
ПОЗИЦіЯІнформаційний бюлетень   ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО  ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ
лю

ти
й 

20
21

 р
.

Профспілк
ова

Україна, як відомо, 
на конституційному рів-
н і  проголосила себе 
соціальною та правовою 
державою, де вищою 
цінністю є особистість та 
її права. На реалізацію 
цих базових принципів 
повинна бути спрямова-на 
діяльність всіх інсти-туцій 
суспільства. 

Однак профспілки, як 
наймасовішу громадську 
організацію трудящих, не 
може не турбувати, що в 
реальному житті держава 
не створює належних 
умов для забезпечення 
гідного життя більшості 
громадян та соціальної 
справедливості в краї-
ні. Останнім часом прір-
ва  м іж  с оц іальними 
групами у доступі до 
економічних, соціальних, 
освітніх та інших ресур-
сів катастрофічно зрос-
тає. Кілька відсотків най-

заможніших громадян 
зосередили сьогодні у 
своїх руках більшість 
національного багатства. 
Все нагляднішим стає 
й засилля олігархічних 
структур, які не мають 
нічого спільного з інте-
ресами України та ї ї 
громадян. Всі ці перекоси 
викликають невдоволен-
ня трудящих,  всього 
суспільства. 

Цього року в Україні 
Всесвітній день соці-
альної справедливості 
проходитиме на фоні 
соціально-економічної 
кризи, спричиненої як 
внутрішніми факторами, 
так і пандемією COVID-19, 
наслідки якої негативно 
вплинули на здоров’я, 
зайнятість, доходи насе-
лення, стан економіки. В 
цих умовах роботодавці 
частіше вдаються до 
порушень трудових прав 

працівників: відправляють 
їх у примусові відпустки 
без збереження заробіт-
ної плати, затримують 
виплату заробітної плати, 
проводять необґрунтова-   
ні звільнення та скорочен-
ня працівників. Додаткову 
напруженість створюють 
підвищення цін на енерго-
ресурси та тарифів на 
к ом унальн і  послуги , 
постійне зростання цін на 
найнеобхідніше, що приз-
водить до все більшого 
зубожіння населення. Як 
вижити людям? Яке їхнє 
майбутнє?  Через стрімке 
падіння виробництва 
та зайнятості, а також 
вартості праці мільйони 
українців вимушені шука-
ти кращого життя за 
кордоном. А хто ж буде 
п іднімати економіку? 
Хто буде наповнювати 
бюджети всіх рівнів? 

В Дніпропетровській 

ПрофсПілки дніПроПетровщини звернулись до 
керівництва держави

Напередодні Всесвітнього дня соціальної справедливості, який 
щороку відзначається 20 лютого, президія Дніпропетровського обласного 
об’єднання профспілок звернулась з відкритим листом до керівництва 
держави із закликом вжити невідкладних заходів задля стабілізації 
соціально-економічної ситуації, підвищення життєвого рівня населення.

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
Президії Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок до 

керівництва держави з нагоди Всесвітнього Дня соціальної справедливості
Президенту України Володимиру ЗеЛеНСьКомУ

Голові Верховної Ради України Дмитру РаЗУмКоВУ
Прем’єр-міністру України Денису ШмИГаЛю

області кількість грома-
дян,  як і  мали статус 
безробітного, за 9 місяців 
2020 року становила 
124 тис. осіб, що на 9,5 
тис. осіб більше, ніж за 
цей же період 2019 ро-                                                                                   
ку. Актуальним залиша-
ється і питання реформу-
вання системи оплати 
праці. Підвищивши рівень 
мінімальної заробітної 
плати, Уряд зробив лише 
перший крок на шляху 
встановлення соціальної 
справедливості, оскільки, 
як  показує  аналіз ,  у 
2020 році чисельність 
працюючих, що отримали 
заробітну плату в розмі-
р і  нижче  середньо ї , 
п о  о бл а с т і  с к л а д а є 
63%. А у працівників 
бюджетної сфери розмір 
середньомісячної заро-
бітної плати у 2020 році 
становив в межах від 7479 
до 9101 грн. (в середньо-
му по області – 11681 
грн.).  До цього додається 
проблема значної забор-
гованост і  з  виплати 
заробітної плати, яка по 
області станом на 1 січня 
2020 року складає 359,3 
млн грн.  Поглиблюється 
й нерівність в оплаті 
праці керівників, топ-
менеджерів та працівників 
на підприємствах, яку, 
на думку проф-
спілок, можна 
усунути шляхом 

запровадження єдиних 
підходів та забезпечення 
міжгалузевої диферен-
ціації в оплаті праці. 

Профспілки Дніпропет-
ровщини вкотре наголо-
шують, що реформа оплати 
праці має відбуватися на 
засадах справедливого 
розподілу результатів 
роботи та підвищення 
рівня оплати праці до 
європейських стандартів 
з метою зростання прес-
тижності праці українців. 
Відстоюючи принципи 
соціальної справедливос-
ті, профспілки закликають 
керівництво держави вжи-
ти невідкладних заходів 
задля стабілізації соці-
ально-економічної ситу-
ації, підвищення якості 
життя населення до рівня 
розвинених країн світу.

За дорученням 
президії,

Голова Обласного 
об’єднання профспілок

Віталій Дубіль

20 лютого 2021 р.

З наступаючим Міжнародним жіночим днем!
Любі жінки! 

Сердечно вітаємо вас з чудовим святом - 
8 Березня! Щиро бажаємо вам миру, 
щастя, здоров’я, успіхів у житті, багато 

любові та нехай у вас завжди буде весняний 
настрій!

Чоловіки Обласного об’єднання профспілок.
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На черговому засіданні 
президії Дніпропет-
ровського облпроф-

об’єднання, яке відбулося 8 
лютого, було розглянуто акту-
альні питання життєдіяльності 
профцентру.

Зокрема, йшлося про по-
дальше вдосконалення інфор-
маційної роботи. Серед ін-
шого зазначалась важливість 
взятого курсу на розширення 
присутності профспілок облас-
ті в інтернет-просторі. З цією ме-
тою налагоджене систематичне 
оновлення інформації на офіцій-
ному сайті облпрофоб’єднання 
(doop.dp.ua) та на сторінці 
у Facebook (facebook.com/
newsportal DOOP). У пер-

спективі – створенняTelegram-
каналу.

Оскільки президія прохо-
дила у традиційний День обл-
профоб’єднання учасники 
заходу (він проводився з 
дотриманням усіх карантинних 
вимог) не могли не згадати 
й про пам’ятну дату – саме                                  
8 лютого 1991 р., 30 років тому, 
було прийнято Декларацію про 
перехід тодішньої облпрофради 
на нові принципи діяльності та 
створено Міжгалузеву раду 
профспілок. Цього року, до 
речі, відзначатимуться 30-річчя 
підписання дніпропетровськими 
профспілками першої в тодішній 
УРСР Регіональної угоди з 
облвиконкомом (пізніше до неї 
приєднались й роботодавці), 
а також 115-річчя зародження 
на Придніпров’ї легального 
профспілкового руху.

Для кожної епохи, зазначив 
у своєму виступі голова Обл-
профоб’єднання Віталій Дубіль, 
були характерні свої особли-
вості, але суть діяльності проф-
спілок Дніпропетровщини не 
змінювалась ніколи – головним 
їх завданням був і залишається 
захист прав та інтересів трудя-
щих – членів профспілок. От і 
сьогодні, в період посилення 
кризових явищ, профспілки до-

биваються збереження і ство-
рення нових робочих місць, під-
вищення рівня оплати праці та 
безпечних її умов, припинення 
тарифного геноциду, сприяють 
разом із соціальними партне-
рами працевлаштуванню ви-
вільнених держслужбовців та 
працівників інших бюджетних 
галузей.

Прес-центр 
Дніпропетровського
облпрофоб’єднання.

На фото : В.Дубіль вручає  почесні 
грамоти  Облпрофоб’єднання   

головам обкомів профспілок 
автомобилістів  і шляхового 
господарства - А.Берчуку та  

держустанов - З.Бедринець.

Головний поклик – 
дбати

 Про 
трудящих

Голова облпрофоб’єднання Віталій Дубіль взяв участь 
у організованій з ініціативи обласної ради та Федерації 
організацій роботодавців Дніпропетровщини ZOOM-

конференції у форматі «круглого столу» щодо зовнішнього управління 
професійно-технічним навчанням на регіональному рівні в інтересах 
роботодавців за досвідом Німеччини. У заході, проведеному в рамках 
реалізації українсько-німецького проєкту з розширення соціального 
діалогу, крім представників облдержадміністрації та облради, 
обласного Центру зайнятості, німецького експерта Ганса Трепте, 
брали також участь представники багатьох професійних шкіл.

Учасники «круглого столу» обговорили питання вдосконалення 
підготовки кваліфікованих кадрів, шляхи поліпшення взаємодії 
навчальних закладів з роботодавцями та службою зайнятості. 
Особливо відзначалась важливість запровадження дуальної системи 
навчання, яка добре зарекомендувала себе у Німеччині.

ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ – СПІЛЬНУ УВАГУ

Як забезпечити ефективний 
соціально-економічний за-
хист працівників, подальший 

розвиток соціального діалогу та 
профспілкового руху? Що потрібно 
зробити для досягнення соціальної 
справедливості? Ці та інші актуальні 
питання в контексті підготовки проєктів 
документів чергового з’їзду ФПУ 
обговорили члени Ради ФПУ на своєму 
засіданні: про скликання VIII З’їзду 
Федерації профспілок України; про 
проєкт постанови VIIІ з’їзду ФПУ «Про 
Звіт Ради Федерації профспілок України 
про роботу у період з березня 2016 по 
березень 2021 рр.»; про Стратегію 
діяльності ФПУ на 2021–2026 роки 
«Час дій та якісних змін»; про зміни до 
Статуту Федерації профспілок України; 
про затвердження Звіту про виконання 
бюджету Федерації профспілок України 
за 2020 рік.

РАДА ФПУ 
РОЗГЛЯНУЛА 

ПРОЄКТИ 
ДОКУМЕНТІВ 

VIII ЗЇЗДУ ФПУ
16 лютого у  режимі  в ідео-
конференції у Будинку проф-
спілок на столичному Майдані 
Незалежності відбулось сьоме 
з а с і д а н н я  Р а д и  Ф е д е р а ц і ї 
профспілок України, у якому 
взяли участь й представники 
Дніпропетровщини.
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РАДА ФПУ 
РОЗГЛЯНУЛА ПРОЄКТИ                                                   
ДОКУМЕНТІВ VIII ЗЇЗДУ ФПУ

З доповіддю «Про Стратегію діяльності 
ФПУ на 2021–2026 роки «Час дій та якісних 
змін» виступив голова СПО об’єднань 
профспілок, голова ФПУ Григорій Осовий. 
Він зокрема зазначив, що Комісія Ради ФПУ 
з напрацювання пропозицій до проекту 
Стратегії вважає, що для Федерації 
профспілок України - найчисельнішого 
нац іонального  профоб ’єднання  - 
притаманним є визначення місії, пріоритетів, 

цілей і завдань у формі Стратегії, як 
загального не деталізованого плану на 
середньостроковий міжз’їздівський період.

Профспілковий лідер наголосив, що 
питання щодо спільних цілей і завдань 
виявилося найбільш дискусійним і зібрало 
чимало пропозицій при обговоренні у 
Комісії. Було вирішено не визначати 
цілі і завдання в контексті галузевих і 
територіальних проблем, що призвело 
б до дублювання програм членських 
організацій, а описати загальні для 
всіх профспілкових організацій цілі та 
завдання, акцентуючи основну увагу на 
представництві і захисті прав та інтересів 
працівників і членів профспілок. Це 
питання зайнятості, робочих місць, умов 
праці, трудових відносин, оплати праці, 
соціального страхування і соціального 
захисту, організаційного, інформаційного 
та фінансового зміцнення профспілок, 
вдосконалення профспілкової роботи.

«Ми виходимо з розуміння того, що 
ФПУ є національним профцентром з 
відповідними функціями і повноваженнями 
щодо взаємодії з зовнішніми суб’єктами 
права - органами влади, об’єднаннями 
організацій роботодавців ,  іншими 
інститутами громадянського суспільства та 
міжнародними організаціями, - підкреслив 
Григорій Осовий. - З іншого боку, ФПУ по-

винна здійснювати консолідацію в 
самому профспілковому русі, вес-
ти переговори щодо укладання 
Генеральної угоди, формування 
СПО об’єднань профспілок, профспілко-
вої сторони в НТСЕР, фондах соціального 
страхування тощо, а також забезпечувати 
роботу колегіальних органів ФПУ та коор-
динацію і об’єднання дій членських орга-
нізацій на виконання статутних завдань».

Окрім того, повідомив Голова ФПУ, у 
Стратегії ставиться завдання підвищити 
статус Академії праці, соціальних 
відносин і туризму і перетворити її з 
виключно навчального закладу для 
студент ів  на  потужний науково-
методичний і дослідницький центр з 
розвитку профспілкового руху, підготовки 
і перепідготовки профспілкових кадрів та 
активу. 

А попередня оцінка завдань засвідчує, 
що для їх виконання потрібні значні 
фінансові ресурси. Сьогодні ми бачимо 
два шляхи їх залучення: сплата внесків 
та кошти, що надходять з майнового 
комплексу ФПУ. Вбачається фінансування 
поточної діяльності здійснювати переважно 
за рахунок надходжень членських внесків, 
а дивіденди спрямовувати на спільні з 
членськими організаціями програми в 
інтересах всіх членів профспілок. Однак 
питання щодо розмірів внесків, так званого 
оплачуваного членства і представництва в 
колегіальних органах ФПУ з урахуванням 
не тільки чисельності членів профспілки, 
а й сплачених внесків на діяльність ФПУ 
потребує внесення змін до Статуту. 

Григорій Осовий підкреслив у своєму 
виступі, що Комісія Ради продовжує роботу 

і врахує всі пропозиції членських організацій 
та експертів до проєкту Стратегії.

Рада ФПУ прийняла рішення взяти за 
основу проєкт постанови VIIІ з’їзду ФПУ 
«Про Звіт Ради Федерації профспілок 
України  про роботу у період з березня 2016 
по березень 2021 рр.» і затвердила Звіт про 
виконання бюджету Федерації профспілок 
України за 2020 рік.

Дискус ія  розгорнулася навколо 
запропонованих Робочою групою Ради 
ФПУ з напрацювання пропозицій щодо змін 
Статуту Федерації профспілок України. За-
слухавши та обговоривши доповідь з цього 
питання, Рада ФПУ прийняла рішення 
доручити згаданій групі продовжити ро-
боту щодо внесення змін до Статуту ФПУ 
та розглянути це питання на черговому 

засіданні Ради ФПУ, яке планується 
провести 18 березня ц.р.. 

За матеріалами ФПУ.
На фото члени Ради ФПУ 

від Дніпропетровщини
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ПІДГОТОВЦІ 
КАДРІВ –

 СПІЛЬНУ УВАГУ

Проблеми збереження та розвитку трудового 
потенціалу, підготовки кадрів, зазначив під 
час заходу В.Дубіль, постійно знаходиться у 

полі зору президії облпрофцентру. Останніми роками 
спільно з роботодавцями та Торгово-промисловою 
палатою проведено ряд заходів, в тому числі щодо 
виділення коштів з обласного бюджету на розвиток 
профтехзакладів після того як було припинено їхнє 
фінансування з держбюджету. Приділяється увага й 
створенню належних умов проживання та харчування, 
соціальному захисту учнів, реалізації згаданого 
українсько-німецького проєкту, який сприяє вдоскона-
ленню соціального партнерства в регіоні.

Представник профспілок наголосив також на 
необхідності продовження співпраці навчальних 
закладів з органами місцевого самоврядування, бо 
останнім часом намітилась тривожна тенденція, коли 
місцева влада погоджує квоти на підготовку кадрів 
виключно для місцевих потреб мегаполісів (в основному 
– для комунальних служб), забуваючи при цьому про 
промисловість та соціальну сферу. У зв’язку з цим, 
на думку профспілок, необхідно прискорити процес 
передачі професійних шкіл до обласної власності. 

Прес-центр Дніпропетровського
облпрофоб’єднання. 

 

стор.2

19 лютого голова ПМГУ Олександр Рябко та його 
заступник Богдан Оверковський провели переговори з 
головою Федерації металургів України С.Біленьким та 
представниками промислових груп і підприємств ГМК.

Ця зустріч відбулася з ініціативи профспілки 
металургів і гірників України та була присвячена пи-
танням рівня заробітної плати працівників підприємств 
ГМК - членів ПМГУ.

За результатами обговорення учасники зустрічі до-
мовились:

- продовжити консультації щодо перегляду розмірів 
заробітних плат, зокрема диференційованого підходу 
в управлінні винагородою працівників;

- сприяти прийняттю узгоджених рішень щодо об-
ґрунтованого та справедливого рівня заробітних плат 
з метою збереження трудового потенціалу підприємств 
та підвищення рівня життя працівників галузі;

- створити галузеву двосторонню соціально-
економічну раду, перше засідання якої провести                      
19 березня 2021 у місті Києві.

За матеріалами pmguinfo.dp.ua

Зустріч соціальних 
партнерів:

на порядку денному – гідна 
зарплата працівників ГМК

На початку лютого в Будинку профспілок відбувся перший у цьому році 
семінар для фінансових працівників членських організацій та  підвідомчих 
підприємств Облпрофоб’єднання.

Зі вступним словом до його учасників звернувся голова облпрофцентру 
Віталій Дубіль, який розповів про головні напрямки роботи профспілкового штабу 
області. Зазначалась, зокрема, важливість у нинішніх непростих умовах сприян-
ня стабілізації економіки, підтримки вітчизняного товаровиробника, збереження 
робочих місц та створення належних умов праці, організаційного і фінансового 
зміцнення профорганізаций.

З новаціями та актуальними питанням бухгалтерського обліку, податкової та 
фінансової звітності профспілок учасників заходу ознайомила провідний спеціаліст 
Державної податкової Служби у Дніпропетровській області Надія Вовк.

                                                            Прес-центр Облпрофоб’єднання

ЗмІЦНюВАТи фІНАНСОВУ бАЗУ

ВиВільненим 
держслужбоВцям -   

  соціальний захист

Зважаючи на важливість питання 
їхнього соціального захисту і 
працевлаштування, до наради з 

директорами базових центрів зайнятості 
та філій ОЦЗ долучились соціальні 
партнери – голови Обласного об’єднання 
профспілок Віталій Дубіль та обласної 
профорганізації працівників держустанов 
- Зінаїда Бедринець.

Директор Дніпропетровського облас-
ного центру Вікторія Кузнецова поін-
формувала учасників наради про ство-
рення, відповідно до розпорядження 
голови облдержадміністрації від 16 
січня 2021 року, комісій з реорганізації 
райдержадміністрацій, їх завдання та 
повноваження.

 Сьогодн і  обласним Центром 
зайнятості організована співпраця з 

райдержадміністраціями, які підляга-
ють реорганізації, щодо упередження 
настання страхових випадків та 
пом’якшення негативних наслідків 
вивільнення працівників.

Під час наради директори базових цен-
трів зайнятості та філій ОЦЗ доповіли 
про результати роботи з головами комісій 
з реорганізації райдержадміністрацій, 
керівним складом та працівниками 
РДА, які підпадають під реорганізацію. 
Зокрема були проведені зустрічі, круглі 
столи, наради з керівниками райдерж-
адміністрацій для деталізації інформації 
щодо термінів та обсягів вивільнення 
працівників, проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи з працівниками.

Обговорення нагальних проблем та необхідних спільних дій у зв’язку із 
запланованим вивільнення працівників районних державних адміністрацій 
відбулось у лютому на селекторній нараді у Дніпропетровському 
обласному центрі зайнятості.

 
стор.5
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ВиВільненим 
держслужбоВцям -   

  соціальний захист

 

стор.4

З метою мін імізаці ї  ризик ів 
при масовому вивільненні 
працівників фахівці служби 

зайнятості проводять заходи, спрямо-
вані на сприяння якнайшвидшому їх 
працевлаштуванню, а саме: інформують 
про кар’єрний супровід та інші послуги; 
надають інформацію про стан ринку праці 
та вакансії, профорієнтаційні послуги; 
проводять анкетування та профілювання 
вивільнюваних з метою з’ясування їх 
професійно-кваліфікаційного складу, 
професійних уподобань, інтересів і 
компетенцій, а також потреб у подаль-
шому працевлаштуванні.

«Обласна служба зайнятості, – 
п ідкреслила ї ї  керівник Вікторія 
Кузнецова, - використовує всі ресурси 
задля підтримки та працевлаштування 

працівників, які вивільняються із район-
них державних адміністрацій. Жоден 
працівник не залишиться без уваги та 
допомоги нашої служби».

Зі свого боку представники проф-
спілок - Віталій Дубіль та Зінаїда 
Бедринець, вкотре переконавшись 
в професійності працівників служби 
зайнятості, висловились за продовження 
вкрай важливої роботи з надання 
допомоги держслужбовцям, які опи-
нились в скрутному становищі, та 
заявили про готовність до консолідації 
зусиль, спрямованих на дотримання 
чинного законодавства при вивільненні 
працівників та забезпечення їх соціаль-
ного захисту.

Прес-центр Дніпропетровського 
облпрофоб’єднання.

На початку лютого відбулася 
презентація Центру Компе-
тенцій роботодавців, заснов-

никами якого виступили Федерація 
організацій роботодавців Дніпропет-
ровщини (голова правління В.Сергєєв) 
і обласна організація роботодавців 
будівельного комплексу (її очолює 
В.Шинкевіч).

Це стало ще одним кроком у реалізації 
в регіоні за підтримки організації 
роботодавців Німеччини NORDMETALL 
українсько-німецького глобального 
проєкту розвитку соціального діалогу.

Центр Компетенцій позиціонується            
як інститут освітніх сервісів і інформа-
ційних послуг для підтримки робото-
давців, освітян та органів місцевого 
самоврядування, просування новацій 
у кадровій роботі, впровадження в 
профтехосвіті дуальної системи нав-
чання та розвитку наставництва на 
підприємствах. У презентації Центру  

взяв участь голова Обласного об’єднан-
ня профспілок В.Дубіль, який відзначив,         
що ця подія має важливе значення не 
тільки для роботодавців, а й для їхніх 
соціальних партнерів - влади і профспілок. 
Особливо – в аспекті життєдіяльності 
трудових колективів і регулювання 
соціально-трудових відносин через 
колективні договори і угоди. За словами 
профспілкового лідера, підвищення 
компетенції роботодавців повинно також 
позитивно відбитися на реалізації нової 
Територіальної угоди на 2021-2023 рр. 
між облдержадміністрацією, облрадою, 
Федерацією організацій роботодавців і 
профспілками, над проєктом якої зараз 
ведеться спільна робота. Профспілки 
області, які мають великий досвід 
підготовки профкадрів і активу, готові 
надати підтримку в діяльності Центру 
Компетенцій.

Прес-центр облпрофоб’єднання

Профілактика виробничого травматизму 
та професійної захворюваності серед 
працівників різних галузей промисловості та 

соціально-культурної сфери є одним з головних напря-
мів роботи як Обласного об’єднання профспілок, так і 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області. Проєкт нового Закону України «Про безпеку 
та здоров›я працівників на роботі» передбачає 
виявлення та завчасне усунення професійних факторів 
і професійних ризиків на підприємствах.

Зазвичай інспектори Держпраці, на відміну від тех-
нічних інспекторів та інших представників профспілок 
з питань охорони праці, під час своїх перевірок, вияв-
ляючи порушення нормативних актів з охорони праці, 
вживають адміністративних заходів до порушників та 
посадових осіб у вигляді штрафів, заборони виконан-
ня робіт, заборони експлуатації технічно несправного 
обладнання, вимагають притягнення винних до дис-
циплінарних стягнень і, навіть, направлення матеріалів 
слідчим органам. Тому роботодавці не завжди з охотою 
сприймають таких перевіряючих.

З метою більш толерантного ставлення до 
роботодавців, надання їм допомоги в питаннях охорони 
праці Держпраці запропонувало створити в областях 
групи спеціалістів з виявлення та надання пропозицій 
роботодавцям по усуненню виявлених порушень. 
Передбачається, що такі групи, за погодженням з 
роботодавцями, будуть відвідувати підприємства, 
виявляти порушення та надавати свої пропозиції, 
рекомендації по їх усуненню. При цьому не будуть 
застосовуватись ніякі санкції.

Для створення таких груп у Дніпропетровській 
області, крім своїх спеціалістів,  керівництво Головного 
управління Держпраці запросило відповідних 
спеціалістів і від Обласного об’єднання профспілок та 
Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини 
за галузевим принципом. Від обласного профоб’єднання 
було запропоновано 5 кандидатур, які представляють 
галузі господарювання з найвищими показниками 
виробничого травматизму у 2020 році.

На установчому засіданні постійно діючої групи 
був затверджений «План превентивних заходів 
робочої групи Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області на 2021 рік». Цим 
планом передбачено проведення превентивних 
заходів стосовно суб’єктів господарювання, що 
здійснюють діяльність у металургійній, машинобудівній 
промисловості, енергетичній, будівельній, транспортній 
галузях та в агропромисловому комплексі. Крім 
проведення відвідувань підприємств Планом 
передбачено також проведення тематичних нарад, 
семінарів, а також надання роз’яснень через засоби 
масової інформації.

Це є новою формою співпраці державного нагля-
дового органу з профспілками та роботодавцями. 
Маємо надію, що вона заохотить роботодавців до 
ділового співробітництва та дозволить покращити 
умови та безпеку праці на підприємствах.

П.ДОВГАНеНкО,

головний технічний інспектор праці 
Облпрофоб’єднання.

СПІВПРАЦя ТРиВАє

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО – 
НА НОВиЙ РІВЕНЬ

doop.dp.ua

Офіційний сайт 
Дніпропетровського обласного 
об’єднання профспілок 
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Випуск підготовлений прес-центром облпрофоб›єднання

У зверненні зокрема зазначається: «Шахтарі Західного 
Донбасу були учасниками і свідками не лише 
інтенсивної виїмки вугілля нашого регіону, але 

як свідчить сьогодення, ми можемо стати очевидцями 
катастрофи, що насувається для Західного Донбасу - 
закриття шахт, які є джерелом життєдіяльності наших міст 
Павлограду, Тернівки, Першотравенска і інших населених 
пунктів чисельністю більше 250 тисяч мешканців.

Не думаємо, що повне знищення вугільних підприємств 
в Україні гарантує відстрочку планетарного кліматичного 
апокаліпсису. І якщо по-чесному, ми не чекаємо трансформації 
виробництва в Західному Донбасі, обіцяної колишнім 
губернатором Дніпропетровської області Олександром 
Бондаренко, якого і слід пропав. Ми не віримо ні в які 
обіцяні державні зобов’язання, поки біля керма знаходяться 
непрофесіонали і тимчасові виконавці. Шахтарі Західного 
Донбасу завжди підтримували і підтримують державні 
засади України, добуваючи щорічно 19-20 млн тонн вугілля, 
забезпечуючи енергетичну безпеку країни. Балансові запаси 
вугілля на цій території складають більше 1 млрд тонн вугілля. 
Проте, сьогодні в Україні втрачений інтерес до вугілля, впала 
престижність шахтарської праці, а рівень заробітної плати 
працівників дозволяє тільки виживати».

Разом із закриттям шахт в регіоні, наголошується у 
документі, усе це прирікає тисячі шахтарських сімей на 
вимирання. «Просимо вас втрутитися в ситуацію, що склалася, 
і, спільно з бізнесом, не дати перетворити колись процвітаючий 
шахтарський край на депресивний, вмираючий регіон. Ми 
вам в цьому допоможемо. Сподіваємося на розуміння нашої 
загальної проблеми», - говориться у зверненні.

Прес-центр ФПУ
 (за матеріалами профспілки працівників вугільної 

промисловості України).

На ЗаХІДНомУ ДоНБаСІ 
КРИТИЧНа СИТУаЦІЯ. 
ПРоФСПІЛКИ 
ЗВеРНУЛИСЯ До 
КеРІВНИЦТВа УКРаЇНИ

Президія Дніпропетровської територіальної 
організації профспілки працівників вугільної 
промисловості України направила до Президента 
України та глави уряду звернення щодо критичної 
ситуації, яка склалась на Західному Донбасі.

Близько 6 годин фінансисти 
різних ланок профспілки ЖКГ, 
МП, ПОН з Дніпропетровщини 

разом з колегами з інших регіонів 
країни у режимі відеоконференції 
розглядали зміни у законодавстві (ЗУ 
«Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні»), нюанси бухобліку та 
звітності у неприбуткових організаціях, 
а також зміни у податковому кодексі 
стосовно неприбуткових організацій, 
якими й є профспілки.

За словами учасників семінару, 
незважаючи на те, що навчання відбулося 
з використанням програми ZOOM, воно 
пройшло досить динамічно. Лектори 
охідливо, на конкретних прикладах 
виклали анонсований матеріал, а 
слухачі отримали дуже корисну для 
подальшої роботи інформацію.

По закінченню заходу його учасники 
мали чудову можливість ознайомитись з 
територією санаторію та поспілкуватися 
з колегами в неформальній обстановці . 

Але на цьому той четвер не закінчився: 
для профспілкових фінансистів та 
членів президії, які теж були присутні 
на семінарі, було проведено яскраву 
культурну програму, яку для спілчан 

підготував та провів профком дніпров-
ського КП «Міськсвітло».

Під час цього культвечора були й 
нагороди. Так, зокрема, грамотами ФПУ 
за активну роботу з оздоровлення дітей 
та підлітків, високий професіоналізм 
та вагомий особистий внесок в 
організацію оздоровчої кампанії у 2020 
р. були відзначені голови Криворізького 
міськкому - О.Родь, профкомів МКП 
«Дніпровський електротранспорт» 
-  О.Воліна, МКП «Теплоенерго» 

(м.Дніпро) - В.Переволосянський, КП 
«Криворіжтепломережа» - Ю.Петренко 
та КП «Міськсвітло» (м.Дніпро) - 
О.Приходько. Серед присутніх були й 
інші нагороджені подяками і грамотами 
ЦК та обкому профспілки, які вручила 
голова Облпрофорганізації працівників 
ЖКГ, МП, ПОН Анастасія Демідова.

Окремі слова подяки відомому 
серед профактиву комунальників 
Дніпропетровщини діджею – Єв-
гену Пірогову, електромонтеру КП 
«Міськсвітло» (м.Дніпро), який також 
отримав грамоту від галузевого обкому.

Марина кОВтУН.

On-line навчання фінансистів
На базі санаторію «Курорт «Орлівщина» відбувся семінар 

з питань бухгалтерського обліку та податкової фінансової 
звітності. Проводив навчання Центральний комітет профспілки 
ЖКГ, МП, ПОН.

Так, з першими теплими подихами вес-
ни прийде до нас Міжнародний жіночий 
день, який святкується 8 березня. Цього 
року жіноче свято припадає на понеділок, 
тож цей день буде в Україні офіційним 
вихідним.

Березень традиційно налічує 31 день. 
Наступного місяця, зокрема, буде 4 суботи 
та 4 неділі, які є вихідними днями. З ура-
хуванням додаткового вихідного, українці 
загалом отримають 9 днів для відпочинку. 
А 22 дні будуть робочими.

основні свята та пам’ятні 
дати 

березня 2021
• 1 березня - Всесвітній день 

цивільної оборони, Всесвітній день 

імунітету, День "Нуль дискримінації"
• 3 березня - Всесвітній день пись-

менника, Всесвітній день дикої природи
• 6 березня - Вселенська батьківська 

субота
• 7 березня - Всесвітній день дитя-

чого телебачення і радіомовлення
• 8 березня - Міжнародний жіночий 

день, початок Масниці
• 9 березня - Міжнародний день 

діджея, День народження Тараса Шевченка
• 12 березня - Міжнародний день сну
• 13 березня - День землевпорядни-

ка України
• 14 березня - Міжнародний день 

числа "Пі", Міжнародний день планетаріїв, 
День українського добровольця, Прощена 

ВИХІДНІ У БеРеЗНІ: скільки відпочиватимуть українці в перший місяць весни
Березень знаменує початок весни й нового життя у природі, з його настан-

ням усі очікують бажаного тепла. До того ж перший місяць весни подарує 
нам додатковий день для відпочинку.

неділя
• 15 березня - Всесвітній день за-

хисту прав споживачів, початок Великого 
посту

• 17 березня - День святого Патрика, 
День мобілізаційного працівника в Україні

• 19 березня - День клієнта
• 20 березня - День весняного 

рівнодення, Міжнародний день щастя
• 21 березня - Всесвітній день поезії, 

Міжнародний день лісів, День працівників 
ЖКГ і побутового обслуговування насе-
лення, Всесвітній день домашнього го-
сподарства, Міжнародний день бороть-
би за ліквідацію расової дискримінації, 
Міжнародний день людини з синдромом 
Дауна, Міжнародний день лялькаря

• 22 березня - Всесвітній день во-
дних ресурсів, День таксиста

• 23 березня - Всесвітній день ме-
теоролога

• 24 березня - Всесвітній день бо-
ротьби проти туберкульозу, Міжнародний 
день права на встановлення істини щодо 
грубих порушень прав людини і гідності 
жертв

• 25 березня - День Служби безпеки 
України, Міжнародний день пам'яті жертв 
рабства та трансатлантичної работоргівлі, 
Міжнародний день солідарност і  з 
працівниками, які утримуються під вартою 
чи зникли безвісти

• 26 березня - День Національної 
гвардії України

• 27 березня - Година Землі, 
Міжнародний день театру, Песах (єврейська 
Пасха починає святкуватися від заходу сон-
ця)

• 28 березня - перехід на літній час


