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ЗВІТ ПРО РОБОТУ У IV КВАРТАЛІ 2020 РОКУ
КОНФЕРЕНЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКПРОФРАДИ

22.09.2020 у Великій залі 
Будинку профспілок від-
булась позачергова XII 

Київська міська міжспілкова конференція 
профспілок. У її роботі взяли участь 138 де-
легатів та за запрошенням – Голова Феде-
рації профспілок України Григорій Осовий. 

Конференція схвалила та затвердила 
основні пріоритетні та стратегічні напря-
ми діяльності Київської міськпрофради 
на наступні 5 років. Це економічний роз-
виток, збереження робочих місць, пи-
тання зайнятості, інформаційна політика, 
заробітна плата, охорона, умови та гігіє-
на праці, молодіжна політика, здоров’я 
та гармонійний розвиток, соціальний за-
хист та соціальні гарантії, фінансова і гос-
подарська політика, соціальний діалог.

Відкритим голосуванням одноголос-
но на наступний період обрано Головою 
Київської міськпрофради Мельника Ва-
лентина Петровича. Заступниками Голо-
ви Київської міськпрофради одноголосно 
обрано Орисенко Тетяну Миколаївну та 
Лінчевську Інну Анатоліївну.

Після завершення конференції Київ-
ська міськпрофрада спільно з членськи-
ми організаціями продовжили цілеспря-
мовану роботу із захисту соціально-еко-
номічних та трудових прав працівників 
задля недопущення зниження їх життє-
вого рівня та звуження конституційних 
прав і гарантій, мінімізації негативного 

впливу антисоціальної політики держави 
на рівень життя громадян України.

Дотримуючись умов продовжено-
го Урядом адаптивного карантину за-
для боротьби з пандемією коронавірусу 
COVID-19, на засіданнях Президії Київ-
ської міськпрофради, які проводилися в 
режимі відеоконференції (онлайн) з ви-
користанням системи ZOOM, обговорю-
валися та приймалися рішення з низки 
важливих питань, зокрема щодо: про-
ведення заходів з нагоди щорічного від-
значення Всесвітнього дня дій за гідну 
працю (7 жовтня) та Міжнародного дня 
боротьби з бідністю (17 жовтня); оздо-
ровлення дітей у період осінніх канікул; 
проведення Новорічно-Різдвяних захо-
дів для дітей та підлітків; затверджен-
ня заходів щодо реалізації зауважень і 
пропозицій делегатів позачергової ХII 
Київської міської міжспілкової конферен-
ції профспілок; зустрічі з потенційними 
кандидатами на посаду мера м. Києва; 
негативних наслідків для громадян через 
підвищення газопостачальними органі-
заціями ціни на природний газ та ін.

Відповідно до спільно прийнятого рі-
шення Президії Київська міськпрофрада 
зверталася до потенційних кандидатів на 
посаду мера м. Києва (Віталія Кличка, Іри-
ни Верещук, Олександра Попова, Олексія 
Кучеренка) з ініціативою про зустріч з 
профспілковим активом м. Києва, щоби 
дізнатись про їхнє бачення у передви-
борчій програмі напрямів соціально-еко-
номічного розвитку столичного регіону. 
На жаль, у зв’язку з карантинними обме-
женнями зустрічей з вищевказаними кан-
дидатами на посаду столиці не відбулося.

Підтримуючи проєкт Закону України 
«Про внесення змін до Закону України 
«Про публічні закупівлі» щодо створен-
ня передумов для сталого розвитку та 
модернізації вітчизняної промисловості» 
(реєстр. № 3739), Київська міськпрофра-

да зверталася до Президента України, Го-
лови Верховної Ради України та Прем’єр-
міністра України з проханням виявити 
державницьку політичну волю, підтри-
мати пропозицію про запровадження в 
законодавстві з публічних закупівель по-
няття «локалізація виробництва» та при-
йняти вказаний Закон України.

За дорученням Голови Верховної Ради 
України Разумкова Д.О., у Комітеті Верхо-
вної Ради України з питань економічного 
розвитку було розглянуто звернення Київ-
ської міськпрофради. На позачерговій сесії 
Верховної Ради вказаний проєкт Закону 
України прийнято за основу. На сьогодні 
законопроєкт доопрацьовується в Комітеті 
Верховної Ради України з питань економіч-
ного розвитку з урахуванням зауважень 
і пропозицій, що надійшли від суб’єктів 
права законодавчої ініціативи, після чого 
буде внесений на розгляд Верховної Ради 
України у другому читанні, про що Комітет 
поінформував Київську міськпрофраду.

З метою соціально-економічного за-
хисту освітян столиці Київська міськпроф-
рада порушувала перед Київським місь-
ким головою Віталієм Кличком питання 
щодо необхідності вирішення проблем, 
які потребують реагування на рівні місь-
кої влади, а саме: підвищення оплати 
праці освітян столиці, необхідності пе-
регляду в бік збільшення стимулюючої 
надбавки за складність і напруженість 
роботи; створення належних, безпечних 
і здорових умов праці працівників осві-
ти; забезпечення освітян житлом.

Голова Київської міськпрофради та 
його заступники брали участь у засідан-
нях Президії та Ради Федерації профспі-
лок України, які проводилися у форматі 
відеоконференції (онлайн).

Заступник Голови Київської міськ-
профради Тетяна Орисенко брала участь 
у заходах, які проводилися структурними 
підрозділами ВО КМР (КМДА), а саме в 
роботі Тимчасової комісії з питань пога-
шення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипен-
дій та інших соціальних виплат у м. Києві, 
Міжвідомчої робочої групи з питань легалі-
зації зайнятості та заробітної плати, забез-
печення дотримання державних гарантій з 
оплати праці в м. Києві, Конкурсної комісії з 
розміщення регіонального замовлення на 
підготовку фахівців, наукових, науково-пе-
дагогічних та робітничих кадрів, підвищен-
ня кваліфікації та перепідготовку кадрів 
за кошти бюджету м. Києва, а також у за-
сіданнях комісій при Київському міському 
центрі зайнятості та його районних філіях – 
Оболонському та Шевченківському.

Опрацьовувалися та надавалися за-
уваження і пропозиції до проєктів регу-
ляторних актів ВО КМР (КМДА), проєктів 
законодавчих актів центральних органів 
виконавчої влади.

Привітання

Шановні колеги!
ЩИРО ВІТАЮ ВАС ІЗ  

НАСТУПАЮЧИМ НОВИМ  
2021 РОКОМ ТА ВЕЛИЧНИМ 
ХРИСТИЯНСЬКИМ СВЯТОМ – 

РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Спливають останні дні старого року. На 
порозі – світлі Новорічні та Різдвяні свя-
та, що були й залишаються надзвичай-

но радісними і хвилюючими в житті кожного 
з нас. Рік, що минає, був для всіх складним ви-
пробуванням. Події, що відбуваються в нашій 
країні у зв’язку з пандемією, змусили нас згада-
ти найголовніші людські цінності: милосердя, 
доброту, вдячність, відповідальність, терпи-
мість, довіру, прощення, тобто всі ті ціннос-
ті та заповіді, що сповідує християнство.

Сподіваюсь, що завдяки спільним зусиллям 
рік новий стане переможним для нас, прине-
се в наші душі та серця мир і злагоду. Вірю, 
що Новорічні свята та Різдво Христове, яке в 
народі здавна пов’язують з миром, спокоєм і 
достатком в оселях, здійснять всі наші запо-
вітні мрії та бажання. А також не забувай-
мо, що добробут і матеріальне забезпечення 
кожного безпосередньо залежить від спіль-
ної успішної та цілеспрямованої праці.

Від щирого серця бажаю всім, щоб у ново-
му році ви зробили все те, про що так давно 
мріяли. Щоб ви і ваші рідні були здоровими 
та щасливими, щоб удача супроводжувала 
в справах, щоб негоди оминали стороною, а 
над головою завжди світило сонце, зігріваю-
чи і даруючи гарний настрій.

З повагою
Валентин МЕЛЬНИК,  

Голова Київської міськпрофради
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2–3 грудня 2020 року Київська міськпроф-
рада, її членські організації, дитячо-
юнацькі спортивні школи, КС «Профспіл-

кова скарбниця», небайдужі ветерани профспіл-
кового руху, Федерація профспілок України та її 
членські організації виходили на акції протесту 
– пікетування Верховної Ради України у зв’язку з 
розглядом парламентом низки законопроєктів, 
що продовжують наступ на права працівників і 
профспілок, неврахуванням у проєкті Держав-
ного бюджету України на 2021 рік профспілко-
вих пропозицій щодо підвищення заробітної 
плати та державних соціальних гарантій.

Профспілки вимагали відкликати з Верховної 
Ради України антисоціальні, антипрофспілкові 
законопроєкти, які роблять з людини праці по-
кірного раба, а також забезпечити у Державному 
бюджеті на 2021 рік реалізацію профспілкових 
вимог щодо належного фінансування освіти, на-
уки, медицини, культури, авіабудування тощо. 

Від Київської міськпрофради перед мітингу-
вальниками виступили заступник Голови міськ-
профради Тетяна Орисенко та директор дитя-
чо-юнацької спортивної школи з академічного 
веслування «Буревісник» Антон Продан, які 

висловили обурення щодо політики геноциду 
українського народу, яку проводить влада, на-
магання запровадження трудового рабства, ци-
нічного безпідставного арешту профспілкового 
майна, зокрема дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл Київської міськпрофради, в яких мають 
змогу безкоштовно тренуватися 1500 дітей міс-
та. Вони висловили вдячність та підтримку спіл-

чанами підприємців, які разом з профспілками 
проводили акції протесту проти наступу влади 
на права людини праці. Профспілки вже не 
вперше підтримують акції протесту представ-
ників малого і середнього бізнесу, які вимага-
ють забезпечити право на працю ФОПів.

Будьмо єдині й будемо непереможні! 

Київська міськпроф-
рада виступила 
категорично про-

ти прийняття постанов 
НКРЕКП щодо встановлен-
ня тарифів на послуги з 
передачі електроенергії та 
послуги з диспетчерського 
(оперативно-технологічно-
го) управління ПРАТ «НЕК 
«Укренерго» на 2021 рік, 
якими передбачено суттє-
ве підвищення тарифів на 
вказані послуги для про-
мисловості.

У своєму зверненні до 
Національної комісії, що 
здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, Ки-
ївська міськпрофрада наго-

лосила, що в ситуації, коли 
Україна та м. Київ спільними 
зусиллями держави, проф-
спілок і роботодавців ведуть 
боротьбу з пандемію коро-
навірусу COVID-19, коли в 
країні діють обмежувальні 
заходи, будь-яке підвищен-
ня тарифів є категорично не-
припустимим, оскільки при-
зведе до ще більш стрімкого 
падіння економіки, зростан-
ня безробіття і соціального 
вибуху. Промисловість про-
сто не витримає чергового 
підвищення тарифів!

Київська міськпрофрада 
у листі до НКРЕКП зазначи-
ла, що в період коронакризи 
влада має підтримати бізнес 
і населення та встановити 

мораторій на підвищення 
тарифів на електроенергію. 

Довідково. Якщо по-
станови НКРЕКП будуть 
затверджені в запропоно-
ваній редакції, то з 1 січня 
2021 року промисловим 
споживачам електро-
енергії доведеться спла-
чувати за:

• передачу – 309,8 грн/
МВт*год (для порівняння: 
на сьогодні сплачується 
тариф у розмірі 240,23 грн/
МВт*год, тобто зростан-
ня в 1,3 раза);

• диспетчеризацію – 
40,04 грн/МВт*год (для 
порівняння: на сьогодні 
та до кінця поточного 
року сплачується у розмірі 

24,75 грн/МВт*год, тоб-
то зростання в 1,6 раза).

Зміни тарифу на послу-
ги з передачі електричної 
енергії ініціювало перед На-
ціональною комісією, що 
здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, ПРАТ 
«НЕК «Укренерго» через за-
гальний річний дефіцит ко-
штів за окремими складови-
ми витрат структури тарифу в 
2020 році (у сумі 1689363 тис. 
грн), а саме за статтями:

– витрати на виконання 

спеціальних обов’язків для 
забезпечення загальносус-
пільних інтересів із забез-
печення збільшення частки 
виробництва електричної 
енергії з альтернативних 
джерел для приватних до-
могосподарств;

– відрахування частини 
прибутку на виплату диві-
дендів до державного бю-
джету;

– податок на прибуток; 
– витрати на послуги 

ЧАЕС (у складі послуг вироб-
ничого характеру).

У нашій державі запрацював ри-
нок газу. Проте, в реаліях україн-
ським споживачам цієї соціаль-

но важливої, життєво необхідної послу-
ги нічого позитивного це не принесло. 
Упродовж 2 місяців в Україні зростають 
ціни на газ. Усі постачальники газу пе-
реглянули свої ціни, і в листопаді 2020 
року зростання по ринку в середньому 
склало 25% – від 6,0 до 8,96 грн за ку-
бометр. Різниця в ціні газу у різних по-
стачальників сягає 35%. Це пов’язано з 
тим, що в Україні, згідно з методикою 
розрахунку ціни на газ, орієнтиром є 
паритет імпорту. Оптова ціна газу все-
редині країни встановлюється виходя-
чи із ситуації та ринкової кон’юктури, 
які на даний момент сформувалися в 
Європі. Найближчий до України газо-
вий хаб розташований в Нідерландах – 
TTF, до нього і прив’язані котирування, 
які змінюються за станом на даний кон-
кретний час. Як наслідок, ціни на таких 
хабах залежать від сезонного фактора.

Лібералізація ринку газу є пози-
тивом для компаній, але від цього 
потерпають споживачі. Подорожчан-
ня газу призведе до зростання платі-
жок за опалення, підвищення цін на 
товари та послуги, що в умовах сьо-
годення, коли держава продовжує 
складну боротьбу з пандемією ко-
ронавірусу COVID-19, є додатковим 
фінансовим тягарем для громадян.

Обговоривши зазначене питання 
на засіданні Президії Київської міськ-
профради, члени Президії висловили 
категоричний протест проти зростання 
ціни на природний газ для споживачів 
та схвалили відповідну Заяву з вимо-
гами до Кабінету Міністрів України та 
Верховної Ради України щодо: 

• невідкладного погашення за-
боргованості із заробітної плати на під-
приємствах усіх форм власності і недо-
пущення її виникнення у майбутньому;

• запровадження владою умов 
для реальної, а не формальної конку-
ренції, оскільки формальна конкурен-
ція на ринку газу, яка є на сьогодні, не 
передбачає цінову конкуренцію;

• посилення заходів соціаль-
ного захисту населення в умовах 
стрімкого зростання цін на газ.

НІ – ОБМЕЖЕННЮ ПРАВ ТРУДЯЩИХ І ПРОФСПІЛОК! 
АКЦІЇ ПРОТЕСТУ БІЛЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

НІ – ПІДВИЩЕННЮ ТАРИФІВ НА 
ПЕРЕДАЧУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ!

На захисті прав 
споживачів 

природного газу

Останнім часом політична 
більшість діючої влади 
спільно з правоохорон-

ними органами цілеспрямовано 
здійснюють політику порушення 
конституційних та міжнародних 
норм щодо захисту трудових і соці-
ально-економічних прав працівни-
ків і діяльності профспілок.

Не досягнувши мети шляхом 
прийняття відповідних законів, які 
передбачають лібералізацію трудо-
вого законодавства, націоналізацію 
власності профспілок, набутої на 
законних правах, влада вдалася до 
реалізації своїх задумів через пра-
воохоронні органи, прокуратури 
і суди. 03.11.2020 Печерський ра-
йонний суд м. Києва задовольнив 
клопотання прокурора та кількома 

своїми ухвалами наклав арешт на 
майно Федерації профспілок Укра-
їни, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», 
ПрАТ «Укрпрофтур» та Київської 
міськпрофради. Київська міськ-
профрада дізналася про вказаний 
арешт 25.11.2020 із засобів масової 
інформації, які опублікували спи-
сок арештованих об’єктів раніше, 
ніж відповідні ухвали суду офіційно 
були оприлюднені в Єдиному дер-
жавному реєстрі судових рішень.

До переліку арештованого май-
на потрапили ті об’єкти, право влас-
ності на які давно підтверджено 
державою шляхом видачі відповід-
них свідоцтв про право власності. 
Тож, у черговий раз влада та пра-
воохоронні органи, користуючись 
карантинними обмеженнями на 

проведення масових акцій протесту, 
зловживаючи відсутністю законо-
давчого врегулювання питання пра-
вового статусу майна загальносоюз-
них громадських організацій колиш-
нього СРСР, здійснює тиск на проф-
спілки та суб’єкти господарювання, 
створені за участю профспілок.

Київська міськпрофрада, яка є 
найчисельнішою громадською ор-
ганізацією України й налічує в своїх 
лавах понад 400 тис. осіб, зазначає, 
що дії влади з накладення арешту 
на майно профспілок є продовжен-
ням довгострокового наступу на 
права профспілок України, просу-
вання антипрофспілкових законо-
проєктів, що порушують положен-
ня міжнародних правових актів, 
зокрема ратифікованих Україною 

конвенцій МОП, положень Угоди 
про асоціацію Україна – ЄС.

1 грудня відбулося пікетування 
Апеляційного суду м. Києва з при-
воду розгляду справи рейдерсько-
го захоплення майна київських 
профспілок, у тому числі дитячо-
юнацьких спортивних шкіл. У цих 

закладах сьогодні мають мож-
ливість безкоштовно навчатися 
та тренуватися понад 1500 юних 
спортсменів. На підтримку акції 
протесту вийшли представники 
Київської міськпрофради, тренери 
ДЮСШ, діти з батьками та небай-
дужі громадяни міста.

Черговий наступ на профспілки 
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Захищаючи люди-
ну праці, Київська 
міськ профрада по-

стійно порушує перед 
керівництвом держави 
питання щодо соціаль-
ного захисту працюючих. 
Зокрема, це стосується пи-
тання втрати роботи у пе-
ріод пандемії коронавіру-
су в зв’язку з припиненням 
господарської діяльності 
суб’єктів господарювання. 

Чинним законодав-
ством на сьогодні перед-
бачено, що якщо найманий 
працівник отримує пенсію, 
то він не має права на до-
помогу по частковому без-
робіттю. З огляду на неспра-
ведливість даної ситуації по 
відношенню до працюючих 
соціально вразливих верств 
населення, оскільки вони є 
застрахованими особами, 
із заробітної плати яких 
сплачуються податки до бю-
джету в повному обсязі, Ки-
ївська міськпрофрада звер-
талася до Прем’єр-міністра 
України та Голови Верховної 
Ради України з вимогою 
внести відповідні зміни в ді-
юче законодавство з метою 
уникнення дискримінації 
найманих працівників.

За дорученням Голови 
Верховної Ради України 

Разумкова Д.О., Коміте-
том Верховної Ради Украї-
ни з питань соціальної по-
літики та захисту прав ве-
теранів було опрацьовано 
та підтримано порушене 
Київською міськпрофра-
дою питання.

Врегулювання зазначе-
ної проблеми передбачено 
проєктом Закону України 
«Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів 
України щодо соціального 
захисту населення в період 
карантину, пов’язаного із 
запобіганням виникненню 
і поширенню коронавірус-
ної хвороби (COVID-19)», 
реєстр. № 3486. Законопро-
єктом передбачено надан-
ня права на допомогу по 
частковому безробіттю на 
період карантину застра-
хованим особам, з якими 
роботодавцем оформлено 
трудові відносини.

28 вересня 2020 року 
Комітет Верховної Ради 
України з питань соціальної 
політики та захисту прав 
ветеранів рекомендував 
парламенту прийняти цей 
законопроєкт у другому 
читанні та в цілому, про що 
Київську міськпрофраду 
поінформувала голова Ко-
мітету Галина Третьякова.

6 жовтня 2020 року 
на засіданні Прези-
дії Голова Київської 

міськпрофради Валентин 
Мельник підписав мемо-
рандуми про співпрацю з 
двома організаціями: Ки-
ївською міською організа-
цією Товариства Червоного 
Хреста України та благодій-
ною організацією – Міжна-
родним благодійним фон-
дом «Сприяння розвитку 
медицини».

Робота Київської місь-
кої організації Товариства 
Червоного Хреста України 
базується на волонтерській 
діяльності. У 10 районах 
м. Києва діють медико-со-
ціальні центри, які ведуть 
безкоштовний медичний 
прийом громадян і в яких 
малозабезпечені грома-
дяни безкоштовно мо-

жуть отримати одяг. У цих 
районних центрах також 
діють пункти прокату засо-
бів для догляду за важко-
хворими (інвалідні візки 
тощо), до свят надається 
допомога ветеранам АТО. 

З Міжнародним благо-
дійним фондом «Сприян-
ня розвитку медицини» 
Київська міськпрофрада 
співпрацює з 2017 року. 
У рамках цієї співпраці на 
пільгових умовах уже про-
ведено медичне обсте-
ження понад 6 тис. членів 
профспілок м. Києва. На 
сьогодні Фондом модерні-
зовано медичне обладнан-
ня, відкрито два стаціонари 
(по вул. А. Ахматової та на 
Борщагівці), які проводять 
обстеження і в яких можна 
за значно нижчою ціною 
здати тести на коронавірус.

Напередодні Всесвітнього дня дій за 
гідну працю та Міжнародного дня 
боротьби з бідністю Київська міськ-

профрада спільно з Київським відділенням 
Товариства Червоного Хреста України про-
вели соціальну акцію «Марафон вдячності». 
Захід був організований для ветеранів проф-
спілкового руху м. Києва, членів профспілок 
– ветеранів АТО та інших соціально незахи-
щених верств населення з метою надання їм 
натуральної адресної допомоги. 

Спочатку цей захід планувалося про-
вести в урочистій атмосфері, запросивши 
членів Президії, вищезазначених учасни-
ків акції, представників ЗМІ. На жаль, жит-
тя внесло свої корективи через пандемію 
коронавірусу, тож Київська міськпрофрада 
змушена була змінити формат акції. 

З Фонду солідарності Київської міськ-
профради було виділено 100 тис. грн та 
придбано 250 соціальних наборів, а Ки-
ївське відділення Товариства Червоного 
Хреста України надало гігієнічні набори та 
захисні маски для учасників акції. Для ви-
світлення цієї події було запрошено пред-
ставників ЗМІ, проте, на жаль, подібні не-
політичні і благодійні заходи не цікавлять 
та не знаходять підтримки у медіа, особли-
во на безоплатній основі.

Однак найважливіше, що цей захід 
надзвичайно зворушив ветеранів. Вони 
були надвичайно вражені такою увагою, 
на очах у них виступили сльози, емоції пе-
реповнювали. Хоч на якийсь час вдалося 
полегшити їм складні життєві обставини, 
особливо в період пандемії. 

Також у рамках марафону Київська 
міськпрофрада спільно з медико-соці-
альним центром Благодійної організації 
«Міжнародний благодійний фонд «Спри-
яння розвитку медицини» організувала 
медичне обстеження на пільгових умовах 
членів профспілок членських організацій 
міськпрофради та організацій прямого 
підпорядкування в одному із стаціонарів 
Благодійного фонду. Обстежено 251 особу.

Зважаючи на позитивні відгуки, Ки-
ївська міськпрофрада запланувала ана-
логічні заходи на наступний рік. Крім 
того, необхідно проводити відповідну 
роз’яснювальну роботу серед молоді, зо-
крема членів Молодіжної ради. 

Члени Президії Київської міськпрофра-
ди підтримали проведення даних заходів і 
пообіцяли передбачити на них кошти при 
затвердженні бюджету на 2021 рік.

Владою підтримана ініціатива Київської 
міськпрофради щодо усунення 

дискримінації найманих працівників – 
пенсіонерів у період карантину! 

Меморандуми  
про співпрацюМАРАФОН ВДЯЧНОСТІ

На виконання постанови Прези-
дії Київської міськпрофради від 
28.05.2019 № П-54-2, у жовтні 

2020 року були підведені підсумки кон-
курсу на кращий колективний договір та 
краще підприємство з охорони праці се-
ред підприємств, установ та організацій 
м. Києва, що входять до складу Київської 
міськпрофради.

Переможцями конкурсу, які посіли І та 
ІІ призові місця, визнано:

Кращий колективний договір у бю-
джетній сфері

I місце – договір між адміністрацією 
і об’єднаним профспілковим комітетом 
первинної профспілкової організації Апа-
рату Верховної Ради України на 2019–
2021 роки (Профспілка працівників дер-
жавних установ м. Києва);

II місце – договір між адміністрацією 
та трудовим колективом Державного на-
уково-контрольного інституту біотехно-
логії і штамів мікроорганізмів на 2019–
2021 роки (Київська міська профспілка 
працівників Міністерства аграрної по-
літики України).

Кращий колективний договір у ви-
робничій сфері

I місце – договір між Акціонерним 
товариством «Фармак» і профспілко-
вим комітетом Акціонерного товариства 
«Фармак» на 2020 рік (Київська міська 
організація профспілки працівників хі-
мічних та нафтохімічних галузей про-
мисловості) (в категорії групи чисель-
ністю від 1500 осіб);

I місце – договір між роботодавцем і 
трудовим колективом ПАТ НВЦ «Борщагів-
ський хіміко-фармацевтичний завод» на 
2019–2020 роки (Київська міська органі-
зація профспілки працівників хімічних та 
нафтохімічних галузей промисловості) 
(в категорії групи чисельністю від 501 до 
1500 осіб).

Кращий колективний договір у сфе-
рі послуг

I місце – договір між Вищим навчаль-
ним закладом «Київський медичний 
коледж ім. П.І. Гаврося» та первинною 
профспілковою організацією працівників 
та студентів Вищого навчального закладу 
«Київський медичний коледж ім. П.І. Гав-
рося» на 2019–2021 роки (Київська міська 
профспілка працівників охорони здоров’я).

Кращий колективний договір з охо-
рони праці

I місце – договір між адміністраці-
єю та профспілковим комітетом Кому-
нального некомерційного підприєм-
ства «Консультативно-діагностичний 
центр» Голосіївського району м. Києва 
на 2018–2020 роки (Київська місь-
ка профспілка працівників охорони 
здоров’я).

Переможці конкурсу отримали цін-
ну грошову винагороду.

Вітаємо галузеві підприємства –  
переможці конкурсу та бажаємо міцно-
го здоров’я, творчої наснаги, успіхів та 

процвітання!

Підведені підсумки конкурсу  
на кращий колективний договір та краще 
підприємство з охорони праці за 2019 рік
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Починаючи з 12 березня 2020 
року, ситуація на ринку праці 
перебуває під впливом виму-

шених обмежувальних карантинних 
заходів задля захисту здоров’я гро-
мадян під час епідемії коронавірусу 
COVID-19, що значною мірою вплину-
ло на зростання рівня безробіття. 

Київська міськпрофрада прово-
дить активну роботу, спрямовану на 
становлення та розвиток цивілізова-
ного ринку праці, вживаються заходи 
щодо легалізації заробітної плати та 
виведення її з «тіні».

За результатами розгляду звер-
нень членських організацій, спілчан 
м. Києва, інформація про факти ви-
плати неофіційної заробітної плати 
або неналежне оформлення трудових 
відносин, порушення трудових прав 
працівників спрямовується до Дер-
жавної служби України з питань праці, 
Головного управління Держпраці у Ки-
ївській області, Київської міської дер-
жавної адміністрації для відповідного 
реагування та вжиття заходів. 

Представники Київської міськ-
профради активно працюють у складі 
міської та районних робочих груп (ко-
місій) з питань легалізації заробітної 
плати і зайнятості населення, Коорди-
наційного комітету сприяння зайнятос-

ті населення при ВО КМР (КМДА), Ки-
ївського міського та районних центрів 
зайнятості. 

За даними Київського міського 
центру зайнятості, у січні – жовтні 2020 
року послугами державної служби за-
йнятості скористалися 46,7 тис. осіб, 
у тому числі 28,5 тис. жінок, 16,9 тис. 
осіб з числа молоді, 8,2 тис. соціально 
вразливих осіб, 1,8 тис. внутрішньо пе-
реміщених осіб, 1,7 тис. осіб з інвалід-
ністю, 0,7 тис. учасників АТО.

У січні – жовтні п.р. Київським 
міським центром зайнятості праце-
влаштовано 11,6 тис. осіб (у тому числі 
на нові робочі місця з компенсацією 
роботодавцю витрат у розмірі ЄСВ 
– 57 осіб); проходили професійне на-
вчання 0,5 тис. осіб; охоплено проф-
орієнтаційними послугами 35,3 тис. 
осіб; кількість роботодавців, які спів-
працювали з центрами зайнятості, 
становила 12,7 тис. осіб.

Щодо структури працевлаштуван-
ня громадян за січень – жовтень п.р., 
то найбільший відсоток працевла-
штованих за видами економічної ді-
яльності становили торгівля та ремонт 
– 26,2%, переробна промисловість 
– 10,1%. За професійними групами – 
службовці та керівники (35,8%), фахів-
ці (18,1%). 

Про зайнятість населення м. Києва

Заборгованість із зарплати – на постійному контролі 

Основним проблемним питанням 
залишається наявність заборгова-
ності із зарплати на підприємствах 
та в установах м. Києва, що має 
тенденцію до збільшення.

Згідно статистичних даних, за-
боргованість із заробітної плати 
на 01.11.2020 мала місце на 101 
підприємстві міста і складала 
352,1 млн грн. У розрізі категорій 
боржників заборгованість роз-
поділялася наступним чином: 74 
діючі (економічно активні) під-

приємства – борг 299,8 млн грн; 
16 підприємств, які перебувають у 
стадії банкрутства – борг 38,6 млн 
грн; 11 економічно неактивних 
підприємств – борг 13,7 млн грн.

Як і на початку поточного року, 
левову частку цієї заборгованості 
складають підприємства, що вхо-
дять до складу ДК «Укроборон-
пром» (зокрема, це економічно 
активні підприємства Київської 
міської організації профспілки 
працівників радіоелектроніки та 

машинобудування України: київ-
ські заводи «Радар», «Маяк», ДП 
«НДІ «Оріон», ПАТ НДІ електро-
механічних приладів); перебува-
ють у сфері управління Мінрегіо-
ну, Міністерства інфраструктури 
України, та інші активно діючі під-
приємства. Перелік підприємств-
боржників суттєво збільшили при-
ватні підприємства та товариства з 
обмеженою відповідальністю. 

Основна причина заборгова-
ності на державних підприєм-
ствах міста – це відсутність за-
мовлень, арешт рахунків, блокуван-
ня діяльності, затримка платежів 
від споживачів, відсутність коштів. 

Як позитив можна відзначити, 
що спільні дії Київської міськпроф-
ради, галузевих профспілок освіти і 
науки, охорони здоров’я, культури, 
державних установ, житлово-ко-
мунального господарства сприяли 
тому, що в бюджетних установах 
та організаціях, які фінансуються з 
міського бюджету, заборгованість 
із зарплати відсутня.

Питання щодо погашення за-
боргованості перед працівника-
ми на підприємствах-боржниках 
столиці постійно порушується сто-
роною профспілок на засіданнях 
Тимчасової комісії при ВО КМР 
(КМДА) з питань погашення за-

боргованості із заробітної плати 
(грошового забезпечення), пен-
сій, стипендій та інших соціальних 
виплат у м. Києві. Надсилаються 
відповідні листи з вимогами щодо 
вжиття заходів до керівництва 
Київської міської державної ад-
міністрації. Так, завдяки спільно 
вжитим заходам, протягом липня 
2020 року в повному обсязі по-
гасили борги із заробітної плати 
10 підприємств столичного регіо-
ну на загальну суму 3,2 млн грн, 
зокрема підприємство Київської 
міської організації профспілки 
працівників радіоелектроніки та 
машинобудування України – ДП 
«Завод «Генератор» на суму 1,4 
млн грн.

Протягом жовтня 2020 року 
підприємствами міста, які, за да-
ними органів державної статис-
тики, на 01.10.2020 значились у 
переліку боржників, було випла-
чено 22,5 млн грн заборгованої 
заробітної плати (за серпень 2020 
року та попередні періоди).

Загалом же, завдяки вжитим 
спільним заходам, протягом січ-
ня – жовтня 2020 року підприєм-
ствами-боржниками міста було 
виплачено 122,8 млн грн забор-
гованої заробітної плати.

Київська міськпрофрада та її 

членські організації використо-
вують всі можливі законодавчі 
механізми та різні організаційно-
правові форми роботи для повер-
нення боргів із заробітної плати 
працівникам підприємств, уста-
нов і організацій м. Києва: про-
водиться організаційна робота 
щодо запровадження постійного 
профспілкового моніторингу з ви-
плати заробітної плати, відповід-
на інформація надсилається до 
Федерації профспілок України для 
подальшого її надання до НСПП 
та СПО сторони роботодавців; пи-
тання щодо погашення заборгова-
ності із заробітної плати розгляда-
ються на засіданнях президій Ки-
ївської міськпрофради, галузевих 
профспілкових організацій, на на-
радах голів профорганізацій; най-
більші підприємства-боржники 
розглядаються Комісією з питань 
погашення заборгованості із заро-
бітної плати (грошового забезпе-
чення), пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат при Міністер-
стві соціальної політики України.

Тож питання забезпечення 
своєчасної виплати заробітної 
плати на підприємствах міста та 
вирішення проблеми її заборгова-
ності перебувають на постійному 
контролі профспілок. 

Про проєкт Програми зайнятості населення м. Києва на 2021–2023 роки
Департаментом соціальної політики за учас-
тю структурних підрозділів виконавчого ор-
гану Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), районних у м. Києві 
державних адміністрацій, Київського місько-
го центру зайнятості, підприємств, установ та 
організацій міста, Київської міськпрофради, 

організацій роботодавців підготовлено про-
єкт Програми зайнятості населення м. Києва 
на 2021–2023 роки.

Програма визначає заходи щодо 
розв’язання проблем, які виникають на сто-
личному ринку праці, та передбачає кон-
солідацію зусиль усіх сторін соціального 

діалогу, що спрямовані на підвищення рівня 
економічної активності населення, сприяння 
його продуктивній зайнятості та посилення 
соціального захисту від безробіття.

Під час роботи над проєктом Програми 
Київська міськпрофрада надавала низку 
пропозицій, що були враховані Департамен-

том соціальної політики ВО КМР (КМДА), 
який є відповідальним за її підготовку. 

Наразі вказаний проєкт Програми 
опрацьовується юридичним Управлінням 
ВО КМР (КМДА), після чого буде внесений 
на розгляд чергової сесії Київської міської 
ради.

За даними Київського міського центру зайнятості:

2020 рік тис. грн
у % до 

попереднього 
місяця

у % до 
01.01.2020

січень 201630,1 94,3

лютий 229595,1 113,9 113,9

березень 230199,8 100,3 114,2

квітень 269751,5 117,2 133,8

травень 292462,3 108,4 145,0

червень 297361,0 101,7 147,5

липень 291753,4 98,1 144,7

серпень 303624,7 104,1 150,6

вересень 335334,7 110,4 166,3

жовтень 352115,3 105,0 174,6
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Охорона праці
У 2020 році підприємства-

ми м. Києва надано понад 
1900 повідомлень про нещасні 
випадки на виробництві, що 
сталися на підприємствах, в 
установах та організаціях сто-
лиці. Це втричі більше кількос-
ті повідомлень, отриманих у 
2019 році (614 повідомлень).

Із загальної кількості по-
відомлень у 2020 році 1313 
стосувались лабораторно під-
тверджених випадків інфіку-
вання COVID-19 медичних та 
інших працівників, що пов’язані 
з виконанням професійних 
обов’язків в умовах підви-
щеного ризику зараження на 
COVID-19. 

За 2020 рік відбулося зрос-
тання кількості страхових не-
щасних випадків на виробни-
цтві. Кількість потерпілих від 
таких випадків, які визнано 
пов’язаними з виробництвом 
та щодо яких складено акти за 
формою Н-1/П, склала 325, що 
на 35% більше аналогічного пе-
ріоду 2019 року. 

Значно збільшилась кіль-
кість страхових нещасних ви-
падків із смертельним наслід-
ком. За даний період отримано 
140 повідомлень про нещасні 
випадки на виробництві із смер-
тельним наслідком (за 2019 рік  
– 119), з них 11 пов’язані з ін-
фікуванням COVID-19. Визнано 
пов’язаними з виробництвом – 
9 та складено акти за формою 
Н-1/П (за 2019 рік – 4). 

У 2020 році було зареєстро-
вано 119 (з них 1 – смертельно) 
потерпілих від випадків гостро-
го професійного захворювання 
з діагнозом COVID-19, які були 
визнано пов’язаними з вироб-
ництвом і щодо яких було скла-
дено акти за формою Н-1/П, що 
складає 36,6% загальної кількос-
ті складених актів за цей період.

Одне з головних завдань 
профспілок – контроль за ви-
конанням законодавчих вимог 
щодо пріоритетності життя і 
здоров’я працівників по від-
ношенню до результатів ви-
робничої діяльності незалежно 
від форм власності та кількості 
працюючих. 

У 2020 році начальник 
управління з охорони праці 
та захисту трудових відносин 
Київської міськпрофради, як 
представник територіального 
профоб`єднання, взяв участь у 
понад 180 засіданнях комісій 
із спеціального розслідування 
нещасних випадків, що сталися 
на підприємствах м. Києва. Під 
час розслідування нещасних 
випадків представником Київ-
ської міськпрофради здійсню-
вався громадський контроль за 
своєчасністю та об’єктивністю 
проведення розслідування, 
визначенням обставин та при-
чин нещасних випадків, ква-
ліфікації нещасного випадку, 
пов’язаного чи не пов’язаного з 
виробництвом.

В організаціях і на підприєм-
ствах має діяти ефективна систе-
ма проведення профілактичної 
роботи із запобігання нещасним 
випадкам, визначення ризиків. 
Управлінням з охорони праці та 
захисту трудових відносин Ки-
ївської міськпрофради постійно 
проводиться інформаційно-
роз’яснювальна робота з пра-
цівниками підприємств щодо 
їх прав на безпечну працю, на 
відшкодування шкоди в разі 
травмування на виробництві, 
надається практична та мето-
дична допомога підприємствам 
столиці з питань організації ро-
боти з охорони праці, розсліду-
вання нещасних випадків на ви-
робництві, співпраці з Фондом 
соціального страхування, Управ-
лінням Держпраці, Київською 
міськдержадміністрацією. 

З нагоди Всесвітнього дня 
дій за гідну працю 6 жовтня 
2020 року начальником управ-
ління з охорони праці та захисту 
трудових відносин проведено 
онлайн-консультації з питань 
охорони праці, створення без-
печних її умов на робочих міс-
цях. Працівників, які звертали-
ся, цікавили питання організації 
розслідувань нещасних випад-
ків та захисту їх прав на виплати 
відшкодування за каліцтво, а 
роботодавців більше зацікави-
ли питання організації належної 
роботи в умовах коронавірусу.

Про проєкт Територіальної угоди на 2020–2022 роки
До сьогодні залишається невизначеним питання щодо 

укладення нової Територіальної угоди, робота над узгоджен-
ням положень якої триває понад 2 роки. Профспілкова сто-
рона неодноразово наголошувала на важливості підписання 
нової Територіальної угоди як програмного документа роз-
витку міста. Проте, окремі пропозиції сторони профспілок до 
проєкту Територіальної угоди не знаходять підтримки з боку 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). Крім того, Спільний представниць-
кий орган сторони роботодавців на територіальному рівні в 
м. Києві фактично вийшов з цього процесу. Майже півроку 
Департамент соціальної політики Київської міськдержадміні-
страції не може отримати офіційної відповіді від роботодав-
ців м. Києва щодо їх позиції стосовно підписання нової Тери-
торіальної угоди. Оскільки питання залишається відкритим, 
діалог щодо укладення нової Територіальної угоди триває. 

Гуманітарна робота
Київська міськпрофрада прово-

дить заходи, спрямовані на задово-
лення духовних потреб, оздоровлен-
ня та відпочинок, змістовне дозвілля 
членів профспілок та їх сімей. 

На кошти, виділені в поточно-
му році з міського бюджету в сумі  
11 млн 300 тис. грн, Київською міськ-
профрадою у відповідності до чин-
ного законодавства України було 
вчасно проведено тендер на заку-
півлю послуг дитячих закладів з ор-
ганізації відпочинку та оздоровлен-
ня дітей. Визначено переможців та 
укладено договори на придбання пу-
тівок до дитячих оздоровчих закла-
дів: ОТ «Лідер» (м. Київ), ДОЦ «Дні-
про» (Київська обл.), ОТ «Водограй» 
(Закарпатська обл.), ДЗОТ «Чайка» 
(Херсонська обл.). Однак, влітку 2020 
року у зв’язку з тривалим каранти-
ном, спричиненим каронавірусною 
хворобою COVID-19, та забороною 

працювати дитячим оздоровчим за-
кладам ця робота не була проведена 
повною мірою. Оздоровчий період 
тривав лише від серпня до першої 
декади вересня, а також під час осін-
ніх канікул. Саме тому оздоровлено 
лише 27,6% від запланованої кіль-
кості дітей. 

Відповідно до вимог та рекомен-
дацій, визначених постановою Мі-
ністерства охорони здоров’я України 
щодо організації протиепідемічних 
заходів у дитячих закладах оздоров-
лення та відпочинку на період каран-
тину через поширення коронавірус-
ної хвороби, було вжито всіх необ-
хідних санітарно-гігієнічних заходів 
для перебування організованих груп 
дітей. Повноцінне харчування, ме-
дичне обстеження, цікаве дозвілля 
сприяли зміцненню здоров’я дітей 
пільгових категорій спілчан та юних 
спортсменів, які провели канікули в 

дитячих оздоровницях. Під час осін-
ніх канікул в ОТ «Водограй» Закар-
патської області було створено всі 
необхідні умови для організації тре-
нувального процесу, спрямованого 
на покращення майбутніх спортив-
них досягнень, поліпшення здоров’я 
юних спортсменів дитячих спортив-
них шкіл Київської міськпрофради.

Загалом під час літніх та осінніх 
канікул профспілками міста оздоров-
лено 2185 дітей, у тому числі 310 ді-
тей пільгових категорій, із частковою 
оплатою вартості путівки.

Під час зимових канікул 2020–
2021 року Київська міськпрофрада 
передбачила традиційні Новоріч-
но-Різдвяні заходи для дітей, у разі 
зняття карантинних обмежень на 
проведення таких заходів, у кращих 
театрально-концертних закладах 
міста. Замовлено новорічні дитячі 
подарунки вітчизняного виробника.
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Новорічний  
подарунок
За доброю традицією, Київська 

міськпрофрада та її членські 
організації щорічно вітають ді-

тей з Новорічно-Різдвяними свята-
ми та дарують новорічні подарунки.

Пропонуємо новорічний подару-
нок кращих вітчизняних виробників 
вагою 650 грамів у яскравій, оригі-
нальній та практичній упаковці, яку 
дитина зможе використовувати для 
своїх потреб протягом року, з іграш-
кою «3D пазл» вартістю 170 грн.

Запрошуємо профспілкові орга-
нізації до співпраці.

Заявки на придбання подарунків 
надсилати до Управління з гумані-
тарних питань на електронну пошту: 
kultotdel@ukr.net, або замовляти за 
тел.: (044) 272-11-71, 272-11-24.

Варто зазначити, що три-
валий карантин, спричинений 
пандемією гострої респіратор-
ної хвороби COVID-19, вимагає ре-
тельного та зваженого підходу 
до проведення масових заходів 
для дітей. 

Управління  
з гуманітарних  

питань
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Кредитна спілка  
«Профспілкова скарбниця»

Здобутки ДЮСШ з академічного  
веслування «Буревісник»

У розпал золотої 
осені наша профспіл-
кова спортивна школа 
розбудовувала та по-
кращувала свою мате-
ріально-технічну базу 
для занять. ДЮСШ з 
академічного веслуван-
ня «Буревісник» Київ-
ської міськпрофради в 
осінньому сезоні мала 
високі здобутки: «зо-
лото» на чемпіонаті 
Європи серед юніорів з 

академічного веслуван-
ня в м. Белград (Сер-
бія) в складі четвірки зі 
стерновим: Катерина 
Устюжаніна, Юлія За-
волока, Яна Очеретяна 
(тренери-викладачі, 
які підготували екіпаж:  
І.І. Тимко, А.І. Васильєв).

Пишаємось і тим, 
що декілька десятків 
років поспіль школа 
посідає лідируючі міс-
ця серед СДЮШОР 

України, де культиву-
ється академічне вес-
лування. Так, у жовтні 
школа посіла перше 
почесне місце. 

Інші спортивні 
профспілкові ДЮСШ 
також мають високі 
спортивні досягнення 
в осінньому сезоні, не-
зважаючи на карантин-
ні обмеження та стрім-
ке зростання захворю-
ваності на COVID-19.

15 жовтня 2020 року 
вся світова спіль-
нота відзначила 

Міжнародний день кредит-
них спілок. Це свято об’єднує 
понад 86 тис. кредитних спі-
лок, що обслуговують 291 
мільйон членів у 118 країнах 
світу. Відзначили це свято 
Днем відкритих дверей і в на-
шій профспілковій кредитній 
спілці «Профспілкова скарб-
ниця», на жаль, через каран-
тин не так велелюдно і святко-
во, як завжди.

Незважаючи на складну 
економічну ситуацію в краї-
ні, пов’язану з пандемією ко-
ронавірусу, кредитна спілка 
«Профспілкова скарбниця» 
працює стабільно, має стій-
кий фінансовий стан. З почат-
ку року залучено 233 нових 
членів, з яких:

У 2020 році видано 958 кре-
дитів на 38 млн грн, з яких 706 
кредитів на суму 27 млн грн ви-
дано під знижені відсотки (біль-

ше 73%). Також залучено 229 
депозитів на 9 млн грн. Загалом 
на сьогодні кредитна спілка має 
550 депозитів на 16,5 млн грн. 

Кредитна спілка «Профспілко-
ва скарбниця» дотримується всіх 
затверджених державним регуля-
тором фінансових нормативів ді-
яльності та критеріїв якості систе-
ми управління кредитних спілок. 

Нагадаємо, що з 1 липня 2020 
року роботу кредитних спілок 
у країні регулює Національний 
банк України. Всесвітня рада 
кредитних спілок (WOCCU) під-
тримує реформи цього ринку в 
Україні і зосередження на нових 
можливостях його діджиталізації. 
Експерти Проєкту КЕП та Всесвіт-
ньої ради надають підтримку но-
вому регулятору задля того, щоб 
у Національного банку України 
були ґрунтовні знання щодо най-
кращих європейських і світових 
практик регулювання та нагляду 
за ринком кредитних спілок. Нац-
банком розроблено новий зако-
нопроєкт «Про кредитні спілки», 
який відкриває двері для україн-
ських кредитних спілок щодо на-
дання послуг юридичним особам 

(профспілковим організаціям), 
розширеного членства, доступу 
до гарантування внесків. З іншого 
боку, це потребує досконалішого 
корпоративного управління та 
нових фінансових вимог до за-
хисту кредитних спілок. Епідемія 
COVID-19 викликала необхідність 
ширшого онлайн-обслуговуван-
ня з боку кредитних спілок, адже 
персональні контакти в багатьох 
випадках стали неможливими. 
Українські кредитні спілки мають 
приєднатися до загальної тенден-
ції діджиталізації задля кращо-
го задоволення потреб наявних 
членів спілок і залучення нових 
серед представників молодого 
покоління.

Які б зміни не відбувались, 
вони завжди болісні, адже потріб-
но вивчати нове, перебудовува-
тись, виходити із зони комфорту. 
Колектив кредитної спілки гото-
вий до нових викликів, тому що з 
нами Київська міська рада проф-
спілок, 23 членські галузеві орга-
нізації, які включають 2459 пер-
винних профспілкових організа-
цій, понад 5 тис. членів кредитної 
спілки. Тож найкраще – попереду.

працівники галузі
кількість членів

осіб у відсотках до 
загальної кількості

ЖКГ, місцевої 
промисловості, 

побутового 
обслуговування 

населення

78 33,5

зв’язку 28 12

енергетики 32 13,7

культури 14 6

АПК 2 0,9

державних установ 8 3,4

залізничників 6 2,6

освіти 25 10,7

охорони здоров’я 3 1,3

хіміки та нафтохіміки 24 10,3

інші 13 5,6

всього: 233 100


