
Щиро вітаю вас із 
Новим 2023 роком 

та величним 
Християнським святом – 

Різдвом Христовим!

На порозі – світлі Новорічні та Різдвяні 
свята, які є символом оновлення та споді-
вань на позитивні зміни у житті кожної 
української родини.

Ми прожили цей рік разом. І проводжаємо 
його разом. Цей рік був різним, і були речі, які, 
на жаль, хотілося б забути. Та були й такі, 
що в колі рідних та близьких хочеться при-
гадати. 

Вісім років ми утверджуємо своє прагнен-
ня жити у демократичній країні, обираючи 
боротьбу за свободу та незалежність. Сотні 
наших земляків стали на захист Української 
держави. Є ті, хто навіки залишаться у на-
шій пам’яті Героями!

Рік, що минає, був складним і водночас ще-
дрим на набутий досвід та низку серйозних 
напрацювань. Щиро дякуємо кожному за ак-
тивну профспілкову позицію, прагнення змі-
нювати на краще нашу країну та працювати 
задля майбутнього.

Разом ми йдемо в Новий рік з новими пла-
нами, ідеями та готовністю втілювати їх у 
життя. Від щирого серця бажаю всім найго-
ловнішого – Перемоги. Миру нашій країні, 
кожній родині, миру кожному дому! 

Бажаю вам і вашим близьким здоров’я і до-
статку, щоб удача супроводжувала у спра-
вах, а негоди оминали стороною. Нехай Новий 
рік принесе щедрі здобутки, а Різдвяні свята 
– радість та віру в Перемогу і світле май-
бутнє!
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ОКРЕМІ НАРИСИ ДІЯЛЬНОСТІ 
КИЇВСЬКИХ ПРОФСПІЛОК

У зв’язку із російською збройною 
агресією Указом Президента 
України від 24.02.2022 № 64/2022 

«Про введення воєнного стану в Украї-
ні» на всій території нашої держави 
було введено воєнний стан. Незважаю-
чи на складну соціально-економічну 
ситуацію, що склалася внаслідок три-
валої боротьби проти російського агре-
сора, трансформаційних змін на ринку 
праці, реформування законодавства з 
питань соціально-трудових відносин, 
спільними зусиллями нам вдалося 
досягти певних позитивних резуль-
татів нашої роботи.

З перших днів війни Київська місь-
кпрофрада та її членські організації 
роблять усе можливе, щоб забезпечити 
життєдіяльність нашої столиці, вико-
нуючи не тільки свої традиційні повно-
важення із захисту трудових прав спіл-
чан, а й здійснюючи роботу на захист 
держави: перераховуючи фінансову до-
помогу на потреби ЗСУ, постраждалим 
членам профспілок і профспілковим 
організаціям, долучаючись до волон-
терського руху. Спілчани членських 
організацій Київської міськпрофради 
пішли служити до лав ЗСУ та добро-
вольцями ТРО. В умовах бойових дій, 
масованих ракетних обстрілів трудові 
колективи продовжують бездоганно 
виконувати свої трудові обов’язки на 
кожному робочому місці. Підприєм-
ства критичної інфраструктури працю-
ють цілодобово, щоб якнайшвидше від-
ремонтувати пошкоджені внаслідок 
обстрілів об’єкти, аби мешканці столи-
ці мали доступ до соціально важливих, 
життєво необхідних послуг.

Як результат, у столиці в повному 
обсязі надаються послуги киянам і гос-
тям Києва. Надійно працюють підпри-
ємства енергетичного сектору, житло-
во-комунальної галузі, сфери охорони 
здоров’я, транспорту, зв’язку, аграрії 
та ін. На окремих підприємствах м. Ки-
єва зменшилася заборгованість із заро-
бітної плати, подекуди її було повніс-
тю погашено.

Наші профспілкові представники 
працювали у складі Громадської ради 
при Мінсоцполітики України. Це дало 
можливість мати додаткові важелі 
впливу на посилення захисту прав та 
інтересів людини праці. 

У цьому році, на жаль, не працювала 
Київська міська тристороння соціаль-
но-економічна рада. Але на те були ва-
гомі причини непереборної сили, 
пов’язані з війною, тривалими повітря-
ними тривогами, віяловими й екстре-
ними відключеннями світла, масова-
ними ракетними обстрілами нашої сто-
лиці, внаслідок яких зазнали значних 

пошкоджень енергетична інфраструк-
тура, житлові будинки, соціальна інф-
раструктура, а також низка інших 
об’єктів, були жертви серед мирних 
громадян. Наша сторона неодноразово 
ініціювала проведення засідання, але 
зважаючи на вищезазначені обстави-
ни, а також з міркувань безпеки засі-
дання відкладалися. Сторона профспі-
лок мала цьогоріч головувати, але 
оскільки засідань не було, вона очо-
лить головування у Тристоронній раді 
в наступному 2023 році. Це дозволить 
мати додаткові важелі впливу на місь-
ку владу, порушувати важливі нагаль-
ні питання, що турбують спілчан та 
людей праці. 

Сторона профспілок перебувала в по-
стійному діалозі з міською владою. У 
рамках соціального діалогу на всіх рів-
нях Київська міськпрофрада та керів-
ники її членських організацій представ-
ляли сторону профспілок та захищали 
інтереси людини праці у складі Націо-
нальної тристоронньої соціально-еко-
номічної ради, комісій та робочих груп 
при ВО КМР (КМДА), районних у м. Ки-
єві державних адміністрацій, Київсько-
го міського та районних центрів зайня-
тості, Координаційного комітету спри-
яння зайнятості населення тощо.

Протягом січня – лютого 2022 року у 
зв’язку з очікуваними намірами місь-
кої влади щодо коригування тарифів 
на теплову енергію та постачання гаря-
чої води КП «Київтеплоенерго», змі-
ною тарифів на проїзд у міському ко-
мунальному транспорті Київська місь-
кпрофрада, за участю фахівців струк-
турних підрозділів ВО КМР (КМДА), 
КП «Київтеплоенерго», КП «Київенер-
гозбут», проводила засідання Президії, 
Комісії Київської міськпрофради із со-
ціально-економічного захисту членів 
профспілок, наради. З метою недопу-
щення підвищення тарифів на природ-
ний газ надсилалися звернення до Уря-
ду.

У зв’язку з російською збройною 
агресією Верховною Радою України 
було прийнято рішення «заморозити» 
тарифи на газ, опалення і гарячу воду. 
Так, 19.08.2022 набрав чинності Закон 
України від 29.07.2022 № 2479-IX «Про 
особливості регулювання відносин на 
ринку природного газу та у сфері те-
плопостачання під час дії воєнного 
стану та подальшого відновлення їх 
функціонування», яким запроваджено 
мораторій на підвищення цін (тарифів) 
у сфері теплопостачання та передбаче-
но, що протягом дії воєнного стану в 
Україні та протягом 6 місяців після мі-
сяця, в якому його буде припинено або 
скасовано, забороняється підвищувати 

тарифи на теплову енергію (її виробни-
цтво, постачання та транспортування), 
послуги з постачання теплової енергії 
та постачання гарячої води для всіх ка-
тегорій споживачів.

У рамках реалізації нашої Територі-
альної угоди на 2021–2023 роки Депар-
тамент економіки та інвестицій ВО 
КМР (КМДА) поінформував Київську 
міськпрофраду, що враховуючи вимо-
ги вищевказаного Закону України, для 
КП «Київтеплоенерго» тарифи для на-
селення залишаються незмінними. 
Тарифи на проїзд у міському кому-
нальному транспорті також поки 
що залишаються незмінними.

Київські профспілки послідовно ви-
ступають за недопущення звуження 
трудових прав працівників та прав 
профспілок, дисбалансу інтересів між 
працівниками, їх представниками та 
роботодавцями під час реформування 
законодавства про працю з метою дере-
гуляції трудових відносин. Завдяки 
цьому у Законі України № 2253-IX «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення захисту 
прав працівників», який набрав чин-
ності 27.05.2022, повністю враховано 
пропозиції СПО об’єднань профспілок.

Зокрема, у вказаному законі Украї-
ни строк дії чинного колективного до-
говору приведено у відповідність до 
норм Директиви Ради 2001/23/ЄС про 
наближення законів держав-членів, що 
стосуються охорони прав працівників 
у разі зміни власника підприємства, 
бізнесу чи їх частини.

Вищезазначеним законом перед-
бачено:

• можливість укладення колектив-
ного договору фізичними особами, які 
використовують найману працю;

• обов’язок роботодавця ознайомлю-
вати працівника з текстом колективно-
го договору, змінами і доповненнями 
до нього, обов’язок сторін забезпечити 
безперешкодний доступ до тексту до-
говору, можливість його копіювання;

• строк дії умов колективного дого-
вору не менше року в разі реорганіза-
ції, зміни власника юридичної особи, 
відокремленого структурного підроз-
ділу юридичної особи;

• приведення норм національного 
законодавства у відповідність з міжна-
родним у частині ведення переговорів 
на добровільній основі;

• обов’язок сторін колективної угоди 
інформувати про її укладення та вне-
сення до неї змін безпосередньо заін-
тересованих у цьому суб’єктів;

• поширення дії положень галузевої 
угоди на всіх роботодавців галузі.

Продовження на стор. 2

ШАНОВНІШАНОВНІ
КОЛЕГИ- КОЛЕГИ- 

СПІЛЧАНИ!СПІЛЧАНИ!

З найкращими побажаннями З найкращими побажаннями 
Голова КиївськоїГолова Київської

міськпрофрадиміськпрофради
Валентин МЕЛЬНИКВалентин МЕЛЬНИК
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РОБОЧА ЗУСТРІЧ 
ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 

ПОСЕРЕДНИЦТВА І 
ПРИМИРЕННЯ В М. КИЄВІ ТА 

КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ З 
КЕРІВНИЦТВОМ КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКПРОФРАДИ

Порядок поширення дії галузевої (міжгалузевої) угоди, 
її окремих положень затверджується Кабінетом Міністрів 
України.

Профспілки співпрацюють з органами державної влади, 
роботодавцями, беруть участь в опрацюванні нормативних 
актів та законопроєктів щодо захисту прав працівників на 
здорові та безпечні умови праці, зменшення виробничого 
травматизму. Технічні інспектори праці членських органі-
зацій Київської міськпрофради проводили роботу з питань 
додержання вимог чинного законодавства України з охоро-
ни праці на підприємствах м. Києва.

З метою розширення консультаційної підтримки робо-
тодавців і працівників, викорінення незадекларованої пра-
ці, у 2022 році Київська міськпрофрада та її членські орга-
нізації підтримали розпочаті Держпраці України інформа-
ційні кампанії «Україна працює!» та «Виходь на світло!», 
проводили відповідну роботу із залучення до них первин-
них профспілкових організацій.

Наприкінці січня 2022 року Київська міськпрофрада у 
режимi вiдео конференцiї організувала щорічне навчання 
для головних бухгалтерів членських організацій, бухгал-
терів галузевих первинних профспілкових організацій та 
організацій, що обслуговуються в Київській міськпрофраді 
за договорами. Близько 100 учасників заходу змогли отри-
мати відповіді з питань організації бухгалтерського та по-
даткового обліку, особливостей складання звітності в не-
прибуткових організаціях, детального аналізу доходів і ви-
трат в профспілкових організаціях. Для висвітлення бух-
галтерської тематики було запрошено аудитора, досвідче-
ного спеціаліста у сфері діяльності профспілкових органі-
зацій.

В умовах воєнного стану основні аспекти діяльності Ки-
ївської міськпрофради, її членських організацій були зосе-
реджені на проведенні інформаційно-роз’яснювальної ро-
боти із соціально-економічних та трудових питань, поши-
ренні інформаційних матеріалів, недопущенні прийняття 
владою антисоціальних та антитрудових законопроєктів, 
наданні фінансової допомоги ЗСУ, матеріальної та гумані-
тарної допомоги членам профспілок, біженцям, внутріш-
ньо переміщеним особам, які постраждали через агресію 
рф проти нашої держави, допомоги ветеранам профспілко-
вого руху та малозабезпеченим спілчанам.

Так, Київська міськпрофрада спільно з міжнародними 
благодійними організаціями посприяла в централізованій 
видачі гуманітарної допомоги на суму 650,00 тис. грн у ви-
гляді продуктових наборів (близько 7 тис. кг продуктів). До-
помогу отримали члени профспілок м. Києва, які зазнали 
значних матеріальних втрат унаслідок повномасштабної 
збройної агресії росії та злочинних дій окупантів під час їх 
перебування на території Київської області та околицях 
м. Києва.

Завдяки роботі Київської міськпрофради у складі Штабу 
ФПУ з гуманітарної допомоги, активістам профспілкових 
організацій Київською міськпрофрадою було надано безпо-
воротну фінансову допомогу на загальну суму 307,00 тис. 
грн для виплати цільової матеріальної допомоги, підтрим-
ки профспілкових працівників та профактивістів, які по-
страждали внаслідок російської агресії на території м. Ки-
єва та Київської області.

З нагоди щорічного відзначення Міжнародного дня бо-
ротьби з бідністю із Фонду солідарності Київської місь-
кпрофради було виділено кошти та придбано соціальні про-
дуктові набори, які було вручено ветеранам профспілково-
го руху та малозабезпеченим спілчанам членських органі-
зацій Київської міськпрофради.

Завдяки плідній співпраці з Медико-соціальним цен-
тром Благодійної організації «Міжнародний благодійний 

фонд «Сприяння розвитку медицини» Київською місь-
кпрофрадою було організовано та проведено соціальну ак-
цію – безкоштовний огляд та медичне обстеження членів 
профспілок членських організацій Київської міськпрофра-
ди. Цю соціальну акцію Київська міськпрофрада щорічно 
організовує та проводить спільно з Міжнародним благодій-
ним фондом «Сприяння розвитку медицини» вже 6-й рік по-
спіль.

Відбулася робоча зустріч працівників 
відділення Національної служби посеред-
ництва і примирення (НСПП) у м. Києві та 
Київській області (Відділення) з 
керівництвом Київської міськпрофради.
Під час зустрічі сторони обговорили стан, 
тенденції та перспективи розвитку 
соціально-трудових відносин на 
підприємствах, в установах, організаціях 
м. Києва, в яких створено профспілкові 
організації, що входять до складу 
Київської міськпрофради, які зумовлені, 
зокрема, таким негативним чинником, як 
російська збройна агресія, а також введен-
ням в Україні воєнного стану. 
За результатами робочої зустрічі досягну-
то домовленості щодо налагодження 
постійної співпраці Відділення та 
Київської міськпрофради з питань 
стабілізації стану соціально-трудових 
відносин на підприємствах, в установах, 
організаціях м. Києва, у яких створено 
профспілкові організації, що входять до 
складу Київської міськпрофради, взаємне 
інформування сторін про можливе заго-
стрення стану соціально-трудових 
відносин на підприємствах міста, вжиття 
спільних та скоординованих заходів зад-
ля досягнення відповідної мети.

З метою забезпечення дотримання 
гарантованих Конституцією Украї-
ни та законами України прав пра-

цівників у сфері зайнятості, гарантій 
щодо захисту прав громадян на працю 
та реалізації їхніх прав на соціальний 
захист від безробіття, проведення профі-
лактичної роботи щодо недопущення 
порушень прав найманих працівників, 
на засіданні Президії 22.11.2022 

ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО 
СПІВПРАЦЮ МІЖ КИЇВСЬКИМ 

МІСЬКИМ ЦЕНТРОМ 
ЗАЙНЯТОСТІ ТА 

ОБ’ЄДНАННЯМ ПРОФСПІЛОК, 
ОРГАНІЗАЦІЙ ПРОФСПІЛОК У 
м. КИЄВІ «КИЇВСЬКА МІСЬКА 
РАДА ПРОФСПІЛОК» ЩОДО 

ЗДІЙСНЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ 
ДЕРЖАВНОГО ТА 

ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ 
У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ 

НАСЕЛЕННЯ НА 
2022-2024 РОКИ

Закінчення. Початок на стор. 1
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Сайт Міськпрофради: profrada.kiev.ua

Піклуючись про збере-
ження здоров’я дітей 
під час воєнного стану 

на території України проф-
спілки міста організували їх 
оздоровлення та відпочинок. 
Надзвичайно складним та 
відповідальним видався ди-
тячий оздоровчий сезон 2022 
року. При виборі місця відпо-
чинку дітей перевага нада-
валася віддаленості регіону 
розташування дитячого за-
кладу відносно зони актив-
них бойових дій. Оздоровча 
компанія цьогоріч відбувала-
ся в умовах підвищеної уваги 
до дотримання безпеки пере-
бування дітей: умов прожи-
вання, наявності захисних 
споруд (сховищ). Головною 
умовою роботи дитячих оздо-
ровчих закладів було рішення 
обласних військових адміні-
страцій та дозвіл на прове-
дення оздоровлення і відпо-
чинку дітей в межах регіону.

Профспілки міста акуму-
лювали кошти з міського та 
профспілкового бюджетів, 
господарників, спонсорів та 
частково батьків, що дало 
можливість улітку поточного 
року організувати оздоров-
лення та відпочинок 5470 ді-
тей у дитячих оздоровчих за-
кладах, розташованих у гір-
ському масиві Карпат та Київ-
ській області, в Болгарії, Чор-
ногорії, Словаччині та Польщі. 
Загальна сума витрат на ди-
тяче оздоровлення та відпо-
чинок становила понад 70,0 
млн грн, у тому числі з місько-
го бюджету 11,5 млн грн. Тра-
диційно профспілки міста опі-
куються дітьми пільгових ка-
тегорій, надаючи можливість 
одержати путівки безкоштов-
но або з частковою оплатою її 
вартості. У 2022 році на ко-
шти, виділені Київській місь-
кпрофраді з місцевого бю-
джету, проведено тендер та 
придбано путівки для дітей 
до таких дитячих оздоровчих 
закладів, як ТОВ «Водограй» 
Закарпатської та ТОВ ДОЗСТ 
«Чайка» Київської областей, 
на базі яких організовано ці-
каві, корисні та головне – без-
печно проведені літні та осінні 
канікули для 565 дітей членів 
профспілок, у тому числі 344 
дітей пільгових категорій.

Дитячі оздоровниці, які 
підтримують багаторічні тра-
диції, організовують цікаву 

культурно-масову роботу, пе-
ребувають у постійному по-
шуку неординарних заходів, 
тематичних змін, конкурсів, 
змагань, користуються над-
звичайним попитом. Діти, які 
хоча б один раз побували в 
дитячих оздоровчих закла-
дах, де створено належні 
умови для їх перебування, 
охоче повертаються наступ-
ного року до своїх улюблених 
дитячих таборів. Таким за-
кладом є ТОВ «Водограй» За-
карпатської області, де ство-
рено необхідні умови оздо-
ровлення і відпочинку дітей із 
врахуванням сучасних вимог 
та дитячих уподобань. Захо-
плюючі походи в гори, цікаві 
розваги, змагання, купання в 
басейні, мальовничі краєвиди 
Карпат дарують малечі неза-
бутні враження.

Не менш враженими зали-
шилися діти, які відпочивали 
в ТОВ ДОЗСТ «Чайка» на Київ-
щині в мальовничому місці на 
березі річки Рось, де вдало 
поєднано належні побутові 
умови проживання дітей, різ-
номанітне та повноцінне хар-
чування, сучасні цікаві форми 
роботи молодих креативних 
наставників. Досвідчені пе-
дагоги та психологи сприяли 
стабілізації емоційного та 
психологічного стану дітей, 
що є наслідком панічних атак, 
стресу, вимушеного переїзду, 
перебування в бомбосхови-
щах та укриттях. Самовідда-
на і відповідальна робота 
членських організацій Київ-
ської міськпрофради знайшла 
позитивні та схвальні відгуки 
батьків, які подолавши хви-
лювання, довірили власних 
дітей Київським профспілкам, 
відправивши їх на відпочинок 
до дитячих оздоровниць під 
час війни.

У цей тривожний для на-
шої країни час діти потребу-
ють особливої уваги, турботи 
та приємних несподіванок. До 
Дня Святого Миколая та Но-
вого року Київська місь-
кпрофрада замовила святко-
ві новорічні подарунки ві-
тчизняного виробника в 
яскравій та цікавій упаковці 
«Святковий будиночок». 
Членські організації Київської 
міськпрофради мали можли-
вість придбати дитячі пода-
рунки із суттєвою знижкою 
від їх вартості.

МОВОЮ ЦИФР

На суму 1334669,00 грн надано допомоги 
Збройним Силам України та силам Територі-
альної оборони.

ОБ’ЄДНАНІ Й НЕЗЛАМНІ
ЗАРАДИ ПЕРЕМОГИ!

З перших днів війни Київська  міськпрофрада ра-
зом із членськими організаціями долучилася до 
спільної роботи всієї країни і кожного громадянина з 
наближення нашої Перемоги над рашистськими за-
гарбниками.

Серед активістів в цій роботі став  Київський 
міський комітет профспілка працівників 
державних установ. 

Спільно зі своїми організаціями профспілка стала 
надійним тилом і підтримкою не лише для Збройних 
Сил України, Державної прикордонної служби Укра-
їни, Служби безпеки України, а й насамперед для сво-
їх членів.

За 3 місяці активної фази російської збройної агре-
сії Київським міським комітетом спільно з організа-
ціями профспілки:

• надано допомоги Збройним Силам України та си-
лам Територіальної оборони на суму 1334669,00 грн;

• надано матеріальної допомоги членам профспіл-
ки (в тому числі внутрішньо переміщеним особам, 
особам, які втратили житло або житло яких було по-
шкоджено, багатодітним сім’ям та сім’ям, які вихову-
ють дітей з інвалідністю) на суму 4818132,00 грн;

• придбано військових аптечок та медикаментів на 
540529,00 грн;

• придбано термобілизни на 300000,00 грн;
• придбано автозапчастин та проведено ремонт вій-

ськових автомобілів на суму 40000,00 грн;
• придбано військового спорядження на суму 

303996,00 грн;
• надано допомоги організаціям профспілки на 

суму 84800,00 грн;
• надано допомоги госпіталям на суму 636445,00 грн.
Активно долучаються до допомоги своїм профспіл-

чанам, які мобілізовані до лав ЗСУ, й зокрема Зброй-
ним Силам України, такі членські організації Проф-
спілки працівників державних установ м. Києва: 
об’єднана профспілкова організація Державної при-
кордонної служби України, Київська міська організа-
ція профспілки атестованих працівників органів вну-
трішніх справ України, профспілкова організація Ін-
ституту обдарованої дитини Національної академії 
педагогічних наук України, профспілковий комітет 
Державної судової адміністрації України, профспіл-
ковий комітет Антимонопольного комітету України, 
профспілковий комітет Секретаріату Конституційно-
го Суду України, об’єднана профорганізація Головно-
го управління АТ «Ощадбанк», профспілковий комі-
тет Апарату Верховної Ради України, профспілкова 
організація ДП «Генеральна дирекція з обслуговуван-
ня іноземних представництв», об’єднана профспілко-
ва організація територіальних центрів соціального 
обслуговування, об’єднання первинних профспілко-
вих організацій Департаменту соціальної політики, 
профорганізація Поліграфкомбінату «Україна», проф-
спілкова організація Національного агентства з пи-
тань запобігання корупції, первинна профспілкова 
організація Апарату Ради національної безпеки і обо-
рони України, профспілкова організація Міністерства 
юстиції України, профспілкова організація Київсько-
го апеляційного суду, об’єднана профспілкова органі-
зація МВС України, профспілкова організація Верхо-
вного Суду, профком Міністерства фінансів України, 
профспілкова організація Національного банку Укра-
їни та ін.

Активною була і Профспілка працівників 
охорони здоровя.

У рамках проведення міжнародної роботи Ки-
ївською міською профспілкою працівників охо-
рони здоров’я 01.03.2022 було спрямовано звер-
нення до Профспілки працівників охорони 
здоров’я та соціальних служб Туреччини (Öz 
Saglik Is Trade Union), з якою вона має договірні 
відносини про співпрацю. Результатом такої взає-
модії стало те, що профспілка Öz Saglik Is Trade Union 
зробила внески до Українського фонду солідарності, 
ініційованого Європейською федерацією профспілок 
громадських служб (EPSU) та Public Services 
International (PSI), про що поінформувала Профспілку 
працівників охорони здоров’я.

За час повномаштабної війни радою Київської 
міської профспілки працівників охорони здоров’я, 
її територіальними та первинними організаціями 
перераховано на потреби ЗСУ, сил ТрО та членів 
профспілки коштів у сумі 3097662,00 грн.

МОЛОДІЖНА РАДА КИЇВСЬКОЇ 
МІСЬКПРОФРАДИ

ПРОФСПІЛКОВИЙ МОЛОДІЖНИЙ 
КЕМП КИЇВЩИНИ 

REUNION TRADE UNION

Молодіжна рада Київської міськпрофради 12–13 
серпня 2022 року провела молодіжний кемп під на-
звою Reunion trade union. Це вже традиційний захід, 
третій за рахунком, і далеко не останній.

Захід проходив у дитячо-юнацькій спортивній шко-
лі з академічного веслування «Буревісник». Цього 
разу обговорювали «Трудові права під час війни: що 
потрібно знати працівнику».

Під час заходу учасників ознайомили зі змінами 
трудового законодавства та надали відповідні юридич-
ні рекомендації нашим активістам. Проведено акту-
альне навчання з надання першої медичної допомоги.

Важливо, що молодь змогла зібратись, поділитись 
думками й ідеями, поспілкуватись. Аби з новими си-
лами працювати на захист прав працівників та ще 
впевненіше рухати Україну до Перемоги!

ДАРУЄМО ДІТЯМ РАДІСТЬ!
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Вихованці дитячо-
юнацьких спортивних 
шкіл Київської місь-

кпрофради і у воєнний час 
продовжують тренування, 
примножують спортивні здо-
бутки, беручи участь у місь-
ких та національних змаган-
нях різного рівня, здобуваю-
чи призові місця для України 
на спортивних аренах.

Незважаючи на воєнний 
стан в Україні, у Міжнарод-
ний день захисту дітей 
01.06.2022 у м. Києві на 
базі ДЮСШ з боротьби та 
боксу Київської місь-
кпрофради проходив від-
критий турнір серед спор-
тивних шкіл з греко-рим-
ської боротьби. Спортивні 
змагання відбулися за ініціа-
тиви Київської міськпрофра-
ди, підтримки відділу молоді 
та спорту Подільської район-
ної в м. Києві державної ад-
міністрації. Мета заходу – 
збереження емоційного ста-
ну, розвиток фізичних мож-
ливостей та привернення 
уваги громадськості до по-
рушень прав дітей під час по-
вномасштабної війни росії 
проти України. З великим за-
доволенням та натхненням 
близько 70 юних спортсменів 
з різних районів м. Києва взя-
ли участь в спортивних зма-
ганнях та отримали заслу-
жені нагороди.

06.07.2022 відбулась 
благодійна акція «Спор-
тивна воля до перемоги – 
підтримаємо наших за-
хисників». Вихованці ДЮСШ 
із академічного веслування 
«Буревісник» Київської місь-
кпрофради підтримали ра-
зом з організаторами, Благо-
дійним фондом «Формат 20» 
цю важливу акцію. До акції 
долучились 88 учасників-
веслярів, які попри все пока-
зали свою майстерність на 
воді в одиночках та двійках 
мікс. 

09-10.07.2022 у м. Бре-
мен (Німеччина) пройшов 
чемпіонат Німеччини з 
веслування. Вихованець 
ДЮСШ з академічного веслу-

вання «Буревісник» Київської 
міськпрофради виборов зо-
лоту медаль в одиночці на 
дистанції 1000 метрів.

09.09.2022 в оновлено-
му борцівському залі 
ДЮСШ з боротьби та боксу 
Київської міськпрофради 
пройшов урочистий захід 
у рамках Олімпійського 
тижня та відзначення Дня 
фізичної культури та 
спорту України. У спортив-
ному святі взяли участь по-
над 40 юних борців греко-
римського стилю найменших 
вікових категорій. Привітали 
учасників зі святом україн-
ського спорту заступник го-
лови Подільської районної в 
м. Києві державної адміні-
страції Віталій Волошкевич 
та начальник відділу молоді 
та спорту Подільського ра-
йону м. Києва Олена Кузь-
менко, які побажали вихо-
ванцям завжди бути у від-
мінній спортивній формі, бо-
ротися і перемагати. Море 
симпатій, задоволень, при-
ємних зустрічей та поєдинків 
юних борців чекали на гос-
тей, запрошених, батьків та 
учасників першості.

17.08.2022 збірна ко-
манда ДП «АНТОНОВ» з 
футзалу взяла участь у бла-
годійному турнірі на під-
тримку Збройних Сил Украї-
ни та з нагоди Дня Незалеж-
ності України. Змагалися ві-
сім команд, серед яких і ко-
манда Всеукраїнської асоці-
ації футболістів-професіона-
лів. Збірна команда ДП «АН-
ТОНОВ» посіла почесне дру-
ге місце. 

10.09.2022 за ініціати-
ви спортивної комісії ПО 
ПАУ на ДП «АНТОНОВ» на 
полі дитячого оздоровчого 
комплексу «Антей» відбувся 
IV Кубок авіабудівників Укра-
їни. В турнірі взяли участь 
чотири команди: «АНТОНОВ», 
«Завод 410», «Державіас-
лужба» та «ЗСУ». Перше міс-
це посіла команда «Завод 
410», друге – «АНТОНОВ», 
третє – «Державіаслужба», 
четверте – «ЗСУ».

Передполіграфічна підготовка
Підприємство «Профінформ» ФПУ
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СПОРТ, ЯК І АРМІЯ, 
В АВАНГАРДІ НАШОЇ БОРОТЬБИ

КРЕДИТНА СПІЛКА «ПРОФСПІЛКОВА 
СКАРБНИЦЯ» – НАДІЙНА ПІДТРИМКА 

ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛОК м. КИЄВА

Від початку 2022 року, протя-
гом встановленого каранти-
ну та запровадженого з 24 

лютого воєнного стану в країні кре-
дитна спілка «Профспілкова скарб-
ниця» здійснює свою безперервну 
діяльність, виходячи з принципів 
відповідності кредитної спілки ви-
могам законодавства і щоденного 
надання послуг своїм членам.

10 жовтня 2022 року відбулися 
чергові загальні збори членів кре-
дитної спілки «Профспілкова 
скарбниця». Незважаючи на масо-
ваний ракетний обстріл, який цьо-
го дня влаштували окупанти, нама-
гаючись нас залякати, збори відбу-
лися в бомбосховищі Київської 
міськпрофради. Досягнуті у 2021 
році результати дозволяють відзві-
тувати перед спілчанами про те, 
що робота кредитної спілки «Проф-
спілкова скарбниця» і надалі буде 
стабільною та як завжди спрямова-
ною на максимально повне задово-
лення потреб її членів у фінансо-
вих послугах.

Дотримано всі обов’язкові фі-
нансові нормативи та вимоги до ді-

яльності кредитної спілки. Фінан-
совий стан спілки стійкий. Член-
ське поле за минулий рік розшири-
лося на 195 осіб. Активи наприкінці 
2021 року склали в сумі 30,4 млн 
грн, капітал 14,1 млн грн, у тому 
числі пайовий сформовано в сумі 
3,9 млн грн, резервний – 9,6 млн грн.

Незважаючи на воєнний стан, 
ракетні обстріли, часте відключен-
ня електроенергії та перебої із 
зв’язком, кредитна спілка працює, 
виконує зобов’язання перед своїми 

спілчанами, вчасно та в повному 
обсязі, на першу ж вимогу вкладни-
ків. 

Умови кредитування в спілці за-
вжди вигідні, депозитні програми 
надійні. Кредитна спілка традицій-
но проводить різноманітні акції на 
кредити за зниженими відсоткови-
ми ставками. Поряд з постійно ді-
ючими пільговими кредитами, з 
метою підтримки свої членів під 
час війни, з 14 листопада 2022 року 
запроваджено акційній кредит «До-
ступний» зі знижкою на базовий 
річний процент 5 відсотків.

Стати членом кредитної спілки 
«Профспілкова скарбниця» може 
кожен спілчанин однієї з галузевих 
професійних організацій міста, що 
входять до складу Київської місь-
кої ради профспілок.

Адреса кредитної спілки
 «Профспілкова скарбниця»:
вул. Хрещатик, буд. 16, оф. 407,
м. Київ, 01001,
телефони: (044) 278-08-21, 278-08-83, 

279-20-73.

Завжди вам раді!

БОРОТЬБА ЗАРАДИ ПЕРЕМОГИ

Дитячо-юнацька 
спортивна школа 
боротьби та боксу 

Київської міськпрофради 
12–13 листопада в спор-
тивному манежі 
Київської міської ШВСМ 
провела спортивне свято 
з греко-римської бороть-
би, присвячене Дню 
захисників і захисниць 
України, якого так довго 
чекали та готувалися юні 
борці з багатьох куточків 

України. Участь у змаган-
нях взяли понад 250 
спортсменів різних 
вікових категорій. Зма-
гання планувалося прове-
сти 14–15 жовтня, але у 
зв’язку з масованими ра-
кетними обстрілами ра-
шистами мирних 
українських міст їх було 
перенесено.
У відкритті турніру взяли 
участь представник 
Київської міськпрофради 

Володимир Любарець, 
військовий 130-го бата-
льйону територіальної 
оборони Андрій Хрущ, ди-
ректор ДЮСШ з боротьби 
та боксу Микола Мош-
ковський та голова 
батьківського комітету 
Світлана Лукащук. Захід 
розпочався хвилиною 
мовчання в пам’ять заги-
блих бійців і командирів 
Збройних Сил України, 
що боронили рідну зем-

лю. Усі присутні – батьки, 
учасники та тренери 
відзначили чудову 
організацію турніру та 
дякували організаторам, 
які в такий непростий час 
змогли провести спортив-
не свято для юних 
спортсменів. 
Після запеклих протисто-
янь кращих юних борців 
було нагороджено кубка-
ми, медалями, грамотами 
та цінними подарунками.


