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СолідарніСть
31 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ АВТОМОБІЛІСТА І 

ДОРОЖНИКА 
7 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ 

ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Шановні працівники автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства! 
Прийміть щирі вітання з вашим професійним святом. 

Важко уявити собі сучасне життя, господарську діяль-
ність і побут кожної людини без автомобільного тран-
спорту і дорожнього господарства. У цій важливій сфері 
економіки трудиться численна армія професіоналів, праця 
яких багато в чому визначає функціонування всіх галузей 
господарства нашої області, життєдіяльність міст і сіл.

Тому серед професій, які користуються загальною ав-
торитетом і повагою, професія автомобіліста по праву 
займає одне з почесних місць. Життя ставить перед ав-
томобілістами безліч нових складних завдань, які дово-
диться виконувати в непростих економічних і соціальних 
умовах. Незважаючи на це, автотранспортні і дорожні 
підприємства розкривають величезний потенціал галузі, 
з’являються нові перспективи для тих, хто бажає і вміє 
працювати професійно, відчуваючи високу відповідаль-
ність за свою діяльність.

Бажаємо Вам і Вашим родинам міцного здоров’я, сил і 
оптимізму у вирішенні нелегких завдань, «зеленого світла» 
в усіх добрих починаннях. І нехай Вас завжди супроводжує 
удача, добробут і щастя! 

Сергій тЕСлЕНКО,
Голова Об’єднання профспілок Харківської області

алла МаКЕєва,
голова Харківської обласної організації профспілки працівників 
автомобільного транспорту та шляхового господарства України

Шановні колеги!
Соціальна сфера - одна із найважливіших галузей 

держави, яка підтверджує конституційні гарантії, 
що формують якісне життя  громадян країни.

Немає жодної людини,  інтереси якої не були б 
представлені в соціальній сфері. І чим вище рівень 
соціального захисту населення, тим  більш успіш-
ним і благополучним стає життя  всього  суспіль-
ства.

Свято - День працівника соціальної сфери Укра-
їни, - яке ми відзначаємо у першу неділю листопа-
да, присвячене людям, чия професія потребує не 
лише сумлінного ставлення до обраної справи, але 
і благородства душі, величезного терпіння, уміння 
співчувати та своїми діями сприяти благополуччю 
людини. 

Щиро вітаємо вас з професійним святом! Бажа-
ємо вам міцного здоров’я на довгі роки, позитивного 
настрою, здійснення всіх планів та задумів.

Як безмежною є доброта, яку ви щодня проявля-
єте до людей, так безмежними нехай будуть  щас-
тя, любов і добробут у ваших родинах.

Тепла в серці, радості в душі та щирої людської 
вдячності! 

Голова Харківської обласної організації профспілки 
працівників соціальної сфери Україн людмила ПлаСтУН

Голова Об’єднання профспілок Харківської області Сергій 
тЕСлЕНКО

Шановні колеги !
З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва прийміть найщиріші вітання та найкращі. 
Культурні здобутки і традиції нашого народу – це скарб. Збере-

ження та примноження цього спадку, шанування наших видат-
них земляків - не тільки привід для пишання, але й запорука по-
дальшого розвитку.

Працівникам культури випала почесна місія – формувати 
духовність, почуття національної гідності, взаємного порозуміння 
та злагоди в суспільстві. Своєю плідною працею та силою духу Ви 
звеличуєте нашу Батьківщину, примножуєте її успіхи і досягнен-
ня.

Завдяки Вашому таланту, творчій праці популяризується і 
розвивається національна культура та духовність, зберігаються 
традиції, історична пам’ять і самобутність українського на-
роду. Ви даруєте людям високе мистецтво та свій талант, 
допомагаєте долати труднощі сьогодення.

Бажаємо Вам і Вашим родинам міцного здоров’я, невичерпної 
енергії і оптимізму, щастя, радості, добра та нових творчих 
здобутків. Нехай Ваша праця буде гідно нагороджена, а заслуги не 
залишатимуться непоміченими!

З глибокою повагою,
Голова Об’єднання профспілок Харківської області

Сергій тЕСлЕНКО 
Голова Харківської обласної профспілкової організації профспілки 

працівників культури Зінаїда ІГНатЕНКО 

9 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ 
ТА МАЙСТРІВ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА 

ПРАВА ПІдТВЕРдЖЕНІ 
ПРОдОВЖУєМО ПРОАЦюВАТИ!

27 жовтня відбулася зустріч Го-
лови Об’єднання профспілок Хар-
ківської області Сергія Тесленка та 
начальника відділення Національ-
ної служби посередництва і прими-
рення в Харківській області Сергія 
Лайкова, який вручив Голові ОПХО 
свідоцтво про підтвердження ре-
презентативності на територіаль-
ному рівні для участі у колективних 
переговорах з укладення терито-
ріальних угод та для делегування 
представників до органів соціаль-
ного діалогу.

Сергій Анатолійович відзначив, що діалог між профспілками 
як представниками працівників, роботодавцями та органами ви-
конавчої влади і місцевого самоврядування має відбуватися в 
межах закону і бути максимально плідним. Діалог здійснюється 
з метою з'ясування позицій, досягнення домовленостей, пошуку 
компромісу і прийняття спільних рішень щодо соціально-еконо-
мічних і трудових питань. 

Працівники мають знати - що діяльність профспілок спрямо-
вана на захист їхніх прав і підвищення гарантій їх виконання. А 
діяльність усіх соціальних партнерів має бути спрямована на до-
сягнення суспільної злагоди та взаємодії.

Олесь лЕМІЩЕНКО

У ХАРКОВІ ВІдзНАчАюТь дЕНь 
ВИзВОлЕННЯ УКРАЇНИ

28 жовтня Го-
лова Об’єднання 
профспілок Хар-
ківської області 
Сергій Тесленко 
взяв участь у це-
ремонії покладан-
ня квітів з нагоди 
77-ої річниці ви-
зволення України 
від нацистських 
загарбників на Меморіалі Слави.

У заході також брали участь керівники області та міста, ветера-
ни, представники духовенства, громадських організацій, підпри-
ємств та установ, мешканці міста.

Присутні поклали квіти до пам'ятника Батьківщині-Матері та 
вшанували хвилиною мовчання загиблих під час Другої світової 
війни.

Довідка. День визволення України від нацистських загарбників 
відзначають щороку 28 жовтня згідно з Указом Президента Укра-
їни від 20 жовтня 2009 року. Звільнення України від нацистських 
завойовників відбувалося силами чотирьох Українських фронтів 
протягом понад півтора року – з січня 1943 року до жовтня 1944 
року. Радянські Збройні Сили на території України здійснили 15 
наступальних стратегічних та фронтових операцій, найбільшими 
з яких були Білгородсько-Харківська, Донбаська, Дніпровсько-
Карпатська, Битва за Дніпро, Львівсько-Сандомирська та Схід-
но-Карпатська. Остання операція завершилася 28 жовтня 1944 
року повним вигнанням окупантів із території України.

20 жовтня поточного року 
в Палацу Праці відбувся 
II Пленум Центрального 
комітету Професійної спілки  
працівників  державних 
установ України.

У 1931 році в Харкові згідно 
рішення «V пленуму ВЦРПС и 
ЦК Профспілки» було створено 
«Профспілка працівників дер-
жавних установ», у зв’язку з 
цією датою рішенням президії 
ЦК Профспілки держустанов 
було вирішено провести II Пле-
нум ЦК Профспілки в м. Харкові 
з нагоди 90 річчя від створення 
Профспілки.

В роботі пленуму взяли 
участь голова ЦК Профспілки 
Ю.Піжук, голови обласних ор-
ганізацій профспілки. До робо-
ти пленуму був запрошений та 
взяв участь голова об’єднання  
профспілок Харківської області 
Тесленко С.А. 

З урахуванням епідеміоло-
гічної ситуації щодо Covid – 19 
у регіонах України пленум  був 
проведений у режимі офлайн 
та онлайн.

Основна тема пленуму «Про 
виклики та першочергові за-
вдання Профспілки в умовах 
реформування державного 
управління та децентралізації»

За результатами пленуму 
було прийнято рішення, що 
першочерговими завданнями 
Профспілки в умовах рефор-
мування державного управлін-
ня та децентралізації вважати: 

збереження та примноження 
чисельності профспілкового 
членства, посилення соціаль-
ного діалогу та заходів соці-
ально-економічного захисту, у 
т.ч. щодо безпеки праці на ро-
бочих місцях через пандемію 
Covid-19, широке застосування 
сучасних інформаційних техно-
логій у роботі Профспілки, у т.ч. 
через впровадження  освітніх 
платформ.

Одночасно було розгляну-
то питання про встановлення 
справедливих заробітних плат 
державним службовцям.

В передвиборчій програмі на 
пост Президента України пе-
редбачено, що чесні посадовці 
отримають гарантовані гідні за-
робітні плати.

Але наразі маємо конста-
тувати складну ситуацію, при 
якій заробітні плати держав-
них службовців катастрофічно 
низькі. Так, за даними порталу 
вакансій в державних органах 
career.gov.ua, розмір посадово-
го окладу державних службов-
ців стартує від 4540 грн, а це 
менше мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом. 
Таким чином, значна частина 
державних службовців обмеже-
на у розмірі зарплати як осно-
вної соціальної гарантії для них 
і членів їх родин.

Держава як роботодавець 
має залучати на службу в дер-
жавних органах і молодь, і до-
свідчених фахівців. При цьому 

Пленум Центрального 
комітету Професійної 
спілки працівників 
державних установ України

рівень винагороди занадто 
низький і наші громадяни про-
довжують пошук роботи в біз-
несі чи виїздять за кордон.

Від імені багатотисячних 
представників Профспілки 
працівників державних установ 
України та на основі численних 
звернень державних службов-
ців, які сумлінно працюють для 
виконання функцій держави, за 
рішенням пленуму було при-
йнято рішення  зареєструвати 
на сайті Президента України 
петицію «Про встановлення 
справедливих заробітних плат 
державним службовцям» в якій 
звернути увагу на необхідність 
перегляду підходів для вста-
новлення достатнього рівня 

заробітної плати державним 
службовцям, оскільки наявна 
ситуація призводить до відто-
ку кваліфікованого персоналу 
з державної служби, що може 
зумовити порушення роботи 
державних органів. 

Учасники пленуму вдячні 
Об’єднанню профспілок Хар-
ківської області, керівництву 
Палацу Праці за створення 
умов для проведення пленуму 
Профспілки держустанов Укра-
їни.

Олександр ГаЦЬКО, 
голова Харківської обласної 

профспілкової організації 
професійної спілки 

працівників державних 
установ України 

МІЖНАРОдНА 
СПІВПРАЦЯ

9 жовтня 2021 р. голова обласної ор-
ганізації профспілки ЖКГ, МП, бОН ла-
риса Успенська у складі делегації Цен-
трального комітету профспілки ЖКГ, 
МП, бОН України брала участь у роботі 
конференції «День ООН щодо забез-
печення гідних умов праці», яка прохо-
дила в будівлі Профспілок 3F в конфе-
ренц-залі м. Копенгагені в Данії. Згідно 
з програмою конференції для виступу 
були запрошені:

- генеральний секретар Профспілки 3F 
Сорен Неисел;

- доктор факультету права університету 
Копенгагена Матео Болеро;

- радник з питань національної політики 
Антоні Сильвестро;

- посол Румунії в Данії Олександра Гра-
динар;

- посол України в Данії Михайло Вудой-
ник;

- голова  ЦК Профспілки працівників 
ЖКХ,МП,БОНОлексій Романюк 

Виступаючи звітували про роботу яка 
вже проведена профспілками для забез-
печення гідної праці (заробітної плати, 
умов праці, соціального захисту), соці-
альних перемовинах з роботодавцями та 
державою, та перепонами, які треба по-
долати.

Виступи супроводжувались дуже ціка-
вими презентаціями, на базі економічного 
аналізу різних сфер діяльності. 

Дуже здивувало голів обласних органі-
зацій Профспілок, учасників конференції, 
що ФПУ як  сторона Генеральної угоди з 
державою приймають розмір мінімальної 
заробітної плати за основу, а профспілки 3F 
не згодні фіксувати розмір мінімальної за-
робітної плати і домовляються з роботодав-
цями підприємств на більш високу оплату 

праці окремо. У доповіді Антоні Сильвестро 
навів приклад роботодавця, який отримав 
гарні прибутки від час пандемії, весь його 
персонал працював більш інтенсивно, чим 
зазвичай, та виплатив дуже великі премії в 
знак подяки своїм працівникам. Жвавий ін-
терес проявили присутні до доповіді голови 
ЦК Профспілки О.Романюка про діяльність 
профспілки житлово-комунального госпо-
дарства, місцевої промисловості, побуто-
вого обслуговування населення України, 
особливо щодо домовленостей з Міністер-
ством регіонального розвитку, та підписан-
ня галузевої угоди. 

Також відбулась зустріч з профспіл-
ковою молоддю 3F з України, Молдови, 
Естонії, Польщі, Узбекистану, які завдяки 
профспілковому членству в 3F мають за-
хист, гарну заробітну плату, та профспіл-
кову родину, з якою проводять вільний час.

лариса УСПЕНСЬКа, голова обласної 
організації профспілки
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на допомогу профспілці

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ В ЦІНАХ 
ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ

Відповідно до статті 5 Закону Укра-
їни «Про прожитковий мінімум» Мініс-
терство соціальної політики України 
повідомляє, що фактичний розмір 
прожиткового мінімуму у цінах верес-
ня 2021 року у розрахунку на місяць на одну особу становив:

- з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб та вій-
ськового збору – 5011,92 грн (без урахування платежів – 4375,03 
грн);

- для дітей віком до 6 років – 4022,02 грн;
- для дітей віком від 6 до 18 років – 4 960,03 грн;
- для працездатних осіб з урахуванням суми обов’язкових пла-

тежів відповідно до чинного законодавства – 5 670,35 грн (без 
урахування платежів -564,63 грн);

- для осіб, які втратили працездатність – 3691,94 гривень.
Таким чином, законодавчо встановлений на вересень 2021 

року (2294 грн.) прожитковий мінімум занижено у 2,2  порівняно 
з його фактичним розміром або на 2718 грн, а для працездатної 
особи (2379 грн) - у 2,4  або на 3 291 гривень.

Департамент з питань бюджету та оплати праці апарату Федерації 
профспілок України

ВИВчАєМО СИСТЕМУ 
зАКОНОдАВСТВА У СфЕРІ ОХОРОНИ 
ПРАЦІ В чАСТИНІ ПРОХОдЖЕННЯ 
МЕдИчНИХ ОглЯдІВ ПРАЦІВНИКІВ. 

28 жовтня поточного року в ОПХО 
проведено постійно діючий семінар в 
режимі відеоконференції з метою інфор-
мування фахівців з питань охорони пра-
ці та профспілковий актив підприємств, 

установ, організацій стосовно вітчизняного працеохоронного 
законодавства, яке на теперішній час змінюється.

На семінарі розглянуті теми: 
1. «Надання домедичної допомоги постраждалому від нещас-

ного випадку на підприємстві».
2. «Порядок проведення первинних та періодичних медичних 

оглядів працівників взагалі та під час пандемії COVID-19».
По зазначеним питанням завідувач відділу Харківської облас-

ної організації профспілки працівників охорони здоров’я Украї-
ни у Харківській області Бутенко І.В. проінформувала учасників 
семінару щодо своєчасного надання домедичної допомоги по-
страждалому від нещасного випадку на підприємстві в разі його 
настання та найбільш поширені випадки травмування та вико-
нання покрокових дій з боку оточуючих.

Також Бутенко І.В звернула увагу учасників семінару на діючі 
вимоги законодавства з охорони праці щодо проведення на під-
приємствах, установах та організаціях обов’язкових медоглядів 
працівників певних категорій. Лектор надала рекомендації щодо 
підготовки підприємства, установи, організації до проведен-
ня періодичних медичних оглядів працівників під час пандемії 
COVID-19 та рекомендувала алгоритм подальших дій щодо за-
стосування тих змін законодавства, які відбулися останнім ча-
сом. 

Учасникам семінару надано пам’ятку покрокового алгоритму 
дій щодо організації медичних оглядів працівників певних кате-
горій для врахування в роботі . 

Ірина ШУлятєва 

Але нашій Обласній організації Проф-
спілки дуже пощастило, коли у 2005 
році до лав Профспілки у віці 27 років, 

прийшла на роботу чарівна молода жіночка 
– та ще й на посаду завідуючої відділом з 
правових питань Анна Алтухова.

02 листопада 2021р.в її житті  маленькій 
ювілей - але ця дата для кожної жінки дуже 
важлива. Бо за плечима вже значний досвід 
кваліфікованого фахівця – юриста з однієї 
сторони, а з іншої –досвід життєвий: лю-
блячої матері, дорослої дочки, бо є таке в 
житті 

щастя - коли мама та тато поряд живуть, 
частіше бачаться, піклуються один за одно-
го , підтримують в непрості моменти часу. А 
коли вся сім’ я разом збирається - красуня 
дочка Маша та люблячий чоловік Дмитро, 
то зрозуміло, що це велике щастя. 

Наша героїня - корінна харків’янка, яка 
народилась 2 листопада у 1976 році у м. 
Харкові. 

Це чарівний місяць листопад, коли ще 
не дуже прохолодо, але зранку може бути і 
морозець, а посеред дня  ще летять багряні 
листя з дерев, де інде цвітуть яскраві квіти, 
які так полюбляє Анюта.

З 1983 по 1993р. навчалась у спеціалі-
зованій школі з поглибленим вивченням 
іноземних мов. Після успішного закінчення 
школи поступила в Національну юридичну 
академію України імені Я. Мудрого, по за-
кінченні якої отримала спеціальність «Пра-
вознавство» за кваліфікацією юриста. Не 
завжди спеціальність для кожної людини є 
улюбленою, але для Анни це був дуже сві-
домий вибір, бо все, що вона робить - за-
вжди добре обмірковує. 

І це є характерною важливою рисою її як 
у роботі , так і в житті. «Сім раз відмір - один 

НАША ПРАВОЗАХИСНИЦЯ!
Якщо спитати будь яку людину, що для Вас значить 
правознавство, юриспруденція - відповіді будуть різні. 

раз відріж» . Абсолютно усі документи, які 
готує Анна Андріївна - вивірені, добре та 
професійно підготовлені, майстерно на-
писані. 

Але цьому досвіду в Харківській облас-
ній організації Профспілки передував  до-
свід роботи в українсько-американській 
фірмі «Атланта-ЛТД», в якій наша героїня 
пропрацювала з 1996 по 1998роки, на-
буваючи досвіду кваліфікованого юриста. 
А далі ця юна та цілеспрямована жіночка 
спробувала себе як приватний підпри-
ємець з надання юридичних послуг, і все 
було добре, але треба знати характер на-
шої Анюти - вона дуже людяна натура, не-
байдужа до людського горя, завжди готова 
прийти на допомогу іншим, незважаючи на 
свої якісь труднощі. І життя розпорядилось 
таким чином, що в квітні 2004 року вона 
була прийнята на посаду головного спеці-
аліста з правового забезпечення  по роботі 
з потерпілими у відділення виконавчої ди-
рекції Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві. Там її 
і підхопив та запропонував роботу Голова 
Харківської обласної організації профспіл-
ки Тимченко Микола Тарасович. Уважно 
обміркував, Анна все таки дала добро на 
зміну місця роботи та прийняла рішення - 
присвятити себе профспілковій роботі. І тут 
життя побігло - вона поглинула в цю робо-
ту, як то кажуть «з головою». Змінювалося 
Трудове законодавство України, змінюва-
лись статутні завдання Профспілки, життя 
вирувало і рішення щодо захисту трудових 
прав людини праці доводилося відстоюва-
ти у довжелезних чергах судів, у листах, у 
акціях протесту Профспілок. 

Але це улюблена робота і Анна завжди 
з успіхом виконувала зовсім непрості за-
вдання. Це були випадки, коли робітнику 
з Комунального підприємства «ШЛЯХ-
РЕМБУД», який одержав травму, через суд 
треба було  професійно відстоювати його 
інтереси як потерпілого від нещасного ви-
падку на виробництві для отримання від-
шкодування.

Це були і складні випадки  на КП «Місь-
келектротранс», КВ КВЖРЕП, коли людям 
не виплачували місяцями заробітну плату, 

випадки на КП «Харківські теплові мережі», 
коли Анна Андріївна, маючи досвід трудо-
вого арбітру Національної служби посе-
редництва та примирення  сприяла врегу-
люванню колективного трудового спору, та 
багато чого іншого. 

Не всім відомо, що Анна Андріївна з 2008 
року обрана профорганізатором Харків-
ської обласної організації Профспілки та 
обіймає цю посаду по теперішній час. Але 
це далеко не всі її виборні профспілкові по-
сади. 

Вона є членом ЦК галузевої Профспіл-
ки України, членом комітету Харківської 
обласної організації Профспілки, членом 
Ради ОПХО. 

І невипадково. Маючи професійний до-
свід профспілкового працівника та добре 
розуміючи законодавчу базу України та 
статутні завдання Профспілок, вона май-
стерно справляється з любим завданням; 
бере участь у розробці статутних положень 
галузевої Профспілки України, Об’єднання 
профспілок Харківської області, тощо. 

А ще вона дуже гарна хазяйка. Бо любить 
своїми руками прикрашати присадибну ді-
лянку дома, висаджує неймовірної краси 
квіти, екзотичні деревця, уважно слідкує за 
ними. Це саме відношення до краси можна 
віднести і при  приготуванні будь якої стра-
ви, щоб було не тільки смачно, але і краси-
во, з душею.

На кухні вона головний естет та профе-
сіонал. 

Багато ще гарних слів можна сказати на 
адресу нашої героїні. 

Але наш колектив Харківської обласної 
організації Профспілки, членські первинні 
профспілкові організації вітають від щи-
рого серця Анну Андріївну з дуже жіночим 
ювілеєм, коли і молодість і досвід ідуть вже 
пліч о пліч .

Бажаємо Вам міцного здоров’ я, якомо-
га більше радощів в житті, яскравих подій, 
тепла рідних та близьких, затишку в Вашій 
оселі та завжди гарного настрою і здій-
снення усіх мрій.

Хай Вам щастить!
Харківська обласна організація Профспілки 

Працівників ЖКГ, МП, ПОН України 

Із самого початку кампанії з 
вакцинації проти COVID-19 пе-
редбачалося, що вона буде до-
бровільною для всіх. Саме так 
було зазначено в Дорожній кар-
ті з впровадження вакцини від 
гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2, і проведення 
масової вакцинації у відповідь на 
пандемію COVID-19 в Україні у 
2021-2022 роках (наказ МОЗ від 
24.12.2020 № 3018):

ЦИтата
Вакцинація від коронавірусної 

хвороби COVID-19 в Україні буде 
добровільною для всіх груп насе-
лення та професійних груп.

Основним нормативним під-
ґрунтям добровільності вакцинації 
працівників є ст. 284 Цивільного 
кодексу України. У ній гарантуєть-
ся право на відмову від лікування.

Таке ж правило містить і Закон 
України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я» 
від 19.11.92 № 2801-XII. До того ж 
у ст.  цього Закону зазначено, що 
пацієнт має дати згоду на будь-
яку медичну допомогу, зокрема й 
на щеплення (крім випадків, коли 
має місце пряма загроза життю).

Більш детальні правила щодо 
вакцинації встановлені ч. 6 ст. 12 
Закону України «Про захист насе-
лення від інфекційних хвороб» від 
06.04.2000 № 1645-III (далі — За-
кон № 1645). Нею передбачено, 
що повнолітнім дієздатним гро-
мадянам профілактичні щеплення 
проводяться за їх згодою після 
надання об’єктивної інформації 
про щеплення, наслідки відмови 
від них та можливі поствакциналь-
ні ускладнення. Отже, робимо ви-
сновок, що вакцинація — це лише 
право, а не обов’язок особи. Тож 
людина має сама виявити бажан-
ня вакцинуватися, а роботодавець 
не може примушувати чи наполя-
гати на цьому.

Проте якщо роботодавець заці-
кавлений у вакцинації працівників, 

він може заохочувати працівників 
до цього. Наприклад, надавши 
можливість вакцинуватися у ро-
бочий час та/або встановивши до-
даткову оплачувану відпустку для 
таких категорій осіб.

У своєму роз’ясненні* Мінеко-
номіки наполягає на тому, що не 
можна відстороняти від роботи чи 
звільняти працівника, який відмо-
вився вакцинуватися від COVID-19 
або не має «сертифіката вакцина-
ції». Адже, окрім вищенаведених 
норм, у сфері трудових відносин 
Конституція України гарантує кож-
ному право на працю та захист від 
незаконного звільнення. А КЗпП 
встановлює заборону будь-якої 
дискримінації у сфері праці залеж-
но, зокрема, від стану здоров’я. 
Одразу зауважу, що мова йде про 
тих працівників, для яких вакцина-
ція — це право, а не обов’язок.

* Див. на сайті Мінекономіки 
(me.gov.ua) за посиланням «Голо-
вна» / «Діяльність» /«Умови праці» 
/ «Режими роботи».

Для кого вакцинація — 
обов’язок

У питанні вакцинації фігуру-
ють не лише права однієї людини 
(тобто право відмовитися від ще-
плення), а й інтереси суспільства 
в цілому.

Саме тому через загрозу нарос-
тання нової хвилі захворюваності 
на COVID-19 було прийнято рі-
шення про введення обов’язкової 
вакцинації в Україні.

Чим це регламентовано? Від-
повідь на це запитання слід шу-
кати в ст.12 Законі № 1645. Вона 
передбачає обов’язковість ще-
плень від туберкульозу, поліоміє-
літу, дифтерії, коклюшу, правця та 
кору. Як бачимо, про вакцинацію 
від COVID-19 там ані слова. Це й 
зрозуміло, оскільки для більшості 
людей така вакцинація є добро-
вільною.

Проте в цій же статті Закону чіт-
ко вказано:

ЦИтата

Працівники окремих професій, 
виробництв та організацій, діяль-
ність яких може призвести до за-
раження цих працівників та (або) 
поширення ними інфекційних 
хвороб, підлягають обов’язковим 
профілактичним щепленням та-
кож проти інших відповідних ін-
фекційних хвороб.

Простіше кажучи, крім списку 
обов’язкових для всіх щеплень 
можуть бути й інші, якщо робота 
передбачає ризик поширення ін-
фекційних хвороб.

Такий перелік як раз затвердив 
МОЗ наказом № 2153*.

* Наказ МОЗ «Про затверджен-
ня Переліку професій, вироб-
ництв та організацій, працівники 
яких підлягають обов’язковим 
профілактичним щепленням» від 
04.10.2021 № 2153.

Згідно з цим документом на 
період дії карантину, встановлено-
го КМУ, вакцинації проти гострої 
респіраторної хвороби COVID-19 
підлягають:

• працівники центральних орга-
нів виконавчої влади та їх терито-
ріальних підрозділів;

• працівники місцевих держав-
них адміністрацій та їх структурних 
підрозділів;

• працівники закладів вищої, 
післядипломної, фахової перед-
вищої, професійної (професійно-
технічної), загальної середньої, у 
тому числі спеціальних, дошкіль-
ної, позашкільної освіти, закладів 
спеціалізованої освіти та науко-
вих установ незалежно від типу та 
форми власності.

При цьому в пояснювальній за-
писці до цього документа вказано 
на можливість розширення цього 
переліку залежно від епідемічної 
ситуації в країні. Тож розслабляти-
ся не варто.

Майте на увазі! Цей наказ на-
бере чинності тільки через місяць 
з дня його офіційного опубліку-
вання.

Що ж буде, якщо такі працівни-

ки відмовляться від вакцинації піс-
ля того, як запрацює цей наказ?

Відповідь знаходимо в ст.12 За-
кону № 1645:

ЦИтата
У разі відмови або ухилення від 

обов’язкових профілактичних ще-
плень у порядку, встановленому 
законом, ці працівники відсторо-
нюються від виконання зазначе-
них видів робіт.

Зверніть увагу! Мова йде лише 
про відсторонення, а не про звіль-
нення. У такому разі трудові відно-
сини працівника з роботодавцем 
не припиняються, проте працівник 
тимчасово не допускається до ви-
конання своїх трудових обов’язків.

А чи потрібно оплачувати пе-
ріод відсторонення працівника 
від роботи? На жаль, у більшості 
випадків такий період не оплачу-
ється. Деталі ви знайдете у статті 
«Відсторонення від роботи: оплат-
ні нюанси» цього номера. А про 
порядок та наслідки відсторонен-
ня працівників від роботи читайте 
у наступному спецвипуску «ОП», 
2021, № 20/1.

Слід зауважити, що профілак-
тичні щеплення проводяться після 
медичного огляду особи в разі від-
сутності у неї відповідних медич-
них протипоказань.

До речі, у самому наказі МОЗ 
теж прописали, що вакцинація 
проводиться тільки в разі від-
сутності абсолютних медичних 
протипоказань до проведення 
профілактичних щеплень. Так, їх 
визначення знаходимо у Пере-
ліку медичних протипоказань та 
застережень до проведення про-
філактичних щеплень, затвердже-
ному наказом МОЗ від 16.09.2011 
№ 595:

ЦИтата
Абсолютні протипоказання — 

стан, за якого існує чітко визна-
чена ймовірність виникнення сер-
йозної побічної реакції на введену 
вакцину для реципієнта вакцини, а 
ризики від проведення вакцинації 

ВАКЦИНАЦІЯ ВІД COVID-19: 
ПРАВО ЧИ ОБОВ’ЯЗОК 
ПРАЦІВНИКІВ

значно перевищують переваги від 
проведення щеплення.

При цьому абсолютні протипо-
казання можуть бути постійними 
й тимчасовими. Тож якщо орієнту-
ватися на вищевказаний Перелік, 
до перших належить наявність в 
анамнезі тяжкої алергічної реакції 
(анафілаксії) на попередню дозу 
вакцини, а до другої — наприклад, 
гострі захворювання з підвищен-
ням температури вище 38,0 C. 
Проте рішення щодо вакцинації 
останніх приймає лікар і такі осо-
би можуть бути вакциновані після 
одужання.

А що говорить суд?
В Україні судова практика з цьо-

го питання теж доволі однозначна. 
І хоча з приводу вакцинації від ко-
ронавірусу вона ще не склалася, 
логіка представників Феміди все ж 
простежується на прикладі анало-
гічних судових справ.

Так, Верховним Судом роз-
глядалася справа щодо відмови 
дошкільного навчального за-
кладу прийняти дитину на на-
вчання з огляду на відсутність 
необхідних щеплень (постано-
ва ВС від 17.04.2019 у справі № 
682/1692/17).

Представники Феміди зазна-
чили, що індивідуальне право (ін-
терес) відмовитися від щеплення 
протиставляється загальному 
праву (інтересу) суспільства, ін-
ших батьків та їх дітей, які провели 
у встановленому державою по-
рядку щеплення, зокрема, перед 
направленням дітей до навчаль-
ного закладу для здобуття освіти. 
Внаслідок установлення такого 
балансу досягається мета — за-
гальне благо у формі права на 
безпеку та охорону здоров’я, що 
гарантовано ст. 3, 27 та 49 Консти-
туції України.

Як результат: вимога про 
обов’язкову вакцинацію населен-
ня проти особливо небезпечних 
хвороб з огляду на потребу охо-
рони громадського здоров’я, а 
також здоров’я зацікавлених осіб, 
є виправданою.

Тобто в цьому питанні превалює 
принцип важливості суспільних 
інтересів над особистими, однак 
лише у тому випадку, коли таке 

втручання має об’єктивні підстави 
— тобто було виправданим.

Такого ж висновку дотримав-
ся і Верховний Суд, розглядаю-
чи позов у зв’язку із забороною 
відвідування вже шкільного, а не 
дошкільного закладу (постано-
ва ВС від 10.03.2021 у справі № 
331/5291/19). Так, у рішенні вка-
зано, що інтереси однієї особи 
не можуть домінувати над інтер-
есами держави в питанні забез-
печення безпеки життя і здоров’я 
її громадян.

До речі, таку ж позицію щодо 
співвідношення інтересів суспіль-
ства та особи займає і Європей-
ський суд з прав людини (далі — 
ЄСПЛ). Це важливо, оскільки якщо 
працівник звернеться до суду 
задля оскарження примусової 
вакцинації, суди будуть врахову-
вати як правову позицію ВС, так і 
рішення ЄСПЛ.

Наприклад, справа «Претті 
проти Сполученого Королівства». 
Хоча вона і не стосується вакци-
нації, проте Суд чітко зазначив, 
що держава зацікавлена в захисті 
й охороні життя і здоров’я своїх 
громадян. У певних випадках ці ін-
тереси матимуть пріоритет, якщо 
порівнювати з правом громадяни-
на на самовизначення, тобто дер-
жава може зобов’язати громадян 
пройти медичні процедури з ме-
тою уникнення загрози заподіяння 
шкоди здоров’ю населення.

Аналогічна позиція викладена 
і в рішенні у справі «Вавржичка та 
інші проти Чеської Республіки», 
яка стосувалася обов’язкової вак-
цинації дітей. Там чітко вказано, 
що коли політики добровільної 
вакцинації недостатньо для досяг-
нення та підтримання колективно-
го імунітету або колективний іму-
нітет не допомагає через природу 
захворювання, національні органи 
влади можуть обґрунтовано за-
провадити політику обов’язкової 
вакцинації з метою досягнення 
належного рівня захисту від сер-
йозних захворювань.

Як бачимо, як ЄСПЛ, так і ві-
тчизняні суди доходять висновку, 
що право особи на відмову від лі-
кування закінчується там, де почи-
наються інтереси держави щодо 
забезпечення безпеки здоров’я 
всього населення.
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На Засіданні обговорювалися 
актуальні питання про дії галузевої 
Профспілки в умовах реформуван-
ня галузі та запобігання поширен-
ня пандемії COVID -19. На початку 
Засідання заступник начальника 
відділення Національної служби по-
середництва і примирення в Харків-
ській області Галина Клочко вручила 
Голові ХООППОЗУ Альоні Благо-
вещенській Свідоцтво про підтвер-
дження репрезентативності. Голова 
обласної галузевої Профспілки від-
мітила важливість підтвердження 
репрезентативності та зазначила, 
що ХООППОЗУ вважає ведення 

соціального діалогу з роботодавцями у сфері охорони здоров’я та органами 
виконавчої влади і місцевого самоврядування дуже важливим, оскільки діяль-
ність усіх соціальних партнерів має бути спрямована на досягнення суспільної 
злагоди та взаємодії.

У своєї доповіді Альона Благовещенська зупинилася на актуальних питан-
нях, серед яких: посилення захисту трудових та соціально-економічних прав 
спілчан, недопущення необґрунтованих скорочень працівників, звуження іс-
нуючих державних гарантій, необхідність подальшого удосконалення колек-
тивно-договірної роботи, здійснення постійного моніторингу своєчасності та 
повноти виплати заробітної плати працівникам.

Учасники Засідання прийняли Постанову, в якій визначили головні напрямки 
подальшої роботи, серед яких: активно відстоювати трудові і соціально-еко-
номічні права та гарантії працівників в умовах реформування галузі та в пері-
од загальнодержавних карантинних заходів щодо запобігання поширенню на 
території України COVID-19; вживати всіх можливих заходів щодо запобігання 
звуження та обмеження прав працюючих; домагатися належного фінансуван-
ня галузі охорони здоров’я, Програми медичних гарантій, підвищення рівня 
заробітної плати; недопущення звуження або скасування законних прав пра-
цівників галузі охорони здоров’я; здійснення громадського контролю  за до-
держанням законодавства України про працю та про охорону праці, положень 
колективних договорів та угод, зокрема за своєчасним та у повному обсязі 
нарахуванням та виплатою заробітної плати працівникам закладів охорони 
здоров’я, в т.ч. працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з надання 
медичної допомоги хворим на COVID-19 та інші.

Учасники зустрічі  прийшли до згоди, що на рівні регіону і в подальшому три-
ватиме дієвий конструктивний соціальний діалог щодо захисту соціально-еко-
номічних та трудових прав працівників медичної галузі.

тетяна Пустовойт, заступник голови ХООППОЗУ 

21 жовтня 2021 року  відбулось 
чергове засідання Президії Харків-
ської обласної організації Профспіл-
ки працівників житлово-комунально-
го господарства, місцевої промис-
ловості, побутового обслуговування 
населення України в приміщенні Па-
лацу Праці. 

На засіданні Президії були присут-
ні члени Президії, завідуючі відділа-
ми  Харківської обласної організації 
Профспілки –загалом 10 осіб.

Перед засіданням Президії всі 
учасники були забезпечені засобами 
індивідуального захисту та  пройшли 
скринінг температурного контролю.

Традиційно засідання Президії 
вела голова Харківської обласної ор-
ганізації Профспілки Успенська Л.Г, 
на якому було розглянуто головне 
питання –це «Про готовність підпри-
ємств ЖКГ до роботи в осінньо-зи-
мовий період 2021-2022р.р.» та по-
над 15 питань щодо проведення ор-
ганізаційних профспілкових заходів 
у вересні, жовтні місяцях 2021року, 
нагородження профактиву та членів 
профспілки до професійного свята 
Дня автомобіліста та дорожника, ви-
плати членам профспілки, інше.

Обмеження, які виникли у зв’язку 
з пандемією на COVID-19, не дозво-
лили в цьому році провести комісій-
ну перевірку підприємств, тому вся 
відповідальність щодо  оцінювання 

СТАБІльНЕ ПРОХОдЖЕННЯ ОПАлюВАльНОгО 
СЕзОНУ НА КОНТРОлІ ПРОфСПІлОК

готовності підприємств до 
зими залежить від інфор-
мації профспілкових ко-
мітетів та роботи комісій 
з охорони праці і громад-
ських інспекторів.

Згідно наданої інфор-
мації, проблеми є на Хар-
ківському учбово-вироб-
ничому підприємстві № 2 
УТОС та на підприємствах 
теплових мереж Харків-
ської області.

Загалом, всі питання 
мають ознаку фінансових 
труднощів. 

Для підприємств тепло-
енергетики Харківської 
області – це високі тари-

фи на енергоносії та відсутність мож-
ливості швидко і вчасно корегувати 
існуючи тарифи. І на сьогодення Уряд 
та Міністерство фінансів України за-
вчасно не виконали забов’язання по 
виконанню умов Меморандуму щодо 
сталого проходження опалювального 
сезону.

Президія ХОПП прийняла рішення 
щодо завчасного та першочергового 
забезпечення працівників окремих 
підприємств теплоенергетики засо-
бами індивідуального захисту, при-
дбання зимового одягу та спецвзуття, 
місць прийому гарячої їжі, сушіння 
одягу.

Харківська обласна організа-
ція Профспілки взяла на себе 
забов’язання довести постанову Пре-
зидії до відома Департаменту жит-
лово-комунального господарства та 
паливно-енергетичного комплексу 
ХОДА, Департаменту житлово-кому-
нального господарства Харківської 
міської Ради.

Харківська обласна організація 
Профспілки і надалі буде захищати 
людину праці та спілчан щодо  вирі-
шення нагальних гострих проблем та  
задля покращання умов праці та до-
бробуту членів Профспілки України. 

вікторія ДУбОвИК, 
завідуюча організаційним 

відділом ХОПП працівників ЖКГ, 
МП, ПОН 

У своєму виступі Драп’ятий Є.М. 
підкреслив необхідність існування 
Державної програми оздоровлення 
та відпочинку дітей до 2025 року і за-
кликав до її розроблення зацікавлені 
міністерства та обласні державні ад-
міністрації спільно з профспілками. Ця 
програма повинна врегулювати про-
блемні питання, які заважають ефек-
тивній роботі з організації дитячого 
оздоровлення, на які неодноразово 
вказували профспілки.

Він зазначив, що профспілкові ор-
ганізації влітку ц.р. змогли оздоровити  
103 тисячі дітей працівників підпри-
ємств, установ, організацій України. 
Але представлені профспілковими 
організаціями дані свідчать про на-
ростання тенденції щодо переважан-
ня відпочинку дітей над їх оздоров-
ленням. Повноцінно протягом 21 дня 
оздоровлено лише кожну п’яту дитину, 
інши були охоплені заходами відпо-
чинку (7, 14, 18 днів).

Із загальної суми у 654 мільйонів 
гривень коштів, витрачених на дитя-

че оздоровлення майже третину ста-
новлять витрати профспілкових ор-
ганізацій, які формуються переважно 
за рахунок членських внесків спілчан.

Зазначив, що у цьому році підготов-
ка дитячих оздоровниць до відкриття 
оздоровчого сезону проходила вкрай 
складно як через запізнє рішення Мі-
ністерства охорони здоров’я про за-
твердження санітарних вимог для 
безпечного перебування дітей, так і 
потребу поновлення роботи дитячих 
оздоровчих закладів, більшість із яких 
у минулому році не змогли функціону-
вати повною мірою через карантинні 
обмеження, а частина із них – не змо-
гла вижити.

Зокрема, запропонував обласним 
державним адміністраціям провести 
відповідну роботу із територіальними 
громадами  щодо їхнього сприяння 
оздоровленню дітей, виконуючи по-
вноваження, надані їм Законом про 
місцеве самоврядування. Це і пе-
редбачення у відповідних бюджетах 
достатніх коштів на дитяче оздоров-

лення, і  встановлення дитячим оздо-
ровницям пільгових ставок податку на 
землю, нерухоме майно, та орендної 
плати за землю, а також пільгових та-
рифів на комунальні послуги.

На нараді були підняти питання 
щодо зменшення термінів та вартості 
бронювання квитків для груп дітей та 
інші платні послуги, підготовки педа-
гогічних працівників і вихователів для 
повноцінного перебування дітей в 
оздоровницях, забезпечення медич-
ним обслуговуванням дитячих закла-
дів оздоровлення та відпочинку

Учасниками наради було висловле-
но бажання зробити все можливе для 
максимального охоплення дітей оздо-
ровчими послугами і розуміння того, 
що фактичні показники будуть залежа-
ти безпосередньо від епідеміологічної 
ситуації в регіоні та перебігу оздоров-
чої кампанії.

відділ організаційно-статутних питань 
та зв’язків з членськими організаціями 

ОПХО

ВСЕУКРАЇНСЬКА ONLINE 
НАРАДА З ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ  
ОРГАНІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА 
ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ У 2021 РОЦІ

28 жовтня ц.р. під керівництвом Голови Національної соціальної сервісної 
служби України Владислава Машкіна відбулася Всеукраїнська online нарада з 
підбиття підсумків оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році. В неї взяли 
участь народний депутат України Тетяна Скрипка, представники зацікавлених мі-
ністерств та відомств, обласних, Київської міської державних адміністрацій, гро-
мадських організацій, у т.ч. Благодійної організації «Лелека», а також заступник 
Голови Федерації профспілок України Євген Драп’ятий.

Літо – час оздоровлення та відпочинку. Як відірвати ди-
тину від комп’ютера, і зробити канікули насиченими, без-
печними і повноцінними? Цим питання задаються батьки, 
як тільки-но закінчиться  шкільний навчальний рік та їх чадо 
відправляється на канікули.

Звичайно, ідеальний варіант – це літо в дитячому оздо-
ровчому таборі. Старі-добрі дитячі літні табори – річ неза-
мінна. 

В Товаристві «Центренерго» літньому відпочинку і оздо-
ровленню енергетиків приділяється особлива увага. Керів-
ництво Зміївської ТЕС і профспілковий комітет прагнуть до 
створення належних умов праці та відпочинку працівників. 
Щорічно на підприємстві організовується оздоровлення не 
тільки працівників, а їх дітей, бо немає нічого важливішого, 
ніж здорове та щасливе майбутнє наших дітей. 

Цього року діти працівників Зміївської ТЕС відпочивали 
в дитячих оздоровчих таборах «Гренада» в с. Стрілецьке 
на березі Азовського моря, в «Дитячій республіці «DELUX» 
та оновленому санаторії «Ялинка» в курортній зоні Якубіно 
Чугуївського району. ДОТ «Гренада» розташований на Ара-
батській стрілці, на першій лінії Азовського моря, де курорт 
в східній частині омивається теплим морем, а в західній час-
тині – цілющим озером Сиваш. Прекрасний цілющий клімат, 
велика кількість сонячних днів – усе це сприяло гарному на-
строю дітей і зміцненню їх здоров'я в ДОТ «Гренада». 

Відпочинок в дитячому санаторії «Ялинка», в найкрасиві-
шому куточку Харківської області, дозволив дітям провести 
незабутні канікули на природі, створив сприятливі умови 
для гармонійного розвитку. Про що охоче нам розповіли 
батьки, які цього літа побували в дитячих таборах. Сергій 
Сумець, інженер лабораторії металів: «Цього року обидва 
мої сини – старший Іван, молодший – Денис відпочивали в 
ДОТ «Гренада» і у нас з дружиною з’явилася можливість від-
відати табір. Тепер я розумію, чому мої діти з нетерпінням 
чекають на поїздку до табору і повертаються з задоволен-
ням з відпочинку. Дітям в таборі цікаво. Для них організова-
на насичена дозвільна програма, основна ідея якої – дитина 
в таборі – це яскрава особа і індивідуальність, «зірка», від-
повідно, загін – це сузір’я, табір – просто галактика. Наші 
діти (я маю на увазі працівників електростанції) брали ак-
тивну участь (і мали можливість обирати за бажанням та 
здібностями) в чемпіонатах на першість табору, спортивних 
змаганнях між загонами, загально табірних святах і шоу, 
різних конкурсах, в інтелектуальних іграх, вікторинах, дис-
котеках. Приємно, що майже більшість дітей відкривали в 
собі приховані таланти. А ще підлітки пізнавали навколиш-
ній світ, і звичайно ж, плескалися в морі. Що для нас 
батьків, ще важливо, те, що діти були забезпече-
ні різноманітним, висококалорійним харчуванням, 
смачно та ситно приготовленими стравами, медич-
ним обслуговуванням, постійним наглядом вожатих, 
вихователів. Наш батьківський вибір не підлягає сум-
ніву, бо перевірений роками у гаранті якісних послуг 
з оздоровлення та відпочинку дітей в оздоровчому 
центрі «Гренада».

Юлія Шевченко, прибиральник господарчого відді-
лу: «Моя донечка Мирослава цього літа відпочивала в 
санаторії «Ялинка». Цього року наші діти вперше по-
бували в оновленому саме для  відпочинку дітей са-
наторії «Ялинка». І не тільки моя дитина була в захваті 

від перебування в санаторії, але й ми, батьки. У дітвори був 
різноманітний відпочинок: щоденні розважальні та спор-
тивні заходи, захоплюючі походи, творчі заняття в гуртках, 
аніматори, навчальні та лікувально-профілактичні програми 
– купання в басейні, лікувальні процедури, прийом за при-
значенням лікаря мінеральної води з цілющими властивос-
тями в поєднанні із сприятливими прогулянками на свіжому 
лісному повітрі, що сприяло не тільки гарному відпочинку, 
а й оздоровленню наших дітей. Цікавинкою для дітей ста-
ли незвичні заняття в ігровій формі з іноземної мови. Для 
мене, як для мами, був важливий і побут, і умови проживан-
ня, харчування, організовані для дітей. Я впевнилась, що в 
санаторії «Ялинка» створено інфраструктуру, яка дозволяє 
на гарному сучасному рівні забезпечити проживання, хар-
чування, лікування дітей. Діти розміщались в комфортних 
2-місних номерах з усіма зручностями (душ, санвузол, ці-
лодобово гаряча вода), з сучасними меблями. В кімнатах, 
корпусах, ігрових кімнатах чисто, затишно, охайно, у ліку-
вальному корпусі організовано все у відповідності з сані-
тарними нормами, благоустроєна територія санаторію, 
оснащена ігровими майданчиками, альтанками та зонами 
для відпочинку. Для дітей організовано 5-ти разове смачне 
і раціональне харчування. Я, як мама, дуже задоволена, що 
моя дитина гарно відпочила та оздоровилася в цьому чудо-
вому санаторії. Я рекомендую  нашим працівникам – бать-
кам  обрати в наступному році для відпочинку своїх дітей 
санаторій «Ялинка», а профспілковому комітету  побажання 
по можливості продовжити з ними співпрацю. Моїй донечці 
Мирославі дуже сподобався відпочинок, їй не хотілося по-
лишати санаторій. А радісна, усміхнена та здорова дитина 
– це найбільше щастя для батьків!» 

Всього в літньому сезоні 2021 року оздоровлено 189 ді-
тей енергетиків Зміївської ТЕС. Загальна сума витрат на їх 
оздоровлення склала 2 млн. 053 тис. гривень. При цьому 
батьки, як і в попередні роки, оплачували 10% вартості пу-
тівки, інші витрати взяли на себе підприємство і профспіл-
ковий комітет. Велика вдячність керівництву підприємства і 
профспілковому комітету від батьків за надану можливість 
та організацію відпочинку для наших дітей. 

Це, прекрасно, що у батьків (працівників підприємства) 
є така чудова можливість відправити своїх чад на відпочи-
нок і оздоровлення в дитячі табори, які допомагають дітям 
навчитися будувати відносини з однолітками, стати більш 
самостійними, розширити кругозір, загартуватися, випро-
бувати нові емоції. 

За матеріалами газети «Енергетик» Зміївської тЕС
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ШаНОвІН КОлЕГИ!
Об’єднання профспілок Харківської області з глибоким су-

мом сповіщає, що 4 листопада 2021 р. пішла з життя голова 
первинної організації військової частини А1361, високопрофе-
сійний працівник, ветеран праці, чуйна і порядна людина

ЧЕНУШЕНКО ЗІНаЇДа ФЕДОРІвНа
В цю скорботну годину, висловлюємо співчуття рідним, 

близьким, колегам та друзям Зінаїди Федорівни з приводу її 
передчасної смерті. Нехай земля їй буде пухом, світла та вічна 
пам’ять.

Голова теркому №4 Профспілки працівників ЗС України 
Фелікс вЕРЕС

Голова Об’єднання профспілок Харківської області 
Сергій тЕСлЕНКО

Вітаємо з ювілеєм!
бОГДаНОва Ігоря володимировича – Харківської облас-

ної організації фізкультурно-спортивного товариства «Спар-
так».

Вітаємо з Днем народження!
КаШКаРОва Олександра Сергійовича - голова обласної 

організації Профспілки працівників кооперації та інших форм 
підприємництва.

ЖУРавлОва валерія Олексійовича - головного лікаря 
ДП „Санаторій “Роща” ПрАТ лікувально-оздоровчих закладів 
профспілок України „Укрпрофоздоровниця”.

дО 130-річчя зАВОдУ 
І дНЯ МАшИНОБУдІВНИКА: 
ПОдАРУНКИ ОТРИМАлИ ВСІ

Харківський машинобудів-
ний завод «Світло шахтаря» 
відзначив відразу два свята 
- 130-річчя від дня свого за-
снування і професійне свято 
- День машинобудівника. 

До цих дат було підготов-
лено багато різних заходів. 
І, звичайно, були подарун-
ки. В ході одного з заходів 
генеральний директор О.М. 
Ковальчук та голова проф-
спілкової організації С.І. Ща-
бельна вручили керівникам 
підрозділів сертифікати на 
отримання побутової техніки.

Після урочистої частини всі 
73 одиниці побутової техніки 

(холодильники, мікрохвильові печі, електрофени, електрочайни-
ки, сушарки для рук) вирушили до цехів і служб заводу. Такі пода-
рунки, впевнені, створять комфортніші умови для співробітників.

Летять літа, як білі журавлі, 
Дзвенять, як ті волошки

в житі, 
Та не зникає слід їх на землі, 
Якщо для добрих справ

були прожиті

На Харківщині склалася до-
бра традиція, про відзначення 1 
жовтня різноманітними захода-
ми та теплими привітаннями з 
днем Міжнародного дня людей 
похилого віку. 

Усі організації, установи ор-
ганізовують з цієї нагоди низку 
заходів, пам’ятаючи, що в на-
шій державі - це ще і День ве-
терана, який вони відзначають 
разом з тими, хто кращі роки 
свого життя віддали служінню 
на ниві соціального захисту.

Саме такі заходи сприяють 
закріпленню молодих кадрів в 
установах та організаціях, ство-
рюючи підґрунтя для довготри-
валої роботи в соціальній сфе-
рі, формуючи позитивний імідж 
працівника системи.

Президія обласної Ради 
профспілки працівників соці-
альної сфери підтримує ініці-
ативи первинних організацій 

Профспілки з надання шани  
та поваги до людей праці, 
які  служать  яскравим при-
кладом відданості обраній 
справі,особливо враховуючи й 
те, що при обласній Раді Проф-
спілки діє Рада Старійшин, яка 
складається з ветеранів соці-
альної сфери, які і в сьогоден-
ні є взірцем для відтворення 
важкої сумлінної праці на ниві 
соціального захисту населення 
Слобожанщини, забезпечуючи 
якісний рівень життя для тих, 
хто цього потребує.

Працюючи у територіально-
му центрі соціального обслу-
говування (надання соціальних 
послуг) Чугуївської міської ради 
не один рік, я як голова «пер-
винки» разом з профспілковим 
активом при підтримці адміні-
страції установи організуємо 
щорічні зустрічі з ветеранами, 
що працювали у територіально-
му центрі та вийшли на пенсію 
за віком. 

Такі зустрічі надихають ве-
теранів на активне життя, все-
ляючи в них бадьорість і віру в 
світлий завтрашній день, йдучи 
вперед поряд з трудовим ко-

ДОБРА ТРАДИЦІЯ

лективом, де вони працювали 
не один рік.

В теплий осінній день цього 
року зустріч відбулась в теплій 
та дружній обстановці за чаш-
кою ароматного чаю зі смако-
ликами, які виготовлені, в тому 
числі, і власноруч працівниками 
територіального центру. 

Директор Тетяна Сємілєтова 
з особливим теплом привітала 
присутніх зі святом, висловлю-
ючи їм подяку за багаторічну 
плідну працю, за науку перема-
гати, долати труднощі, за вклад 
у розвиток територіального 
центру, зводячи і оберігаючи 
його, як свій дім. Вона побажа-
ла всім учасникам заходу  міц-
ного здоров’я, запросила до 
активної участі у житті колекти-
ву, що планує первинна органі-

зація Профспілки.
У ході спілкування були об-

говорені питання діяльності 
закладів соціальної сфери в 
умовах розвитку місцевого са-
моврядування, яке визначаєть-
ся утворенням територіальних 
громад. 

Присутні залишились за-
доволеними увагою до себе, 
отримавши необхідну інформа-
цію, вкрай важливу для них, від-
повіді на порушені питання та 
поділились своїми позитивни-
ми враженнями від новацій, що 
відбуваються в міській громаді.

Ольга бОлОХОва, 
голова первинної організації 

профспілки працівників 
соціальної сфери тер центру 

Чугуївської міської ради, 
член Ради ОПХО 

В АТ «Харківгаз» пройшов традиційний 
екологічний марафон «Озеленимо нашу 
планету».

Важливість озеленення міст усвідомили 
ще у XIX столітті, коли у Парижі почали при-
єднувати до міста величезні зелені масиви  
—  Булонський та Венсенський ліси, у кож-
ному кварталі розбивати сквери, а вздовж 
вулиць висаджувати дерева.

Висадка дерев – це найпростіший і най-
дієвіший спосіб боротьби з кліматичними 
змінами, які відчувають всі. Зелені наса-
дження, перш за все, слугують резервуа-
рами для чистого повітря. Крони дерев не 
лише створюють тінь, захищаючи людей 
від прямих сонячних променів, але й погли-
нають до 25% звукової енергії, створюючи 
для мешканців будинків комфортні умови 
проживання.

Профспілка працівників АТ «Харківгаз» 
вірить, що залучення людей до масового 
висадження дерев – це надійний інстру-
мент для покращення екологічного стану 
довкілля.

Масово створювати нові «зелені» зони 
міста, покращувати умови відпочинку для 
людей, підвищувати рівень громадської 
свідомості в АТ «Харківгаз» почали у 2020 
році. Для підтримки чистоти довкілля та 
комфортних умов для життя людей, спеці-

алісти АТ «Харківгаз» 
висаджують зелені 
насадження по всьо-
му регіону.

Для підтримання 
належного стану озе-
ленення міст, сіл та 
селищ необхідно від-
новити велику кіль-
кість дерев на при-
леглих територіях. 
Нові молоді саджанці 
замінять видалені су-
хостійні аварійні де-
рева. Висадка дерев 
була ретельно спла-
нованою і досконало проведеною. 

В цьому році перші дерева з`явилися на 
території м. Харків, а наступні роботи з озе-
ленення пройшли на території діяльності 
кожного територіального підрозділу, окрім 
Змійова. Як результат – більше 200 саджан-
ців дерев різних порід, продуктивно та ко-
рисно проведений час. Акція відбувалась в 
атмосфері піднесеного настрою.

Цей масштабний екологічний марафон 
об’єднав людей різного віку та професій. 
Висадка дерев – це не лише наш внесок 
в озеленення міста, області чи країни. Це 
наш внесок у боротьбу з глобальним по-

Роботи з покращення довкілля області 
тривають

теплінням. Дякуємо кожному, хто активно 
долучається  до важливої справи і дбає про 
майбутнє України.

Минулорічні насадження радують око 
містян у парку ім. Горького (м. Харків), в 
сквері «Слави» (м. Чугуїв), а також у Змійо-
ві, Шевченково та Сахновщині.

Привчаємо до хороших справ, прище-
плюємо любов до навколишнього серед-
овища та своїм прикладом закликаємо 
приєднатись до подібних акцій, адже наше 
сьогодення - результат наших вчорашніх 
дій, наше майбутнє - результат дій сьогод-
нішніх!

На Харківщині відбувся фінальний 
Всеукраїнський турнір з міні-футболу 
серед команд-переможців органів та 
установ виконання покарань Держав-
ної кримінально-виконавчої служби 
України. Захід пройшов на стадіоні 
Харківського національного універси-
тету внутрішніх справ України.

В турнірі прийняли участь сім ко-
манд-переможців відбіркового чемпі-
онату з міні-футболу, який проходив в 
липні цього року в усіх шести міжрегі-

ональних управліннях з питань вико-
нання кримінальних покарань. 

З вітальними словами до учасників 
турніру звернувся начальник Депар-
таменту з питань виконання кримі-
нальних покарань підполковник вну-
трішньої служби Сергій Гречанюк.

 «Переконаний, що цей день буде 
яскравим для вболівальників. Спо-
діваюсь, що цей турнір стане тради-
ційним, адже футбол - надзвичайно 
цікавий вид спорту, який всебічно роз-

виває людину фізично, 
загартовує характер 
і волю. Бажаю всім 
учасникам змагань 
п р о д е м о н с т р у в а т и 
найкращі зразки гри та 
визначити у запеклій, 
безкомпромісній бо-
ротьбі найсильніших.

Ми намагатимемося 
повернути спорт в про-
фесійне життя служби і 
в подальшому будемо 

відновлювати традиції спортивних 
змагань з самбо, рукопашного бою 
та інших єдиноборств, а також деяких 
ігрових видів спорту», - зазначив він. 

Також, з привітаннями виступили 
начальник Північно-Східного міжрегі-
онального управління з питань вико-
нання кримінальних покарань Мініс-
терства юстиції полковник внутріш-
ньої служби Георгій Романов, ректор 
Харківського національного універси-
тету внутрішніх справ генерал поліції 
третього рангу Валерій Сокуренко, 
Голова Регіональної профспілкової 
організації Північно-Східного міжрегі-
онального управління з питань вико-
нання кримінальних покарань Мініс-
терства юстиції Олег Плеханов.

Для гравців та гостей турніру ви-
ступив ансамбль барабанщиць Хар-
ківського національного університету 
внутрішніх справ.

В ході запеклої боротьби у фінал 
Всеукраїнського турніру з міні-фут-
болу серед команд-переможців ор-

ганів та установ виконання покарань 
Державної кримінально-виконавчої 
служби України турніру вийшли чоти-
ри команди.

За результатами фінальних ігор пе-
реможцем чемпіонату стала команда 
державної установи «Коломийська 
виправна колонія (№41)» Західного 
міжрегіонального управління з питань 
виконання кримінальних покарань Мі-
ністерства юстиції.

Друге місце посіла команда дер-
жавної установи «Новобузький ви-
правний центр (№103) Управління за-
безпечення діяльності Департаменту 
з питань виконання кримінальних по-
карань у Південному регіоні.

Бронзовим призером стала коман-
да державної установи «Полтавська 
установа виконання покарань (№23)» 
Північно-Східного міжрегіонального 
управління з питань виконання кри-
мінальних покарань Міністерства юс-
тиції.

Кращим гравцем турніру цьогоріч-

ного фіналу визнано співробітника 
державної установи «Коломийська 
виправна колонія (№41)» Західного 
міжрегіонального управління з питань 
виконання кримінальних покарань Мі-
ністерства юстиції Ігора Лохманюка. 

Кращим голкіпером став співробіт-
ник державної установи «Новобузький 
виправний центр (№103) Управління 
забезпечення діяльності Департамен-
ту з питань виконання кримінальних 
покарань у Південному регіоні Павло 
Чорнописький.

Призерів турніру було нагороджено 
кубками, дипломами та медалями. Всі 
учасники турніру отримали пам’ятні 
вимпели. Голова Регіональної проф-
спілки О.Плеханов вручив заохочу-
вальні призи кращому гравцю, кращо-
му голкіперу та кращому вболіваль-
нику. При цьому, він подякував всім 
учасникам турніру за  високий рівень 
майстерності та подаровані вболі-
вальникам яскраві враження. 

Жанна НаДтОЧИй

Всеукраїнський турнір з міні-футболу серед команд установ ДКВС України


