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ради: Чумаківська та 
Балівська. Проте че-
рез брак інформації 
вони відмовилися. 
Наші успіхи треба 
ширше показувати, 
хоч би й проводити 
екскурсії у нас, щоб 
вони бачили, які ре-
зультати ми отри
муємо. Непоінфор-
мованість затримує 
цей процес децентра-
лізації.

Земля – найболючіше 
питання

Чинне законодавство галь-
мує виконання цілей децен-
тралізації. Законодавство йде 
позаду нас. Нагальне питання 
– передача громадам землі поза 
межами населених пунктів. У 
нас є такі випадки, що орендна 
плата складає 1%. Нас це не вла-
штовує. У громаді виступають 
за скасування мораторію на про-
даж земель сільськогосподар-
ського призначення.У нас є такі 
землі, які просто не використо-
вуються, адміністрація не заці-

кавлена, проте для нас це важ-
ливо. Вся земля має працювати, 
вона не повинна гуляти. Це все 
додаткові наші надходження.

Пріоритети
Серед пріоритетів села Сте-

пове – побудувати об’їзні доро-
ги, аби пустити вантажні маши-
ни в об’їзд села, відремонтувати 
гуртожиток, забезпечивши со-
ціальним житлом, щоб у село 
приїжджали медики та педагоги, 
провести освітлення та закінчити 
ремонт доріг у самому селі.

Децентралізація та профспілки

Шановні жінки!
Прийміть найщиріші вітання з Міжнародним жіночим днем   

від Центрального комітету профспілки металургів і гірників 
України!

У цей день ми хочемо висловити вам нашу вдячність та без-
межну повагу за вашу невтомну працю, оптимізм, постійну 
підт римку.

Сьогодні наша країна переживає важкий період своєї історії. І 
завдання, які вирішує наша профспілка, складні та відповідальні. 
Ми з успіхом вирішуємо їх та впевнено рухаємося вперед значною 
мірою завдяки активній позиції, відповідальності, ініціативнос-
ті та надійності жінок-членів ПМГУ!

І, безумовно, ми не перестаємо дивуватися тому, як вдається 
вам, любі жінки, щоденно вирішуючи чимало проблем, залиша-
тися добрими, ніжними, турботливими і красивими!

Від щирого серця ми бажаємо вам здоров’я, щастя, миру, доб-
робуту і успіхів! Нехай завжди поруч з вами будуть надійні та 
вірні люди, а у ваших родинах існують любов і взаєморозуміння!

Сергій КОМИШЕВ,
голова ЦК ПМГУ.

Шановні жінки!
Вітаю вас з Міжнародним жіночим днем!

Це свято – чудова нагода висловити вам повагу і вдячність за те, 
що ви завжди були і залишаєтесь надійною опорою у вирішенні на-
ших спільних завдань по захисту людини праці. Від вашої активної 
життєвої позиції багато в чому залежить і майбутнє профспілок. 
Вашими невпинними турботами створюється все те, без чого не 
може бути щаслива людина: теплий, затишний будинок; друж-
на сім’я, де завжди зрозуміють і підтримають; міцний трудовий 
колектив зі своїми традиціями, які передаються від покоління до 
покоління.

Це красиве свято на початку весни приходить до нас, коли все 
оживає і розквітає. Нехай же й у вашому житті буде вічна весна! 
Нехай яскраво світить сонце, а дні будуть мирними. В справах осо-
бистих і на роботі нехай вас супроводжують удача та успіх!

Посмішок, гарного настрою, радості і щастя! 
Віталій ДУБІЛЬ, 

голова Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок.

В преддверии Международного женского дня  на базе учебно
методического центра Днепропетровского облпрофобъединения со-
стоялся семинар председателей, членов женских советов первичных 
организаций, входящих в состав областной организации ПМГУ.

Открывая семинар, председатель обкома ПМГУ В.К. Шевченко 
отметил, что быть женщиной – ответственная роль. Помимо всех жи-
тейских вопросов, они уже давно наравне с мужчинами занимаются 
вопросами производства и, конечно же, социальноэкономической 
защитой интересов членов ПМГУ. Василий Кириллович рассказал 
о ситуации в горнометаллургическом комплексе; возрастающем со-
циальном напряжении в коллективах и о задачах, которые в связи с 
этим ставит профсоюз; принимаемых мерах по его организационно-
му укреплению. Он отметил, что началась отчетная кампания, про-
должается работа по заключению коллективных договоров.

На семинаре рассмотрены вопросы соблюдения трудового зако-
нодательства, правозащитной работы и другие.

Н.СОЛОВЕЙ.
Фото автора.

ЖЕНЩИНЫ - НАША ГОРДОСТЬ!
В Днепропетровской областной организации ПМГУ на сегодняш-

ний день примерно одну треть от общего количества членов проф
союза составляют представительницы прекрасного пола, а это 
21477 женщин. Они возглавляют 30 первичных организаций ПМГУ.

Маленьке, раніше завжди 
дотаційне, село Степове 
у Дніпропетровській об-

ласті, розповідає в.о. старости 
цього населеного пункту Євге-
нія Корінна, мусило виживати 
на мільйон гривень бюджету на 
рік, половина з якого – державні 
дотації та витрати на заробітну 
плату працівникам сільради. Піс-
ля об’єднання у Слобожансь ку 
громаду, центром у якій є селище 
Слобожанське, вже у 2016 року 
об’єднана громада має понад 200 
мільйонів гривень. Тільки на роз-
виток села Степове витрачено 
близько 20 мільйонів гривень. 
Населення не розуміло, навіщо 
потріб но об’єднуватися. Децент
ралізацію галь мує необізнаність 
громад про її можливості та ре-
зультати. Ми були серед перших, 
і ніхто не розумів, на що очікува-
ти. Я просто попросила їх пові-
рити мені, і тільки завдяки цьому 
люди проголосували, і ми пішли 
на об’єднання. Зараз люди дуже 

задоволені тими змінами, що від-
буваються у селі.

Хто такий староста?
Не дивлячись на те, що тепер 

більше відповідальності перейш
ло до голови селищної ради, ро-
боти у старости не поменшало. 
Вся робота, яку я здійснювала 
раніше, як голова сільської ради, 
вся вона залишилася. Питання 
шкіл, каналізації, водопостачан-
ня, десь відключили світло, десь 
хтось межу не поділив – все зали-
шилось у моїй компетенції.

Принциповим моментом стало 
те, що людям не потрібно їздити 
до центру за довідками, субсидія
ми, обстеженням тощо. Коли ми 
об’єднувалися, у нас була чітка 
домовленість, яку ми закріпили 
меморандумом: всі послуги нада-
ватимуться у селі, і жоден мешка-
нець не буде їздити у центр ні за 
чим. У старости є печатка. Будьякі 
нотаріальні дії, оформлення субси-
дій – все робиться на місцях.

Звідки гроші 
і на що вони йдуть?

Головне джерело наповнення 
місцевого бюджету – податки, 
які тепер залишаються у грома-
ді, а не йдуть у Київ. Мова йде 
насамперед про акциз та пода-
ток з доходів фізичних осіб. У 
розвиток села вкладено близько 
20 мільйонів гривень. Раніше 
на це залишалось 50100 тисяч. 
Відремонтували школу на сім 
мільйонів, йде ремонт будинку 
культури на 5,5 мільйона, повна 
заміна напорної каналізаційної 
системи, проводимо ремонт до-
ріг, повне освітлення вулиць, ре-
конструюємо центр. Всі зміни і 
не перерахувати, але вони дуже 
помітні.

Що гальмує процес об’єднан ня 
у інших населених пунктах?

Спочатку згідно з перспек-
тивним планом, до Слобожан-
ської громади мали увійти 
також й інші сусідні сільські 

ЗМІНАМИ ЗАДОВОЛЕНІ

Євгенія Корінна
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Пусть в этот день весенними лучами вам улыбнутся люди и цветы,

Розглядалося багато пи-
тань, серед яких треба виділити 
найголовніше: «Про роботу ор-
ганізаційних ланок Дніпропет
ровської обласної організації 
профспілки працівників охоро-
ни здоров’я України по вико-
нанню рішень VII з’їзду Феде-
рації профспілок України, VII 
з’їзду профспілки працівників 
охорони здоров’я України та на 
час проведення адміністратив-
нотериторіальної реформи».

У своїй доповіді голова обл
профорганізації Л.Валевська 
зазначила, що у сучасних 
складних соціальноекономіч-
них умовах значно зростає роль 
профспілок як найбільш ефек-
тивного захисника законних 
прав та інтересів людини праці.

Облпрофорганізація та її 
виборні органи неухильно три-
мають курс саме на правовий 
захист кожного члена проф-
спілки.

За минулий рік здійснено 
112 перевірок щодо дотриман-
ня норм законодавства з боку 
роботодавців.

Черговим викликом, з одно-
го боку радісним, є підвищення 
мінімальної заробітної плати. 
Але ця подія вщент зруйнувала 
міжпосадові співвідношення. 
На сьогодні зарплата працівни-
ка, який виконує некваліфікова-
ну роботу, зрівнялась із заробіт-
ною платою лікаряпочатківця. 

Не у всіх закладах охорони 
здоров’я забезпечується фінан-
сування на діяльність та заро-
бітну плату в повному обсязі. 
Облпрофорганізація не стоїть 
осторонь цих питань – б’є в усі 
дзвони.

Розбудова нашої держави 
не може проходити без її гро-
мадян, а значить, і членів нашої 
організації – працівників закла-
дів охорони здоров’я. Йдеться 
про адміністративнотериторіа
льну реформу. Відбувається ре-
організація органів місцевого 
самоврядування, створюються 
об’єднані територіальні грома-
ди, які намагаються створити 
свою інфраструктуру, в т. ч. і 

заклади охорони здоров’я. 
Облпрофорганізація повніс-

тю солідарна з тими завданнями 
для профспілок, які затвердже-
ні вищим органом профспілок 
України – з’їздом, а саме:

припинення політики 
жорст кої економії, яка здій-
снюється виключно за рахунок 
пересічних працівників та пен-
сіонерів;

наближення рівня заробіт-
ної плати до рівня ЄС, а саме: 
щорічного збільшення обсягів 
медичної субвенції до загаль-
ноєвропейського рівня;

поетапного доведення роз-
міру посадового окладу (та-
рифної ставки) працівника 
першого тарифного розряду за 
ЄТС до рівня законодавчо вста-
новленого розміру мінімальної 
заробітної плати;

встановлення розміру мі-
німальної заробітної плати на 
рівні об’єктивно розрахованої 
величини прожиткового міні-
муму для працездатних осіб;

поступового наближення 
оплати праці працівників галузі 
до законодавчо гарантованого 
рівня;

проведення повноцінної 
індексації заробітної плати в 
умовах подорожчання спожив-
чих товарів та послуг;

вдосконалення умов оплати 
праці працівників галузі та за-
провадження єдиних підходів у 
питаннях оплати праці праців-
ників закладів окремих галузей 
бюджетної сфери;

законодавчого врегулюван-
ня надання працівникам гро-
шової винагороди за сумлінну 
працю, зразкове виконання 
службових обов’язків;

встановлення доплати за 
роботу в закладах охорони 
здоров’я працівникам, які пра-
цюють у сільській місцевості та 
селищах міського типу;

посилення контролю за 
своєчасним отриманням заро-
бітної плати;

запровадження правових 
засад щодо системи захисту ме-
дичних працівників від проти-

правних посягань на їхнє життя 
і здоров’я під час виконання 
ними службових обов’язків; 

зміцнення соціального діа-
логу та посилення ролі проф-
спілок в управлінні фондами 
соціального страхування; 

домагатися відновлення за 
рахунок часткового фінансу-
вання з коштів фонду соціаль-
ного страхування лікування за-
страхованих (членів їх сімей) у 
санаторнокурортних закладах 
та оздоровлення дітей; 

забезпечення підвищення 
розміру пенсій з урахуванням 
темпів зростання середньої за-
робітної плати та інфляції; 

створення умов для роз-
витку різних програм накопи-
чувальної складової системи 
пенсійного забезпечення, як 
додаткових до солідарної пен-
сійної системи; 

скасування обмеження роз-
міру пенсії працюючим пенсіо-
нерам; 

запровадження ефективної 
системи загальнообов’язкового 
державного медичного страху-
вання та завершення реформу-
вання всієї системи соціально-
го страхування.

Члени Комітету підтримали 
звернення президії Львівської 
обласної організації проф-
спілки працівників охорони 
здоров’я України щодо вста-
новлення надбавки медичним 
працівникам за престижність їх 
праці у розмірі 50% посадового 
окладу.

Також члени Комітету на-
правили Прем’єрміністру 
України листа щодо усунення 
наслідків підвищення міні-
мальної заробітної плати, а 
саме: ліквідації диспропорції в 
оплаті праці медичних праців-
ників.

Комітет прийняв постано-
ву, в якій кожна організаційна 
ланка отримала завдання за всі-
ма піднятими питаннями.

С.РАТУШНА,
 завідувач організаційно-
інформаційного відділу 

обкому профспілки.

Шановний Володимире Борисовичу!
Профспілка працівників охорони здоров’я 

України заявляє про критичний стан щодо забез-
печення коштами у 2017 році фонду оплати праці 
закладів охорони здоров’я, що унеможливлює 
проведення диференціації заробітної плати ме-
дичним працівникам із урахуванням складності, 
відповідальності та умов виконуваної роботи, 
кваліфікації працівника відповідно до постано-
ви Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 
№ 1037 «Про оплату праці працівників уста-
нов, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери». 

Уряд зобов’язав керівників установ, закладів 
та організацій окремих галузей бюджетної 
сфери, зокрема охорони здоров’я, запровади-
ти мінімальну заробітну плату у розмірі 3200 
грн. та забезпечити при цьому диференціацію в 
оплаті праці, не допускаючи «зрівнялівки», в ме-
жах фонду оплати праці. За інформацією з місць, 
через дефіцит коштів реалізувати на практиці ці 
завдання проблематично. 

Так, при затвердженому обсязі медичної 
субвенції видатки на оплату праці у 2017 році 
передбачено в межах 9 млрд. грн., а за даними 
організацій профспілки незабезпеченість фонду 
оплати праці закладів охорони здоров’я сягає 3,7 
млрд. грн. 

Моніторинг, проведений профспілкою 
24 січня та 14 лютого п. р., свідчить про 
масові факти «зрівнялівки» в оплаті праці 
працівників галузі, обумовлені недостатнім 
рівнем фінансування. Практично у всіх об-
ластях лікарям без кваліфікаційної категорії 
та стажу роботи, більшості сестер медичних, 
навіть зі стажем роботи до 10 років, та усім 
професіоналам з вищою немедичною освітою 
(економісти, бухгалтери, юристи, інженери, 
технологи тощо) у січні нараховано заробітну 
плату у розмірі мінімальної заробітної пла-
ти – 3200 грн. Таку ж, та навіть більшу, зар-
плату отримали й молодші медичні сестри 
(санітарки), прибиральники, сторожі тощо, що 
є вкрай несправедливим. 

Така ситуація в оплаті праці викликає 
справедливе обурення медпрацівників, нега-
тивно впливає на соціальноекономічний стан 
працюючих та сприяє зростанню соціальної 
напруженості в трудових колективах закладів 
охорони здоров’я. 

Вважаємо, що «зрівнялівка» в оплаті праці 
медичних працівників недопустима і дер-
жава повинна відновити повагу до медичної 
професії та підвищити престижність праці, за-
безпечивши належний рівень заробітної плати 
працівників галузі із урахуванням складності, 

відповідальності, умов виконуваної роботи та 
кваліфікації працівника тощо. 

З огляду на вищезазначене, профспілка 
працівників охорони здоров’я України наполягає 
на вжитті Кабінетом Міністрів України 
відповідних заходів, а саме: 

1.1. Невідкладно підготувати та внести на 
розгляд Верховної Ради України проект За-
кону України «Про внесення зміни до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 
2017 рік», передбачивши збільшення обсягу 
медичної субвенції у 2017 році не менше ніж 
на 3,5млрд. грн. для покриття дефіциту коштів 
фонду оплати праці закладів охорони здоров’я, 
що фінансуються із місцевих бюджетів для за-
безпечення диференціації в оплаті праці згідно 
із постановою Кабінету Міністрів України від 
28.12.2016 № 1037. 

1.2 Забезпечити своєчасну та у повному 
обсязі виплату заробітної плати працівникам 
закладів охорони здоров’я з урахуванням вимог 
законодавства (постанов КМУ від 30.08.2002 № 
1298, від 11.05.2011 № 524, від 20.03.2013 №174, 
від 27.03.2013 № 199, від 30.12.2013 № 977, від 
22.07.2015 № 522). 

1.3. Доручити Міністерству соціальної 
політики України підготувати спільно з га-
лузевими міністерствами єдину методику 
диференціації заробітної плати працівників 
бюджетної сфери. 

1.4. Внести зміни до постанови КМУ 
від 30.08.2002 №1298 щодо перегля-
ду у бік збільшення тарифних розрядів на 
2 позиції для відновлення міжпосадових 
(міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті 
праці лікарів, сестер медичних та професіоналів 
із вищою немедичною освітою, та передбачи-
ти в Законі України «Про Державний бюджет 
України на 2017 рік» додаткові асигнування на 
цю мету. 

1.5. Встановити медичним працівникам 
державних та комунальних закладів охорони 
здоров’я виплату надбавки за престижність 
праці у розмірі 20% посадового окладу. 

1.6. Визнати такою, що втратила чинність, 
постанову Кабінету Міністрів України від 25 
березня № 95 «Деякі питання оплати праці 
працівників закладів охорони здоров’я» 
щодо обмеження виплат надбавок медичним 
працівникам протитуберкульозних закладів, си-
стеми екстреної медичної допомоги, первинної 
ланки. 

З повагою 
та надією на розуміння і підтримку, 

В.М.КОВАЛЬ,
голова профспілки.

Наприкінці лютого Державний вищий нав
чальний заклад «Дніпропетровський тех-
нологоекономічний коледж» відзначив 

свій ювілей – 55 років від дня заснування.

Привітати колектив коледжу з цією датою 
прибули представники галузевої профспілки, 
державних установ області, міста, району, бага-
тьох підприємств та організацій області, де сьо-
годні працюють випускники і проходять практи-
ку студенти коледжу.

У рамках святкування ювілею відбулося 
нагородження Почесними грамотами, грамо-
тами Департаменту вищої освіти Міністерства 
освіти і науки України, Дніпропетровської об-
ласної ради, Департаменту вищої освіти Дні-
пропетровської облдержадміністрації, місь-

кого відділу освіти, Новокодацької районної 
ради, Дніпровської міської ради, Управління 
служби безпеки України у Дніпропетровській 
області. 

Цінний подарунок від 
імені директорів ВНЗ ІІІ 
рівня акредитації міста 
вручив Л. Таберко – голо-
ва Ради директорів ВНЗ 
ІІІ рівня акредитації  
Дніпропетровської об-
ласті.

Голова Дніпропет
ровського обласного 
комітету профспілки 
металургів та гірників 
України В.Шевченко на-
городив викладачів та 
співробітників коледжу 
грамотами обкому.

Представники ви-
щезазначених установ, а 
також «Харківського дер-

жавного університету харчування та торгівлі» 
зазначили високий професіоналізм педколекти-
ву навчального закладу та побажали подальших 
успіхів у підготовці високопрофесійних спеціа-
лістів. Особливі слова вдячності були адресова-
ні директору Віктору Карпову, у якого подвійне 
свято – окрім ювілею коледжу він відзначає своє 
10річчя на посаді директора.

Вітання працівникам коледжу, викладачам, 
студентам всіх випусків і форм навчання!

С.НАЗАРОВА.

Питання, якого ми хочемо тор-
кнутися, стосується більш 
ніж двохсот працівників 

Дніп родзержинського Хімічного за-
воду (окремий підрозділ СхідГЗК), 
більше ста колишніх працівників 
ДНВП «Цирконій», звільнених з 
підприємства у 20122014 рр., та 
близько 50 нинішних працівників 
ДНВП «Цирконій». 2 роки ДНВП 
«Цирконій» виплачував заробітну 
плату своїм працівникам, не спла-
чуючи єдиний соціальний внесок, а, 
відповідно, працівникам не зарахо-
вувався страховий пенсійний стаж. 
Планом санації було затверджено 
двох інвесторів, які зобов’язувались 
відновити платоспромож-
ність ДНВП «Цирконій»: це – ДП 
СхідГЗК та Благодійний фонд «Сла-
вутичкапітал». Інвестори брали на 
себе зобов`язання погасити забор-
гованість із заробітної плати та інші 
борги підприємства. Процедура са-
нації закінчувалась за планом у 2015 
році. Після проведення реструк-
туризації ДНВП «Цирконій» пра-
цівники цирконієвого виробництва 
були переведені на новостворене 
підприємство Дніпродзержинський 
хімічний завод, яке зараз успішно 
працює. На жаль, інвестори непов
ністю виконали свої зобов`язання: 
ДП СхідГЗК виплатив заборгова-
ність із заробітної плати, а «Славу-
тичкапітал» навіть не приступав до 
виконання своїх зобов`язань. Керів-

ник санації ДНВП «Цирконій», ви-
ступаючи перед працівниками ДХЗ, 
висловлює припущення, що йому 
не вдасться після продажу май-
на ДНВП «Цирконій» розрахува-
тись зі всіма боргами підприємства, 
зокрема, з ЄСВ.

Ось про це і був виступ пра-
цівника ДХЗ А. Казаченка на кон-
ференції трудового колективу ДХЗ 
20.02.2017 року. Працівники ви-
словили стурбованість з приводу 
незарахування їм 1,5 року пенсій-
ного стажу та сором`язливого за-
мовчуванням цієї проблеми і з боку 
профспілки та Міненерговугілля. 
Ось чому було висловлено пропози-
цію та внесений в рішення конфе-
ренції наступний пункт: з метою 
прискорення вирішення питання 
про зарахування страхового пен-
сійного стажу за 20132014 роки, 
працівникам ДХЗ, які були пере-
ведені у 2014 році з ДНВП «Цирко-
ній», профспілковому комітету ДХЗ 
звернутись за допомогою до ЦК 
Атомпрофспілки, Міненерговугілля 
та Мінсоцполітики.

З надією на вирішення питання 
покидали працівники ДХЗ конфе-
ренцію трудового колективу.

Гірше становище з зарахуван-
ням пенсійного стажу для звільне-
них у 20122014 роках працівників 
ДНВп «Цирконій»: їм скаржитись 
нема кому та просити допомоги 
теж немає в кого. То ж пенсіонери 

обивають безрезультатно пороги 
Пенсійного фонду та отримують 
тривалий час одну й ту ж відповідь: 
«Підприємство не сплатило ЄСВ», 
то ж пенсійний стаж не зараховано.

Та найгірше становище скла-
лось у нинішних працівників ДНВП 
«Цирконій». Через невиконання ін-
вестиційних зобов`язань підприєм-
ство, виплачуючи заробітну плату 
своїм працівникам, сплачує ЄСВ, 
яке зараховується в рахунок пога-
шення боргів підприємства за 2013 
рік. За 2 роки (20152016 рік) під-
приємством сплачено ЄСВ на суму, 
яка «закрила» борги за 2 місяці 
2013 року. То ж нинішні працівники 
ДНВП «Цирконій» не мають трудо-
вого стажу не тільки за 20132014 
роки, але й за 2015 та 2016 роки.

 Міненерговугіллю, яке 
має в своїй структурі Департаменти 
атомної енергетики та промисло-
вості, юридичний, фінансовий та 
соціальнотрудових відносин, слід 
би давно вже поцікавитись станом 
справ на підприємстві та допомогти 
у вирішенні цього наболілого пи-
тання.

А. КАЗАЧЕНКО,
працівник ДХЗ, член 
Атомпрофспілки.

В. КІСІЛЬОВ,
ветеран праці, пенсіонер, 

колишній голова профкому 
ДНВП «Цирконій».

ВІДСВЯТКУВАЛИ ЮВІЛЕЙ ЧИ ЗНАЙДЕТЬСЯ ПЕНСІЙНИЙ СТАЖ?

ПРІОРИТЕТИ В РОБОТІ ВИЗНАЧЕНО
Наприкінці лютого відбулося чергове пленарне засідання комітету Дніпропетровської 

обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України. 

Звернення ЦК профспілки працівників охорони здоров’я 
до Прем’єр-міністра України В.Гройсмана
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И пусть всегда идут по жизни с вами любовь, здоровье, счастье и мечты!

Особенно, отметил в своем докла-
де на пленуме председатель обл
профорганизации Е.Бусурулов, 

тревожит рост производственного 
травматизма (в 2016 г. произошло 10 
несчастных случаев связанных с про-
изводством против 3 в 2015 году). При 
этом четыре из них произошли на ОП 
«Приднепровская ТЭС» ПАО «ДТЭК 
Днепроэнерго» и шесть в ПАО «ДТЭК 
Днепрооблэнерго». Главными их при-
чинами стали нарушения технологии, 
правил безопасности и наличие уста-
ревшего оборудования, организацион-
ные просчеты и пресловутый человече-
ский фактор.

Красноречиво весь этот комплекс 
проблем проявился в ЧП, которое прои-
зошло на Приднепровской ТЭС в сентя-
бре прошлого года, когда при проведе-
нии плановых работ произошёл выброс 
серной кислоты под давлением, в ре-
зультате чего она попала на спецодежду 
и незащищённые части тела аппаратчи-
ка химводоочистки и электромонтёра, 
получивших химические ожоги. 

По данному случаю были проведе-
ны расследование и заседание прези
диу ма обкома профсоюза, на котором 
заслушали представителей предпри-
ятия и профкома и приняли постанов-
ление, предусматривающее меры по 
недопущению подобных случаев. Ру-
ководитель департамента охраны труда 
и промышленной безопасности ТЭС и 
председатель профкома были привлече-
ны к ответственности. 

Детально рассматривались об-
комом профсоюза и другие случаи 
травмирования работников. При этом 
акцент делался не на вынесение взыс
кания их виновникам, а на поиск путей 
профилактирования подобных наруше-
ний, усиления ответственности долж-
ностных лиц за работу по охране труда.

Особую тревогу вызывает и тот 
факт, что в 2016 г. в отрасли произошло 
5 несчастных случаев, не связанных 
с производством (из них 3 – со смер-
тельным исходом). В том числе – по 
причинам естественного характера. К 
сожалению, подобных случаев смерти 
работников прямо на рабочем месте из
за инсультовинфарктов с каждым го-
дом становится все больше (и не только 
у энергетиков). И тут есть над чем за-
думаться и профорганам, и хозяйствен-
ным руководителям.

В то же время в качестве положи-
тельного примера многолетней ра-
боты без случаев производственного 
травматизма назывались на пленуме 
«Криворожская теплоцентраль», ПАО 
«Днепровская теплоэлектроцентраль», 
филиал «Среднеднепровская ГЭС» 
ПАО «Укргидроэнерго», ОП «Днепро-
петровские магистральные электриче-
ские сети» ГП «НЭК «Укрэнерго», ОП 
«Криворожские магистральные элек-
трические сети» ГП «НЭК «Укрэнерго» 
и другие. 

В 2016 году на предприятиях и в 
организациях отрасли проводилась 
соответствующая работа, направлен-
ная на создание безопасных и без-
вредных условий труда, надлежащих 
производственных и санитарнобыто-
вых условий, обеспечение работников 
спецодеждой, спецобувью, другими 
средствами индивидуальной и кол-
лективной защиты. Общие затраты 
на эти цели превысили 43 млн. грн., 
что составляет 5,3 % от фонда опла-
ты труда и соответствует требова-
ниям статьи 19 Закона Украины «Об 
охране труда» (не менее 0,5 процен-
тов от фонда оплаты труда). Фактиче-
ски на таких предприятиях, как: ОП 
«Приднепровская ТЭС» ПАО «ДТЭК 
Днепро энерго» затраты на охрану 
труда составили составили 8,6 % от 
фонда заработной платы, на ОП «Кри-
ворожская ТЭС» ПАО «ДТЭК Дне-
проэнерго» Н.Я.) – 8,73 %. 

Кризисная ситуация в государстве, 
отмечалось на пленуме, негативно по-

влияла на работу отрасли и привела к 
резкому ухудшению соблюдения трудо-
вых и социально–экономических прав 
работников. В 2016 г. членами прези-
диума, работниками облпрофоргани-
зации, комиссией по правовой защите 
прав членов профсоюза осуществлялся 
общественный контроль за соблюдением 
законодательства о труде и защите трудо-
вых прав членов профсоюза на предприя-
тиях и в организациях, давались консуль-
тации и разъяснения. Была проведена 41 
проверка соблюдения законодательства 
о труде, в ходе которых выявлено 59на-
рушений требований КЗоТ Украины, 
Закона Украины «Об охране труда». 
Представители облпроф организации 
участвовали во всеукраинс ких акциях 
протеста профсоюзов в Киеве, что дает 
определенные позитивные результаты. 
В том числе – в вопросах повышения 
оплаты труда. На всех предприятиях 
обеспечивается выплата минимальной 
заработной платы (3200 грн.). Повы-
шение тарифного разряда для препода-
вательского состава дало возможность 
обеспечить справедливую оплату труда 
с учетом квалификации сотрудника, 
сложности, ответственности за выпол-
няемую работу. Но все еще существует 
уравниловка в оплате труда админпер-
сонала.

Средняя заработная плата за ми-
нувший год составила: Криворожская 
и Приднепровская ТЭС ПАО «ДТЭК 
«Днепроэнерго» – 9014 грн., ПАО 
«ДТЭК Днепрооблэнерго» – 6872 грн.; 
Днепропетровские и Криворожские 
МЭС – 9189 грн., ГП «Криворожская 
ТЦ» – 5485 грн., ПАО « Днепровская 
ТЭЦ» – 6703 грн. По итогам работы 
в 2016 году на Днепропетровских и 
Криворожских МЭСах и Днепровской 
теплоэлектроцентрали выплачена, так 
называемая, 13я зарплата, что в ны-
нешних условиях было сделать весьма 
непросто. Заработная плата на наших 
предприятиях, отметил в докладе на 
пленуме Е.Бусурулов, находится на 
вполне достойном уровне. Но, если 
учесть постоянный рост цен на това-
ры и услуги, многократное повышение 
стоимости энергоносителей, что влечет 
за собой рост инфляции, то реальный 
уровень заработной платы следует все 
же признать низким.

Особенно беспокоит ситуация с 
оплатой труда в ПАО «ДТЭК Днепро
облэнерго». Если в минувшие годы 
компания по этому показателю была 
в тройке лидеров, то за 2016 г. она 
переш ла в разряд «середнячков». А 
как же такая хваленая «грейдовая» 
система оплаты труда, при введении 
которой руководители компании обе-
щали людям достойную заработную 
плату?

Постановлением Президиума ЦК 
«Укрэлектропрофсоюза» и Приказом 
Минэнергоугля Украины созданы 
рабочие комиссии профсоюзной сто-
роны и стороны работодателей для 
ведения коллективных переговоров 
относительно внесения изменений 
и дополнений в Отраслевое согла-
шение. Стороны уже разработали и 

предоставили свои предложения. На 
сегодняшний день их 76. В частности, 
областная профорганизация подала 
свои замечания, которые касаются 
приведения отдельных пунктов Со-
глашения в соответствие с обновлен-
ными законодательными актами. И 
хотя работа по внесению изменений и 
дополнений в Отраслевое соглашение 
начата ещё в декабре минувшего года, 
до сих пор не состоялось ни одного 
заседания рабочей комиссии. Сторо-
на министерства затягивает процесс, 
ссылаясь на отсутствие членов комис-
сии.

На предприятиях отрасли сейчас 
идет колдоговорная кампания. Без-
условно, в нынешних условиях доби-
ваться повышения социальных льгот 
и выплат очень сложно, но стремить-
ся к этому надо. Как это, к примеру, 
делает ПАО «Днепровская ТЭЦ», где 
профком добился увеличения помощи 
к отпуску: вместо оклада сотрудникам 
выплачивается средняя заработная 
плата.

Одним из важных направлений 
работы профсоюзных комитетов яв-
ляется осуществление эффективного 
контроля за повышением работодате-
лями заработной платы работникам и 
её своевременной выплатой. Так, бла-
годаря активной работе профсоюза 
удалось добиться погашения зарплат-
ных долгов работникам ГП «Криво-
рожская теплоцентраль».

В докладе председателя облпроф
организации Е.Бусурулова, высту-
плениях председателя профкома 
Криворожской ТЭС ПАО «ДТЭК 
Днепро энерго» Н.Миронова, дирек-
тора по охране труда ПАО «ДТЭК 
Днепрооблэнерго» А.Носова, руково-
дитель департамента по охране труда 
блока генерации «ДТЭК Днепроэнер-
го» В. Фелиндаша и других затрагива-
лись и многие другие аспекты работы 
по улучшению охраны труда. В при-
нятом участниками пленума поста-
новлении намечены конкретные меры 
по повышению безопасности труда и 
улучшению защиты трудящихся, уси-
лению общественного контроля проф
союзов.

Председатель профкома Криво-
рожской ТЭС Н.Миронов от имени 
своего трудового коллектива внес 
предложение обратиться к местным и 
центральным органам власти, выше-
стоящим профорганам с требованием 
принять меры по предупреждению 
полного прекращения подачи тепла 
и электроэнергии потребителям г. 
Зеленодольска и областного центра, 
а также недопущения ухудшения со-
циальной защищенности работников 
ТЭС (публикуем в этом номере).

В работе пленума приняли уча-
стие и выступили заместитель пред-
седателя Областного объединения 
профсоюзов Ю.Чернов и начальник 
управления надзора в промышлен-
ности и на объектах повышенной 
опасности ГУ Гоструда в Днепропет
ровской области А.Воловицкий.

В.КОНСТАНТИНОВ.

Звертаємось до Вас через катастро-
фічну ситуацію, яка склалась в електро-
енергетиці, зокрема, на Придніпровсь
кій і Криворізькій ТЕС ПАТ «ДТЕК 
Дніпроенерго», через блокування по-
ставок антрацитового вугілля.

Ручне регулювання в енергети-
ці, яке почало діяти з 17 лютого, вже 
стало загрозою для теплозабезпечен-
ня більш ніж 200 тисяч мешканців 
лівобережного району м. Дніпра та 
п’ятнадцятитисячного м. Зеленодоль-
ська.

Недостатня кількість енергоблоків 
в роботі не дає можливості підтриму-
вати необхідну температуру теплоносія 
для опалювання зазначених міст, а та-
кож є прямою загрозою повної зупинки 
Придніпровської та Криворізької ТЕС.

Причина такої ризикової ситуа-
ції для міст – супутників ТЕС в тому, 
що диспетчери ДП «НЕК «Укренерго» 
надають команди на розвантаження 
енергоблоків ТЕС нижче мінімального 
складу, який є обов’язковим для стало-
го технічного існування станцій в зимо-
вий період.

За нормативними вимогами в зи-
мовий період мають бути в роботі не 
менше ніж 2 блоки на Криворізькій 
ТЕС, а на Придніпровській – 3. Проте 
обов’язкове правило експлуатації теп
лових станцій зараз порушується.

В зв’язку з блокуванням залізниці 
«ЛуганськЛисичанськПопасна» на 
складах ВП «ДТЕК «Придніпровська» 

та «Криворізька ТЕС» станом на 27 лю-
того залишилось близько ста тисяч тон 
вугілля на кожній.

З 21 лютого Придніпровська та 
Криворізька ТЕС працюють 1 блоком з 
мінімальним навантаженням. Це може 
призвести до того, що в разі порушень 
в роботі єдиного енергоблока, місцеві 
ТЕС повністю зупинять виробництво 
теплової та електричної енергії на не-
визначений термін.

Енергетики роблять все від них за-
лежне, аби не допустити аварійної за-
пинки обладнання, проте виконання ви-
мог НЕК «Укренерго» ставить ТЕС під 
загрозу повної зупинки.

Такий стан створює високу напру-
гу в трудових колективах під приємств. 
Адже зупинка станцій призведе до 
впровадження простоїв, скорочення 
робочого часу, відправки працівників 
у відпустки без збереження заробітної 
плати, оптимізації чисельності персо-
налу.

Особливо це стосується Криворізь-
кої ТЕС, яка є містоутворюючим під-
приємством для м. Зеленодольськ і Зе-
ленодольської територіальної громади.

Виходячи з вищезазначеного та 
виконуючи прохання трудових колек-
тивів, звертаємось до Вас з вимогою 
негайного втручання в ситуацію і прий
няття невідкладних заходів для недо-
пущення енергетичної катастрофи і 
нормалізації роботи Придніпровської 
та Криворізької ТЕС.

Как явствует из опубликованно-
го 1 марта в «Голосе Украины» 
открытого письма Премьерми-

нистру Украины В.Гройсману генди-
ректоров четырех вагоностроитель-
ных предприятий (в том числе – ПАО 
«Днепровагонмаш» О.Корнацкого), по 
вине «Укрзалізниці» в феврале было 
сорвано проведение тендеров на закуп-
ку полувагонов, что ставит под угрозу 
выполнение правительственной про-
граммы по производству в 2017 г. 9 
тыс. грузовых вагонов. Кроме того, УЗ 
не произвела корректировку бюджета 
закупки (в связи с ростом энергоре-
сурсов, материалов и комплектующих 
стоимость производства полувагонов 
значительно выросла и, понятно, что 
никто в ущерб себе производить их не 
станет).

«Попытки национальных маши-
ностроителей и Экспертного совета 
Национального комитета по про-
мышленному развитию, – пишет в 
статье «Как угробить действующую 
отрасль…» (кontrakty.ua) Я.Валетов, – 
объясниться с членами правления УЗ 
и её руководителями всех уровней по 
поводу абсолютно нереального под-
хода к формированию тендерной цены 
на полувагоны 2017 года не дали ре-
зультата. Складывается впечатление, 
что «Укрзалізниця» искусственно 
подталкивает предприятия националь-
ного транспортного машиностроения 
к отказу от участия в тендере через 
занижение конкурсной цены, чтобы 
сорвать тендер, но по вине машино-
строителей. Что прогнозировалось 
две недели назад, то и случилось. 
Провален тендер ProZorro 20 фев-

раля 2017 года на поставку УЗ 3000 
полувагонов. К нему готовилось все 
транспортное машиностроение Украи
ны с начала 2017 года. Без работы и 
зарплаты оставлены тысячи рабочих. 
Без уплаты налогов оставлен бюджет. 
Ситуация с обеспечением УЗ пере-
возочного процесса 2017 года остаёт-
ся с теми же проблемами 2016 года. 
Как я уже писал в начале, убить пред-
приятие можно и без бомбежек. До-
статочно не понимать его важности в 
формировании цен на рынке и обеспе-
чении экономической безопасности от-
расли и государства».

 В связи со сложившейся ситуаци-
ей руководители вагоностроительных 
предприятий настаивают на проведе-
нии независимого аудита калькуляции 
стоимости полувагонов, производимых 
на указанных выше четырех заводах и 
собственных мощностях УЗ. Они так-
же требуют проведения не позже 20 
марта текущего года повторных тенде-
ров на закупку грузового подвижного 
состава, а также незамедлительного 
проведения под эгидой Кабинета Ми-
нистров Украины совместного совеща-
ния по этому вопросу.

– Трудовой коллектив, – сказал в 
беседе с корреспондентом «Позиции» 
председатель профкома «Днепровагон-
маша» Виктор Бурдяк, – надеется, что 
это обращение к премьеру возымеет 
действие. У людей (а в коллективе се-
годня 1400 человек) толькотолько заб
резжила надежда на то, что наконецто, 
появится стабильная работа и зарабо-
ток, как по вине чиновников мы с марта 
вновь оказались не у дел. 

К.ВИКТОРОВ.

ОХРАНЕ ТРУДА – ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ВНИМАНИЕ
На состоявшемся недавно ІІ пленуме Днепропетровской областной организации профсоюза ра-

ботников энергетики и электротехнической промышленности обсуждался вопрос о состоянии охра-
ны труда и производственного травматизма на предприятиях и в организациях отрасли за 2016 г. 
и задачах на 2017 г. с учетом ситуации в энергетике области. Вынесен на рассмотрение он был не 
случайно, ибо проблем в этой сфере накопилось немало.

Як ми вже повідомляли, 23 лютого на пленумі облпрофорга-
нізації енергетиків було прийнято Звернення до органів влади у 
зв’язку з критичною ситуацією в галузі, яке було надіслано голові 
Дніпропетровської облдержадміністрації В.Резніченку, голові ЦК 
«Укрелектропрофспілки» С.Шишову та голові Дніпропетровсько-
го облпрофобєднання В.Дубілю (публікуємо).

За дорученням II пленуму
Дніпропетровської обласної організації
профспілки працівників енергетики та 
ЕТП України 23 лютого 2017 року

Є.БУСУРУЛОВ, 
голова обласної 

організації профспілки. 

РАДОСТЬ БЫЛА НЕДОЛГОЙ…
В конце января в статье «Осторожные проценты» («Пози-

ция» № 2) мы рассказывали об одном довольно оптимистичном 
(на фоне всеобщей разрухи) факте, касающемся восстановления 
работы после длительного простоя на «Днепровагонмаше» в Ка-
менском. В декабре на этом предприятии по заказу «Укрзалізниці» 
(УЗ) было изготовлено 250 полувагонов – и коллектив немного вос-
прял духом. Но, увы, его радость оказалась преждевременной…
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ШОКОЛАДНЫЙ ПИРОГ С ЯБЛОКАМИ
100 г очищенных грецких орехов, 500 г яблок, 

сок и цедра 1 лимона, 4 яйца, 150 г сахарного пе-
ска, пакетика разрыхлителя, 2 стол, ложки порошка 
какао, 150 г муки, 150 г сливок 30%ной жирности, 
70 г сахарной пудры, листочки мяты для украшения.

Орехи порубите, обжарьте на сковороде без 
добавления жира и дайте остыть. Яблоки вымой-
те, удалите семена, мякоть нарежьте кубиками и 
перемешайте с лимонным соком и цедрой. Духов-
ку разогрейте до 180 °С. Яйца взбейте миксером с 
сахарным песком. Разрыхлитель и порошок какао 
просейте на яичную массу вместе с мукой и быстро 
перемешайте. Соедините с яблоками и орехами.

Получившееся тесто выложите в форму, выст
ланную бумагой для выпекания, и поставьте в ду-
ховку на 40 мин. Пирогу дайте остыть и нарежьте 
квадратами. Сливки взбейте миксером с сахарной 
пудрой. Каждый квадрат пирога украсьте сливками, 
листочками мяты и подайте на стол.

СОВЕТ: чтобы яичная смесь для теста по-
лучилась особенно воздушной, при взбивании до-
бавьте 1 чайн. ложку коньяка.

С УЛЫБКОЙ И ЛЮБОВЬЮ
ОДА ЖЕНСКИМ КАБЛУЧКАМ

Как был умен, мудрец таки,
Кто ввел для женщин каблуки!
И вровень с Данте, Гете став,
Возвел родных на пьедестал.
Чтоб красота их в вихре дней
Была другим еще видней.

УКРАИНСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
Порусски скажут нам: «Жена»,
Для украинца, для мужчины
Жена не женщина одна,
А больше – целая дружина!

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ
Лишь спустившись с дерева, в трудах
Человеком стала обезьяна.
А мужчина будет им, когда
Наконецто спустится с дивана.

ПРИГОЖАНКИ
Когда, симпатий не тая,
В свой храм явившись спозаранку,
Красивых женщин вижу я,
Их называю «пригожанки».

ГРЕМУЧАЯ СМЕСЬ
О женщины, взрывная смесь!
Скандал устроить – в элементе…
Указывать их нужно вес
В тротиловом эквиваленте.

ПО НАУКЕ
Фигуру хочешь соблюсти,−
Будь добр, не ешь после шести…
И Люся, стройною чтоб стать,
Ест в шесть, а в семь ложится спать.

В ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Вежливы, услужливы, приврут,
Понесут немалые затраты…
В этот день мужья себя ведут,
Словно кандидаты в депутаты.

Владимир РУДОВ.

4 7 марта 2017 ПОЗИЦИЯ

Анекдотец
J J J

– Мойша, а шо вы всегда покупаете 
четное количество цветов? 

 – Очень просто. Просишь 6 роз, на 
тебя сочувственно смотрят и делают 
большую скидку. Очень удобно: три 
розы — жене, три – любовнице.

Говоря плохо о других, 
ты уже выставил внешнему 

миру напоказ свою 
собственную внутреннюю 

слабость. 
© Шри Чинмой.  www.srichinmoy.ru
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Тюльпаны для любимых
Закуска «Тюльпаны» из поми-

доров – наглядный пример того, как 
можно нарядно оформить, казалось 
бы, самое обыденное блюдо – сыр-
ную закуску. Она довольно проста, 
а потому легко и быстро готовится в 
домашних условиях.

Главной сложностью, с которой 
вы можете столкнуться, является 
нарезка помидоров, которым нужно 
придать вид тюльпанных бутонов. 
Чтобы лучше справиться с этой за-
дачей, возьмите тугие продолговатой 
формы помидорысливки среднего 
или крупного размера, которые для 
данного блюда подходят лучше всего. 

Еще вам понадобятся: любой 
сыр (твердый, плавленый, брынза, 
адыгейский и т. д.), три яйца, 1 зуб-
чик чеснока, 12 ч ложки майонеза, 
2 грецких ореха или 1 чернослив 
среднего размера, петрушка и зеле-
ный лук (для оформления). И самое 
главное – отличное настроение!!!

Свежие помидоры моем, сушим 
и приступаем к их оформлению. Для 
этого в противоположной «хвостику» 
части плода острым ножом делаем 
звездообразный разрез. Аккуратно 
удаляем вырезанную часть. Сердце-
вину помидора тоже удаляем ложеч-
кой. Когда все помидоры будут под-
готовлены подобным образом, можно 
приступать к созданию начинки.

Для этого вкрутую отвариваем 
яйца, очищаем и вынимаем желт-
ки. Вилкой (если плавленый сыр)
или в блендре, или на мелкой терке 
измельчаем сыр, желтки, зубчики 
чеснока, орехи или чернослив (по 
желанию), добавляем майонез, все 
перемешиваем. Должна получиться 
масса средней консистенции (как 
паштет). Попробуйте ее на вкус и 
при необходимости посолите и/или 
поперчите. 

Далее начиняем полученной мас-
сой помидоры.

Осталось только оформить блю-
до. Для этого в тарелку сначала 
кладем стебли зеленого лука белой 
частью вниз. Сверху на них выкла-
дываем «бутоны» из помидоров. Все. 
Теперь закуска в виде тюльпанов из 
фаршированных сыром и яйцами 
помидоров полностью готова и ее 
можно подавать к столу. Приятного 
аппетита!

В преддверии 8 Марта мужчины ломают головы над тем, как приятно удивить 
своих любимых женщин. И сегодня редакция «Позиции» решила прийти к вам на 
помощь, предложив рецепты двух блюд, которые «не ударят» по семейному бюджету 
и, наверняка, оценятся вашими дамами.  

МУЖЧИНАМ НА ЗАМЕТКУ

P.S. Сырную закуску также можно смело намазывать на хлеб, 
или, как вариант, сформировать из нее шарики небольшого диа-
метра, обвалять их в натертом на терке твердом сыре и подавать, 
положив на картофельных чипсах круглой формы.

М А АР Т

С.КапицаЮ. Чернов В. Коврига П.Довганенко Ю.Воронцов

Милые женщины!
От имени всех мужчин-профактивистов Днепропетровщины поздравляем вас с первым 

весенним праздником – Международным женским днем!
Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокро-

венных желаний! Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые принесут толь-
ко радость! Пусть на сердце будет светло и ясно от внимания и любви друзей, родных и 
любимых. Искренних вам комплиментов и добрых слов всегда!


