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Результати діяльності Київської
міської ради профспілок у 2019 році
Протягом 2019 року Київська міськпрофрада спільно з членськими організаціями проводили цілеспрямовану роботу
щодо захисту соціально-економічних та трудових прав працівників задля недопущення зниження їх життєвого рівня та
звуження конституційних прав і гарантій.
Пропозиції щодо дій, спрямованих на вирішення актуальних проблем, що стосуються інтересів найманих
працівників, знайшли відображення в постановах Президії Міськпрофради, протоколах засідань Координаційного
комітету сприяння зайнятості населення та Київської міської тристоронньої соціально-економічної ради, зверненнях
до Президента України, комітетів Верховної Ради України, Уряду, парламентських фракцій у Верховній Раді України,
Київської міської державної адміністрації.

Наша боротьба: галузеві і територіальні профспілкові акції протесту. Соціальні акції
Відзначаючи День праці, з метою привернення уваги державних та місцевих органів влади
до вирішення нагальних проблем трудівників,
1 травня 2019 року за ініціативи Київської міськпрофради вже втретє поспіль на Європейській
площі м. Києва відбувся мітинг. Участь у заході
взяли членські організації Київської міської ради
профспілок, представники Федерації профспілок
України, небайдужі кияни та мешканці міста, а також народний депутат України, представник ФПУ
у Верховній Раді України Сергій Каплін.
Учасниками мітингу було схвалено та надіслано Послання до новообраного Президента
України Володимира Зеленського та мера м. Києва Віталія Кличка з відповідними вимогами щодо
практичних дієвих кроків, які необхідно здійснити
на рівні держави та місцевого самоврядування.
На жаль, слід констатувати, що більша частина інформації, отриманої від Київської міської
державної адміністрації, носила суто декларативний характер, низка завдань, на виконанні
яких неодноразово наголошували і наголошують
Київські профспілки, залишаються до цього часу
невиконаними (зокрема, щодо забезпечення
ефективного соціального діалогу з питань формування та реалізації регіональної соціальноекономічної політики, поліпшення стану безпеки та умов праці, виконання міських цільових
програм забезпечення житлом громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, затвердження міської цільової Програми розвитку
промисловості).
14.05.2019 фахівці Київської міськпрофради
та представники дитячо-юнацьких спортивних
шкіл Міськпрофради взяли участь та підтримали
Всеукраїнську акцію протесту Профспілки залізничників і транспортних будівельників України,
що відбулася під будівлею Кабінету Міністрів
України.
Профспілкою було висунуто низку соціально-економічних вимог до Уряду – акціонера «Укрзалізниці» (серед яких, зокрема, зобов’язати
правління АТ «Укрзалізниця» ухвалити рішення
про підвищення годинних тарифних ставок і посадових окладів працівникам товариства (крім
вищого керівництва) з 1 квітня 2019 року не
менше ніж на 25%; не проводити протягом року
зменшення чисельності працівників у товаристві; прискорити розробку колективного договору між АТ «Українська залізниця» та Спільним
представницьким органом профспілок; профінансувати оздоровчу кампанію, включаючи організацію дитячого оздоровлення).

06.06.2019 під будівлею Міністерства культури
України відбулась Всеукраїнська протестна акція
(мітинг) представників шкіл естетичного виховання
профспілки працівників культури. Під стінами Мінкультури зібрались приблизно 2 тис. мітингувальників, у тому числі представники галузевої профспілки
та Київської міськпрофради. Вони виступали проти
запровадження нових типових освітніх програм,
якими передбачено збільшення навантаження на
викладачів, а також скорочення частини педагогів.
За результатами перемовин з керівництвом Міністерства культури України вдалося домогтися відтермінування на 1 рік запровадження нових освітніх
програм, а також домовленостей щодо залучення
до їх доопрацювання представників галузевих профспілок та керівників шкіл естетичного виховання.

01.09.2019 представники Київської міської ради
профспілок взяли участь у Всеукраїнській мирній
акції протесту педагогічних працівників мистецьких
шкіл проти недолугої реформи, запропонованої Міністерством культури України. Акція проходила під
будівлею Адміністрації Президента України, участь
у ній взяли педагоги з майже всіх областей України.

З нагоди щорічного відзначення Всесвітнього
дня дій за гідну працю, привернення уваги суспільства до трудових проблем працівників, захисту їх
соціально-економічних прав та інтересів, а також
дій профспілок проти звуження прав працівників
в умовах змін, які відбуваються на ринку праці,
7 жовтня 2019 року на майдані Незалежності відбувся масовий профспілковий флешмоб,
організований Молодіжною радою Федерації профспілок України. Участь у ньому взяли і
представники Київської міської ради профспілок та її членських організацій. Захід пройшов
під гаслом: «Працюємо в Україні, будуємо свою
державу».

Під час акції на майдані Незалежності було
встановлено профспілкові банери, прапори, лунали гасла на підтримку законних вимог працівників. Після флешмобу відбулася зустріч профспілок з головою Комітету Верховної Ради з питань
соціальної політики та захисту прав ветеранів
Галиною Третьяковою і членами комітету, під час
якої обговорювались сучасні аспекти реформування соціального та трудового законодавства,
проект Трудового кодексу України.
У рамках щорічного відзначення Міжнародного дня боротьби з бідністю 17 жовтня профспілки м. Києва провели соціальну профспілкову акцію під гаслом: «Підтримай ветерана
праці».
У 10 районах столиці в мережі «ЕКО-маркет»
відповідальні працівники Київської міськпрофради разом з волонтерами надавали матеріальну
допомогу людям похилого віку в придбанні продуктових наборів та можливість отримання додаткової знижки за Соціальною карткою члена
профспілки.
Профспілки власним прикладом хочуть привернути увагу суспільства до проблем непрацюючих пенсіонерів, які опинилися в скрутному становищі. Адже в цивілізованому суспільстві люди будьякого віку мають жити в достатку та почуватися в
безпеці. Спільними зусиллями ми можемо забезпечити для них більш якісне та повноцінне життя.

Відеосюжет телеканала «Київ» щодо проведеної акції розміщено на сайті Міськпрофради за
посиланням https://youtu.be/Xezcn6K4E7I
29 жовтня 2019 року галузеві профспілки м.
Києва, на знак солідарності та підтримки вимог
Київської міської організації працівників освіти і науки, взяли участь в акції протесту проти звуження
трудових і соціально-економічних прав та гарантій
працівників закладів освіти.

14 листопада 2019 року Київська міськпрофрада та її членські організації взяли участь в акції
протесту профспілок біля будівлі Верховної Ради
України з вимогами до проекту Державного бюджету на 2020 рік, який розглядався без урахування
їх пропозицій, та на підтримку профспілкового проекту Трудового кодексу України.
Профспілки заявили категоричне «Ні!» лібералізації трудового законодавства і звуженню прав
працівників; дешевій праці, демонтажу діючої
системи державних соціальних стандартів і гарантій; тіньовій зайнятості та безробіттю; розпродажу
української землі; скороченню промислового виробництва і робочих місць; зростанню цін на комунальні послуги і товари першої необхідності;
несправедливій оплаті праці медиків, освітян та
інших категорій працівників; огульному скороченню державних службовців; поширенню бідності
серед пенсіонерів; державному рейдерству майна профспілок та наступу на їх права; руйнуванню
соціального страхування працівників і паритетної
системи управління на основі трипартизму.
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Соціальний діалог на всіх рівнях

Голова Київської міськпрофради
Валентин Мельник входить до складу
Національної тристоронньої соціально-економічної ради від профспілкової
сторони. У 2019 році сторонами соціального діалогу його було обрано головою Київської міської тристоронньої
соціально-економічної ради, членом
Правління Фонду соціального страхування України, заступником співголови
Координаційного комітету сприяння
зайнятості населення. Заступник голови Міськпрофради Тетяна Орисенко
входить до складу Громадської ради
при Київській міській державній адміністрації. Фахівці Міськпрофради та
керівники членських організацій представляють сторону профспілок та захищають соціально-трудові права людини
праці у складі комісій та робочих груп
при КМДА, районних у м. Києві державних адміністрацій, Координаційного
комітету сприяння зайнятості населення, Київської міської тристоронньої соціально-економічної ради, діючих тристоронніх дорадчих органів при НКРЕКП,
НКРЗІ, Мінінфраструктури України.
На жаль, соціальний діалог з міською
владою носить суто формальний характер і є недієвим. У 2019 році не відбулося
жодної зустрічі з мером м. Києва Віталієм Кличком, що не дає змоги вирішити
важливі соціально-економічні питання
та проблеми столиці. Так, на сьогодні не
врегульовано земельні відносини як з
юридичними, так і фізичними особами,
не затверджено Міську цільову програму
розвитку промисловості та Комплексну
міську цільову програму забезпечення
житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, не вирішуються питання щодо можливості створення
муніципального житлового фонду для
забезпечення житлом працівників бюджетних організацій та комунальних підприємств міста, будівництва доступного
житла, молодіжного кредитування для
придбання житла тощо. Низка вищезазначених та інших проблемних питань
неодноразово порушувалися профспілками м. Києва під час засідань, нарад,
зустрічей з представниками Київської
міської державної адміністрації, надсилалися голові Київської міськдержадміністрації Віталію Кличку. Проте вони так
і залишаються невирішеними. Зокрема,
не укладено нову Територіальну угоду на
2019–2021 роки. Профспілкова сторона
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неодноразово наголошувала на важливості підписання Територіальної угоди як
програмного документа розвитку міста
на 2019–2021 роки та шляхів вирішення
неузгоджених положень, що сприяло б
утвердженню соціальної злагоди в місті.
Проте, окремі пропозиції сторони профспілок до проєкту Територіальної угоди
не знаходять підтримки з боку Київської
міськдержадміністрації. Як тимчасову заміну проєкту Територіальної угоди, Київська міськпрофрада підготувала проєкт
Рекомендацій щодо основних завдань
колективно-договірної роботи на 2020
рік, який було надіслано Київській міськдержадміністрації та Спільному представницькому органу роботодавців на
територіальному рівні в м. Києві з пропозицією розглянути зазначений документ
на черговому засіданні Київської міської
тристоронньої соціально-економічної
ради з метою подальшого його підписання трьома сторонами соціального
діалогу.
Протягом 2019 року відбулися
чотири засідання Київської міської
тристоронньої соціально-економічної
ради, на яких за пропозицією сторони
профспілок розглянуто низку важливих
соціально-економічних питань м. Києва, зокрема стан виконання Територіальної угоди на 2015–2017 роки за підсумками 2018 року; звіт Секретаріату
сторін соціального діалогу про стан виконання рішень, прийнятих на засіданнях КМТСЕР у 2018 році; стан реалізації
Концепції розвитку системи охорони
здоров’я у м. Києві в умовах упровадження медичної реформи; соціальноекономічний захист працівників муніципальних закладів охорони здоров’я;
презентація Прогнозу бюджету міста
Києва на 2020–2022 роки; стан упровадження електронного квитка в громадському транспорті; будівництво житла
для працівників навчальних закладів
комунальної власності м. Києва та ін.
З усіх питань, розглянутих на засіданнях КМТСЕР, стороною профспілок надано відповідні пропозиції до протокольних рішень засідань Тристоронньої ради.
Як позитив можна відзначити, що
вперше за останні роки, на вимогу сторони профспілок, міська влада презентувала на засіданні КМТСЕР прогноз
бюджету м. Києва на 2020–2022 роки.
Під час розгляду цього питання сторона профспілок і роботодавців звернули

увагу місцевої влади на необхідність їх
залучення до обговорення з Київрадою
проєкту бюджету м. Києва. Міськпрофрадою було підготовлено та надіслано
постійній комісії Київради з питань бюджету та соціального-економічного розвитку пропозиції до проєкту бюджету
м. Києва на 2020 рік. 19 листопада 2019
року відбулося засідання комісії, на якому планувалося розглянути зазначений
проєкт та надіслані до нього пропозиції.
Проте, це питання не розглядалося.
Разом з тим, варто зазначити, що
незважаючи на неодноразові звернення
Київської міськпрофради до мера міста
Віталія Кличка щодо низки питань, які
розглядалися на засіданнях Тристоронньої ради, вони й до сьогодні залишаються невирішеними. Зокрема, це стосується будівництва житла для працівників
навчальних закладів комунальної власності м. Києва, затвердження Міської цільової програми забезпечення житлом
громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, а також Міської цільової програми розвитку промисловості,
врегулювання земельних відносини як з
юридичними, так і фізичними особами.
У зв’язку з неконструктивними діями
Мінсоцполітики України, Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів і схваленням ними проекту Закону України «Про
внесення змін до деяких законів України
щодо стабілізації функціонування системи обов’язкового державного соціального страхування» (реєстр. № 2275), який
руйнує принципи соціального діалогу та
усуває представників застрахованих осіб і
роботодавців від участі в управлінні Фондом соціального страхування України, а
також ігнорування пропозиції сторони
профспілок щодо відкликання вищевказаного законопроекту та підготовки
необхідних змін до відповідних нормативно-правових актів за результатами
обговорення проблем Фонду, профспілкова сторона призупинила свою участь
у засіданнях правління Фонду до відновлення паритетності представництва
та внесення змін Кабінетом Міністрів
України щодо збільшення бюджетного фінансування Фонду. Проблема полягає в тому, що при підготовці проекту
бюджету Фонду соціального страхування на 2019 рік адміністративні видатки,
видатки на допомогу по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах,

витрати на оплату лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних
закладів після перенесених захворювань
були заплановані на рівні 2018 року, без
врахування зростання середньомісячної
заробітної плати працівників у 2019 році.
Аргументовані заперечення профспілкової сторони, що таке рішення призведе
до дефіциту коштів у Фонді і, відповідно,
виникнення заборгованості із страхових
виплат для застрахованих осіб, не було
враховано.
За наполяганням державної сторони, такий бюджет Фонду на 2019 рік
було затверджено Кабінетом Міністрів
України у січні 2019 року. Як наслідок,
на сьогодні заборгованість з оплати
лікарняних листків для працівників
становить вже більше 1 млрд гривень.
20 листопада 2019 року Фонд соціального страхування України повідомив про вимушене призупинення
перерахування коштів для виплати
матеріального забезпечення застрахованим особам, зокрема лікарняних і
допомоги по вагітності та пологах. Фінансування тимчасово не здійснюється
у зв’язку із закінченням кошторисних
призначень за зазначеним напрямом,
що затверджені бюджетом Фонду.
Для обговорення на засіданнях
Президії, Ради, нарадах з членськими
організаціями соціально важливих питань запрошуються фахівці Київської
міської державної адміністрації, КП
«Київтеплоенерго», Комунального концерну «Центр комунального сервісу»,
експерти. Київська міськпрофрада намагається налагодити співпрацю з політтехнологами, народними депутатами України від політичної партії «Слуга
народу», які балотувалися від м. Києва.
12 та 17 вересня 2019 року фахівці
Київської міськпрофради, керівники та
представники її членських організацій
взяли участь у засіданні круглого столу
та робочій нараді з обговорення проблемних питань соціального діалогу
в м. Києві та подальших кроків з розвитку та прогресу соціального діалогу,
що відбулися у Федерації роботодавців м. Києва. Заходи були організовані
у рамках спільного проєкту Федерації

роботодавців м. Києва і Bildungswerk
der Wirtschaft «Мекленбург – Передня Померанія» (Німеччина). На жаль,
КМДА не була представлена керівниками відповідного рівня, що наділені
повноваженнями приймати рішення.
Сторони профспілок та роботодавців
зауважили представнику міської влади
щодо відсутності дієвого та ефективного соціального діалогу з боку Київської
міськдержадміністрації.
25 березня 2019 року Київська
міська рада профспілок спільно з регіональним Представництвом Фонду ім.
Ф. Еберта в Україні організували й провели в готелі «Русь» одноденний семінар «Вплив профспілок на зайнятість
населення: спільні стратегії, проблеми
та шляхи їх вирішення».
Семінар відкрила директорка
Представництва Фонду ім. Ф. Еберта в
Україні Юлія Блезіус, яка подякувала
Київській міськпрофраді за зацікавленість, висвітлення, обговорення та
проведення роботи з такого важливого
питання, як зайнятість. Вона, зокрема,
наголосила, що міжнародні експерти
здивовані, що в умовах передвиборчих перегонів Уряд нашої держави так
мало уваги приділяє цьому питанню.
Учасники семінару обмінялися думками, поінформували про роботу, яка
ними проводиться у сфері зайнятості,
обговорили проблемні питання, спільні
стратегії та шляхи їх вирішення.
Здійснюється постійний моніторинг
урядових проєктів та ініціатив з метою
прогнозування соціальних наслідків
рішень, дій, намірів центральних органів державної влади й оперативного
реагування та упередження порушень
трудових, соціально-економічних прав
працівників. Відповідні пропозиції надсилаються Президенту України, Уряду,
комітетам ВРУ, Верховній Раді України,
парламентським фракціям. Фахівці Міськпрофради та її членських організацій
беруть участь у заходах, організованих
Федерацією профспілок України, та на
запрошення ФПУ, КМДА, підприємств і
відомств м. Києва.
Так, 31 травня 2019 року голова Київської міськпрофради Валентин Мельник та його заступник Тетяна Орисенко
взяли участь у конференції з основних
напрямів смарт-спеціалізації м. Києва
(Київ – Смарт Вектори). Захід був організований Департаментом економіки
та інвестицій КМДА спільно з ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН
України» в рамках розробки Стратегії
розвитку м. Києва до 2025 року.
Конференція відбулася за участю
широкого кола фахівців, проте, слід зазначити, що керівництва Департаменту
розвитку промисловості та розвитку підприємництва КМДА на заході не було.
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Заборгованість із зарплати – на контролі профспілок
На жаль, слід констатувати, що за останні місяці ситуація з виплатами заробітної плати погіршилася і станом
на 1 жовтня 2019 року заборгованість із зарплати складала 185,8 млн грн (у порівнянні з попереднім місяцем борг
збільшився на 4,6%, або на 8,2 млн грн), а 7,2 тис. працівників вчасно не отримали зарплату. Зростання заборгованості за вересень відбулося в основному за рахунок нарощування боргів на 29 підприємствах-боржниках міста на
загальну суму 12,6 млн грн. 72 підприємства, зареєстровані в столиці, мають заборгованість із заробітної плати,
з них 40 державних і 32 недержавні підприємства. Серед
найбільших боржників – компанії, що входять до складу
ДК «Укроборонпром» (101,8 млн грн), перебувають у сфері
управління Мінрегіону (11,9 млн грн), Мінінфраструктури
(6,9 млн грн) та ін.
Основні причини заборгованості із зарплати на державних підприємствах міста – брак обігових коштів через
відсутність державних замовлень на продукцію, несвоєчасні розрахунки замовників за виконані роботи, втрату
ринку збуту продукції.

Із червня 2019 року негативні явища заборгованості із заробітної плати та затримки з її виплатою мали місце і на комунальному підприємстві м. Києва «Київпастранс». Проте, завдяки спільно вжитим Міськпрофрадою та головою Київської
міської профспілки працівників комунального транспорту,
транспортної інфраструктури та безпеки руху В.Д. Моцюком
заходам, станом на 01.12.2019 працівникам КП «Київпастранс» було виплачено зарплату за жовтень і аванс за листопад 2019 року. Основна причина такої ситуації на підприємстві пов’язана з несвоєчасним відшкодуванням Київською
міською державною адміністрацією коштів за перевезення
пільгових категорій населення.
При цьому як позитив можна відзначити, що в м. Києві відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати
в бюджетних установах та організаціях, що фінансуються з
бюджету м. Києва.
З метою вжиття належних заходів керівники підприємств-боржників постійно заслуховуються на засіданнях
тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,

стипендій та інших соціальних виплат, що створені при
КМДА та районних міських державних адміністраціях. До
складу цих комісій входять представники Міськпрофради
та її членських організацій. За результатами засідань погоджуються графіки погашення підприємствами заборгованості, здійснюються перевірки всіх підприємств-боржників та направляються відповідні вимоги про сплату боргу
керівникам підприємств, керівників підприємств-боржників зобов’язують забезпечити неухильне виконання
зобов’язань та графіків погашення заборгованості із заробітної плати тощо.
Позитивом є той факт, що завдяки спільній реалізації Плану заходів та проведеній роботі, протягом січня – вересня
2019 року в повному обсязі погасили заборгованість із заробітної плати 47 підприємств на загальну суму 49,4 млн грн,
ще на 14 підприємствах борг зменшився на 16,3 млн грн. Загалом же завдяки вжитим спільним заходам протягом січня
– жовтня 2019 року підприємствами-боржниками м. Києва
було виплачено працівникам 133,3 млн грн простроченої заборгованої заробітної плати.

Угоди про співпрацю
5 листопада 2019 року на розширеному засіданні Президії Київської міськпрофради було підписано Меморандум про співпрацю між Київською міськпрофрадою та Координаційним центром
надання правової допомоги.

Презентуючи діяльність Координаційного центру, його директор Олексій Бонюк зазначив, що укладення Меморандуму про
співпрацю з Міськпрофрадою має стратегічне значення, дозволить
безоплатно надавати правову допомогу громадянам, сприятиме

підвищенню іміджу столичних профспілок. Із початку грудня п.р.
у приміщенні Київської міськпрофради (к. 407) працюватимуть
фахівці Координаційного центру, які будуть надавати безоплатну
правову допомогу громадянам щодо захисту їх трудових прав.

Бюро з надання безоплатної
правової допомоги
За сприяння Київської міської ради профспілок з 2 грудня 2019
за адресою: вул. Стрітенська,15
розпочато роботу Бюро з надання безоплатної правової допомоги.
Каб. 407, Контактний тел. 0 800 213 103, legalaid.gov.ua
Режим роботи: с понеділка по п’ятницю з 9 год. до 18 год.
Сайт Міськпрофради: profrada.kiev.ua
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Шановні колеги, спілчани!
Сердечно вітаю вас із
Новорічними та Різдвяними святами, які вінчають
наші житейські та трудові клопоти в році, що
минає, сповнюють наснагою до нових звершень у
році прийдешньому. Нехай
рік, що минає, забере всі
негаразди, марні хвилювання та сумні спогади, а
залишить лише гордість
за вірно обраний шлях.
Вірю, що об’єднавши
наші зусилля у захисті соціально-економічних прав
та інтересів спілчан, ми
зуміємо забезпечити стабільний розвиток нашого
рідного міста.

Нехай Новий рік для вас
буде щедрим на цікаві плани та творчі успіхи, принесе із собою смак нових перемог, впевненість у правильності обраної мети й
енергію для її досягнення.
Бажаю у Новому 2020 році
міцного здоров’я, мирного
неба, злагоди, вірних друзів
і надійних партнерів, стабільності, щасливого та
благополучного майбуття,
нових ідей та позитивного
розвитку у ваших справах!

З повагою
Валентин МЕЛЬНИК,
голова Київської
міськпрофради

Вітаємо колег і бажаємо успіхів у роботі!

КП

Головою Київської міської професійної спілки
працівників енергетики та електротехнічної
промисловості обраний БОНДАРЕНКО ЮРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ.

Головою Київської міської профспілки працівників культури знову обрана КОЛОДКО ЛІДІЯ
ВАСИЛІВНА.

Головою Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я обраний КУБАНСЬКИЙ
СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ.

Головою Київської міської профспілки працівників соціальної сфери України знову обрана
МАФТУЛЯК ОКСАНА ВАСИЛІВНА.
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