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СОЛІДАРНІСТЬ
ЗАЯВА

ПРЕЗИДІЇ ФЕДЕРАЦІЇ 
ПРОФСПІЛОК

УКРАЇНИ
Федерація проф-

спілок України, яка 

представляє інтер-

еси понад 4 млн пра-

цівників та студентів, 

глибоко стурбована 

ескалацією ситуації та зростанням напруги між Україною та 

Росією, викликаною невиправданим значним нарощуван-

ням присутності російських військ у безпосередній близь-

кості до кордонів України та тиском на нашу державу щодо 

її геополітичної орієнтації. Українці мають право самі визна-

чати своє майбутнє. За оцінками експертів, європейський 

регіон наразі перебуває ближче до війни, ніж будь-коли 

за останні 30 років. Можливий масштабний збройний кон-

флікт зачепить не лише нашу країну.

Військова агресія проти України призведе до значних люд-

ських жертв, матеріальних і фінансових втрат. Від масштабного 

військового конфлікту постраждають і працівники – будуть зни-

щені мільйони робочих місць, процвітатимуть злидні та руйнація, 

про права працівників і добробут людей можна буде забути.

Саме тому міжнародний профспілковий рух ще у травні 2014 

року на  3-му Всесвітньому конгресі Міжнародної конфедерації 

профспілок, що об’єднує 200 млн членів профспілок у 163 кра-

їнах світу, закликав до деескалації напруги, поваги до територі-

альної цілісності України, виведення російських військ з України, 

роззброєння незаконних груп та військових формувань. Усі ці ви-

моги залишаються надзвичайно актуальними.

Дві світових війни у ХХ столітті, локальні військові конфлікти 

у ХХІ столітті показали, що військову силу не можна використо-

вувати як інструмент просування амбітної імперської політики. 

Ми підтримуємо Звернення Верховної Ради України до Органі-

зації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та 

парламентів іноземних держав та парламентських асамблей 

міжнародних організацій стосовно неприйнятності військово-

го шантажу відносно України з боку Російської Федерації який

26 січня в центрі Харко-

ва, на майдані Конституції 

Об'єднання профспілок Хар-

ківської області організу-

вало та провело флешмоб 

під назвою «НІ – ПЕРЕШКО-

ДЖАННЮ ЗАКОННІЙ ДІЯЛЬ-

НОСТІ ПРОФСПІЛОК!», до 

якого приєдналися проф-

спілкові активісти членських 

організацій ОПХО.

Голова Об'єднання профспі-

лок Харківської області Сергій 

Тесленко, звертаючись до при-

сутніх, наголосив, що влада 

не припиняє спроб наступити 

на законні права профспілок 

всілякими засобами, намага-

ючись звузити, а то й позба-

вити їх законних прав. Тепер 

вона простягнула свою руку до 

профспілкового майна. 

Профспілки вимагають від 

влади припинити порушення 

Конституції, тиск на профспіл-

ки і громадські організації, а 

від Кабінету Міністрів – не-

гайно відкликати законопро-

єкти 6420 та 6421. Заявляємо 

- власність профспілок є не-

доторканною і охороняється 

законом. Майно профспілок не 

підлягає націоналізації, рекві-

зиції та конфіскації.

У цей день проводилося со-

ціальне опитування громадян з 

метою оцінювання їхньої думки 

про рівень забезпечення соці-

ально-економічних умов, рівня 

заробітної плати тощо. 

Учасники акції скандували 

гасла «Руки геть від профспі-

лок!», «Антиконституційним 

законопроєктам 6420 та 6421 – 

ВІДБУВСЯ ФЛЕШМОБ ВІДБУВСЯ ФЛЕШМОБ 

НІ!», «Ні – знищенню профспі-

лок!», «Проофспілки на захисті 

прав працівників!» тощо

Містянам також роздавали 

тематичні листівки та проводи-

ли консультації щодо діяльнос-

ті профспілок.

Голова ОПХО Сергій Тес-

ленко запустив челендж «Зу-

пинимо знищення профспілок 

разом» та передав його Голові 

Дніпропетровського обласно-

го об’єднання профспілок Ві-

талію Дубілю.

Олесь ЛЕМІЩЕНКО

 редактор

25 січня в Палаці Праці відбувся 

круглий стіл під головуванням Голо-

мінеральні води» Юрій Мусієнко-Боровик, 

директор ПрАТ «Харківтурист» Олександр

КРУГЛИЙ СТІЛКРУГЛИЙ СТІЛ У в своєму виступі Сергій Тесленко від-

значив, що 7 жовтня 2021 року учасники 

Всеукраїнської акції протесту профспілок 

висунули низку вимог, одна з яких – «руки 

геть від профспілкового майна», на яку 

Уряд не тільки не відреагував, а й без про-

ведення консультацій з громадськістю. 9 

грудня 2021 року схвалив два законопро-

єкти «Про правовий режим майна загаль-

носоюзних громадських об’єднань (орга-

нізацій) колишнього Союзу РСР» та «Про 

мораторій на відчуження майна загаль-

носоюзних громадських об’єднань (орга-

нізацій) колишнього Союзу РСР», якими 

передбачається відібрати власність гро-

мадських організацій. 10 грудня 2021 року 

ці законопроєкти за №№ 6420, 6421 заре-

єстровано Верховною Радою України. Під 

удар будуть поставлені саме ті громадські 

організації які за роки незалежності збе-

ОБМІН ДОСВІДОМ

ПРИДІЛИТИ УВАГУ КОЖНОМУ
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міжнародних організацій стосовно неприйнятності військово-

го шантажу відносно України з боку Російської Федерації, який 

вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських 

та євроатлантичних прагнень України. Вважаємо за необхідне 

вжити заходів для негайної деескалації ситуації навколо нашої 

країни. Кінцевою метою переговорів має бути відновлення тери-

торіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах у 

рамках Статуту ООН, Гельсінського заключного акта 1975 року, 

Паризької хартії 1990 року, Будапештського меморандуму 1994 

року та Резолюції Генеральної Асамблеї ООН про територіальну 

цілісність України № 68/262, ухваленої 27 березня 2014 року.

Найціннішим є життя людей, і сьогодні міжнародні організації, 

влада, громадяни України мають зробити усе можливе, щоб не 

допустити війни, встановити мир у центрі європейського конти-

ненту і забезпечити сталий людський розвиток.

Ми не можемо залишити війну у спадок майбутнім поколінням!

Ми свідомо обираємо мир!

Президія Федерації профспілок України,

27 січня 2022 року

ВІДБУВСЯ ФЛЕШМОБ 

Відзначення Дня Соборності 
України

Голова Об’єднання профспілок Харківської області Сергій 

Тесленко взяв участь в церемонії відзначення 103-річниці з 

дня підписання Акта Злуки Української Народної Республіки 

та Західноукраїнської Народної Республіки біля монумента 

Тарасу Шевченку в м. Харкові.

В урочистому заході та покладанні квітів до пам’ятника Шев-

ченку взяли участь представники органів влади, громадськості, 

ветерани ООС, духовенства, містяни й гості Харківщини. 

ДОВІДКА. День Соборності України - державне свято, від-

значається щорічно 22 січня, в день, коли в 1919 році в Києві, на 

Софійській площі, було проголошено Акт злуки Української На-

родної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для 

утворення єдиної (соборної) Української держави.

25 січня в Палаці Праці відбувся 

круглий стіл під головуванням Голо-

ви Об’єднання профспілок Харківської 

області Сергія Тесленка на тему: «Ні - 

перешкоджанню законній діяльності 

профспілок».

У заході взяли участь директор Депар-

таменту соціального захисту населення 

Харківської обласної державної адміні-

страції Юрій Шпарага, голова правління ДП 

«Клінічний санаторій «Курорт березівські 

мінеральні води» Юрій Мусієнко-Боровик, 

директор ПрАТ «Харківтурист» Олександр 

Чайковський, начальник управління вико-

навчої дирекції Фонду соціального страху-

вання України в Харківській області Олек-

сандр Буланий, керівник управління юри-

дичного забезпечення майнового комп-

лексу ФПУ Юрій Багатченко, генеральний 

директор Підприємства «Палац Праці» 

ОПХО Леонід Ступак, керівники членських 

організацій ОПХО.

КРУГЛИЙ СТІЛ

удар будуть поставлені саме ті громадські 

організації, які за роки незалежності збе-

регли своє майно.

Учасники круглого столу дуже жваво об-

говорили ці два законопроєкти та про пра-

вову позицію ФПУ відносно законопроєк-

тів №№6420, 6421.

За результатами круглого столу було 

затверджено рекомендації.

Олесь ЛЕМІЩЕНКО,

редактор газ. «Солідарність»

21 січня 2022 року в Хар-

кові у приміщенні Палацу Праці 

відбулася зустріч спеціалістів 

Об'єднання профспілок Хар-

ківської області, профспілко-

вого активу Харківської облас-

ної організації ПМГУ з головою 

Донецької обласної організації 

ПМГУ. У зустрічі взяли участь 

Волков Сергій Геннадійович – 

заступник голови об'єднання 

профспілок Харківської об-

ласті, Подать Лариса Іванівна 

– голова Харківської обласної 

організації Профспілки ме-

талургів та гірників України, 

Кобзева Любов Миколаївна 

– голова Донецької обласної 

організації Профспілки мета-

лургів та гірників України. Під 

час зустрічі було обговорено 

актуальні питання повсякден-

ного життя членів Профспілки. 

Було зазначено, що одним з 

основних напрямків мотива-

ції профспілкового членства 

є інформаційна діяльність, 

починаючи від профргрупи і 

закінчуючи Профспілкою в ці-

лому. Інформаційний відділ 

об'єднання профспілок Хар-

ківщини презентував свою 

газету «Солідарність», яку ви-

пускають двічі на місяць та на-

правляють до всіх структурних 

підрозділів профспілок Хар-

кова та Харківської області. У 

свою чергу голова Донецької 

обласної організації ПМГУ по-

ділилася досвідом інформа-

ОБМІН ДОСВІДОМОБМІН ДОСВІДОМ

ційної роботи в організації. 

Також було приділено увагу 

проектам законів України №№ 

6420, 6421, які стосуються пи-

тання профспілкового майна. 

Зустріч пройшла у теплій та 

дружній обстановці.

Ірина САФРОНОВА,

фахівець

обласної організації

На першому у 2022 році за-

сіданні профкому Первинної 

організації Профспілки праців-

ників вугільної промисловості 

України Харківського машино-

будівного заводу «Світло шах-

таря» основну увагу приділили 

підсумкам минулого року. Роз-

ПРИДІЛИТИ УВАГУ КОЖНОМУПРИДІЛИТИ УВАГУ КОЖНОМУ глянули звіт профспілкового 

комітету про виконану роботу 

за 2021 рік. Крім того, проана-

лізували результати опитуван-

ня. У ньому взяла участь 241 

особа – це 21% від загальної 

кількості членів профспілки. 

У тому числі: перебувають у 

профспілці менше року 23 осо-

би (9,5% опитаних); 1-5 років 

– 62 особи  (25,7%); 6-10 років 

– 24 особи (10,0%); понад 10 

років – 132 особи (54,8% опи-

таних).

Ми дуже радіємо отрима-

ному результату: 224 особи, 

92,9% від загальної кількості 

респондентів вважають, що у 

2021 році робота профкому ак-

тивізувалася. Чудово! Але спо-

чивати на лаврах не слід, адже 

майже 7% не поділили думку 

більшості. А якщо врахувати, 

що неопитаними залишилися 

79% членів профспілки, то мож-

на припустити, що й відсоток 

бажаючих кращого результату 

також був би іншим. Тому на 

засіданні профкому говорили 

про необхідність активізувати 

інформаційно-роз'яснювальну 

роботу. Вирішили звіт роботи 

профкому донести до кожного 

співробітника підприємства, 

підкріпивши його роздаваль-

ним матеріалом про цілі та за-

вдання профспілки, про те, що 

він дає кожному звичайному 

трудівнику.

Світлана ЩАБЕЛЬНА
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УКРАЇНСЬКА СТОРОНА ПЛАТФОРМИ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
УКРАЇНА-ЄС ОБРАЛА НОВОГО ГОЛОВУ - 
ПРЕДСТАВНИКА ПРОФСПІЛОК

27 січня на своєму засіданні Українська сторона Платформи

21 грудня 2021року в об-

ласний бюджет Харківщини 

поступила довгоочікувана 

комунальниками субвенція із 

державного бюджету Украї-

ни. 

Згідно постанови Кабі-
нету Міністрів України від 
15.12.2021р. за №1340 в Хар-
ківську область надійшла суб-
венція у розмірі 9 млрд. 14 млн. 
342тис. грн. Ці кошти перера-
хували комунальним підприєм-
ствам регіону, які надають по-
слуги у сфері теплопостачання 
та водопостачання м. Харкова 
та Харківської області.

Але ці кошти пройшли дуже 
складний шлях, бо починаючи 

з 2016р. і по теперішній час під-
приємствам галузі не було від-
шкодувань різниці в тарифах,  
нараховану пеню, штрафні 
санкції за спожитий газ та елек-
троенергію. І всі ці негаразди 
лягли тяжким каменем на ра-
хунки підприємств, призводячи 
галузь до банкрутства та загро-
зу припинення постачання не-
обхідних людині послуг - тепла, 
гарячої та холодної води. 

 Недоотримання цих коштів 
також впливає на спроможність 
ведення господарської діяль-
ності підприємств в опалюваль-
ний сезон та своєчасну виплату 
заробітної плати працівникам.

З цього приводу у зв’язку з 

ДОЛАЄМО І ПЕРЕМАГАЄМО!
загрозливою ситуацією прохо-
дження опалювального сезону,  
Харківська обласна організація 
Профспілки провела 6 квітня 
2021р. засідання  Президії та 
запросила всіх директорів під-
приємств теплопостачання 
Харківської області.

Було підписано  скореговане 
звернення на адресу Президен-
та України, Прем’єр-Міністра та 
Міністра розвитку громад і те-
риторій України щодо прийнят-
тя невідкладних заходів у галузі 
критичної інфраструктури.

21 лютого 2021р. було під-
писано Меморандум щодо 
врегулювання питань у сфері 
теплопостачання, але поштов-
хом до вирішення проблеми 
зазначеної вище, була і Поста-
нова Президії ХООПС та згур-
тованість керівників обласних 
підприємств та членів Президії 
Профспілки.

І нас почули, бо ситуація була 
вже вкрай критичною майже ко-
жен день роботи підприємств.

Харківська обласна органі-
зація Профспілки завжди напо-
готові прийти на допомогу ко-
лективам галузі і тому 23 груд-
ня 2021р. спеціалісти у складі 
Голови ХООПС Успенської Л.Г., 
завідуючої організаційним від-
ділом Дубовик В.І. та завідую-

чої відділом з правової роботи 
Алтухової А.А. виїхали до кому-
нального підприємства «Тепло-
енерго» Лозівської міської ради 
та поспілкувались щодо роботи 
підприємства в зимовий пері-
од, проінформували колектив 
щодо питань наступу на трудові 
права працівників з боку влади 
та звуження профспілкових по-
вноважень і викликів часу.

І всі наші дії не пройшли за-
дарма. Гроші від держави були 
отримані для підприємств те-
плоенергетики!

А колектив КП «Теплоенерго» 
Лозівської міської ради 11 січня 
2022року на установчій конфе-
ренції прийняв рішення ство-
рити первинну профспілкову 
організацію, до якої увійшли 
понад 200 членів профспілки.  

Це яскравий приклад довіри 
до Профспілки і віра в усвідом-
лене членство. 

Якщо наши ряди будуть міц-
ними та згуртованими, будуть 
поповнюватись новими чле-
нами профспілки, то разом ми 
переможемо всілякі негаразди 
та вирішимо проблеми і подо-
лаємо виклики часу.

Вікторія ДУБОВИК,

завідуюча організаційним 

відділом ХООПС працівників 

ЖКГ, МП, ПОН

НА ДОПОМОГУ ПЕРВИНЦІНА ДОПОМОГУ ПЕРВИНЦІ

Щодо правового регулювання 
відсторонення невакцинованих 
працівників

Відповідно до статті 10 Закону 
України «Про основи законодав-
ства України про охорону здоров’я» 
громадяни України зобов'язані: а) 
піклуватись про своє здоров'я та 
здоров'я дітей, не шкодити здоров'ю 
інших громадян; б) у передбачених 
законодавством випадках проходи-
ти профілактичні медичні огляди і 
робити щеплення.

Згідно з ст. 12 Закону України 

цівника, невакцинованого проти 
COVID-19.

В цьому контексті ЄСПЛ вислов-
лювався лише з процедурних пи-
тань. Йдеться про тимчасові заходи, 
які суд може вжити негайно у випад-
ку існування ризику непоправного 
порушення прав людини.

Так, у серпні 2021 року відхилив 
запит французьких пожежників про 
вжиття невідкладних заходів з огля-
ду на закон, який передбачає вимогу 
обов’язкової вакцинації для певних 
професій з подальшим відсторо-

бу охорони громадського здоров`я, 
а також здоров`я зацікавлених осіб, 
є виправданою. Тобто в даному пи-
танні превалює принцип важливості 
суспільних інтересів над особисти-
ми, однак лише у тому випадку, коли 
таке втручання має об`єктивні під-
стави - тобто було виправданим.

Будь-яке право об`єктивно корес-
пондується із обов`язками, право 
на дошкільну освіту законодавець 
пов`язує із обов`язком проходження 
профілактичних щеплень, які гаран-
тують безпеку як самій дитині так і 

сторонення працівників від роботи 
власником або уповноваженим ним 
органом допускається у разі: по-
яви на роботі в нетверезому стані, 
у стані наркотичного або токсично-
го сп'яніння; відмови або ухилення 
від обов'язкових медичних оглядів, 
навчання, інструктажу і перевірки 
знань з охорони праці та протипо-
жежної охорони; в інших випадках, 
передбачених законодавством.

Відповідно до вимог статті 7 За-
кону України «Про забезпечення са-
нітарного та епідемічного благопо-

ВЕРХОВНИЙ СУД НАДАВ РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО 
ВІДСТОРОНЕННЯ НЕВАКЦИНОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

20 січня ц.р. Федерація професійних спілок України провела 
великий річний семінар для завідувачів фінансових відділів – го-
ловних бухгалтерів центральних органів всеукраїнських проф-
спілок та територіальних з питань бухгалтерського обліку, річної 
податкової та фінансової звітності профспілкових організацій. 
Напередодні учасникам було розіслано в електронному вигляді 
широку підбірку нормативних матеріалів та роз’яснень, згру-
пованих за тематикою навчання. В семінарі, який проводився 
у форматі відеоконференції, взяли участь фінансові працівники 
ЦК профспілок, територіальних профоб’єднань, обкомів проф-
спілок, інших структурних ланок. У облпрофрадах було організо-
вано міні-студії з представниками обласних організацій проф-
спілок. Загальна аудиторія склала більше 100 слухачів. Перед 
учасниками семінару виступив голова ФПУ Григорій Осовий. 
Ним були відзначені членські організації, які в повному обсязі ви-
конали статутні зобов’язання зі сплати внесків на забезпечення 
статутної діяльності ФПУ у 2021 році. Також було зазначено про 
внесення до Статуту ФПУзмін, що стосуються сплати членських 
внесків.

У виступі головного бухгалтера, керівника управління фінан-
сів, бухгалтерського обліку та кадрової роботи апарату ФПУ 
Світлани Моторенко було наголошено про важливість і необ-
хідність проведення такого семінару для членських організацій 
напередодні звітування за 2021 рік, що дасть можливість оціни-
ти результати їх діяльності. Для огляду змін у бухгалтерському 
обліку,річній податковій та фінансовій звітності профспілкових 
організацій було запрошено Світлану Ярошинську – аудитора-
консультанта, досвідченого спеціаліста у сфері діяльності проф-
спілкових організацій.

Учасникам семінару була надана можливість поставити свої 
запитання та отримати на них відповідь.

За підсумками семінару управлінням фінансів, бухгалтер-
ського обліку та кадровоїроботи апарату ФПУ буде підготовлено 
методичний посібник із складання звітності профспілкових ор-
ганізацій та розповсюджено серед членських організацій їх за-
мовлення.

ВІДБУВСЯ СЕМІНАР ДЛЯ ЧЛЕНСЬКИХ ВІДБУВСЯ СЕМІНАР ДЛЯ ЧЛЕНСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ ФПУ З ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ФПУ З ФІНАНСОВИХ 
ПИТАНЬПИТАНЬ
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ПРЕДСТАВНИКА ПРОФСПІЛОК
27 січня на своєму засіданні Українська сторона Платформи 

громадянського суспільства Україна-ЄС обрала нового голову 
- представника профспілкового сектору, делегованого Федера-
цією профспілок України - Олександра Шубіна. Відтепер голову-
вання на 10 місяців переходить до профспілкового сектору.

Довідково:Платформа громадянського суспільства Україна-
ЄС (ПГС) — орган громадянського суспільства, створення якого 
передбачено ст. 469–470 Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС. Згідно з положеннями Угоди ПГС є двостороннім органом, 
що складається з представників громадянського суспільства 
України з однієї сторони і членів Європейського економічного і 
соціального комітету (ЄЕСК) — з іншої. ПГС є одним із чотирьох 
органів Асоціації поряд із Радою асоціації, Комітетом асоціації та 
Парламентським комітетом асоціації. І якщо перші представля-
ють уряд та парламент, то ПГС створена з метою забезпечення 
належної ролі громадськості у процесі виконання Угоди про асо-
ціацію. ПГС може надавати рекомендації Раді асоціації. Комітет 
асоціації та Парламентський комітет асоціації повинні здійсню-
вати регулярні контакти з представниками Платформи грома-
дянського суспільства з метою отримання їхньої думки щодо 
досягнення цілей Угоди.

НА ДОПОМОГУ ПЕРВИНЦІ

робити щеплення.
Згідно з ст. 12 Закону України 

«Про захист населення від інфекцій-
них хвороб» Профілактичні щеплен-
ня проти дифтерії, кашлюка, кору, 
поліомієліту, правця, туберкульозу 
є обов'язковими і включаються до 
календаря щеплень.

Працівники окремих професій, 
виробництв та організацій, діяль-
ність яких може призвести до за-
раження цих працівників та (або) 
поширення ними інфекційних хво-
роб, підлягають обов'язковим про-
філактичним щепленням також 
проти інших відповідних інфекційних 
хвороб. У разі відмови або ухилен-
ня від обов'язкових профілактичних 
щеплень у порядку, встановленому 
законом, ці працівники відсторо-
нюються від виконання зазначених 
видів робіт. Перелік професій, ви-
робництв та організацій, працівники 
яких підлягають обов'язковим про-
філактичним щепленням проти ін-
ших відповідних інфекційних хвороб, 
встановлюється центральним орга-
ном виконавчої влади, що забезпе-
чує формування державної політики 
у сфері охорони здоров’я.

Наказом Міністерства охорони 
здоров’я від 04.10.2021 № 2153 за-
тверджено Перелік професій, ви-
робництв та організацій, працівники 
яких підлягають обов'язковим про-
філактичним щепленням.

Оскільки під час відсторонення 
працівник тимчасово увільняєть-
ся від виконання своїх трудових 
обов’язків та не може виконувати 
роботу, за загальним правило тако-
му працівникові заробітна плата не 
виплачується. Чинним законодав-
ством не передбачено обов’язку ро-
ботодавця зберегти заробітну плату 
за працівником, відстороненим че-
рез відмову вакцинуватися від коро-
навірусної хвороби.

Водночас, відсторонюючи пра-
цівника, керівник повинен діяти в 
спосіб та в межах повноважень, 
передбачених законом. Тому в на-
казі про відсторонення мають бути 
зазначені підстави та строк такого 
відсторонення. Керівник має озна-
йомити з таким наказом працівни-
ка. Якщо працівник відмовляється 
ознайомитись з наказом та поста-
вити свій підпис, про це складається 
акт. На період відсторонення за пра-
цівником зберігається робоче місце.

ВС підкреслив, що звільнення 
працівника з підстав відмови від вак-
цинації є незаконним.

Щодо практики Європейського 
суду з прав людини (ЄСПЛ)

У ВС нагадали, що на сьогодні не-
має жодної правової позиції ЄСПЛ 
про відсторонення від роботи пра-

обов’язкової вакцинації для певних 
професій з подальшим відсторо-
ненням від роботи у разі відмови 
(Abgrall & 671 others vs France).

У вересні 2021 року ЄСПЛ розгля-
нув та відхилив два подібні запити, 
подані медичними працівниками з 
Греції, які вимагали зупинити дію 
закону, що передбачає обов’язкову 
вакцинацію аби мати змогу продо-
вжити працювати (Kakaleri & others 
vs Greece, Theofanopoulou and 
Others v. Greece).

КЦС ВС також нагадав про рі-
шення ЄСПЛ щодо щеплень від ін-
ших інфекційних хвороб. Зокрема, 
справу «Соломахін проти України» 
(Solomakhin vs Ukraine) та Vavrichka 
& others vs Czech Republic. Зокре-
ма, суд вказав на те, що порушення 
фізичної недоторканності заявника 
може бути виправданим для дотри-
мання цілей охорони здоров’я та не-
обхідності контролювати поширення 
інфекційного захворювання.

З огляду на статтю 8 Конвенції, 
ЄСПЛ в кожному випадку досліджує, 
чи є втручання в приватне життя за-
явника:

1.законним;
2.чи відповідає воно законній 

меті;
3. чи є воно виправданим  у демо-

кратичному суспільстві.
Щодо практики Верховного Суду
Практики ВС щодо відсторонення 

працівників від роботи через відмо-
ву вакцинуватися від коронавірусної 
хвороби наразі теж немає.

В той же час, у провадженні ВС 
раніше були справи, де позивачі 
оскаржували обмеження, яких, на їх 
думку, зазнають діти через відсут-
ність щеплень.

Йдеться, зокрема, про рішення у 
справі №337/3087/17 від 20.03.2018 
р., № 682/1692/17 від 17.04.2019 
р., №630/554/19 від 08.02.2021р., 
№331/5291/19 від 10.03.2021 р.

Завданням держави є забезпе-
чення дотримання оптимального 
балансу між реалізацією права ди-
тини на дошкільну освіту та інтер-
есами інших дітей. У спорах, що роз-
глядалися ВС, індивідуальне право 
(інтерес) відмовитися від щеплення 
батьками дитини при збереженні 
обсягу права дитини на здобуття 
освіти протиставляється загально-
му праву (інтересу) інших батьків та 
їх дітей, які провели щеплення. Вна-
слідок встановлення такого балансу 
досягається мета - загальне благо у 
формі права на безпеку та охорону 
здоров`я, що гарантовано статтями 
3, 27 та 49 Конституції України.

Вимога про обов`язкову вакцина-
цію населення проти особливо не-
безпечних хвороб з огляду на потре-

профілактичних щеплень, які гаран-
тують безпеку як самій дитині так і 
оточуючих її осіб. Дитина не позбав-
лена права на освіту, яку може отри-
мати у інших формах.

Згідно зі статтею 3 Конституції 
України людина, її життя і здоров`я, 
честь і гідність, недоторканість і без-
пека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. Зважаючи на 
це, не освіта, а саме життя, здоров`я 
і безпека людини, визнаються най-
вищою соціальною цінністю в Укра-
їні. Отже, вирішуючи питання про 
співвідношення норм статей 3 та 53 
Конституції України, не можна не ви-
знати пріоритетність забезпечення 
безпеки життя, здоров`я і безпеки 
людини над правом на освіту. Ін-
тереси однієї особи не можуть до-
мінувати над інтересами держави в 
питанні забезпечення безпеки життя 
і здоров`я його громадян.

КЦС ВС рекомендував судам 
враховувати викладене у листі від 
24.12.2021р. при здійсненні право-
суддя, з урахуванням обставин кон-
кретної справи.

Виходячи з наведеного, позиція 
Верховного Суду не збігається з 
позиціями судів перших інстанцій, 
які, з різних мотивів, але переважно 
ставали на бік відстороненого пра-
цівника. Моніторинг ФПУ розгляду 
відповідних справ в апеляційній та 
касаційній інстанціях.

РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо правових підстав відсторо-

нення від роботи працівників,
які відмовляються або ухиляють-

ся від профілактичних щеплень,
відповідно до роз’яснень Каса-

ційного цивільного суду у складі 
Верховного Суду

У зв’язку із чисельними звернен-
нями, які надходять до Федерації 
професійних спілок України від пра-
цівників та членських профспілкових 
організації, щодо забезпечення до-
тримання роботодавцями трудових 
прав працівників, які відмовляються 
або ухиляються від профілактичних 
щеплень, повідомляємо про таке.

Касаційний цивільний суд у складі 
Верховного Суду, своїм листом від 
24.12.2021 № 3223/0/208-21 надав 
роз’яснення щодо правового регу-
лювання відсторонення невакцино-
ваних працівників).

В цих роз’ясненнях КЦС ВС за-
уважив, що: «відсторонюючи праців-
ника, керівник повинен діяти в спо-
сіб та в межах повноважень, перед-
бачених законом. Тому в наказі про 
відсторонення мають бути зазначені 
підстави та строк такого відсторо-
нення».

Статтею 46 Кодексу законів про 
працю України встановлено, що від-

кону України «Про забезпечення са-
нітарного та епідемічного благопо-
луччя населення» (далі – Закон 4004) 
підприємства, установи і організації 
зобов’язані усувати за поданням від-
повідних посадових осіб державної 
санітарно-епідеміологічної служби 
від роботи, навчання, відвідування 
дошкільних закладів осіб, які є носі-
ями збудників інфекційних захворю-
вань, хворих на небезпечні для ото-
чуючих інфекційні хвороби, або осіб, 
які були в контакті з такими хворими, 
з виплатою у встановленому порядку 
допомоги з соціального страхуван-
ня, а також осіб, які ухиляються від 
обов'язкового медичного огляду або 
щеплення проти інфекцій, перелік 
яких встановлюється центральним 
органом виконавчої влади, що забез-
печує формування державної політи-
ки у сфері охорони здоров’я.

Відповідно до частини другої 
статті 27 Закону 4004 обов’язковим 
профілактичним щепленням для 
запобігання поширенню інших ін-
фекційних захворювань підляга-
ють окремі категорії працівників у 
зв’язку з особливостями виробни-
цтва або виконуваної ними роботи. 
У разі необґрунтованої відмови від 
щеплення за поданням відповідних 
посадових осіб державної санітар-
но-епідеміологічної служби вони до 
роботи не допускаються.

Порядок внесення посадовими 
особами державної санітарно-епіде-
міологічної служби України подання 
про відсторонення осіб від роботи 
або іншої діяльності згідно з Зако-
ном 4004, а також форма подання та 
терміни відсторонення встановлені 
Інструкцією про порядок внесення 
подання про відсторонення осіб від 
роботи або іншої діяльності, затвер-
дженою наказом Міністерства охо-
рони здоров’я України від 14.041995 
№ 66, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 01 серпня 1995 року 
за № 270/806 (далі – Інструкція 66).

Пунктом 2.3 Інструкції 66 встанов-
лено, що подання про відсторонен-
ня від роботи або іншої діяльності – 
це письмовий організаційно-розпо-
рядчий документ державної санітар-
но-епідеміологічної служби України, 
який зобов’язує роботодавців у 
встановлений термін усунути від ро-
боти або іншої діяльності зазначених 
у поданні осіб.

Згідно з підпунктом 1.2.5 пункту 
1.2 Інструкції 66 особами, які від-
мовляються або ухиляються від про-
філактичних щеплень, визнаються 
громадяни та неповнолітні діти, а 
також окремі категорії працівників у 
зв’язку з особливостями виробни-
цтва або виконуваної ними роботи, 
які необґрунтовано відмовились від 

профілактичного щеплення, перед-
баченого Календарем профілактич-
них щеплень в Україні, затвердже-
ним наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 16.09.2011 № 
59, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 10 жовтня 2011 року 
за № 1159/19897.

Відповідно до 2.2 Інструкції 66 
право внесення подання про відсто-
ронення від роботи або іншої діяль-
ності надано головному державному 
санітарному лікарю України, його 
заступникам, головним державним 
санітарним лікарям Автономної 
Республіки Крим, областей, міст 
Києва, Севастополя та їх заступни-
кам, головним державним санітар-
ним лікарям водного, залізничного, 
повітряного транспорту, водних 
басейнів, залізниць, Міністерства 
оборони України, Міністерства вну-
трішніх справ України, Адміністрації 
Державної прикордонної служби 
України, Державної пенітенціарної 
служби України, Державного управ-
ління справами, Служби безпеки 
України та їх заступникам, іншим 
головним державним санітарним 
лікарям та їх заступникам, а також 
іншим посадовим особам державної 
санітарно-епідеміологічної служби, 
що уповноважені на те керівниками 
відповідних служб.

Пунктом 2.5 Інструкції 66 визна-
чено, що подання про відсторонен-
ня від роботи або іншої діяльності 
складають у двох примірниках, один 
з яких направляється роботодавцю, 
що зобов’язаний забезпечити його 
виконання, а другий зберігається 

у посадової особи, яка внесла по-
дання.

Подання про відсторонення від 
роботи або іншої діяльності склада-
ється за формою згідно з додаток 1 
до Інструкції 66.

Згідно з пунктом 2.7 Інструкції 
66 термін, на який відсторонюється 
особа, залежить від епідеміологіч-
них показань та встановлюється 
згідно з додатком № 2 до цієї Ін-
струкції.

Частиною другою статті 19 Кон-
ституції України встановлено, що 
органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх поса-
дові особи зобов'язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституці-
єю та законами України.

Отже, посадові особи державної 
санітарно-епідеміологічної служби 
зобов’язані вносити подання про 
усунення працівників від роботи у 
визначений законодавством спосіб.

Відповідно вказаному, за від-
сутності у роботодавця належним 
чином оформленого подання відпо-
відної посадової особи державної 
санітарно-епідеміологічної служби, 
відсторонення ним від роботи пра-
цівника, який відмовляється або 
ухиляється від профілактичних ще-
плень, вбачається неправомірним.

Це роз’яснення має інформацій-
них характер, не є нормативно-пра-
вовим актом та не встановлює норм 
права.

Департамент правового 
захисту апарату Федерації 

профспілок України

ВІДБУВСЯ СЕМІНАР ДЛЯ ЧЛЕНСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ ФПУ З ФІНАНСОВИХ 
ПИТАНЬ
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В
ідділенням НСПП в Харків-

ській області здійснювали-

ся заходи у напрямку поліп-

шення стану соціально-трудових 

відносин на підприємствах об-

нання положень колективного 

договору. На сьогоднішній день 

колективний трудовий спір 

(конфлікт) знято з обліку, як 

врегульований; 

- між найманими працівни-

ками 4 структурних підрозділів  

Харківського учбово-виробни-

чого підприємства №2 Укра-

їнського товариства глухих та 

дових спорів (конфліктів) на 

підприємствах, співробітника-

ми відділення постійно ведеть-

ся моніторинг стану соціаль-

но-трудових відносин, прово-

ду «Харківський академічний 

Російський драматичний театр 

імені О.С. Пушкіна», Комуналь-

ного підприємства «Харківська 

обласна філармонія», Облас-

репрезентативності та підтвер-

джена репрезентативність:

- Об’єднання профспілок 

Харківської області;

- Харківської обласної орга-

ІНФОРМАЦІЯ про діяльність відділення Національної служби 
посередництва і примирення в Харківській області за 2021 рік

Р
обота Індустріальної районної організа-

ції профспілки працівників освіти і науки 

України спрямована на реалізацію завдань, 

пов’язаних із дотриманням в закладах освіти 

норм діючого законодавства з метою створен-

ня належних умов праці, забезпечення гідного 

статусу педагогічних та інших працівників за-

кладів, підвищення рівня соціально-економічно-

го захисту працюючих. Невід’ємною складовою 

роботи районного комітету є підвищення ролі 

первинних профспілкових організацій, розвиток 

творчої діяльності та ініціативи профспілкових 

комітетів, мотивацію профспілкового членства, 

виконання Закону України «Про професійні спіл-

ки, їх права та гарантії діяльності».

Одним із шляхів посилення мотивації проф-

спілкового членства є вдосконалення системи 

оперативного інформування кожної первинної 

профспілкової організації та спілчан про керівні 

документи та інформаційні матеріали ФПУ, ЦК 

Профспілки, обласної та районної організації 

профспілки через використання можливостей 

Інтернет-ресурсів (ZOOM, вайбер, електронна 

пошта), засобів масової інформації, друкованих 

та інтернет-видань, інформаційні профспілкові 

куточки в кожному закладі  освіти.

Стратегічним і пріоритетним напрямом діяль-

ності районної організації профспілки є проф-

спілкове навчання, підвищення професійного 

рівня активу, особливо з головами ПК, яких об-

рано вперше. 

На нарадах голів профспілкових комітетів за-

кладів освіти району обговорюються питання 

щодо соціально-економічного захисту членів 

профспілки: попередній та остаточний розподіл 

педагогічного навантаження, атестація та тари-

фікація педагогічних працівників, графік щоріч-

них основних, додаткових відпусток, розподіл 

грошової винагороди за сумлінну працю, на-

дання премій, виконання комплексних заходів з 

охорони праці та колективних договорів в цілому, 

проведення звітної кампанії в первинних проф-

спілкових організаціях, зміни в законодавстві, 

дії Профспілки, надаються методичні поради та 

рекомендації щодо ведення профспілкової до-

кументації, розглядаються питання формування 

видатків на освіту, виконання колективних до-

говорів, своєчасної виплати заробітної плати та 

виплат, передбачених статтею 57 Закону України 

«Про освіту», дотримання вимог охорони праці, 

оздоровлення членів профспілки та їх дітей.

Президією районного комітету на засіданнях 

вивчаються питання виконання законів України, 

спільної роботи адміністрації і профспілкових 

комітетів закладів освіти району, громадського 

контролю, організації оздоровлення та відпо-

чинку тощо.

Профспілковий актив, відповідно до своїх прав 

і повноважень, здійснює громадський контроль 

за дотриманням чинного законодавства з питань 

нормування і оплати праці, надання щорічних 

основних та додаткових відпусток.

На початку нового 2021-2022 навчального 

року профспілковий актив  ініціював ведення 

колективних переговорів щодо переукладання 

нових колективних договорів на 2021-2025 роки. 

На сьогодні в районі закінчена колдоговірна 

кампанія. В усіх 47 закладах освіти проведена 

кропітка робота по укладанню колективних до-

говорів та Районної угоди. Колективні договори 

та Районна угода повною мірою враховують по-

ложення Генеральної, Галузевої та Регіональної 

угод, передбачають умови соціально-економіч-

них та трудових відносин між адміністраціями 

закладів освіти та працівниками.

Організація роботи з охорони праці прово-

диться згідно зі сформованими планами. Розро-

блена документація з питань дотримання безпе-

ки та охорони праці. Працівники мають посадові 

інструкції, вчасно проводяться всі види інструк-

тажів з охорони праці, які реєструються у відпо-

відних журналах встановленого зразка.

Згідно плану роботи районний комітет разом 

зі службою охорони праці Управління освіти про-

водить у квітні місяці щорічний огляд-конкурс з 

охорони праці серед закладів освіти Індустріаль-

ного району та тиждень з охорони праці до Всес-

вітнього дня охорони праці.

В усіх членських організаціях щорічно розро-

бляються комплексні заходи щодо профілактики 

виробничого травматизму та професійних за-

хворювань, підвищення існуючого рівня охорони 

праці. Керівники закладів освіти щорічно звіту-

ють перед трудовими колективами про реаліза-

цію цих заходів. 

Не менш важливою ланкою роботи профспіл-

кового активу району є оздоровлення праців-

ників та їх дітей. Членам профспілки надаються 

санаторно-курортні путівки з 40% компенсацією 

вартості путівки за рахунок Харківської обласної 

організації профспілки та первинних організа-

цій профспілки закладів освіти, а також дітям до 

оздоровчих таборів з 35% компенсацією. Нада-

ється профспілкова виплата членам профспілки 

у зв`язку з тривалими захворюваннями, склад-

ними операціями або медичними обстеження-

ми.

Значна робота проводиться для задоволення 

культурних та соціальних інтересів членів проф-

спілки.

Уже традиційно райком профспілки разом з 

Управлінням освіти адміністрації Індустріально-

го району напередодні Дня Перемоги відвідують 

вдома ветеранів Другої світової війни з вітан-

нями та врученням грошової допомоги. До дня 

Матері надається профспілкова виплата багато-

дітним матерям.

Щорічно організовуються для членів проф-

спілки закладів освіти району зустрічі з акторами 

театрів до свята 8 березня та до Дня працівників 

освіти.

Кожного року організовуються поїздки, виїзні 

семінари для профлідерів, членів профспілки, 

керівників закладів освіти та працівників Управ-

ління освіти.

Постійну турботу проявляє наша профспілко-

ва організація і про дітей членів профспілки. До 

новорічних та різдвяних свят дітям до 14 років 

за рахунок профспілкового бюджету щорічно 

закуповуються кондитерські вироби, надаються 

квитки до театрів ім. Шевченка, Постскриптум, У 

дві руки, Планетарію, цирку.

Листування та переговори із керівниками різ-

них рівнів влади з приводу фінансування галузі 

для забезпечення її розвитку, створення праців-

никам гідних умов праці та відпочинку, виконан-

ня усіх пільг та гарантій, передбачених діючим 

законодавством України – окремий напрям ді-

яльності нашої профспілки.

Сьогодні наша галузева профспілка пови-

нна активізувати свою діяльність, спрямовану 

на безумовне виконання конституційних гаран-

тій держави щодо доступності і безоплатності 

освіти, її подальший розвиток, стати рушійною 

силою у забезпеченні гідного статусу педагога.

Григорій ЖАДЬКО,

голова, Індустріальної районної організації 

профспілки працівників освіти і науки 

України

З досвіду роботи Індустріальної 
районної організації профспілки
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е с а у соц а о рудо

відносин на підприємствах об-

ласті та розвитку соціального 

діалогу; проводилася робота 

по прогнозуванню колективних 

трудових спорів, їх запобіганню 

та сприянню своєчасному ви-

рішенню; виконувалися задачі у 

напрямі підвищення рівня пра-

вової культури сторін соціаль-

но-трудових відносин та інфор-

мування громадськості з питань 

виконання Закону України «Про 

порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» і 

Закону України «Про соціальний 

діалог в Україні».

Впродовж 2021 року відді-

лення сприяло врегулюванню 

22 колективних трудових спорів 

(конфліктів), в тому числі 21 ко-

лективного трудового спору на 

території Харківської області, 

1- на території Луганської об-

ласті, а саме:

- між найманими працівника-

ми КП «Харківські теплові мере-

жі» та адміністрацією КП «Хар-

ківські теплові мережі» щодо 

погашення боргу із виплати 

заробітної плати та дотриман-

ня термінів виплати заробітної 

плати, які визначені колектив-

ним договором підприємства. 

На сьогоднішній день колектив-

ний трудовий спір (конфлікт) 

знято з обліку, як врегульова-

ний;

- між найманими працівника-

ми та адміністрацією Казенного 

підприємства «Зміївський ре-

монтний енергомеханічний за-

вод» стосовно невиконання  за-

конодавства про працю, зокре-

ма погашення заборгованості із 

виплати заробітної плати;

- між найманими працівни-

ками Коропівського природо-

охоронного відділення Наці-

онального природного парку 

“Гомільшанські ліси” та адміні-

страцією Національного при-

родного парку “Гомільшанські 

ліси” стосовно встановлення 

нових або зміни існуючих соці-

ально-економічних умов праці 

та виробничого побуту, вико-

( о ф ) з о з об у,

врегульований; 

- між найманими працівни-

ками 3 цехів Філії  “Теплое-

лектроцентраль” ТОВ “ДВ На-

фтогазовидобувна компанія” 

та адміністрацією ТОВ «ДВ На-

фтогазовидобувна компанія» 

щодо виконання положень ко-

лективного договору;

- між найманими працівника-

ми цеху ковальсько-пресового 

виробництва та адміністрацією 

ПАТ “Харківський підшипнико-

вий завод” стосовно погашен-

ня заборгованості із виплати 

заробітної плати (на сьогод-

нішній день вимога виконана) 

та порушення термінів виплати 

поточної заробітної плати);

- між найманими працівни-

ками 7 структурних підрозділів 

Державної екологічної інспекції 

у Харківській області та Дер-

жавною екологічною інспекцією 

України,зокрема, через питан-

ня встановлення працівникам 

відділів та секторів розмірів по-

садових окладів у відповідності 

до Схеми посадових окладів 

на посадах державної служ-

би, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 

18.01.2017 року №15. На сьо-

годнішній день колективні тру-

дові спори (конфлікти) знято з 

обліку, як врегульовані;

- між найманими працівника-

ми та адміністрацією ДП «Хар-

ківський завод транспортного 

устаткування» стосовно неви-

конання  законодавства про 

працю, зокрема своєчасної ви-

плати заробітної плати;

- між найманими працівни-

ками маркетингового підроз-

ділу Обласного комунального 

закладу «Харківський театр для 

дітей та юнацтва» та адміні-

страцією Обласного комуналь-

ного закладу «Харківський те-

атр для дітей та юнацтва» щодо 

встановлення нових або зміни 

існуючих соціально-економіч-

них умов праці та виробничого 

побуту, а також виконання ко-

лективного договору;

о о д р є с а ра

їнського товариства глухих та 

адміністрацією Харківського 

учбово-виробничого підприєм-

ства №2 Українського товари-

ства глухих з питань виконання 

колективного договору);

- між найманими працівника-

ми відділу діловодства і канце-

лярії Харківського національ-

ного аграрного університету 

ім. В.В. Докучаєва та комісією 

з реорганізації Харківського 

національного аграрного уні-

верситету ім. В.В. Докучаєва 

стосовно невиконання  законо-

давства про працю.

Також, упродовж січня-груд-

ня 2021 року відділення сприя-

ло врегулюванню колективного 

трудового спору та стабілізації 

стану соціально-трудових від-

носин на Лисичанському ко-

мунальному спеціалізованому 

підприємстві по видобутку, об-

робці, реалізації води та очи-

щенню стоків “Лисичанськво-

доканал” м. Лисичанська Лу-

ганської області. На сьогодніш-

ній день колективний трудовий 

спір врегульовано.

Всього упродовж січня-груд-

ня 2021 року в рамках запобі-

гання виникненню колективних 

трудових спорів (конфліктів) 

відділення сприяло врегулю-

ванню 38 конфліктних ситуацій, 

попереджено виникнення 20 

колективних трудових спорів. 

Станом на 01.01.2022 року на 

обліку відділення з метою запо-

бігання виникненню колектив-

них трудових спорів (конфлікті) 

залишається 18 конфліктних 

ситуацій. Найпоширенішою 

причиною виникнення розбіж-

ностей між сторонами є забор-

гованість із виплати заробітної 

плати. В рамках запобігання 

виникненню колективних тру-

с о ор с а у соц а

но-трудових відносин, прово-

дяться узгоджувальні зустрічі, 

надаються консультації та 

роз’яснення стосовно застосу-

вання Закону України «Про по-

рядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)», 

забезпечується взаємодія із 

представниками органів ви-

конавчої влади та місцевого 

самоврядування, об’єднань ро-

ботодавців та профспілок.

Упродовж 2021 року на тери-

торії Харківської області не за-

фіксовано страйків, що прово-

дились у відповідності до вимог 

Закону України «Про порядок 

вирішення колективних трудо-

вих спорів (конфліктів)», протеі 

відбулось 10 акцій протесту, 

пов’язані із соціально-трудови-

ми відносинами, зокрема: 

- 4 акції у формі вуличних по-

ходів проведено працівниками 

ДП “Завод “Електроважмаш” 

(вимога: погашення боргу із ви-

плати заробітної плати); 

- працівниками Харківського 

державного авіаційного вироб-

ничого підприємства (вимоги: 

вирішення питання погашення 

заборгованості із виплати за-

робітної плати, відновлення ви-

робничої діяльності підприєм-

ства, вираз недовіри генераль-

ному директору ХДАВП); 

- працівниками Комунального 

некомерційного підприємства 

“Валківська центральна район-

на лікарня” (вимога: забезпе-

чення виплати заробітної плати 

своєчасно та у повному обсязі з 

усіма необхідними виплатами);

Проведено 3 акції у формі мі-

тингу - працівниками Обласно-

го комунального підприємства 

«Харківський державний ака-

демічний театр ляльок ім. В.А. 

Афанасьєва, Обласного кому-

нального закладу «Харківський 

державний академічний Україн-

ський драматичний театр ім. Т.Г. 

Шевченка», Обласного кому-

нального закладу Харківський 

академічний театр музичної 

комедії, Комунального закла-

о о д р є с а ар с а

обласна філармонія», Облас-

ного комунального закладу 

«Харківський театр для дітей 

та юнацтва» (вимоги: забезпе-

чення своєчасної та в повному 

обсязі виплати заробітної пла-

ти; забезпечення фінансуван-

ня театрів, підпорядкованих 

Харківській обласній раді, на 

рівні 2020 року); працівниками 

Комунального некомерційного 

підприємства “Валківська цен-

тральна районна лікарня” (ви-

мога: забезпечення виплати 

заробітної плати своєчасно та у 

повному обсязі з усіма необхід-

ними виплатами); працівника-

ми Харківського національного 

університету будівництва та 

архітектури м. Харкова (вимо-

га: не допустити злиття універ-

ситету з іншим закладом вищої 

освіти м. Харкова).

Проведено 2 акції у формі 

зборів - працівниками Кому-

нального некомерційного під-

приємства “Куп`янське тери-

торіальне медичне об’єднання 

Куп`янської  міської ради Хар-

ківської області» (вимоги: за-

безпечення виплати заробітної 

плати своєчасно та у повному 

обсязі з усіма необхідними ви-

платами; матеріально-технічне 

забезпечення закладу); праців-

никами КП “Харківський метро-

політен” (вимоги: забезпечення 

погашення заборгованості із 

виплати заробітної плати, ви-

плата заробітної плати своє-

часно та у повному обсязі).

1 акція у формі пікетування 

проведена працівниками АТ 

“Завод “Електроважмаш”  (ви-

мога: виплата заробітної плати 

своєчасно та у повному обсязі).

Відділення продовжує робо-

ту по здійсненню оцінки відпо-

відності критеріям репрезента-

тивності суб’єктів сторін проф-

спілок і організацій роботодав-

ців на територіальному рівні 

відповідно до положень Закону 

України «Про соціальний діалог 

в Україні». Прийнято рішення 

про відповідність критеріям 

ар с о об ас ;

- Харківської обласної орга-

нізації профспілки працівників 

охорони здоров’я України;

- Об’єднання організацій ро-

ботодавців Харківської області 

«Граніт»;

- Об’єднання організацій ро-

ботодавців Харківщини.

Відділенням НСПП в Харків-

ській області з метою забез-

печення результативності у 

напрямку врегулювання роз-

біжностей між сторонами здій-

снюється цілий ряд заходів 

щодо вивчення, узагальнення 

та виявлення ускладнень стану 

соціально-трудових відносин 

на підприємствах Харківської 

області. Виконання заходів дає 

можливість своєчасно стабілі-

зувати стан соціально-трудо-

вих відносин на проблемних 

підприємствах. 

За вагомий внесок в запобі-

гання виникненню колективних 

трудових спорів (конфліктів), 

сприяння їх своєчасному ви-

рішенню, підвищення правової 

культури сторін соціально-тру-

дових відносин та з нагоди 23-ї 

річниці від дня утворення Націо-

нальної служби посередництва 

і примирення Почесною Грамо-

тою Національної служби посе-

редництва і примирення наго-

роджені голова Харківської об-

ласної організації Профспілки 

працівників соціальної сфери 

України Пластун Л.В., заступ-

ник голови Харківської облас-

ної організації профспілки пра-

цівників освіти і науки України, 

арбітр НСПП Борисенко С.О. та 

Подякою Національної служби 

посередництва і примирення 

нагороджена завідувач відді-

лу з правової роботи Обласної 

організації Профспілки праців-

ників житлово-комунального 

господарства, місцевої про-

мисловості, побутового обслу-

говування населення України, 

арбітр НСПП Алтухова Г.А.  

За інформацією 

відділення НСПП в 

Харківській області
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Вітаємо з Днем народження!
СТЕПАНЕНКА Валерія Васильовича - секретаря Харків-

ської обласної ради голів профкомів профспілки авіабудівників 

України.

УСПЕНСЬКУ Ларису Геннадіївну - голову обласної орга-

нізації Профспілки працівників житлово-комунального госпо-

дарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування 

населення України.

Відбулося засідання ради 

Харківської обласної орга-

нізації ФСТ «Спартак» щодо 

підбиття підсумків року і ого-

лошення планів та завдань 

на 2022 рік. На нараді були 

присутні члени ради, голови 

обласних організацій (проф-

спілок) та заступник ОПХО.

Протягом 2021 року органі-

зація свою роботу направляла 

на виконання заходів Націо-

нальної стратегії з оздоровчої 

рухової активності в Україні 

«Рухова активність - здоровий 

спосіб життя - здорова нація" 

на період до 2025 року та Стра-

тегії розвитку фізичної культури 

і спорту на період до 2028 року; 

розвитку дитячо-юнацького 

спорту, спорту вищих досяг-

нень, спорту серед ветеранів, 

дітей з інвалідністю та програм 

Олімпійського комітету Украї-

ни.

Щодо реалізації Стратегії 

розроблено план заходів на 

2021-2022рр.; одним з її пунктів 

є підписання Угод/Договорів 

про співпрацю з обласними, 

первинними профспілковими 

організаціями та спортивними 

клубами.

Також розпочато роботу з 

новоутвореними територіаль-

ними громадами, підписано 4 

угоди на співпрацю в галузі фі-

зичної культури і спорту. Хоча 

на заваді карантинні обмежен-

ня, організація робить усе мож-

ливе, аби укладання важливих 

угод відбувалися з їх дотриман-

ням.

У минулому 2021 році «Спар-

так» організував і урочисто про-

вів такі масштабні заходи, як ІІ 

етап Всеукраїнської спартакі-

ади серед депутатів усіх рівнів 

та спартакіади серед держав-

них службовців; чемпіонат ХОО 

ФСТ «Спартак» з міні-футболу  

серед профспілкової молоді; 

Територіальні змагання серед 

консульських установ та іно-

земних представництв; Зма-

гання зі спортивних танців та 

захід нового формату - Спарта-

кіаду серед військовослужбов-

ців вч А4104 у м. Чугуїв.

Протягом року щомісяця АТ 

«Харківгаз» проводила етапи 

власної спартакіади профспіл-

ки працівників підприємства у 

співпраці з ФСТ.

На засіданні Ради звітувала 

Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа СТ «Спартак»; 

проблемами та досягненнями з 

членами ради поділився дирек-

тор – Ігор Туник. Після промови 

обговорювали, доповнювали та 

затвердили календарний план 

«ДОСЯГЛИ І ДОСЯГНЕМО ЩЕ БІЛЬШЕ»: ХОО ФСТ 
«СПАРТАК» ПРО 2021 ТА ПЛАН НА МАЙБУТНЄ

спортивно-масових та  фізкуль-

турно-оздоровчих заходів на 

2022 рік, згідно з яким наразі 

працює організація.

Підбили підсумки щорічного 

огляд-конкурсу на кращу по-

становку фізкультурно-оздо-

ровчої і спортивної роботи се-

ред галузевих профспілок та 

організацій ХОО ФСТ «Спартак» 

за 2021 рік. За його підсумками 

було нагороджено переможців 

серед обласних організацій:

Профспілку працівників АТ 

«Харківгаз» серед первинних 

профспілкових організацій:

І місцем – ПО ГПУ «Шебелин-

кагазвидобування» (596 очок);

ІІ місцем – ППО Шебелинське 

ВБР (380 очок);

ІІІ місцем – ППО Укр НДІ газу 

(318).

Голова, Игор Богданов за-

пропонував членам Об’єднання 

профспілок Харківської області 

взяти участь у новому проєкті 

товариства «Весняний бал», де 

поставлена ціль організувати 

навчання танцям та виконати 

«Вальс» і «Полонез». Захід за-

плановано на березень 2022 

року. Наразі триває збір інфор-

мації про кількість учасників і 

підготовка до тренувань.

Попри всі обмеження, у 2021 

році ми безперечно досягли не-

абиякого успіху. Я не маю сум-

нівів, що 2022 рік принесе нам 

ще більше можливостей розви-

тку і цікавих пропозицій!» - за-

значив голова. 

Валерія БОЖКО,

фахівець-практикант 

обласної організації 

РЕГІОНАЛЬНА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВІТАЄ ДІТЕЙ 
СПІВРОБІТНИКІВ З НОВОРІЧНИМИ 
СВЯТАМИ

Щороку від Новорічних свят малеча і дорослі очікують 

чогось надзвичайного, доброго, радісного і чарівного. Діти 

чекають на подарунки, пишуть листи з бажаннями Діду Мо-

розу та з нетерпінням сподіваються на їх виконання.    

Для Регіональної профспілкової організації вже стало доброю 

традицією вітати до Новорічних свят дітей співробітників солод-

кими подарунками та дарувати їм святкові враження та емоції.  

Так, в цьому році було закуплено та передано співробітникам ор-

ганів та установ Північно-Східного міжрегіонального управління 

понад 3700 солодких подарунків. 

Крім того, Регіональною профспілковою організацією Північно-

Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримі-

нальних покарань та пробації Міністерства юстиції для дітей спів-

робітників органів та установ Північно-Східного міжрегіонального 

управління було заплановано низку святкових заходів: відвідання 

Новорічних вистав театру «Мадригал» та парку «Фентезі». Так, 27 

грудня та 03 січня для дітей співробітників було влаштовано пере-

гляд вистав «Експрес в країну мрій» та «Добрий драйвовий друг». 

1100 глядачів мали змогу доторкнутися до чарівної новорічної каз-

ки та отримати святковий настрій і позитивні емоції.

Без уваги не залишилися і дорослі. 550 співробітників установ 

Північно-Східного міжрегіонального управління 14 січня  мали 

змогу відвідати виставу театру «Мадригал». Комедія «Який бов-

і б б і і і

В АТ «ХАРКІВГАЗ» СТАРТУВАЛА 
ЩОРІЧНА СПАРТАКІАДА
тисячі років. Її батьківщиною 

вважається Індія, а перси внесли 

у гру правила, які зараз вважаться 

офіційними. Протягом століть гра в 

шахи вважалася азартною, а київські 

ченці та літописці засуджували її як 

гріховну та забороняли православ-

ним християнам брати участь у ша-

хових поєдинках. Лише в середині 

години, а остання партія на змаганнях ста-

ла найнапруженішою.

Такий вид шахової гри обрали, тому що 

від гравців потрібен швидший розраху-

нок варіантів ходів, ніж у звичайних шахах. 

Працівники АТ «Харківгаз» мали змогу не 

лише зайнятися вправами для розуму, але 

й продемонструвати свої вміння критично-

го мислення, аналізу та стратегічного пла-
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змогу відвідати виставу театру «Мадригал». Комедія «Який бов-

дур» розповідає про любов, дружбу, теплі людські відносини та 

непередбачувані повороти долі. Глядачі були вражені динаміч-

ним дійством, яскравими костюмами та декораціями, і, як за-

вжди, майстерною грою акторів.  

Жанна НАДТОЧІЙ,

фахівець з організаційно-масової роботи РПО ПСМУ

Відповідно до спортивного календаря 

підприємства, в 2022 році працівники 

компанії проведуть внутрішні турніри 

з 12 видів спорту. Кожного місяця 

працівники АТ «Харківгаз» будуть зма-

гатися з футболу, волейболу, плавання, 

легкої атлетики, веслування на байдар-

ках тощо.

Спортивні турніри проводяться за ініціативи 

профспілки працівників газової компанії, пер-

ший з них – найвідоміша у світі логічна гра у 

шахи – пройшла у середу, 26 січня.

Історія шахів налічує близько півтори 

хових поєдинках. Лише в середині 

ХІХ століття гра в шахи перетворилася на 

міжнародний вид спорту.

Сьогодні Україна може похвалитися 

вправними шахістами, відомими на весь 

світ, а Харківська область «виховала» чима-

ло міжнародних гросмейстерів та майстрів. 

До них сміливо можуть доєднатися й 

працівники АТ «Харківгаз» – настільки ви-

довищним та складним виявився турнір на 

спартакіаді.

Кожний територіальний підрозділ пред-

ставляли по два гравці, які змагалися у 

швидких шахах. Бліц-турнір тривав більше 

го мислення, аналізу та стратегічного пла-

нування.

У підсумку переможцями компанії стали:

1 місце – Олексій Юрков (головне 

підприємство);

2 місце – Олександр Святаш (Чугуївське 

відділення);

3 місце – Юрій Крайник, (Мереф’янське 

відділення).

Вже у лютому команди АТ «Харківгаз» 

зустрінуться на змаганнях з динамічних 

квест-ігор. Пишаємося нашим колек-

тивом та бажаємо удачі кожній команді 

працівників компанії!

У ТЕТЯНИН ДЕНЬ
У день святої Тетяни свій 

70-річний ювілей святкує Си-

дельнікова Тетяна Степанівна 

– головний бухгалтер Новоба-

варської та Холодногорської ра-

йонних організацій профспілки 

працівників охорони здоров’я 

України. Вже понад 40 років Те-

тяна Сидельнікова працює у га-

лузевій профспілці. Їй притаманні активна життєва позиція, 

бездоганне виконання професійних обов’язків, вона заре-

комендувала себе грамотним, відповідальним фахівцем.

Продовжується реформування медичної галузі, постійно від-

буваються зміни в нормативній базі щодо бухгалтерського облі-

ку, тому Тетяна Сидельнікова прискіпливо та старанно, а голо-

вне-своєчасно відслідковує усі запропоновані зміни у законо-

давстві та впроваджує їх у роботу. Щоденно застосовує новітні 

інформаційні технології, сприяє мотивованому профспілковому 

членству, є активним учасником профспілкових заходів.

За багаторічну плідну працю щодо розбудови профспілкового 

руху Тетяна Степанівна неодноразово нагороджувалася Почес-

ними Грамотами ФПУ, обласної галузевої профспілки, а також 

нагороджена головною профспілковою нагородою – нагрудним 

знаком ФПУ «Профспілкова відзнака».

Обласний комітет галузевої профспілки щиро вітає Тетяну 

Степанівну з ювілейним днем  народження. Посада головного 

бухгалтера вимагає великого досвіду, великих знань та багато 

терпіння. Всім цим Ви, шановна Тетяна Степанівно, безумовно 

володієте. Щиро бажаємо Вам легкості в роботі, нехай цифри і 

рахунки не стомлюють, а бухгалтерський облік ведеться успіш-

но. Нехай баланс завжди сходиться, сальдо буде тільки позитив-

ним, а фінансові звіти завжди -  без помилок. Сподіваємось, що 

форми звітності та ставки податків будуть змінюватися набагато 

рідше. Нехай податкова ніколи не буде для Вас страшним сном, а 

робота у світі цифр та грошей завжди буде в задоволення!

Інна СЧАСТНА, Головний бухгалтер ХООППОЗУ

Н
овій рік розпочався свят-

куванням 75-річного 

ювілею голови профспіл-

кової організації працівників 

Харківського національного 

медичного університету , члену 

обласного комітету галузевої 

профспілки Ющенка Леоніда 

Павловича. В університеті Ле-

онід Павлович працює з 1983 

року і вже 35 років очолює 

профспілкову організацію най-

старішого медичного універ-

ситету-флагману медичної 

освіти. Леонід Павлович дуже 

відповідально відноситься до 

своєї роботи, що завжди ви-

кликало щиру повагу та всіляку 

підтримку з боку ректорату та 

трудового колективу. Жоден 

напрямок статутної діяльності 

не залишається поза його ува-

ги.

 Наприкінці минулого року 

на зборах трудового колекти-

ву обговорювалося виконан-

ня колективного договору. У 

своїй доповіді Леонід Павло-

вич приділил увагу питанням 

соціально-економічного за-

хисту спілчан, охороні їх праці 

та здоров’я, правозахисній 

роботі. Обговорювалось акту-

альне питання попередження 

спалаху коронавірусної інфек-

ції, обов’язкової вакцинації ви-

кладачів, було зазначено, що 

для матеріальної підтримки 

перехворівших на COVID-19 з 

профспілкового бюджету  було 

направлено понад 650 тис. грн.

Завдяки співпраці з керів-

ництвом університету з ме-

тою покращання умов праці 

та безпеки працівників в 2021 

році адміністрацією закладу 

було виділено 1,5 млн. грн., що 

були витрачені на придбання 

спецодягу, миючих засобів, 

вогнегасників та інші нагаль-

ні потреби, забезпечувалося  

проведення обов’язкових про-

філактичних медичних оглядів 

осіб, що працюють в шкідливих 

умовах.

Велика увага приділялася 

оздоровленню працівників: у 

клінічних санаторіях «Березів-

ські мінеральні води», «Роща» 

оздоровлено майже 30 праців-

ників з оплатою 50%  вартості 

путівки за рахунок бюджету 

профспілок. Не зважаючи на 

карантинні обмеження проф-

спілковому комітету вдалося 

організувати влітку  трьоден-

ний виїзд 54 співробітників та 

їх дітей на Арабатську стрілку. 

Крім того 31 дитина була оздо-

ровлена в дитячих оздоровчих 

таборах з оплатою 50%  вар-

тості путівки профспілками.  

Також  постійно здійснюва-

лась матеріальна підтримка 

спілчан, які потребували допо-

моги у зв’язку з хворобами або 

несприятливими сімейними 

обставинами. Протягом року 

таку допомогу від профкому 

отримали понад 400 праців-

ників.

Нажаль, карантинні обме-

ження дещо ускладнили про-

фкому проведення культур-

но-масової  роботи. Але, не 

зважаючи на це, все ж вдалося 

організувати 5 екскурсій по ви-

значним місцям Харківщини та 

поза її межами, 4 культпоходи 

в театр, підтримати виклада-

чів, художників-аматорів, що  

демонстрували свої твори у 

виставочному залі Харківсько-

го художнього музею, а також 

учасників конкурсу фото - ро-

бот, в якій взяли участь не тіль-

ки працівники, але й студенти

Завдяки підтримці профкому 

діти співробітників університе-

ту отримали новорічні пода-

рунки та мали змогу відвідати 

новорічні вистави. 

За багаторічну плідну пра-

цю, вагомий особистий вклад 

в розбудову профспілкового 

руху та з нагоди ювілею Ющен-

ко Леонід Павлович був наго-

роджений Почесними грамо-

тами Профспілки працівників 

охорони здоров’я та обласного 

комітету галузевої профспіл-

ки. Щиро вітаємо поважного 

ювіляра та бажаємо подальшої 

активної профспілкової діяль-

ності та міцного здоров’я!

Тетяна ПУСТОВОЙТ, 

заступник голови обласної 

галузевої профспілки
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