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Дорогі друзі, 
шановні колеги!

Прийміть щирі вітання з 
нагоди Новорічних свят! 
Нехай ці прекрасні зимові 
дні принесуть у кожну 
оселю мир і спокій, злаго-
ду й благополуччя!
2017-й був дуже важким 
— як для всієї України, 
так і для більшості її гро-
мадян. Вже котрий рік 
поспіль життя випробовує 
нас на міцність. Умови, 
в яких опинився народ, 
змушують його долати 
перешкоди, розв’язувати 

численні проблеми буквально на кожному кроці!
Сьогодні профспілки мають бути активними й дієвими як 

ніколи: не просто захищати соціально-економічні права та 
інтереси трудового народу, але бути повноцінним сильним грав-
цем на громадсько-політичній арені, рівноправною стороною 
соціального діалогу, що здатна суттєво посприяти вирішенню 
цілої низки проблемних, болючих питань. Саме такими ми й 
намагаємося бути.

У році, що минає, Київська міська рада профспілок та її 
членські організації послідовно, активно, сміливо та у різних 
формах обстоювали соціальну справедливість. На жаль, 
не завжди успішними були наші зусилля, хоч і налагодили 
постійний соціальний діалог з партнерами – протягом року ре-
гулярно проходили засідання Київської міської тристоронньої 
соціально-економічної ради, де Сторона профспілок пору-
шувала проблемні питання київського регіону й спонукува-
ла адміністрацію міста та роботодавців знаходити шляхи їх 
вирішення. Відбулася корисна для усіх, цікава й змістовна 
зустріч профспілкового активу міста з Головою Київської 
міської адміністрації В.В. Кличком. Але на тлі нестабільного й 
не завжди конструктивного діалогу на вищому рівні результа-
ти профспілкової боротьби залишають бажати кращого, хоч, 
безумовно, нам вдалося голосно заявити про себе в суспільстві 
й змусити соціальних партнерів враховувати принципові позиції 
та вимоги, зокрема, київських профспілок.

Згадаймо ж найяскравіші події кінця 2016-го та 2017 року, 
де Київська міськпрофрада з членськими організаціями й 
столичним профактивом була організатором і безпосереднім 
учасником – заходи, що мали широкий позитивний резонанс 
у суспільстві та сприяли розв’язанню окремих соціально-
економічних проблем Людини праці!

Передноворічне звернення 
Голови Київської 
міськпрофради 

Валентина Мельника

2016-2017 роки: вибіркова хроніка, 
аналіз подій, підсумки

Протягом 2017 року Київська міська рада профспілок та її членські організації, відповідно до 
свого головного завдання, всіляко й всебічно захищали соціально-економічні й трудові пра-
ва столичних спілчан, намагаючись не допустити зниження їх життєвого рівня й звуження 
конституційних прав. Пропозиції щодо дій, спрямованих на вирішення актуальних проблем, 
пов’язаних з інтересами найманих працівників, знайшли відображення в Постанові Ради 
Київської міськпрофради (№ Р–3–1 від 13. 06. 2017 р. «Про завдання Київської міськпрофради та 
її членських організацій в умовах децентралізації влади та утворення об’єднаних територіальних 
громад»), постановах Президії Міськпрофради, протоколах засідань Координаційного комітету 
сприяння зайнятості населення і Київської міської тристоронньої соціально-економічної ради.

Наша боротьба. Галузеві й територіальні акції протесту
Соціально-економічний привід і дії профспілок. 28 березня 2017 р. Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
(НКРЕКП) прийняла рішення щодо підвищення тарифів на розподіл і транспортування природ-
ного газу. 10 квітня 2017 р. Міськпрофрада та її членські організації взяли участь у пікетуванні 
цієї установи. 
Основні вимоги:
• негайно скасувати ухвалене рішення; 
• накласти мораторій на підвищення ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги й 
провести належне громадське обговорення цього питання, погодити його із соціальними 
партнерами;
• притягнути до відповідальності винних у встановленні економічно необґрунтованої ціни на 
природний газ посадових осіб НКРЕКП, аж до їх звільнення із займаних посад; 
• провести широке обговорення національної тарифної політики в Парламенті та Уряді із 
залученням громадськості, експертів, сторін соціального діалогу.
Результат.
Того ж дня, 10 квітня, на засіданні НКРЕКП, київським профспілкам вдалося домогтися тимчасо-
вого призупинення рішення Комісії стосовно встановлення тарифів на послуги транспортування 
й розподілу природного газу.
Наказом Мінекономрозвитку від 23. 08. 2016 № 1396 було утворено міжвідомчу робочу групу з 
опрацювання пропозицій щодо перегляду ціни на природний газ, до складу якої увійшли пред-
ставники міністерств, відомств, профспілок та незалежні експерти. На жаль, ця робоча група 
не напрацювала відповідних пропозицій. Незважаючи на цілий комплекс заходів, здійснених 
профспілками, не вдалося домогтися реалізації однієї з ключових профспілкових вимог – зни-
ження ціни на природний газ. 

Соціально-економічний привід і дії профспілок. 13 липня 2017 р. Київська міська 
організація Профспілки працівників освіти і науки України взяла солідарну участь у Всеукраїнській 
акції протесту біля Верховної Ради України проти звуження соціально-економічних прав освітян 
та гарантій для них при прийнятті нового Закону України «Про освіту». 
Основні вимоги:
• встановлення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікації в розмірі 
трьох мінімальних зарплат і на 25% вище за цю категорію – посадовий оклад для науково-
педагогічного працівника.
• підвищення на 20% посадового окладу педагогічного працівника, який пройшов сертифікацію, 
замість передбаченої доплати; 
• надання науково-педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну 
працю в розмірі посадового окладу, як це й передбачено законодавством;
• право на пенсію за вислугу років.
Результат.
Вдалося домогтися реалізації першої та четвертої з указаних вище вимог.
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2016-2017 роки: вибіркова хроніка,                 
Соціально-економічний привід і дії 

профспілок 
19 вересня 2017 р. Київська міськпрофрада та її 
членські організації взяли участь у попереджувальній 
всеукраїнській акції протесту Професійної спілки 
працівників охорони здоров’я України. 

Основні вимоги:
• керівником галузі призначити висококласного фахівця, 
свідомого громадянина України, який грамотно й 
патріотично поставився б до питання реформування 
медичної галузі, сумлінно дотримуючись букви закону;
• підвищити посадові оклади медичним працівникам; 
• збільшити обсяги медичної субвенції на поточний рік 
на 3,9 млрд. грн., щоб погасити заборгованість з виплати 
заробітної плати; 
• встановити медичним працівникам державних і 
комунальних закладів охорони здоров’я надбавки за 
престижність праці.
Результат.
18 жовтня 2017 р. Верховна Рада України дала старт 
медичній реформі, ухваливши проект Закону України 
«Про державні фінансові гарантії надання медичних 
послуг та лікарських засобів». Проте законодавчий акт, 
в якому не враховано пропозиції й вимоги профспілок, 
містить низку ризиків та невизначеностей і не дає 
відповіді на життєво важливі питання, що хвилюють кож-
ну людину й кожну родину, зокрема, чи залишиться на-
явна мережа медичних закладів, на яких умовах і в який 
спосіб надаватимуться медичні послуги тощо.

     Соціально-економічний привід і дії 
профспілок

1 листопада 2017 р. Міськпрофрада та її членські 
організації взяли солідарну участь в акції протесту 
Київської міської організації Профспілки працівників 
освіти і науки України біля Верховної Ради України.
Основна вимога:
• надання освітньої субвенції в повному обсязі, оскільки 
наступного року галузь може недоотримати з бюджету 
1,2 млрд. грн. Тож є ризик звільнення або скорочення 
значної кількості освітян, зменшення розміру заробітної 
плати через невиплату надбавок за престижність 
педагогічної праці й складність роботи. Участь в акції 
взяли близько 30 тис. осіб.
Під час акції перший заступник міністра освіти і науки 
України В.В. Ковтунець запевнив, що заробітна плата 
київських освітян у 2018 р. не зменшиться. Окрім того, 
протягом наступного року в галузі планується підвищення 
заробітної плати у середньому на 25%. Але жодних 
офіційних документів з інформацією щодо джерел 
фінансування видатків на заробітну плату працівників 
наразі не надано. 
Профспілка освітян це питання тримає на контролі, і 
якщо її вимоги проігнорують, буде змушена вдатися до 
більш активних та рішучих дій, зокрема, до входження 
у колективний трудовий спір. 

Соціальні акції
За ініціативи Київської міської ради профспілок, 6 квітня 
2017 р. об’єднання та організації, що входять до складу 
Міськпрофради, провели соціально-екологічну акцію – 
День довкілля. Заходи з прибирання території й дове-
дення її до гарного презентаційного вигляду відбулися 
у профспілкових спортивних закладах, розташованих на 
Трухановому острові.

1 травня 2017 р. на Хрещатику пройшов мітинг-хода 
на честь Першотравня: членські організації Київської 
міськпрофради разом з регіональними колегами 
традиційно вшанували Людину Праці, з її успіхами й 
досягненнями, соціально-економічними проблемами 
та сподіваннями. У заході взяв участь народний депу-
тат України Сергій Каплін, офіційний представник ФПУ 
у Верховній Раді України, інші представники соціал-
демократичної партії. Разом з профспілками цього дня 
були численні мешканці й гості столиці. 

Соціальний діалог на всіх рівнях
Голова Київської міськпрофради Валентин Мельник вхо-
дить до складу Національної тристоронньої соціально-
економічної ради від профспілкової Сторони. Він також 
– співголова Київської міської тристоронньої соціально-
економічної ради, член Колегії Київського міського 
управління Пенсійного фонду, заступник співголови 
Координаційного комітету сприяння зайнятості 
населення. 
Територіальна угода. У рамках реалізації положень 
Територіальної угоди між виконавчим органом Київської 
міської ради, СПО роботодавців м. Києва та Об’єднанням 
профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська 
міська рада профспілок» на 2015-2017 рр. налагоджено 
постійний соціальний діалог з роботодавцями міста та 
Київською міською державною адміністрацією. У році, 
що минає, закінчується термін дії Територіальної угоди, 
нині триває підготовка до укладення нової, тож одним з 
головних завдань, зокрема профспілкової Сторони, є на-
працювання механізмів подальшої взаємодії з міською 
владою, але вже в новому форматі – з урахуванням влас-
ного й відповідного європейського досвіду.
Фахівці Міськпрофради та її членських організацій є чле-
нами постійно діючих тристоронніх дорадчих органів 
при НКРЕКП, НКРЗІ, Мінінфраструктури України.

Упродовж звітного періоду на засідання Ради й Президії 
Київської Міськпрофради, на численні наради з голова-
ми членських організацій та профактивом міста постійно 
запрошувалися фахівці центральних органів виконавчої 
влади й місцевого самоврядування, різні експерти – зад-
ля грамотного й конструктивного обговорення соціально 
важливих питань, правильного висвітлення їх у столичних 
ЗМІ. Зокрема, йшлося про:
• нагальні проблеми у сфері охорони здоров’я;
• зміни у законодавстві щодо пенсійного забезпечення;
• реформи у системі житлово-комунального господар-
ства, ціни й тарифи на послуги ЖКГ, якість їх надання;
• захист прав споживачів тощо.

Київська міська три-
стороння соціально-

економічна рада 
(КМТСЕР)

Протягом року відбулося 
п’ять засідань  КМТСЕР 
(7 лютого, 21 березня, 12 

травня, 13 липня, 19 вересня), на яких розглядалася низ-
ка важливих соціально-економічних питань: підвищення 
з 1 січня 2017 р. посадових окладів, ставок заробітної 
плати для педагогічних працівників дошкільних, 
позашкільних та інших навчальних закладів і установ 
освіти, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, 
й кошти, передбачені бюджетом м. Києва на 2017 р., на 
зазначені видатки; створення робочих груп з вивчення 
доцільності підвищення тарифів на проїзд у міському 
транспорті, тарифів на житлово-комунальні послуги, а 
також робочої групи, у компетенції якої – питання зако-
нодавчого забезпечення підвищення заробітної плати; 
зменшення податкового навантаження на промислові 
підприємства м. Києва в частині скорочення розміру по-
датку на землю; якість надання житлово-комунальних 

послуг у столичному регіоні та вплив міських органів 
влади на підприємства-постачальники послуг у контексті 
якості надання цих послуг; питання щодо перегляду 
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій; дотримання законодавства 
з питань охорони праці в закладах охорони здоров’я 
м. Києва; підготовленість будинків комунальної 
власності міста до переходу до ОСББ; моніторингові 
дослідження двосторонніх договорів між закладами 
професійно-технічної освіти м. Києва та підприємствами, 
організаціями, установами різної форми власності з 
метою закріплення випускників на робочих місцях – 
для задоволення потреб столичного ринку праці; стан 
зайнятості населення м. Києва, перспективи впровад-
ження міською службою зайнятості нових методів і 
форм роботи щодо працевлаштування незайнятих та 
безробітних осіб; стан регуляторної діяльності КМДА. 
Стосовно вищевказаних питань Сторона профспілок на-
давала відповідні пропозиції КМДА. Одну з них – щодо 
внесення змін до Порядку надання житлових субсидій – 
було подано до Мінсоцполітики.

Зустріч київського міського Голови                 
Віталія Кличка з профактивом міста

За ініціативи та організаційного забезпечення Київської 
міської ради профспілок, 7 листопада 2017 р. відбулася 
зустріч Київського міського Голови В.В. Кличка з про-
фактивом Києва, під час якої мер звітував про діяльність 
Київської міської влади. Він також відповів на численні 
запитання, що назріли у профспілкової громади у зв’язку 
з тривалою важкою соціально-економічною ситуацією 
в столичному регіоні. Обговорювалися актуальні про-
блеми, наявні у різних галузях економіки та сферах 
діяльності. Зокрема, йшлося про: можливість створення 
муніципального житлового фонду для забезпечення жит-
лом працівників бюджетних організацій та комунальних 
підприємств Києва; низку болючих питань у сфері жит-
лово-комунального господарства; роботу комунальних 
підприємств медичної та освітньої галузей, перспективи 
їх розвитку; роль і значення лікарів-спеціалістів у складі 
бригад «Швидкої допомоги», а також про необхідність 
збереження робочих місць у контексті реформ. У цілому 
зустріч з мером столиці була корисною для всіх Сторін 
соціального діалогу й пройшла у доброзичливій робочій 
атмосфері. 

Моніторинг Урядових ініціатив
Здійснюється постійний моніторинг Урядових документів 
та ініціатив з метою прогнозування соціальних наслідків 
рішень, дій, намірів центральних органів державної й 
місцевої влади – для того, щоб оперативно реагувати й 
запобігати порушенню трудових, соціально-економічних 
прав працівників. Відповідні пропозиції надсилаються 
Уряду, Комітетам Верховної Ради України, безпосередньо 
ВРУ, Парламентським фракціям. 
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підсумки дій київських профспілок 
Круглий стіл, організований Міськпрофрадою 

У продовження вище поданої теми, 28 листопада 
2017 р. Київська міська рада профспілок організувала 
й провела засідання Круглого столу, де обговорювали-
ся зміни й нововведення, що відбудуться найближчим 
часом у зв’язку з реформою у сфері житлово-комуналь-
ного господарства.

Участь у заході, зокрема, взяли фахівці Київської 
міської державної адміністрації та радник першого за-
ступника Голови з питань цінової політики Василь Ястру-
бинський, головний консультант Комітету Верховної 
Ради України з питань будівництва, містобудування і ЖКГ 
Марина Бєльдєй, представники громадських організацій: 
керівник ВГО «Спілка власників житла України» Олексій 
Кучеренко та президент громадської спілки «Асоціація 
управителів житла» Василь Ліман.

Питання, порушені на Круглому столі, є болючими та 
актуальними для столиці, тому неодноразово викликали 
гостру дискусію Сторін. Йшлося про необхідність:
•скласти відповідні акти відведення земельних ділянок 
щодо кожного будинку комунальної власності міста й 
технічних паспортів будівель;
• передбачити кошти у міському бюджеті на модернізацію 
житлового фонду;
• поліпшити якість послуг з утримання будинків та прибу-
динкових територій та укласти договори з кожним влас-
ником квартири на ці послуги;
•встановлення будинкових лічильників у кожному 
будинку комунальної власності;
•скасування завищених сум у платіжках за газ, водопо-
стачання та опалення;
•запровадження та функціонування інституту 
управителів;
•необхідність проведення роз’яснювальної роботи із 
споживачами;
•запровадження єдиного центру розрахунків тощо.

Це були основні вимоги Сторони профспілок. 

Наявні тарифи та спроби їх зменшити
Протягом року особлива увага приділялася питан-

ням зміни тарифів на послуги з утримання будинків, 
споруд і прибудинкових територій, які надаються 
підприємствами територіальної громади Києва, та на 
проїзд у міському пасажирському транспорті, що працює 
у звичайному режимі руху (КП «Київпастранс» та КП 
«Київський метрополітен»). 

За результатами проведеної роботи, а також вра-
ховуючи низку обґрунтованих підстав щодо нагальної 
необхідності підвищити тарифи на послуги з утримання 
будинків, споруд та прибудинкових територій, Президія 
Міськпрофради прийняла рішення погодити відповідний 
проект Розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
за умови виконання міською владою таких вимог Сто-
рони профспілок: терміново визначити межі прибудин-
кових територій стосовно кожного будинку комунальної 
власності міста; визначити, хто має оплачувати утри-
мання землі, що знаходиться за межами прибудинкової 

території; передбачити кошти в місцевому бюджеті для 
здійснення роботи з виготовлення актів відведення зе-
мельних ділянок щодо кожного будинку.

Що стосується зміни тарифів на проїзд, то так само, 
враховуючи низку обґрунтованих підстав (збільшення 
індексу споживчих цін і витрат на електроенергію, 
вартості дизельного пального, шин, акумуляторних ба-
тарей, збільшення для працюючих КП «Київпастранс» 
розміру мінімальної заробітної плати до законодав-
чо встановленого рівня (3200 грн.), Президія Київської 
міськпрофради погодила проект Розпорядження вико-
навчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) «Про встановлення тарифів на 
послуги з перевезення пасажирів та вартості проїзних 
квитків на проїзд у міському пасажирському транспорті, 
який працює у звичайному режимі руху» на 1 гривню 
за таких умов: підвищення зарплати працівникам КП 
«Київський метрополітен» і посилення їх соціального 
захисту за рахунок коштів, отриманих від підвищення 
тарифів; подовження Київською міською державною 
адміністрацією дії міської цільової програми «Турбота. 
Назустріч киянам» – щодо подальшої реалізації права 
громадян пільгових категорій на безоплатний проїзд у 
міському пасажирському транспорті загального користу-
вання.

21 березня 2017 р. за ініціативи профспілкової Сто-
рони КМТСЕР, розглядаючи питання про якість надання 
житлово-комунальних послуг у столиці, прийняла 
рішення щодо необхідності розроблення законопроек-
ту «Про самоврядний контроль у сфері житлово-кому-
нального господарства», в якому належить передбачити 
механізм захисту споживачів у сфері житлово-комуналь-
ного господарства, посилення відповідальності за по-
рушення їхніх прав, розширення повноважень виконав-
чих органів місцевих рад у сфері контролю за наданням 
житлово-комунальних послуг, порядку проведення 
перевірок суб’єктів природних монополій і приватних 
житлово-експлуатаційних організацій на предмет дотри-
мання ними законодавства в частині надання послуг та 
правильності нарахувань.

Також прийнято рішення щодо необхідності внесення 
змін до Положення про порядок призначення й надання 
населенню субсидій для відшкодування витрат на опла-
ту житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
21.10.1995 № 848 (зі змінами).

Координаційний комітет сприяння 
зайнятості населення

Протягом року відбулося чотири засідання Комітету 
(14 березня, 21 червня, 18 жовтня та 29 листопада), 
на яких розглядалися такі питання: стан виконання 
Програми зайнятості населення м. Києва у 2016-2017 рр.; 
встановлення тривалості компенсації витрат роботодав-
цям на оплату праці працевлаштованих безробітних гро-
мадян – внутрішньо переміщених осіб; проект Програми 
зайнятості населення м. Києва до 2020 р.; залучення дер-
жавних навчальних закладів до надання освітніх послуг 
незайнятим верствам населення з професійно-технічної 
підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації 
працівників виробничої сфери діяльності для всіх га-
лузей економіки; види громадських робіт на 2018 р. з 
переліком організацій та установ м. Києва, що забезпе-
чуватимуть такі роботи тощо. Київська міськпрофрада 
надсилала відповідні пропозиції КМДА та Київській 
міській раді, зокрема, до проекту Програми зайнятості 
населення м. Києва до 2020 р.           

Слід відзначити, що за ініціативи Сторони профспілок, 
при КМДА та районних в м. Києві державних 
адміністраціях створюються спеціальні комісії для вжит-
тя заходів щодо запобігання різкому безробіттю під час 
масового вивільнення працівників. 

Серед позитивних результатів роботи КМТСЕР, 
Координаційного комітету сприяння зайнятості насе-
лення, реалізації положень Територіальної угоди мож-
на відзначити ще й такі: відкриття у м. 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 м. Києва своєчасно отримують заробітну плату, 

ситуація на столичному ринку праці залишається однією 
з найкращих серед регіонів.

Легалізація зайнятості та заробітної плати 
як предмет уваги міжвідомчих робочих груп

Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог 
в Україні» при Київській міській державній адміністрації 
та районних адміністраціях створені і активно працю-
ють, за участі профспілкової Сторони, міжвідомчі робочі 
групи з питань легалізації зайнятості й заробітної плати, 
забезпечення дотримання державних гарантій з оплати 
праці. Члени робочих груп вивчають проблемні питання 
в цій царині, дбають про підвищення рівня соціальної 
захищеності найманих працівників і відповідальності 
роботодавців за використання їх праці.

Участь у заходах Федерації профспілок 
України (ФПУ) та членських організацій 

Київської міської ради профспілок
Керівництво й фахівці Київської міськпрофради бе-

руть активну участь у заходах, організованих Федерацією 
профспілок України. Це, зокрема, відзначення Дня 
соціальної справедливості (20 лютого), Всесвітнього дня 
дій за гідну працю (7 жовтня), семінарах, круглих столах, 
засіданнях, робочих нарадах, прес-конференціях тощо.

Реалізація укладених Угод про співпрацю
Меморандум про співпрацю з 

Міжнародним благодійним фондом 
«Сприяння розвитку медицини»

13 червня 2017 р. на засіданні Ради Міськпрофради 
був підписаний Меморандум про співпрацю Київської 
міської ради профспілок з Міжнародним благодійним 
фондом «Сприяння розвитку медицини». Дбаючи про 
здоров’я спілчан, які перебувають на обліку в членських 
організаціях Міськпрофради, й відповідно до підписаного 
Меморандуму, Київська міська рада профспілок 24 
жовтня відкрила у своєму приміщенні денний медичний 
стаціонар (м. Київ, вул. Стрітенська, 15, 1 поверх), котрий з 
5 грудня почав працювати на постійній основі. Відвідувачі 
мають можливість пройти медичне обстеження у низ-
ки досвідчених спеціалістів, причому безоплатно. Це 
консультації невропатолога, хірурга, терапевта, офталь-
молога, дерматолога, гінеколога, уролога, отоларинголо-
га й кардіолога. Там же можна здати експрес-аналізи на 
наявність цукру в крові, виміряти артеріальний тиск, зро-
бити електрокардіограму і ультразвукове обстеження. 
За необхідності пацієнтам видають лікувальні окуляри 
та інші потрібні для поліпшення здоров’я товари медич-
ного призначення. Перед тим Міськпрофрада успішно 
організовувала виїзні медичні консультації за місцем ро-
боти членів київських профспілок. 
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Угода про співпрацю з Головним управлінням 
Пенсійного фонду України в м. Києві

31 січня 2017 р. на засіданні Президії Міськпрофради 
укладено Угоду про співпрацю з Головним управлінням 
Пенсійного фонду України в м. Києві. У рамках реалізації 
Угоди фахівці Головного управління брали участь у 
засіданнях Президії Міськпрофради, надавали корисну 
та актуальну інформацію. Під час проведення спільних 
виїзних засідань консультували членів первинних 
профспілкових організацій столичних підприємств та 
установ з питань пенсійного забезпечення.

Профспілкове навчання 
23 лютого 2017 р. Начальник фінансового управління-

головний бухгалтер Міськпрофради Інна Лінчевська, як 
одна з організаторів, традиційно провела інформаційно-
консультативний захід для завідуючих фінансовими 
відділами – головних бухгалтерів членських організацій 
Київської міськпрофради. На тренінгу висвітлювалися 
новації в бухгалтерському й податковому обліку з 
урахуванням специфіки діяльності профспілок.  

8 червня 2017 р. фахівці Київської міськпрофради, Го-
ловного управління Пенсійного фонду України у м. Києві 
та Кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» провели 
виїзне засідання – консультацію для членів первинної 
профспілкової організації Вагонної дільниці станції 
Київ – Пасажирський. Заступник Голови Міськпрофради 
О.Л. Панова поінформувала присутніх щодо напрямів 
діяльності Київської міськпрофради у контексті Зако-
ну України «Про соціальний діалог в Україні», переваг 
членства у складі Київської міської ради профспілок, 
закликала учасників засідання долучатися до заходів, 
які проводять профспілки міста. Головний спеціаліст 
Управління з гуманітарних питань Міськпрофради Т.В. 
Юрченко розповіла присутнім про оздоровлення й 
відпочинок дітей пільгових категорій м. Києва у дитячих 
закладах і таборах Київщини та інших регіонів України. 
Голова правління Кредитної спілки «Профспілкова 
скарбниця» Т.М. Орисенко поінформувала щодо 
діяльності, мети, переваг членства в Кредитній спілці.

Проведення виїзних нарад – консультацій з ме-
тою інформування членів первинних профспілкових 
організацій стосовно змін і новацій у вітчизняному 
законодавстві продовжиться й наступного року. 

Організація літнього оздоровлення і 
відпочинку для дітей та підлітків 

Київська міськпрофрада постійно здійснює заходи, 
спрямовані на задоволення духовних потреб, організацію 
оздоровлення й відпочинку, а також змістовного дозвілля 
членів профспілок та їх сімей. Влітку 2017 р. 1268 дітей 
наших спілчан поїхали до дитячих закладів оздоровлен-
ня й відпочинку (ДЗОВ), що на 27 % більше у порівнянні з 
попереднім оздоровчим періодом.

З міського бюджету на оздоровлення й відпочинок 
дітей пільгових категорій Міськпрофрада отримала кош-
ти в сумі 5670,00 тис. грн. та провела конкурсні торги 
(тендер) на закупівлю путівок. Переможцями стали такі 
ДЗОВ: «Україночка» і «Лідер» на Київщині, «Патрія» на 
Одещині, «Зелений гай» на Львівщині. Цьогоріч там 
відпочили 892 дитини пільгових категорій (що на 21,5% 
більше, ніж минулого року).  

Кредитна спілка «Профспілкова скарбниця» надала 
можливість отримати акційні кредити з мінімальною 
відсотковою ставкою на оздоровлення дітей батькам, які 
є членами кредитної спілки та мають фінансові усклад-
нення.

Особливою турботою профспілки міста охопили 
дітлахів з багатодітних і малозабезпечених сімей, дітей 
учасників АТО та юних киян, які перебувають на диспан-
серному обліку.  

Київська міська рада профспілок спільно з міським 
управлінням молоді та спорту регулярно проводи-
ли засідання Міжвідомчого оперативного штабу з 
підготовки та проведення літнього оздоровлення. До 
цієї роботи долучилися  керівники ДЗОВ, профспілковий 
актив міста, керівники міських районних адміністрацій, 
представники профільних управлінь та відомств. Обгово-
рювалися основні напрямки в роботі, проблемні питан-
ня, що виникають під час оздоровчої кампанії, та визна-
чалися можливі шляхи їх вирішення.

Начальник Управління з гуманітарних питань Київської 
міськпрофради Людмила Литвин брала активну участь у 
роботі комісії з перевірки роботи дитячих оздоровниць 
та в плановій атестації ДЗОВ Київщини. 

За сприяння київських профспілок влітку був відкритий 
та успішно працював денний дитячий табір «SalsaBO» для 
тих, хто не мав можливості відпочивати в приміських ди-
тячих закладах. Досвідчені педагоги створили комфортні 
умови для перебування дітей у таборі протягом дня, їх 
максимальної реалізації й розвитку творчих здібностей. 

Для здійснення програми оздоровлення й відпочинку 
дітей влітку 2017 р. Міськпрофрада та її членські 
організації акумулювали близько 127 млн. грн. з 
профспілкового й міського бюджету, від господарників, 
батьків і спонсорів. Усього було направлено на 
відпочинок 21 480 дітей та підлітків – до ДЗОВ Київщини 
та інших регіонів України, що на 16.0 % менше, ніж у 
попередній оздоровчий сезон. Причинами зменшення 
кількості є: демографічні чинники, фінансові ускладнення 
господарників та профспілкових організацій, відсутність 
дотації ФСС з ТВП, скрутне матеріальне становище ба-
гатьох сімей. Зростання вартості дитячої путівки спри-
чинено відсутністю механізму державної підтримки та 
економічного стимулювання діяльності дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку. З огляду на наявні труднощі 
й проблеми у цій сфері профактив Міськпрофради надав 
пропозиції до профільних міністерств і відомств України 
щодо внесення змін до Закону України «Про оздоров-
лення та відпочинок дітей», адже необхідно вимагати 
повернення дотації ФСС з ТВП, щоб суттєво поліпшити 
харчування та медичне обслуговування, а також умови 
перевезення дітей залізницею тощо.

Новорічно-Різдвяні заходи
 Київська міська рада профспілок спільно з членсь-

кими організаціями та Київською міською державною 
адміністрацією організували й фінансували проведен-
ня Новорічно-Різдвяних заходів для дітей та підлітків. 
Під час зимових канікул Міськпрофрада продовжила 
традицію проведення «Головної профспілкової ялин-
ки міста». У Колонній залі КМДА з 28 грудня 2016 р. 
до 08 січня 2017 р. було проведено святкові заходи 
«Новорічні пригоди казкових героїв», які відвідали по-
над 9 000 юних глядачів. Для 400 дітей з особливими 
потребами вистави провели безоплатно. Як і завжди, 
профспілки міста подбали про дітей пільгових категорій 
та дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в зоні 
АТО. За рахунок профспілкового бюджету й залучених 
коштів господарників було придбано солодкі подарунки 
вітчизняного виробництва в оригінальній упаковці та за-
прошення на святкові заходи до найкращих театрально-
концертних закладів міста.

Зростання довіри до Київської міської ради 
профспілок і поповнення членства

Протягом 2017 р. до складу Київської міськпрофради 
на засадах прямого підпорядкування і на умовах До-
говору про співпрацю увійшла ціла низка столичних 
профспілкових організацій, 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 комунально-
го транспорту, транспортної інфраструктури та безпеки 
руху.

                 Матеріали підготовлено за річними звітами 
                                 Управлінь Київської міськпрофради


