівна, 
Голова первинної профспілкової організації 
Дирекції оброблення та перевезення пош-
ти ПАТ «Укрпошта», та Щербина Світлана 
Анатоліївна, Голова первинної профспілкової 
організації Лівобережного поштамту КМД 

ПАТ «Укрпошта». Щиро вітаємо перших володарів «Профспілкової 
звитяги» від Міськпрофради – авторитетних, креативних, небайду-
жих, завзятих, досвідчених профспілкових лідерів, чиї значні заслуги 
високо оцінені їхніми колегами та керівництвом!   

У травні-червні поточного року за ініціативи Київської 
міської профспілки працівників житлово-комуналь-
ного господарства та сфери послуг і за участю трьох 
районних у місті Києві державних адміністрацій 
Міжнародний благодійний фонд «Сприяння роз-
витку медицини» провів медико-соціальні заходи 
для членів профспілки-працівників комунальних 
підприємств «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду» Святошинського, Печерського й 
Солом’янського районів м. Києва.
У Печерському районі понад 100 членів профспілки, у 
Солом’янському –  114 членів і у Святошинському таке 
ж число осіб безоплатно отримали медичні консультації невропатолога, дерматолога, терапевта, офталь-
молога й кардіолога. Також усі, хто бажав, зробили експрес-аналіз на наявність цукру в крові. За призна-

ченням офтальмолога спілчанам з проблемним зором видава-
лися окуляри – знову ж таки на безоплатній основі. У заході взяли 
участь голови районних у м. Києві державних адміністрацій, го-
лови профкомів КП «Керуюча компанія з обслуговування жит-
лового фонду» відповідних районів, голова Київської міської 
профспілки працівників житлово-комунального господарства 
та сфери послуг Сурмак В.М., голова Київської міськпрофради 
Мельник В.П., його заступник Панова О.Л. та інші.
Київська міська профспілка працівників житлово-комунального 

господарства та сфери послуг висловлює глибоку подяку голові правління Міжнародного благодійного 
фонду «Сприяння розвитку медицини» Овечку Олегу Юрійовичу за проведення таких важливих заходів і 
має намір охопити цим проектом решту районів столиці – для збереження життя й здоров’я членів своєї 
профспілки – працівників житлово-комунального господарства!

Медико-соціальні заходи для спілчан від Київської міської 
профспілки працівників житлово-комунального 

господарства та сфери послуг
Київській міській профспілковій 

організації працівників нафтової та 
газової промисловості – 40 років!

Певна річ, за 40 років у житті 
профспілки траплялося різне – були 
і злети, й падіння, обумовлені, 
передусім, об’єктивними чинни-
ками, пов’язаними з громадсько-
політичними та соціально-
економічними змінами у нашій 
країні, становленням молодої 
незалежної держави. Але в цій 
столичній профспілковій організації ніколи не було місця ні роз-
пачу, ні зневірі – спілчани лише більше консолідувалися, ставали 
активнішими й з оптимізмом і творчим підходом, цеглинка за це-
глинкою, послідовно вибудовували свій храм справедливості й до-
бра. З листопада 2000 р. профспілкову організацію очолює Попович 
О.І. На сьогодні профспілка налічує понад 16 тис. членів і складається 
з 72 організацій, кожна з яких протягом чотирьох десятиліть робить 
свій значний внесок у формування позитивного іміджу профспілки.
Виважена і, водночас, активна, цілеспрямована позиція 
профспілкових лідерів, членів президії, підтримка в складних 
ситуаціях, колективні спільні дії, відверті діалоги з керівниками тру-
дових колективів, співпраця та розумний компроміс з представни-
ками влади сприяли організаційному зміцненню, зростанню єдності 
й солідарності у справі обстоювання законних прав та інтересів 
спілчан – у мистецтві служити людям!  


