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СОЛІДАРНІСТЬ
ЗВЕРНЕННЯ Об'єднання 

профспілок Харківської 
області щодо перешкоджання 

законній діяльності 
профспілокта протиправній 

конфіскації їх власності
Наша країна пройшла дуже склад-

ний шлях з початку 90-х років. І цей 
складний шлях разом із країною про-
йшли і громадянське суспільство, 
громадські організації та профспілки. 
Всі разом боролися з недопущенням 
масового зубожіння широких верств 
населення, з проявами неповаги до 
закону, зі зниженням рівня правової культури суспільства. 

Всупереч здорового глузду, 9 грудня 2021 року без проведен-
ня консультацій з громадськістю та незважаючи на низку вимог, 
висунутих 7 жовтня 2021 року учасниками Всеукраїнської акції 
протесту профспілок, одна з яких – «руки геть від профспілкового 
майна», Уряд погодив подання двох законопроєктів «Про право-
вий режим майна загальносоюзних громадських об’єднань (орга-
нізацій) колишнього Союзу РСР» та «Про мораторій на відчуження 
майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) ко-
лишнього Союзу РСР», якими передбачається відібрати власність 
громадських організацій. 10 грудня 2021 року ці законопроєкти за 

№№ 6420, 6421 зареєстровані Верховною Радою України. Під 
удар поставлені якраз ті громадські організації, які за роки не-
залежності не розпродали та не приватизували, а зберегли своє 
майно. Передусім, це стосується майнових прав профспілок та 
їх організацій у всіх регіонах України, оскільки передбачається 
протиправне примусове відчуження, а по суті – конфіскація офіс-
них приміщень, навчальних центрів, оздоровниць, спортивних, 
туристичних закладів, якими вони законно володіють впродовж 
багатьох десятиліть.

Значна частина об’єктів збудовані, реконструйовані й утримують-
ся за рахунок профспілкових та інших недержавних ресурсів, коштів 
трудових колективів, праці мільйонів спілчан багатьох поколінь. 

Протягом багатьох десятків років держава не вкладала в утри-
мання цих об’єктів жодної копійки та не подавала позовів до суду 
щодо правового статусу цих об’єктів. Крім того, держава реє-
струвала профспілкові об’єкти за профспілковими організаціями 
на правах власності у встановленому законодавством порядку, 
видавала встановленого зразку реєстраційні документи. 

Слід відмітити, що десятки об’єктів, які примусово вилучені у 

ПЛІДНА ЗУСТРІЧ ПЛІДНА ЗУСТРІЧ 

13 січня Голова Об’єднання профспілок Харківської області Сергій Тес-
ленко зустрівся  представником Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини в східних областях Сергієм Ковганом та начальником відділу 
регіонального представництва в східних областях – регіональним представ-
ником Уповноваженого в Харківській області Сергієм Кузьменком.

Під час розмови були окреслені кроки щодо консолідації зусиль сторін, 
спрямованих на співпрацю в частині попередження, виявлення, недопущен-
ня, усунення порушень соціально-економічних і трудових прав та свобод 
членів професійних спілок, інших працівників, а також сприяння дотриман-
ню таких прав і свобод у своїй діяльності посадовими і службовими особами 
органів державної влади та місцевого самоврядування. Було також обгово-
рено вироблення узгодженої позиції обох сторін щодо вирішення найбільш 
гострих та актуальних проблем у сфері реалізації конституційного принципу 
верховенства права, захисту прав та свобод людей, членів територіальних 
громад стосовно реалізації ними права на безпосередню участь у вирішенні 
питань місцевого значення.

З
а підсумками проведення 
дитячої оздоровчої кам-
панії, згідно Постанови 

ОПХО від 21.09.2021 №В-15-5 
і постанови Президії ФПУ від 
16.11.2021 № П 4/8,  наприкінці 
грудня 2021 року в Об’єднанні 
профспілок Харківської області 
відбулася церемонія нагоро-
дження переможців Всеукра-
їнського огляду роботи проф-
спілок та трудових колективів 
на кращу організацію оздо-
ровлення та відпочинку дітей. 
Голова ОПХО Тесленко Сергій 
Анатолійович вручив нагороди 
кращим профспілковим орга-
нізаторам за активне сприяння 
і високі показники в організації 
оздоровлення та відпочинку ді-
тей влітку 2021 року. Перемож-
цями у номінації  «Здорові діти 
– майбутнє країни» визнані об-
ласна організація профспілки 
працівників охорони здоров’я 
(голова Благовещенська А.В.), 
обласний комітет профспілки 
нафтової та газової промис-
ловості (голова Чепіль І.І.) і об-
ласна організація профспілки 
працівників енергетики та елек-
тротехнічної промисловості 
( К і М І ) і ії

наторного типу «БМВ» і дитячий 
заклад оздоровлення та відпо-
чинку санаторію-профілакторію 
«Факел» Медичного центру ГПУ 
«Шебелинкагазвидобування». 
За значні успіхи в організації 
оздоровлення та відпочин-
ку дітей Харківської області 
Подякою Голови Об’єднання 
профспілок Харківської області 
нагороджений директор КП за-
кладу відпочинку та оздоров-
лення «Золотий колос» Несміян 
Василь Никифорович. За ваго-
мий внесок і високі показники 
в організації оздоровлення та 
відпочинку дітей влітку 2021 
року були нагороджені: По-
чесною Грамотою ОПХО - Хар-
ківська обласна профспілкова 
організація профспілки пра-
цівників культури (голова Ігна-
тенко З.В.), Харківська облас-
на профспілкова організація 
працівників агропромислового 
комплексу (голова Лавринен-
ко М.В.), Первинна організація 
профспілки працівників вугіль-
ної промисловості України ХМЗ 
«Світло шахтаря» (голова Ща-
бельна С.І.), первинна проф-
спілкова організація АТ «Тур-
б ( Т М Ф )

НАГОРОДЖЕННЯ
кращих організаторів 
літньої оздоровчої кампанії 
2021 року
на профспілкова організація АТ 
«ХТЗ» (голова  Дейнеко В.П.). 
У зв’язку з карантинними об-
меженнями нагороди кращих 
організаторів дитячого оздо-
ровлення районних і первин-
них профспілкових організацій 
отримали керівники членських 
організацій ОПХО для подаль-

фізика» (голова Скляр М.П.), 
ПрАТ «Кондитерська фабрика 
«Харків’янка» (голова Погрець-
ка С.В.). Наприкінці церемонії 
нагородження Голова ОПХО 
Тесленко С.А. оголосив, що 
Об’єднання профспілок Хар-
ківської області є переможцем 
Всеукраїнського огляду робо-

ВІДБУЛАСЯ 
ЗУСТРІЧ
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видавала встановленого зразку реєстраційні документи. 
Слід відмітити, що десятки об’єктів, які примусово вилучені у 

профспілок і передані у державну власність, перебувають в зане-
дбаному та зруйнованому стані і не використовуються. Близько 
4 тисяч  працівників втратили робочі місця, держава не отримує 
сотні мільйонів податків, а люди позбавлені соціальних послуг.

За останні три десятиліття неодноразово чинилися спроби 
незаконно конфіскувати майно профспілок. Однак, усі судові 
інстанції, включаючи Верховний Суд України, відхилили ці пося-
гання, справедливо підтвердивши право власності за профспіл-
ками. Саме з вище зазначених причин народні депутати минулих 
скликань ставилися з повагою та прислухалися до висновків ві-
домих юристів України, не підтримували прийняття таких зако-
нів. Це лише підкреслює повну безвідповідальність авторів зако-
нопроєктів, ігнорування та потурання ними Конституції України, 
норм цивільного законодавства. Такі дії є ганьбою України  перед 
міжнародною спільнотою. 

Європейський суд з прав людини вже звернув увагу на оче-
видну непослідовність національної практики винесення рішень 
судами України в питанні статусу власності професійних спілок, а 
також на незаконність втручання держави Україна в майнові пра-
ва професійних спілок у частині вимог Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (з відповідними протоколами).

На захист українських профспілок рішуче виступили Міжна-
родна та Європейська конфедерації профспілок, Загальноєв-
ропейська регіональна рада МКП, зарубіжні національні проф-
центри, які попереджали Президента України, Голову Верховної 
Ради України, Прем’єр-міністра України про неприпустимість 
неправових дій стосовно профспілок. Згідно з глобальним індек-
сом МКП, Україна віднесена до 5 категорії, тобто до країн, де від-
сутні гарантії прав профспілок.

Ми вимагаємо від влади припинити порушення Конституції, 
тиск на профспілки і громадські організації, а від Кабінету Міні-
стрів – негайно відкликати законопроєкти 6420 та 6421. Заявля-
ємо - власність профспілок є недоторканною і охороняється за-
коном. Майно профспілок не підлягає націоналізації, реквізиції 
та конфіскації.

ТАК – правам та гарантіям діяльності профспілок!!!
НІ – потуранням конституції України та Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»!!!
Сергій ТЕСЛЕНКО,

Голова Об'єднання профспілок Харківської області

ПЛІДНА ЗУСТРІЧ 

р ц р
тротехнічної промисловості 
(голова Кригін М.І.); у номінації  
«Золоте літо»  - Тиндік Володи-
мир Тихонович (голова первин-
ної профспілкової організації 
ДП «ХМЗ «ФЕД»), Чудновська 
Надія Костянтинівна (голова 
первинної профспілкової ор-
ганізації ТОВ «Фармацевтична 
компанія «Здоров’я») і Домнен-
ко Сергій Петрович (голова 
первинної профспілкової ор-
ганізації ГПУ «Шебелинкагаз-
видобування»). Вони отрима-
ли Почесні Грамоти і Подяки 
Голови Федерації профспілок 
України. Дипломами ФПУ наго-
роджені переможці Всеукраїн-
ського огляду у номінації  «Кра-
щий заклад оздоровлення та 
відпочинку» дитячий заклад са-

), р р ф
спілкова організація АТ «Тур-
боатом» (голова Турчин М.Ф.); 
Подякою Голови ОПХО - облас-
на профспілкова організація 
профспілки працівників жит-
лово-комунального господар-
ства, місцевої промисловості, 
побутового обслуговування 
населення (голова Успенська 
Л.Г.), Регіональна профспілкова 
організація Північно-Східного 
міжрегіонального управління с 
питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Міністер-
ства юстиції (голова Плеханов 
О.М.), Харківська обласна орга-
нізація профспілки працівників 
зв’язку ПАТ «Укрпошта» (голо-
ва Каплієнко І.С.), Профспілка 
працівників АТ «Харківгаз» (го-
лова Василенко О.М.), первин-

отримали керівники членських 
організацій ОПХО для подаль-
шого вручення їх на підприєм-
ствах і в установах. Це: районні 
організації профспілки праців-
ників  охорони здоров’я Холод-
ногірського району міста Хар-
кова (голова Мітіна Л.Д.) і пра-
цівників культури Харківського 
району (голова Цурікова Н.В.), 
первинні профспілкові органі-
зації: ДП «ГИПРОКОКС» (голова 
Мігланс О.О.), Шебелинського 
відділення бурових робіт ФБУ 
«Укрбургаз» (голова Гуш Н.В.), 
Харківського національного 
медичного університету (голо-
ва Ющенко Л.П.), «Жилбуд-1» 
(голова Журавель І.Ю.), Харків-
ської державної академії фізич-
ної культури (голова Червона 
С.П.), філії «Укргазпромгео-

ківської області є переможцем 
Всеукраїнського огляду робо-
ти профспілок та трудових ко-
лективів на кращу організацію 
оздоровлення та відпочинку 
дітей у номінації  «Здорові діти 
– майбутнє країни» і нагоро-
джено Дипломом Федерації 
профспілок України за значні 
успіхи в організації оздоров-
лення та відпочинку дітей влітку 
2021 року.

Учасники церемонії вислови-
ли вдячність за оцінку їхньої ді-
яльності і бажання зробити все 
можливе для максимального 
охоплення дітей оздоровчими 
послугами у 2022 році.

Світлана МАТВІЙЧУК,
провідний інспектор 

організаційно-статутних 
питань ОПХО

З ініціативи профспілкового лідера Георгія Калабіна, 23 грудня відбу-
лася зустріч генерального директора заводу Олега Винника з головою 
Об’єднання профспілок  Харківської області, депутатом Харківської об-
ласної ради VIII скликання Сергієм Тесленком.

Під час переговорів Олег Винник поінформував Сергія Тесленка про 
ситуацію на підприємстві, про найближчі перспективи розвитку заводу, а 
також про формування портфеля замовлень ДП «ЗіМ».

Під час зустрічі Сергій Тесленко високо відзначив активну позицію ППО 
ДП «ЗіМ» у захисті трудових та соціально-економічних прав працівників за-
воду Малишева та побажав Профспілці подальшої ефективної взаємодії з 
роботодавцем!

Також Сергій Тесленко запевнив у наданні всебічного сприяння нашому 
підприємству як на рівні місцевих органів самоврядування, центральних 
органів виконавчої влади, так і у всілякій підтримці з боку Федерації проф-
спілок України.

Довідка: Первинна профспілкова організація належить до складу 
Об’єднання профспілок Харківської області, а також є організаційною лан-
кою Профспілки працівників оборонної промисловості України.

Георгій КАЛАБІН,
голова первинної профспілкової організації ДП «Завод ім. В. Малишева»

ВІДБУЛАСЯ ВІДБУЛАСЯ 
ЗУСТРІЧЗУСТРІЧ

ОГОЛОШЕННЯ
З метою широкого висвітлення позиції профспілок щодо 

реформування трудового законодавства, протидії звуженню 
соціально-трудових прав і гарантій працівників, організації 
дієвого інформаційного спротиву послідовному їх демон-
тажу в Україні, Федерації професійних спілок України із за-
лученням Національної спілки журналістів України і газети 
«Профспілкові вісті» проводить творчий конкурс «Захистити 
людину праці»

Конкурс проводиться протягом січня – квітня 2022 року. 
До участі у конкурсі запрошуються друковані та електронні пе-

ріодичні видання, окремі журналісти. Конкурс проводиться у двох 
номінаціях: «Найкраща публікація в друкованій пресі», «Найкраща 
публікація в електронних ЗМІ». 

Учасники конкурсу надсилають свої роботи в електронному ви-
гляді. Публікації в друкованій пресі надають у вигляді сканкопій 

надрукованих матеріалів або посилань на електронний ресурс із 
розміщеним там матеріалом друкованого ЗМІ. Матеріали в елек-
тронних ЗМІ – у вигляді посилань на відповідні статті, сюжети в 
програмах аудіовізуальних ЗМІ тощо (лише ті, що доступні в ін-
тернеті). Конкурсні твори надсилаються до 20 квітня 2022 року на 
електронну адресу НСЖУ spilka@nsju.org з поміткою «на конкурс 
ФПУ–НСЖУ». У тексті заявки, складеній у довільній формі в елек-
тронному вигляді, обов’язково вказати  прізвище, ім’я, по батько-
ві, посаду, адресу електронної пошти та контактний телефон учас-
ника конкурсу, яке видання він представляє.

Конкурсна комісія розглядає подані роботи і голосуванням, ви-
значає переможців та затверджує результати конкурсу. 

Переможців конкурсу відзначають дипломами й грошовими ви-
нагородами. Окремо у кожній із номінацій: «Найкраща публікація 
в друкованій пресі» і «Найкраща публікація в електронних ЗМІ»:

І місце – одна премія 5000 грн;
II місце – дві премії 2500 грн;

III місце – три премії по 2000 грн.
Також за рішенням конкурсної комісії встановлюються  заохочу-

вальних 8 премій по 1000грн (безвідносно до номінацій).
Конкурсна комісія може своїм рішенням визначати одну чи де-

кілька творчих робіт, автори/ки яких отримують заохочувальні від-
знаки ФПУ або НСЖУ. 

Інформація про результати конкурсу оприлюднюється на офі-
ційному вебсайті ФПУ і НСЖУ, її партнерської організації – Всеу-
країнського благодійного фонду «Журналістська ініціатива», дру-
куються в газеті «Профспілкові вісті».

Нагородження переможців проводитиметься у червні 2022 року 
з нагоди Дня журналіста.  Найкращі конкурсні фотороботи буде 
надруковано в газеті «Профспілкові вісті».

Детальніше:
h t t p s : / / w w w . f p s u . o r g . u a / n a p r y a m k i - d i y a l n o s t i /

informatsijna-robota/21628-ogoloshennya-2.html
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ФОТОКОНКУРС 
«ЛЮДИ, 
ПОЄДНАНІ 
ПРАЦЕЮ»

З метою широкого висвітлення професійної діяльності 

працівників різних спеціальностей, пропагування безпеч-

них і здорових умов праці, а також діяльності профспілок, 

спрямованої на захист трудових прав працівників Феде-

рації професійних спілок України разом з газетою «Проф-

спілкові вісті» проводять фотоконкурс «Люди, поєднані 

працею».

Конкурс проводиться протягом січня – вересня 2022 

року.

Для участі у фотоконкурсі просимо надсилати свій фо-

тодоробок в електронному вигляді (зображення у форма-

ті jpg розміром не менше 560х1920) до 15 вересня 2022 

року на ел. Адресу varych@fpsu.org.ua з поміткою «на фо-

токонкурс».

При цьому необхідно обов’язково вказати:

- повну назву підприємства;

- повну поштову та електронну адресу;

- прізвище, ім’я, по-батькові і контактний телефон осо-

би, відповідальної за участь у конкурсі.

Підбиття підсумків фотоконкурсу та визначення пере-

можців здійснює конкурсна комісія. Нагородження пере-

можців проводитиметься 7 жовтня 2022 року до Всесвіт-

нього дня дій за гідну працю.

Переможці фотоконкурсу відзначаються Подякою Голо-

ви ФПУ та грошовими винагородами:

І місце – одна премія 3200 грн;

II місце – одна премія 2500 грн;

III місце – дві премії по 2000 грн.

Інформація про результати конкурсу оприлюднюється в 

газеті  «Профспілкові вісті» та розміщується на офіційному 

веб-порталі ФПУ.

Експозицію виставки кращих фоторобіт буде надруко-

вано в газеті «Профспілкові вісті».

Пресцентр ФПУ

Обмін досвідом,  профспіл-

кове навчання, знайомство 

з нововведеннями у законо-

давстві – все це стало темою 

для обговоренні на семінарі 

для  голів первинних та район-

них профспілкових організацій 

працівників охорони здоров’я, 

що відбувся наприкінці грудня 

2021 року. 

Розпочала роботу семінару 

голова Харківської обласної 

організації профспілки праців-

ників охорони здоров’я України 

Альона  Благовещенська, яка 

детально розповіла про зустріч 

керівників обласних галузевих 

профспілкових організацій з 

головою Національної служ-

би здоров’я України Наталією 

Гусак та заступником Міністра 

охорони здоров’я Олексієм 

Яременко. Обговорювалися 

питання реалізації програми 

медичних гарантій та оплати 

праці в галузі на 2022 рік. Також 

Альона Благовещенська розпо-

віла про роботу робочої комісії, 

до складу якої вона входить, 

щодо ведення колективних пе-

реговорів і укладання Галузевої 

угоди між МОЗ України, Україн-

ською федерацією роботодав-

ців охорони здоров’я та Спіль-

ним представницьким органом 

всеукраїнських репрезентатив-

них профспілок галузі охорони 

здоров’я. 

У своєму виступі голова об-

ласної Профспілки зупинилася 

на проблемних  питаннях галу-

зі, головними з яких є укладан-

ня договорів закладами охо-

рони здоров’я з Національною 

службою здоров’я України у 

2022 році, підвищення оплати 

праці медичних працівників та 

забезпечення її диференціа-

ції, законодавче врегулювання 

співвідношення розмірів заро-

бітної плати керівників закладів 

та медичних працівників. Також 

було наголошено на необхід-

ності проведення заходів з гро-

мадського контролю у закладах 

охорони здоров’я, зокрема, 

щодо додержання вимог зако-

нодавства про працю, оплату 

Підведення 
підсумків,
плани на майбутнє
праці та охорону праці.  

Під час семінару виступи-

ла юрист обласного комітету 

Профспілки Олена Карпенко, 

яка проінформувала присутніх 

про нові галузеві нормативно-

правові акти, зміни у чинному 

законодавстві про працю та 

оплату праці, а також деталь-

но зупинилась на питанні за-

провадження на державному 

рівні обов’язкової вакцинації 

щодо COVID-19 для працівни-

ків закладів охорони здоров’я 

та, можливого у зв’язку із цим, 

відсторонення працівників від 

роботи.

Юрист обласного комітету 

Профспілки Євгенія Куксова 

проінформувала учасників се-

мінару про прийняття Парла-

ментом Закону України «Про 

Державний бюджет України на 

2022 рік», основні показники 

Держбюджету для основних 

соціальних і демографічних 

груп населення, про розмір 

мінімальної заробітної плати 

та видатки на галузь охорони 

здоров’я. Було зазначено, що 

згідно із законодавством, на 

охорону здоров’я має виділя-

тися не менше 5% від валового 

внутрішнього продукту, однак 

у бюджеті на наступний рік за-

кладено менше 3%. Окремо 

були висвітлені питання про-

ведення перевірок Держпраці 

в закладах охорони здоров’я та 

умов пенсійного забезпечення 

у 2022 році. 

У своєму виступі представ-

ник обласного комітету Проф-

спілки з питань охорони праці 

Інна Бутенко акцентувала увагу 

присутніх щодо стану виробни-

чого травматизму в галузі охо-

рони здоров’я регіону у 2021 

році та нових нормативних 

актів  чинного законодавства 

про охорону праці стосовно:  

можливості продовження до-

зволу на роботи підвищеної 

небезпеки; оновлення у реє-

стрі е-лікарняних; проведен-

ня атестації робочих місць 

під час карантину; порядок 

е-документообігу та інші.

Окремо обговорювалися по-

точні питання профспілкової 

роботи. По завершенню семі-

нару Альона Благовещенська 

привітала профспілковий актив 

з Новорічними святами та по-

бажала миру, злагоди здоров’я 

та добробуту у кожній родині.

Тетяна ПУСТОВОЙТ,

заступник голови

ХООППОЗУ

З
акон України «Про держав-
ний бюджет на 2022 рік», 
який ухвалений Верховною 

Радою України 2 грудня 2021 року 
та набуває чинності 1 січня 2022 
року, передбачає, зокрема, на-

Крім цього, у 2022 році про-
довжує діяти наказ Міністер-
ства охорони здоров’я України 
від 04.10.21 № 2153 «Про за-
твердження Переліку профе-
сій, виробництв та організацій, 

і і

дення АТО/ООС, становитиме не 
менше 7 800 грн.

У січні також зростуть пенсій-
ні виплати для 65-річних осіб у 
зв язку із зростанням мінімальної 
заробітної плати із 6000 грн до 
6500

ску за кожний місяць не пови-
нна бути меншою за мінімальний 
страховий внесок на дату укла-
дення договору, а при сплаті за 
попередні періоди вона помно-
жується на коефіцієнт 2. 

П й

дження електронних лікарняних 
листків. Затверджено порядки 
формування медичних висновків 
про тимчасову непрацездатність 
в Реєстрі медичних висновків 
в електронній системі охорони 

’ ій Ф

ністю, визначеною в переліку, 
затвердженому Міністерством 
оборони України, та придатні до 
проходження військової служ-
би за станом здоров’я та віком, 
беруться на військовий облік 

ій б ’ ( 11

НА ДОПОМОГУ ПРОФСПІЛЦІНА ДОПОМОГУ ПРОФСПІЛЦІ

ОСНОВНІ ЗМІНИ В ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ НА ПОЧАТКУ 2022 РОКУ
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ЗУСТРІЧ ІЗ ПРОФАКТИВОМ

27 грудня відбулася чергова зустріч генерального директора 

підприємства Олега Винника з активом Первинної профспілко-

вої організації ДП «Завод імені В.О. Малишова».

У ході зустрічі Олег Винник довів до присутніх інформацію про 

поточний стан справ на заводі, а також проінформував про пер-

спективні напрямки робіт ДП «ЗіМ» у 2022 році.

Крім цього, генеральний директор повідомив про комплекс 

заходів, які реалізовуватимуться з метою підвищення рівня за-

робітної плати працівників та її стабільної виплати двічі на місяць 

відповідно до вимог Колективного договору.

У свою чергу, голова ППО ДП «ЗіМ» Георгій Калабін подяку-

вав профспілковим активістам за злагоджену та плідну роботу у 

минулому році та презентував колективам цехів та відділів пуль-

соксиметри – медичні контрольно-діагностичні прилади для ви-

мірювання рівня насичення киснем капілярної крові.

у
року, передбачає, зокрема, на-
ступне.

Протягом 2022 ріку мінімаль-
на заробітна плата, яка зросла 1 
грудня 2021 року на 500 гривень, 
становитиме 6 500 гривень на мі-
сяць. В жовтні на 3% підвищиться 
її розмір і становитиме 6 700 гри-
вень. Наступне підвищення міні-
мальної заробітної плати запла-
новано з 1 січня 2023 року – до 7 
176 гривень.

Прожитковий мінімум для пра-
цездатних осіб зріс 1 грудня 2021 
року – до 2 481 гривень і зали-
шиться в тому ж розмірі з січня 
2022 року.

З 1 грудня загальний прожит-
ковий мінімум підвищився до 2 
393 гривень, для дітей віком до 
шести років – до 2 100 гривень, 
від 6 до 18 років – до 2 618 гри-
вень, а для осіб, які втратили пра-
цездатність, – до 1 934 гривень.

У 2022 році заплановані два 
підвищення прожиткового міні-
муму: у липні та грудні.

Загальний показник 1 липня 
зросте до 2 508 гривень, а 1 груд-
ня – до 2 589 гривень; для працез-
датних осіб – до 2 600 гривень та 
2 684 гривень; для дітей віком до 
шести років – до 2 201 гривень, 
та 2 272 гривень; для дітей віком 
6-18 років – до 2 744 гривень та 2 
833 гривень; для осіб, що втрати-
ли працездатність - до 2 027 гри-
вень та 2 093 гривень відповідно.

У 2022 році загальний обсяг 
освітньої субвенції, яка викорис-
товується для виплати заробітних 
плат працівникам закладів освіти, 
становить 108 млрд. грн, що на 
8,8% більше, ніж у 2021 році.

Розмір субвенції на забезпе-
чення якісної, сучасної та доступ-
ної загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» стано-
вить 15,7 млрд. грн; на створен-
ня навчально-практичних центрів 
сучасної професійної (професій-
но-технічної) освіти розмір суб-
венції становить –250 млн.грн.

Постановою Кабінету Міністрів 
України від 15.12.21 № 1336 «Про 
внесення змін до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 25 
березня 2020 р. № 338 і постано-
ви Кабінету Міністрів України від 
9 грудня 2020 р. № 1236» продо-
вжено дію карантину на території 
України до 31 березня 2022 року

р р у р ф
сій, виробництв та організацій, 
працівники яких підлягають 
обов'язковим профілактичним 
щепленням», до якого включено 
працівників закладів вищої, піс-
лядипломної, фахової передви-
щої, 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.

1 січня 2022 року набувають 
чинності зміни до Закону України 
«Про статус та соціальний захист 
громадян, які постраждали вна-
слідок чорнобильської катастро-
фи».

Змінами передбачається, що 
додаткова пенсія за шкоду, за-
подіяну здоров’ю, та щомісячна 
компенсація сім’ям за втрату 
годувальника внаслідок Чорно-
бильської катастрофи виплачу-
ються повністю незалежно від 
заробітної плати, пенсії чи іншого 
доходу.

В усіх випадках розміри пенсії 
по інвалідності, що настала вна-
слідок каліцтва чи захворювання 
внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, не можуть бути нижчими: 
для I групи інвалідності – 6000 
гривень; для II групи інвалідності 
- 4800 гривень; для III групи інва-
лідності - 3700 гривень; для дітей 
з інвалідністю – 3700 гривень.

За інформацією Міністерства 
соціальної політики з 1 січня міні-
мальні пенсійні виплати для осіб, 
які отримали першу групу інвалід-
ності становитимуть не меншими 
за 14,6 тис. грн, для другої – 9,5 
тис. грн, для третьої – 7 тис. грн.

Крім того, постановою Кабіне-
ту Міністрів України «Про додат-
ковий соціальний захист окремих 
категорій осіб у 2022 році та в по-
дальшому» від 15.09.2021 № 963 
з початку 2022 року передбачено 
підвищення на 9% пенсії для жі-
нок віком понад 60 років.

Відповідно до постанови Кабі-
нету Міністрів України «Про вне-
сення змін до п.1 постанови Ка-
бінету Міністрів від 3 серпня 2020 
року № 674», із січня мінімальна 
пенсійна виплата кожному з не-
працездатних батьків, дружині 
(чоловіку) захисників (захис-
ниць), що загинули в зоні прове-

у р
заробітної плати із 6000 грн до 
6500 грн.

Статтею 28 Закону України 
«Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування» 
встановлено, що для осіб, які до-
сягли віку 65 років, мінімальний 
розмір пенсії за віком встановлю-
ється у розмірі 40% від мінімаль-
ної заробітної плати, визначеної 
законом про Державний бюджет 
України на відповідний рік, але не 
менше за прожитковий мінімум 
для осіб, які втратили працездат-
ність, визначений законом.

Така виплата встановлюється 
непрацюючим пенсіонерам, за 
наявності у чоловіків – 35 років 
страхового стажу, у жінок – 30 
років страхового стажу. З 1 груд-
ня 2021 року зазначений показ-
ник становитиме 2600,00 грн. 
(6500,00 грн. х 40%).

З 1 січня 2022 року, відповід-
но до зростання прожиткового 
мінімуму для непрацездатних, мі-
німальна пенсія становить 1 934 
грн.; з 1 липня – 2 027 грн, а з 1 
грудня – 2 093 грн.

Законодавчі вимоги щодо 
страхового стажу при виході на 
пенсію у 2022 році: при досягнен-
ні 60-річного віку – стаж 29 років; 
у 63 роки – стаж 19-29 років; у 65 
років – стаж 15-19 років.

Кожного наступного року не-
обхідна тривалість страхового 
стажу зростатиме на рік. З 1 січня 
2028 року необхідний страховий 
стаж для призначення пенсії за ві-
ком після досягнення віку 60 років 
становитиме не менше 35 років.

Для громадян, які мають стаж 
менше 15 років, пенсійні виплати 
не нараховуватимуться, для них 
передбачена виплата грошової 
допомоги за умови, якщо дохід 
менший за прожитковий мінімум 
(2 481 грн у 2022 році).

Для непрацюючих осіб є мож-
ливість придбання страхового 
стажу шляхом укладення дого-
вору добровільного страхування 
(не менше ніж на один рік), який 
може передбачати одноразову 
сплату єдиного внеску за попе-
редні періоди, коли особа не пе-
ребувала в трудових відносинах 
з роботодавцем та не підлягала 
загальнообов’язковому держав-
ному пенсійному страхуванню.

Сума сплаченого єдиного вне-

р р
жується на коефіцієнт 2. 

Прийнято низку нормативно-
правових актів у 2021 році, які є 
базовими для формування пра-
вової бази держави на наступні 
роки.

Верховною Радою України 
прийнято Закон України «Про 
медіацію» від 16 листопада 2021 
року № 1875-ІХ (набрав чинності 
15 грудня 2021 року).

Законом визначено правові за-
сади та порядок проведення ме-
діації як позасудової процедури 
врегулювання конфлікту (спору), 
принципи медіації, статус медіа-
тора, вимоги до його підготовки 
та інші питання, пов’язані з цією 
процедурою.

Його норми поширюються на 
суспільні відносини, пов’язані з 
проведенням медіації з метою за-
побігання виникненню конфліктів 
(спорів) у майбутньому або вре-
гулювання будь-яких конфліктів 
(спорів), у тому числі цивільних, 
сімейних, трудових, господар-
ських, адміністративних, а також 
у справах про адміністративні 
правопорушення та у криміналь-
них провадженнях з метою при-
мирення потерпілого з підозрю-
ваним (обвинуваченим).

Законом України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих 
актів України щодо обліку трудо-
вої діяльності працівника в елек-
тронній формі»

від 5 лютого 2021 року (набув 
чинності 10 червня 2021 року) пе-
редбачено, що облік трудової ді-
яльності працівника здійснюєть-
ся в електронній формі в реєстрі 
застрахованих осіб Державного 
реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального стра-
хування у порядку, визначе-
ному Законом України «Про 
збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування». Але, при 
цьому ведення паперових трудо-
вих книжок не скасовується.

Наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 01.06.2021 
року № 1066 «Деякі питання фор-
мування медичних висновків про 
тимчасову непрацездатність та 
проведення їхньої перевірки» 
(із змінами і доповненнями), за-
вершено формування норматив-
но-правової бази для запрова-

р
в електронній системі охорони 
здоров’я; здійснення Фондом 
соціального страхування України 
перевірок обґрунтованості ви-
дачі та продовження листків не-
працездатності та Інструкцію по 
роботі з медичними висновками 
про тимчасову непрацездатність 
в Реєстрі медичних висновків 
в електронній системі охорони 
здоров'я та листками непрацез-
датності на період дії перехідної 
моделі. В новій редакції викла-
дено Положення про експертизу 
тимчасової непрацездатності.

Міністерство оборони України 
наказом від 11.10.21 № 313 (на-
брав чинності 17.12.2021) затвер-
дило Перелік спеціальностей та/
або професій, споріднених з від-
повідними військово-обліковими 
спеціальностями, після одержан-
ня яких жінки беруться на військо-
вий облік військовозобов’язаних.

Законом «Про військовий 
обов’язок і військову службу» 
передбачено, що жінки, які ма-
ють спеціальність та/або про-
фесію, споріднену з відповідною 
військово-обліковою спеціаль-

р
беруться на військовий облік 
військовозобов’язаних (ч. 11 ст. 
1 Закону).

Жінки, які перебувають на вій-
ськовому обліку, можуть бути 
призвані на військову службу чи 
залучені для виконання робіт із 
забезпечення оборони держави у 
воєнний час. У мирний час жінки 
можуть бути прийняті на військо-
ву службу та службу у військовому 
резерві тільки в добровільному 
порядку (за контрактом) (ч. 12 ст. 
1 Закону).

Жінки виконують військовий 
обов’язок на рівних засадах із чо-
ловіками (за винятком випадків, 
передбачених законодавством 
з питань охорони материнства 
та дитинства, а також заборони 
дискримінації за ознакою ста-
ті), що включає прийняття в до-
бровільному порядку (за контр-
актом) та призов на військову 
службу, проходження військової 
служби, проходження служби у 
військовому резерві, виконання 
військового обов'язку в запасі та 
дотримання правил військового 
обліку.

НА ДОПОМОГУ ПРОФСПІЛЦІ
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Ч
ергове засідання постійно діючої 
Комісії при Головному управлін-
ні Пенсійного фонду України в 

Харківській області з питань підтвер-
дження стажу роботи на посадах, що 
дають право на призначення пенсії на 
пільгових умовах або за вислугу ро-
ків, установлену для окремої категорії 
працівників, у разі ліквідації підпри-
ємства, установи, організації без ви-
значення правонаступника відбулося 
28.12.2021 р. 

В засіданні Комісії взяла участь про-
відний експерт з соціально-економіч-
них та правових питань відділу соці-
ально-економічних, правових питань 
та охорони праці ОПХО – Ковальова 
Л.С., яка входить до її складу.

На засіданні розглянуто 13 справ та 
задоволено заяви повністю – 2, част-
ково задоволено -10, відмовлено у за-
доволенні -1.

Усього протягом 2021 року на 12 за-
сіданнях Комісії було розглянуто 229 
справ, із яких задоволено заяви на під-
твердження пільгового стажу  повніс-
тю – 51, частково задоволено – 131, 
відмовлено у задоволенні – 47.

Слід зауважити, що основними при-
чинами відмови у задоволенні заяв 
про підтвердження стажу для призна-
чення пенсії на пільгових умовах або 
часткового задоволення заяв, тобто 
підтвердження неповного стажу робо-
ти у шкідливих умовах є:

-  відсутність документів про атеста-
цію робочих місць; 

- відсутність документів про ліквіда-
цію підприємства, що не надає права 

Комісії відповідно до Порядку підтвер-
дження періодів роботи, що зарахо-
вуються до трудового стажу для при-
значення пенсії на пільгових умовах, 
затвердженого Постановою Правління 
Пенсійного фонду України 10.11.2006 
№18-1 розглядати такі заяви;

- наявність періодів роботи праців-
ників, де не нараховувалась заробітна 
плата;

- знаходження працівників у відпуст-
ках без збереження заробітної плати;

- розбіжності щодо назви професій 
у записах в трудовій книжці та архівних 
довідках.

Нагадуємо, що зазначена Комісія 
створена та працює при Головному 
управлінні Пенсійного фонду Украї-
ни в Харківській області. До її складу 
входять представники: ГУ ПФУ в Хар-
ківській області, ГУ Держпраці в Хар-
ківській області, Департаменту соці-
ального захисту населення Харківської 
облдержадміністрації, об’єднання ро-
ботодавців та Об'єднання профспілок 
Харківської області. 

Головним завданням Комісії є роз-
гляд заяв про підтвердження піль-
гового стажу осіб, які працювали на 
підземних роботах, на роботах з осо-
бливо шкідливими і особливо важкими 
умовами праці за списком №1 та на 
інших роботах із шкідливими і важ-
кими умовами праці за списком №2 
виробництв, робіт, професій, посад і 
показників, затверджених Кабінетом 
Міністрів України, на посадах, що да-
ють право на призначення пенсії за ві-
ком на пільгових умовах або за вислугу 

років, які відповідно до законодавства, 
що діяло раніше, мали право на пенсію 
на пільгових умовах або за вислугу ро-
ків. 

Тобто, окремі категорії громадян за 
певних умов мають право на пільго-
ве пенсійне забезпечення та можуть 
оформити пенсію раніше встановле-
ного законодавством пенсійного віку. 
Йдеться, насамперед, про:

• осіб, які працювали на підземних 
роботах, на роботах з особливо шкід-
ливими і особливо важкими умовами 
праці за списком №1 та на інших ро-
ботах із шкідливими і важкими умова-
ми праці за списком №2 виробництв, 
робіт, професій, посад і показників, за-
тверджених Кабінетом Міністрів Укра-
їни;

• осіб, які працювали на посадах, 
що дають право на призначення пенсії 
за віком на пільгових умовах (зокре-
ма, трактористів-машиністів, доярок 
(жінок, які працювали операторами 
машинного доїння), свинарок-опера-
торів, робітниць текстильного вироб-
ництва, зайнятих на верстатах і маши-
нах);

• осіб, які працювали на посадах, 
що дають право на призначення пенсії 
за вислугу років (зокрема, працівники 
освіти, охорони здоров’я, соціального 
забезпечення, окремі категорії пра-
цівників, зайнятих на лісозаготівлі й 
лісосплаві, робітники локомотивних 
бригад).

Громадянин, який претендує на 
пільгову пенсію за віком, відповідно 
до п. 20 Порядку, затвердженого по-

становою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 12.08.1993 № 637, має надати 
уточнюючу довідку для підтвердження 
трудового стажу за відсутності тру-
дової книжки або відповідних записів 
у ній. Довідка має містити відомості 
про періоди роботи, що зараховують-
ся до пільгового стажу; професію або 
посаду; характер виконуваної роботи; 
розділ, підрозділ, пункт, найменування 
Списків або їх номери, куди включа-
ється цей період; первинні документи 
за час виконаної роботи, на підставі 
яких видано довідку. Стосовно трак-
тористів-машиністів підприємств 
сільського господарства у довідці має 
бути зазначена інформація  про без-
посередню зайнятість у виробництві 
сільськогосподарської продукції; сто-
совно жінок, які працюють/працювали 
доярками (операторами машинного 
доїння), свинарками-операторами на 
підприємствах сільського господар-
ства, – про виконання встановлених 
норм обслуговування.

Такі довідки видаються підприєм-
ствами, установами, організаціями, 
в яких працювали зазначені особи, 
або їхніми правонаступниками. Архів-
ні установи не мають права видавати 
уточнюючі довідки, робити висновки 
щодо виконання (невиконання) певних 
умов.

Однак досить часто виникають ситу-
ації, коли підприємство, де працюва-
ла особа, ліквідоване без визначення 
правонаступника, отож вона не має 
можливості підтвердити своє право на 
пільгове пенсійне забезпечення уточ-

нюючою довідкою.
Тому з метою соціального захисту 

застрахованих осіб, у трудових книж-
ках котрих відсутні записи, що ви-
значають право на пільгову пенсію, а 
підприємство ліквідоване без право-
наступника, підтвердження періодів 
роботи, здійснюється у порядку, ви-
значеному постановою правління Пен-
сійного фонду України від 10.11.2006 
№ 18-1, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 24.11.2006 за № 
1231/13105.

Варто зауважити, що постановою 
правління Пенсійного фонду України 
від 12.11.2020 № 21-1  внесено зміни 
до  постанови 18-1, зокрема, щодо  
кола осіб, заяви яких розглядаються 
Комісією. Ці зміни набули чинності 
26.01.2021.

Комісія також розглядає питання 
щодо підтвердження стажу роботи 
осіб, які працювали у період до 1 січня 
2004 року на підприємствах, які роз-
ташовані на тимчасово окупованій те-
риторії, та якщо в трудовій книжці є за-
писи з виправленням або недостовірні 
чи неточні записи про періоди роботи.

Для подання заяви та документів 
про підтвердження пільгового стажу 
роботи або за вислугу років, а також 
про періоди роботи на окупованих 
територіях до 01.01.2004 необхід-
но звернутись до сервісного центру 
управління обслуговування громадян 
органу Пенсійного фонду.

Лілія КОВАЛЬОВА,

провідний експерт з соціально-

економічних та правових  питань ОПХО

Засідання Комісії з питань підтвердження стажу 
роботи на посадах, що дають право на призначення 

пенсії на пільгових умовах або за вислугу років

В Україні є багато законодавчих актів, які захищають людину 
праці Але коли стається лихо у працівників завжди знаходяться

ПРОФСПІЛКИ –ПРОФСПІЛКИ –
ОСТАННЯ ОСТАННЯ 
НАДІЯ НА НАДІЯ НА 
ВСТАНОВЛЕННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТІСПРАВЕДЛИВОСТІ

Д
инамічні зміни, що відбуваються в 
усіх сферах суспільного життя, під-
вищили роль профспілкового руху 

в забезпеченні стабільного функціонуван-
ня і розвитку національної системи осві-
ти, реалізації законодавчо-встановлених 
гарантій та пільг педагогічним та іншим 
працівникам галузі, посиленню соціально-
економічного захисту членів профспілки.
Діяльність Слобідської районної організа-
ції профспілки працівників освіти і науки 
спрямована на підвищення ролі і статусу 
первинних профспілкових організацій за-

і і і і

Виконуються статутні вимоги з питань 
обліку членів профспілки. Є заяви про 
вступ до профспілки, на безготівкове утри-
мання профспілкових внесків із заробітної 
плати, рішення профспілкових комітетів і 
президії районного комітету профспілки 
про звільнення від сплати профспілкових 
внесків непрацюючих пенсіонерів і осіб, 
які знаходяться у відпустках для догляду за 
дитиною.

В усіх профспілкових організаціях заяви 
про вступ до профспілки розглядаються на 
засіданнях виборних органів та прийма-

і і і і і

диться Тиждень з охорони праці, Всесвіт-
ній день з охорони праці, в ході якого здій-
снюються рейди – перевірки дотримання 
безпечних умов праці і навчання. Для про-
ведення різноманітних заходів з охорони 
праці та безпеки життєдіяльності облад-
нані кабінети та куточки з охорони праці в 
закладах освіти. Райком профспілки бере 
активну участь у проведенні оглядів – кон-
курсів по підготовці закладів освіти до но-
вого навчального року.

Належна увага приділяється поінформо-
ваності членів профспілки. В усіх закладах 

і ф і і Д б
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В Україні є багато законодавчих актів, які захищають людину 
праці. Але, коли стається лихо у працівників, завжди знаходяться 
якісь обставини, щоб відмовити у тих чи інших послугах людині з 
інвалідність, які він потребує по Закону. Начеб то закони є, а як 
доходить діло до їх виконання, то людині остається одне - покла-
дати надію тільки на підтримку та досвід профспілок. 

Історія одного працівника, який більше 30 років тому, під час 
виконання завдання на підприємстві, отримав травму, в резуль-
таті втратив частину лівої ноги. І акт за формою Н-1 на підпри-
ємстві склали і виплати потерпілий одержує, але по теперішній 
час кожні два роки йому призначають проходити МСЕК. Меди-
цина зараз творить багато чудес, але не в цьому випадку. Чуда 
не настає, нога не виростає. Складається враження, що члени 
комісій МСЕК, де проходять працівники огляд на встановлення 
групи інвалідності, знає щось таке, чого ще не відомо іншим. Це 
якось надає надію потерпілим на повне відновлення здоров’я, 
але чуда не настає. 

Цього року, після чергового проходження МСЕК потерпілому 
підтвердили 2 групу інвалідності та 70% втрати працездатності 
і теж на два роки. Але, при наявності такого діагнозу, як «ампу-
таційна кукса лівої гомілки в середній третині та травмоїд по ме-
діальній поверхні лівого колінного суглоба» члени комісії МСЕК 
побачили, раз людина пристосувалась до такого життя і ще при 
цьому кукса виглядає задовільно, то і санаторно- курортне ліку-
вання йому вже не потрібно. Про це і повідомлено письмово за 
підписом керівника комунального закладу. Такі призначення, чи 
точніше відсутність санаторно- курортного лікування іде всупе-
реч нормативним актам України.

Всю свою трудову діяльність працівник був членом профспілки 
і він знає, як профспілки захищають людину праці на всіх рівнях, 
тому і звернувся до Об’єднання профспілок Харківської області. 
Раніше, за допомогою працівників ОПХО йому вже допомогли 
відстояти право на одержання автомобіля, який йому належить 
по Закону.

Так сталося і цього разу. ОПХО звернулося з листом до ке-
рівника закладу охорони здоров’я, де він проходив огляд, щодо 
відсутності призначення працівнику з 2 групою інвалідності не-
обхідного йому санаторно- курортного лікування. Такі послуги 
надає Фонд соціального страхування України без заперечень, 
при наявності призначення у потерпілого в довідці МСЕК. Одер-
жавши звернення Об’єднання профспілок Харківської області, 
зразу медичний заклад викликав потерпілого та додали у довідку 
МСЕК і до Індивідуальної програми реабілітації особи з інвалід-
ністю, що він потребує санаторно- курортне лікування. І не при-
йшлося звертатись до суду! 

Ірина ШУЛЯТЄВА,

провідний інспектор з питань охорони праці та здоров’я ОПХО

ПРОФСПІЛКИ –
ОСТАННЯ 
НАДІЯ НА 
ВСТАНОВЛЕННЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТІ

р р у у
первинних профспілкових організацій за-
кладів освіти, зміцнення довіри рядових 
членів до Профспілки, формування у них 
відчуття особистої значущості та причет-
ності до дій численного профспілкового 
загалу освітян та на максимальне збере-
ження та виконання передбачених зако-
нодавством пільг та гарантій педагогічним 
працівникам.

Керуючись принципами єдності проф-
спілкового руху, солідарності всіх членів 
Профспілки, районна та первинні проф-
спілкові організації домагаються свідомо-
го членства у профспілці кожного спілча-
нина через його участь у роботі первинної 
організації. 

Слобідська районна і первинні проф-
спілкові організації закладів та установ 
освіти легалізовані і набули статусу юри-
дичної особи, районна організація проф-
спілки включена до Єдиного Державного 
Реєстру за №0829 від 24.02.2005 року, а 
10 жовтня 2014 року отримала свідоцтво 
і визнана такою, що відповідає критеріям 
репрезентативності на територіальному 
рівні. 

09.12.2019 року районна організація 
профспілки пройшла Державну реєстра-
цію змін до відомостей Слобідської ра-
йонної організації профспілки працівників 
освіти і науки України, що містяться в Єди-
ному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань.

Структура районної та первинних проф-
спілкових організацій відповідають  вимо-
гам Статуту Профспілки працівників освіти 
і науки України; їх діяльність здійснюється 
відповідно до затверджених Положень про 
районну і первинні профспілкові організації.

Станом на 1 грудня 2021 року  
районна організація профспілки 
об'єднує 43 первинних проф-
спілкових організацій, на обліку 
в яких перебуває 2372 членів 
профспілки, що становить 98,5 
% від загальної кількості праців-
ників. Також на обліку перебува-
ють 54 непрацюючих пенсіоне-
рів. За звітний період виходу із 
профспілки не було. Альтерна-
тивних профспілок в закладах 
освіти району немає.

р у р ф р
засіданнях виборних органів та прийма-
ються відповідні рішення, про що свідчать 
наявні протоколи.

Районна організація профспілки органі-
зовує свою роботу з метою об’єднання й 
координації спільних дій первинних проф-
спілкових організацій щодо представни-
цтва й захисту трудових, соціально-еконо-
мічних прав та інтересів членів профспілки 

в органах державної влади, місцевого 
самоврядування, передбачених Законом 
України «Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності», Статутом Профспілки 
працівників освіти і науки України, з ура-
хуванням рішень вищих за рівнем органів 
профспілки, визначає  напрямки діяльності.

Відмічаємо, що роль профспілкових 
зборів підвищилася. Майже в усіх пер-
винних профспілкових організаціях вони 
стають центром принципового і відкри-
того обговорення усіх насущних питань 
життя профспілкової організації. На них 
вирішуються актуальні питання: зміцнення 
організаційної єдності, мотивація проф-
спілкового членства, розвитку соціального 
партнерства щодо здійснення захисту тру-
дових прав і інтересів, створення безпеч-
них умов праці і відпочинку, контролю за 
додержанням трудового законодавства, 
покращення культурно-масової і спортив-
но-оздоровчої роботи, питання аналізу 
виконання колективних договорів і угод з 
охорони праці, виконання постанов вищих 
профспілкових органів і власних рішень.

Достатня увага приділяється колектив-
но-договірному регулюванню трудових 
відносин у закладах  освіти. Профспілко-
ві лідери виступали ініціаторами прове-
дення переговорів з роботодавцями при 
укладанні колективних договорів і район-
ної угоди. В вересні 2021 року укладена 
районна угода, стовідсотково в закладах 
освіти укладено колективні договори на 
2021-2025 роки, в яких максимально вра-
ховані положення Галузевої та Регіональ-
ної угод. 

Двічі на рік керівники закладів освіти і го-
лови профспілкових комітетів звітують на 
зборах трудових колективів про виконання 
положень колективних договорів і комп-
лексних заходів з охорони праці.

Спільними зусиллями адміністрації та 
профспілкових комітетів щорічно прово-
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ваності членів профспілки. В усіх закладах 
освіти є профспілкові куточки. Для роботи 
райкому профспілки та голів профспілко-
вих комітетів здійснена підписка на такі 
видання: «Профспілкові вісті», «Бібліотеч-
ка голови профспілкового комітету». Всі 
первинні профспілкові організації отриму-
ють газету Харківської обласної організації 
профспілки «Освіта та право». 

Особлива увага приділяється контролю 
за дотриманням законодавства щодо нор-
мування і оплати праці. Заробітна плата 
освітянам району виплачується своєчасно 
двічі на місяць в указані колдоговорами 
терміни. При наданні щорічної основної 
відпустки працівникам у повному обсязі 
були виплачені відпускні і оздоровчі. Для 
підтримання матеріального стану спілчан 
районною організацією профспілки  здій-
снюються профспілкові виплати не лише 
згідно із заявами членів профспілки, а й за 
підсумками роботи, до ювілейних дат, чор-
нобильцям, воїнам АТО, воїнам - афганцям 
тощо.

Не залишається поза увагою районного 
комітету профспілки робота з ветеранами, 
культурно-масова і спортивно-оздоровча 
робота.

Незважаючи на пандемію коронавірусу, 
районною організацією приділяється ува-
га культурно-масовій і спортивно-оздо-
ровчій роботі. Наприклад, були проведені 
інтернет-конкурси декоративно-вжитко-
вого мистецтва «Новорічний настрій» та 
«Весняний букет». Переможці і всі учас-
ники конкурсів отримали грамоти район-
ної організації профспілки та подарунки. 
Приємно, що в конкурсах беруть участь не 
тільки вчителі, вихователі, керівники гурт-
ків, медичні сестри, а й керівники закладів 
та їх заступники, спеціалісти Управління 
освіти. 

На жаль, через карантин, наші спілчани 
змогли побувати лише на одному святко-
вому заході – це концерт Ірини Білик, який 
було організовано Харківською обласною 
організацією профспілки з нагоди Дня 
працівників освіти. Ця зустріч стала не-
забутньою і сподіваємося, що попереду в 
нас буде ще багато цікавих заходів.

Сергій БОРИСЕНКО,

заступник голови Харківської обласної 

організації освіти і науки України

Про діяльність Слобідської районної організації 
профспілки працівників освіти і науки України
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Вітаємо з Днем народження!
ШАЦЬКОГО Миколу Андрійовича - голову 

Харківської обласної Профспілки працівників 

харчової та переробної промисловості.

РОНІНА Михайла Олександровича - голо-

ву Харківської регіональної організації Проф-

спілки працівників космічного та загального 

машинобудування України. 

НЕЧЕРДУ Антоніну Василівну - голову 

Харківської обласної організації Профспілки 

машинобудівників та приладобудівників Укра-

їни. 

СТУПАКА Леоніда Андрійовича - генерального директора 

підприємства „Палац Праці” ОПХО.

ДО ДНЯ ЕНЕРГЕТИКА
Первинна проф-

спілкова організація 

ДП «Завод імені В.А. 

Малишева» привіта-

ла колектив відділу 

«84» із професійним 

святом – Днем енер-

гетика, яке щороку в 

Україні відзначається 

22 грудня!

З нагоди свята 109 

членів Профспілки 

отримали подарунки!

Георгій Калабін:

«Бажаємо світла в душі та в домі! Нехай висока напруга буде 

лише від щастя, а коротких замикань ніколи не буває в житті! Не-

хай життєва енергія б'є ключем, а щастя розбурхує кров і нади-

хає на подвиги!»

ПОДАРУНКИ ВІД СВЯТОГО МИКОЛАЯ

Н
апередодні зимових свят профком 

Харківського машинобудівного за-

воду «Світло шахтаря» приділив осо-

бливу увагу дітям. Солодкі подарунки та 

новорічна вистава з розважальною про-

грамою створили неповторну атмосферу 

радості та веселощів. А проведений кон-

курс дитячого малюнка та аплікації на тему: 

«Новорічні пригоди світшахтарівського сні-

говика» показав, наскільки наші діти є не-

повторними та творчими.

На конкурс надійшло 106 робіт – рекорд-

на кількість учасників! Кожна дитина завод-

ської сім'ї створила свій неповторний образ 

світшахтарівського сніговика, відправивши 

його в подорож до найрізноманітніших 

місць. Сніговічок подорожував цехами за-

воду, відвіз подарунки до дитячого будинку, 

відвідав звірів у зоопарку, побував у гостях 

у багатьох сімей і навіть злітав у космос, по-

долав чималі відстані на фунікулері, спус-

тився в підземні глибини до шахтарів, яким 

передав подарунки, навіть допоміг одному 

з робітників заводу швидше виконати за-

вдання, бо вдома до новорічного столу на 

нього вже чекала сім'я.

Журі визначало переможців у трьох віко-

вих категоріях. Через велику кількість робіт 

упоратися з цим було непросто.

Переможцями у віковій категорії старше 

11-ти років стали:

3 місце – Платонов Артур, 11 років (тато 

Платонов Герман Сергійович, інструмен-

тальний цех);

2 місце – Савицький Мирослав, 12 років 

(папа Савицький Ігор Вікторович, служба 

головного конструктора);

1 місце – Паніна Софія, 13 років (папа Па-

нін Ігор Аркадійович, механічний цех №3).

Переможці у віковій категорії 7-10 років:

3 місце – Терновий Костянтин, 10 років 

(мама Локоткова-Тернова Ольга Юріївна, 

менеджер з комунікацій);

2 місце – Вельмісєва Софія, 9 років 

(мама Рєзнік Юлія Володимирівна, депар-

тамент управління фінансами);

1 місце – Ковальчук Артем, 7 років (бабу-

ся Сікорська Тетяна Олександрівна, меди-

ко-санітарна частина). 

Переможці у віковій категорії до 6-ти років:

3 місце – Хмарук Ксенія, 5 років (мама 

Хмарук Антоніна Олексіївна, термічний 

цех);

2 місце – Кутецький Влад, 6 років (мама 

Кутецька Яна Павлівна, служба головного 

технолога);

1 місце – Борисенко Соня, 6 років (дідусь 

Кочугов Олексій Васильович, інструмен-

тальний цех).

Яскравими, креативними, часом по-

дитячому зворушливими або досить про-

фесійними були роботи Воскобійник Ві-

кторії, 15 років, (мама Воскобійник Наталія 

Сергіївна, департамент управління персо-

налом), Колесник Назара, 12 років (мама 

Колесник Тетяна Олексіївна, механічний 

цех №3), , 15 років (мама Субота Світлана 

Анатоліївна, служба головного технолога), 

Лисенка Софії, 8 років (мама Лисенка На-

талія Олександрівна, департамент управ-

ління персоналом), Фісун Данила, 8 років 

(мама Фісун Наталія Геннадіївна, служба 

головного металурга), Давидової Олек-

сандри, 9 років (бабуся Ткачук Олена Ми-

колаївна, департамент управління якістю 

та невідповідностями), Самойлова Костян-

тина, 2,5 роки та Самойлової Маргарити, 

1,2 роки (папа Самойлов Павло Ігорович, 

департамент комплектації виробництва), 

Карпіної Ірини, 5 років (папа Карпін Денис 

Павлович, служба головного технолога), 

Касьянової Анастасії, 6 років (мама Касья-

нова Катерина Дмитрівна, термічний цех).

Церемонія нагородження пройшла у 

дуже теплій атмосфері. Набір солодощів 

та сертифікат на відвідування ковзанки або 

роллердрому (на вибір дитини віком від 7 

років і старше) або дитячого ігрового цен-

тру (для малюків) отримали абсолютно всі 

учасники конкурсу. А переможцям про цей 

захід ще довго нагадуватиме блискучий 

нічник у формі сніговика.

Профком ПО ППВПУ ХМЗ «СВІТЛО ШАХ-

ТЕРА» потурбувався про те, щоб у цьому 

конкурсі тих, хто програв, не було, бо перед 

Новим роком дорослі завжди стають трохи 

чарівниками!
Світлана Шабельна, голова первинної 

організації профспілки вугільної промисловості 

України ХМЗ «Світло Шахтаря»

«Світло шахтаря» запропонував дітям взяти участь 
у конкурсі – результат перевершив усі очікування

Другий рік ми живемо в умовах 

карантинних обмежень, які постійно 

змінюються у залежності від ситу-

ації з коронавірусною хворобою не 

тільки у країні, але й в її регіонах. Тому 

Виконком Об’єднання профспілок Хар-

ківської області прийняв рішення: не 

проводити централізованих масових 

новорічних і різдвяних свят для дітей 

іграшки» (АТ «Харківгаз») та ін., переможці 

яких отримали новорічні призи – солодощі 

та квитки у кінотеатри, на каток, роледром, 

у театри. Крім цього, для дітей членів 

профспілок були придбані квитки на ново-

річні вистави у театри м. Харкова: театр ім. 

Т.Г. Шевченка, театр ляльок, театр опери 

та балету, обласної філармонії, планета-

рію, Будинку Акторів, Молодіжного театру 

«Мадригал» дитячий театр «Каламбур»

вої промисловості: представники первин-

них профспілкових організацій відвідали 

Балаклійський центр соціальної підтрим-

ки дітей та сімей (Шебелинське відділен-

ня бурових робіт), дитячі будинки-інтер-

нати с. Шевелівка Балаклійського р-ну і м. 

Ізюм (ГПУ «Шебелинкагазвидобування»). 

Школи-інтернати також відвідали пред-

ставники профспілкових організацій об-

ласної Ради голів профкомів профспілки

(1,1)  -4- _01_2022.indd 18.01.2022 11:58:46(1,1)  -4- _01_2022.indd 18.01.2022 11:58:46



Засновник та видавець- Об’єднання 

профспілок Харківської області,

Свідотство про реєстрацію №19, серія 

ХК від 14 жовтня 1993 року

Видавці газети «Солідарність» –

обласні ради, комітети профспілок, Го-

лова Об’єднання профспілок Харківської 

області

Сергій ТЕСЛЕНКО.

РЕДАКТОР:

Олесь ЛЕМІЩЕНКО.

ДИЗАЙН ТА ВЕРСТКА ЧП «Чайка»

АДРЕСА: 61003, м. Харків,

пл. Конституції, 1, Палац Праці,

3 під’їзд, 5 поверх,

тел. (057)731-11-73 ,

e-mfil opkho1@ukr.net

Віддруковано в ПП «Юнісофт», 61036,

м. Харків, вул. Морозова, 13-Б

Тираж 2000 прим. Зак. № 331/12

СОЛІДАРНІСТЬ www.opkho.com.ua

Найпершим у марафоні новорічних свят є День Святого Ми-

колая. Подарунки у День Святого Миколая чекають всі. І малечі і 

дорослі заглядають під подушки в очікуванні дива. Хто насправді 

цей Святий Миколай? Він дійсно жив у цьому світі і мандрував по 

усій Європі, його постать обросла легендами, які тепер не можна 

підтвердити чи заперечити. В Україні, у свою чергу, особливо ба-

гато легенд про святого. Але чи насправді так важливо знати хто 

нам дарує подарунки та дива? В житті не потрібно бути святими, 

щоб дарувати радість, крихітку щастя, промінь надії – потрібно 

просто бути людиною.

Легенди про Святого Миколая вказують на головне – бути ще-

дрим та допомагати іншим. Свято часто асоціюється з численни-

ми благодійними акціями, збором коштів, подарунками для ді-

тей-сиріт і людей, які опинились у складних життєвих обставинах 

.

На передодні Дня Святого Миколая волонтери Фахового ко-

леджу Національного фармацевтичного університету відвідали 

гематологічне відділення міської дитячої лікарні  № 16, Обласний 

будинок дитини № 3 та Харківську спеціальну школу №8.

Вже не вперше відбуваються подібні благодійні акції. Діти з 

щирістю, захопленням відчуттям дива у всьому, що відбувалося 

на сцені, з вірою у справжність Святого Миколая зустрічали сту-

дентів-волонтерів, загадували бажання та з великою радістю ті-

шилися подарункам. Це було схоже на те, як від великої кількості 

маленьких, але яскравих вогників дитячих душ запалювався ве-

ликий вогонь добра, любові, ніжності, притягуючи до себе всіх, 

хто поруч. Це не можливо передати словами – це треба відчути 

та, якщо пощастить, стати частиною цього полум’я.

Все це стало можливим завдяки традиції колективу викладачів 

та студентства Фахового коледжу НФаУ за підтримки їх проф-

спілкових організацій проводити благодійні акції «Свято набли-

жається – скринька благодійності відкривається». Такі заходи не 

лише сприяють підвищенню авторитету профспілки та профспіл-

кового членства, залученню студентства до активної профспіл-

кової роботи, а також спрямовані на виховання у молоді почуття 

відповідальності, милосердя, людяності, формування їх активної 

життєвої позиції. 

Долучитися до заходу міг кожен бажаючий. Але, насправді, не 

важливо саме до якої акції ви приєднаєтесь, головне бажання 

поділитися святом з іншими.

Олена ШЕМЧУК,

голова первинної профспілкової організації студентів 

фахового коледжу НФа

ВИРОБНИЧІ І ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА 
РОЛЬ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ПІДПРИЄМСТВ

З метою інформування фахівців з питань охорони праці та 

профспілковий актив підприємств, установ, організацій 23 

грудня поточного року в ОПХО сумісно з КП РУМЦОТ прове-

дено постійно діючий семінар. 

На семінарі розглянуті теми: 

1. Культура виробничих відносин.

2. Роль профспілок у захисті трудових прав працівників.

По першому питанню К.п.н., доцент Академії культури Харцій 

О.М. поінформувала учасників семінару стосовно різних форм 

поведінки робітників на роботі. Завдяки яким резервам настає 

зростання продуктивності праці та які існують фактори підвищен-

ня продуктивності праці. Це настає завдяки удосконалюванню 

техніки, технології, поліпшення організації виробництва, управ-

ління праці. Якісне управління продуктивністю праці на підпри-

ємстві можна досягти використовуючи резерви зростання про-

дуктивності праці 

Також лектор звернула увагу учасників семінару на психологію 

безпеки праці. Психологічні фактори на виробництві і помилки, які 

призводять до травматизму та методи їх попередження.

Правовий інспектор праці ОПХО Аляб'єва Л. Ф. акцентувала 

увагу учасників семінару на питаннях виконання норм трудового 

законодавства.

Слухачам семінару було доведено інформацію про найбільш 

поширені порушення та відповідальність за них, про повнова-

ження виборних органів первинних профспілкових організацій на 

підприємствах, в установах, організаціях щодо захисту трудових 

прав працівників.

Ірина ШУЛЯТ’ЄВА,

Провідний інспектор з питань охорони праці та здоров’я

новорічних і різдвяних свят для дітей 

членів профспілок, підготовка яких 

потребує багато часу. 
В цей час ОПХО надавало всебічну ін-

формацію членськім організаціям щодо 

пропозицій кондитерських підприємств 

для новорічних подарунків та про ново-

річні театральні вистави для дітей. Член-

ські організації ОПХО, первинні проф-

спілкові організації підприємств і установ 

Харківської області придбали новорічні 

подарунки для дітей членів профспілок і 

організували новорічні свята біля ялинки, 

дотримуючись вимог карантинних обме-

жень. Новорічні ялинки з Дідом Морозом 

та Снігуронькою пройшли з хороводами, 

іграми та розвагами у багатьох устано-

вах і на підприємствах. Але були новорічні 

свята організовані по-іншому: в музичних 

школах - у вигляді новорічних концертів, в 

бібліотеках – у форматі костюмованих ве-

чорів-читанок. Профспілковими організа-

ціями підприємств і організацій були про-

ведені конкурси: «Машинобудівне сяйво» 

(АТ «Укренергомашини»), «Новорічні при-

годи світлошахтарського Сніговика» (ХМЗ 

«Світло шахтаря»), «Майстерня новорічної 

рію, Будинку Акторів, Молодіжного театру 

«Мадригал», дитячий театр «Каламбур». 

Діти відвідали також Будинок культури ГПУ 

«Шебелинкагазвидобування», Палац сту-

дентів юридичної академії ім. Я.Мудрого, 

кіноконцертний зал «Україна». Були охо-

плені увагою профспілок діти працівників 

пенітенціарної служби і нафтогазової про-

мисловості, які мешкають в інших регіонах. 

Вони разом з новорічними подарунками 

отримали квитки на новорічні вистави до 

закладів культури у своїх місцях (Сумська, 

Луганська, Івано-Франківська обл.).

Під час новорічних свят профспілки не 

забули про тих, хто не в змозі самостійно 

піклуватися про себе. Благодійну акцію 

«Подаруй дитині свято» було організова-

но профспілковим активом обласного ко-

мітету профспілки працівників нафтогазо-

ставники профспілкових організацій об-

ласної Ради голів профкомів профспілки 

авіабудівників. Дітям були привезені но-

ворічні солодощі, канцелярські товари, 

одяг, взуття та іграшки. Не забули про 

дітей соціальних категорій працівників 

своєї галузі профспілкові організації під-

приємств і установ житлово-комунально-

го господарства, соціальної сфери та ін-

ших організацій. За організаційної участі 

цих організацій понад 500 дітей отримали 

безкоштовні квитки на святкові вистави і 

новорічні подарунки.

Підбиваючи підсумки проведення но-

ворічних і різдвяних свят треба відмітити, 

що членські організації ОПХО і їх первинні 

профспілкові організації не здають своїх 

позицій: організовують для працівників 

і членів їхніх сімей святкові і урочисті за-

ходи, відмічають досягнення минулого 

року, нагороджують кращих працівників, 

дарують подарунки, а в цілому виявляють 

турботу і увагу до людей, збереженню тру-

дових колективів підприємств, організацій 

та установ. 

Світлана МАТВІЙЧУК 

провідний інспектор організаційно-

статутних питань ОПХО
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