
У н а ш о г о  п р о ф ц е н т р у 
сьогодні – ювілей. Рівно 
30 років тому, 8 лютого 

1991 р. пленум обласної ради 
профспілок ухвалив Декларацію 
про нові принципи діяльності 
обласного профоб’єднання, які 
ґрунтувалися на незалежності від 
державних, господарських органів 
і політичних сил у відстоюванні 
економічних та правових інтересів 
членів профспілок, та затвердив 
Положення про Міжгалузеву раду 
профспілок Дніпропетровської 
області. І час показав обгрунтованість 
та своєчасність цих кроків.

Багато хто пам’ятає, яким непрос-
тим був той час кардинальної зміни 
суспільно-політичної формації, 
переходу економіки до ринкової 

системи з притаманними їй безро-
біттям, падінням життєвого рівня 
людей і збільшенням протиріч 
між найманими працівниками і 
роботодавцями. Все це вимагало 
від Міжгалузевої ради, її президії 
та членських організацій пошуку 
нових форм і методів впливу на 
процеси, що відбувались. І ми, 
попри всі труднощі й негаразди, 
вистояли в ті непрості часи, зумівши 
зберегти нашу організацію та 
вплив на соціально-економічну 
ситуацію. Сьогодні, об’єднуючи 32 
членські організації, до складу яких 
входить більше 3 тисяч первинних 
організацій, понад 350 тис. членів 
профспілок, – Дніпропетровське 
облпрофоб’єднання займає про-
відні позиції в національному 
профспілковому русі.

Згадуючи минуле 30-річчя, 
ми не повинні забувати й про 
попередні періоди нашої славної 
історії. Тим більше, що цього року 
є ще одна важлива дата –115-річчя 
зародження профспілкового руху 
Дніпропетровщини. І тут зазначу,          
що вже незабаром після ство-
рення в Катеринославській губернії 
в 1906 р. перших профорганіза-

цій, наші попередники, того ж 
року, усвідомлюючи необхідність 
об’єднання своїх зусиль, створили 
міжспілковий орган – Центральне 
Бюро профспілок – прообраз ниніш-
нього обласного профцентру. Важ-
ко переоцінити роль міжспілкового 
органу і  в наступні періоди – 
післяреволюційний, і особливо 
– післявоєнний, коли профспілки 
багато робили для відновлення 
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Сьогодні, 8 лютого, у нас знаменна дата – 30-річчя  
прийняття Декларації про перехід на нові принципи 
діяльності Обласного об’єднання профспілок.  Це 
– гарний привід осмислити минуле, всю 115-річну 
історію профспілок Дніпропетровщини, підбити 
підсумки зробленого та заглянути у майбутнє.

Пройдений упродовж цих років шлях був насиче-
ним на події і добрі справи. Були й важкі часи, але  
попри усі труднощі залишались непорушними наші 
згуртованість і єдність, солідарність та упевнені дії, 
спрямовані на захист людей праці.

І в нинішні непрості часи змін і кризових явищ 
профспілки Дніпропетровщини, усвідомлюючи свою 
важливу роль, роблять все можливе для вирішення 
нагальних проблем трудових колективів, створення 
належних умов праці та її гідної оплати, забезпечення 
соціальних гарантій.

Наше головне гасло «Разом – ми сила!» продовжує 

Шановні колеги!
залишатись як ніколи актуальним. Впевнений, 
що Міжгалузева рада та її президія, членські 
організації облпрофоб’єднання й надалі будуть 
вірні цьому принципу та продовжуватимуть вико-
нання своєї історичної місії по захисту трудящих.

З нагоди урочистої події прийміть, шановні друзі, 
від президії і мене особисто, найсердечніші вітання 
й найкращі побажання нових трудових успіхів, 
здоров’я, миру і злагоди! 

 
З повагою,     

Віталій Дубіль,
                              

голова Обласного                
об’єднання профспілок 

30 років
прийняття Декларації про перехід 

Облпрофради на нові принципи діяльності та 
створення Міжгалузевої ради профспілок 

Дніпропетровської області

  РАЗОМ МИ – СИЛА! 

Привітання керівникам членських організацій, профактивістам, 
ветеранам профспілок

 стор.2

Вже стало доброю традицією на початку лютого 
відзначати День Обласного об›єднання профспілок. Але 
нинішній лютий – особливий.

промисловості і економіки в ціло-
му, створення нових робочих місць, 
належних умов на виробництві та 
зміцнення здоров’я, поліпшення 
матеріального становища трудящих.

Для кожної епохи характерні свої 
особливості, але суть профспілкової 
роботи не змінювалася ніколи. На 
даний момент, як і в попередні роки, 
на перше місце ставиться захист 
інтересів людей праці.

«…Члены Межотраслевого совета профсоюзов Днепропетровской 
области провозглашают следующие основные принципы деятельности: 

– выражать, представлять и защищать экономические, социаль-
ные и духовные интересы трудящихся в советских, государственных 
и хозяйственных органах, политических, общественных и других ор-
ганизациях в сфере охраны труда, обеспечения занятости населения, 
чистоты среды обитания, повышения жизненного уровня; 

– содействовать развитию лечебно-оздоровительной и культур-
но-спортивной базы, созданию условий для удовлетворения духовных 
потребностей членов профсоюзов и их семей;

–  представлять интересы профсоюзов области в республиканских, 
союзных и международных профорганах». 

(Из Декларации «О переходе Облсофпрофа на новые 
принципы деятельности», февраль 1991 г.)



Від імені президії облпроф-
об’єднання хочу подяку-
вати всім, хто творив 

і  продовжує творити істор ію 
профцентру, і особливо тим на-
шим колегам, які були в 1991 р. 
серед підписантів згаданої вище 
Декларації і сьогодні залишаються 
в строю, – Зінаїді Бедринець та 
Андрію Берчуку, всім нашим вете-
ранам, нинішнім профспілковим 
лідерам, працівникам виконавчого 
апарату профцентру і членських 
організацій, підвідомчих підпри-                                                                              
ємств за все зроблене ними для 
зміцнення авторитету Дніпро-
петровського об’єднання проф-
спілок.

 Минулого року в членських 
організаціях облпрофцентру завер-
шилася чергова звітно-виборна 
кампанія. Незважаючи на те, що 
працювати нам доводилося у 
вкрай непростих умовах, на фоні 
економічної кризи, жорсткого 
наступу на права трудящих і проф-
спілок, пандемії коронавірусу –
більшість профорганізацій та їх 
лідерів витримали ці випробування 
і отримали новий мандат довіри.

 Підбити підсумки нашої спільної 
п›ятирічної роботи і визначити 
завдання на майбутній період ми 
маємо незабаром на ХХIV звітно-
виборній міжспілковій конференції, 
яка з відомих всім причин пройде 
трохи пізніше наміченого, в пер-
шій половині цього року. Серед 
пріоритетних напрямків нашої 
діяльності – забезпечення гідної 
праці і зростання добробуту тру-
дящих за рахунок продуктивної 
зайнятості та збільшення темпів 
підвищення заробітної плати. Все 

це буде враховано в новій Програ-
мі дій профцентру на період 2021-
2025 років, яка буде прийнята на 
міжспілковій конференції.

Цього року на нас чекає і укла-
дення з соціальними партнерами 
нової Територіальної угоди на 
період до 2023 р. (до речі, у 2021-
му також відзначається 30-річчя з 
часу першого в Україні її підписан-                                                                               
ня). І наше з вами завдання – напов-
нити обидва ці базові документи 
реальним зміс-
том і домагатися 
їх виконання, про 
що я нещодавно 
вкотре наголо-
сив нашим соці-
альним парт-
нерам під час 
презентації Цен-
тру компетенцій 
роботодавців.

На березень 
цього року запла-
новано також 
проведення VIII 
з›їзду Федера-
ції профспілок 
України, який стане важливою по-
дією в житті профруху країни.

Одним з найважливіших аспек-
тів нашої діяльності є боротьба 
за забезпечення в умовах ниніш-
ньої кризи стабілізації роботи під-
приємств та збереження трудових 
колективів. У зв’язку з цим ми 
стурбовані багатьма показниками 
в сфері праці та зайнятості. Так, 
в області сьогодні на тлі істотного 
скорочення виробництва є величез-
на заборгованість по зарплаті в сумі 
понад 350 млн. грн. Триває зменшен-
ня середньооблікової чисельності 

штатних працівників. При цьому                
йде перевищення кількості пра-
цівників, що вивільняються над 
кількістю прийнятих. Крім того, 
в режимі вимушеної неповної 
зайнятості сьогодні працюють 
більше 24 тис. чол.

Вимагає нашої спільної уваги 
і проблема збільшення доходів 
працюючих. Протягом останніх 
рок ів  профспілкам спільно з 
роботодавцями та органами влади 

вдавалося певною мірою впливати 
на ці процеси. Але на сьогодні цього 
вже мало, бо постійне зростання 
цін і тарифів та галопуюча інфляція 
«з’їдають» всі ці зусилля.

Тому президія облпрофоб’єднан-
ня продовжує з соціальними парт-
нерами спільну роботу з підвищення 
доходів працівників і погашення 
існуючих боргів по зарплаті, а 
також поліпшення умов і безпеки 
праці. Саме ці питання будуть 
першочерговими при підготовці 
нової Територіальної угоди.

Найближчим часом плануєть-
ся нарада з обласними 
членськими профорга-
нізаціями промислових 
галузей,  в  ході  якої 
будуть напрацьовані 
конкретні пропозиції і 
вимоги органам влади 
та роботодавцям щодо 
стабілізації виробництва 
та збереження робо-
чих місць, підтримки 
вітчизняного товаро-
виробника що є зараз 
дуже актуальним.

З цих та інших питань 
ми будемо продовжувати 
консультації, в першу 
чергу, в рамках обласної 
тристоронньої соціально-
економічної ради. Зараз, 

зокрема, ми звернулися до облас-
ної влади з приводу необхідності 
проведення чергового засідання 
цієї ради в зв’язку з необхідністю 
прийняття екстрених заходів щодо 
посилення соціального захисту 
громадян у світлі значного зростання 
цін і тарифів на енергоресурси та 
комунальні послуги. І в цих питаннях 
ми вже знайшли підтримку обласної 
ради  та Федерації організацій 
роботодавців.

Безумовно, що оцінюючи зроб-
лене, наші досягнення та прорахун-
ки і визначаючи нові завдання, ми 
повинні усвідомлювати: резуль-
тативність нашої роботи зале-
жить від ефективності дій всіх 
профспілкових ланок. Тому вкрай 
важливо більше уваги приділяти 
вдосконаленню організаційної та 
інформаційно-пропагандистської 
роботи, зміцненню наших рядів, не-
допущенню скорочення їх чисель-
ності та залученню нових організацій 
і членів профспілок.

У нинішніх умовах скорочення 
виробництва одним з найважливі-
ших завдань облпрофцентру і його 
членських організацій є посилення 
соціального захисту вивільнених 
працівників та спільні, разом з 
обласним Центром зайнятості і 
об’єднанням роботодавців дії з їх 
працевлаштування та перенавчан-
ня. Особливо це стосується ви-
вільнених держслужбовців, освітян, 
лікарів, культпрацівників.

Вкрай важливим є продовження 
в рамках нашої Угоди зміцнення 
взаємодії з регіональним відділен-
ням Асоціації територіальних гро-
мад, що має сприяти вирішенню 
проблемних питань, які виникають 
в ході децентралізації і зміни ад-
міністративно-територіального 
устрою. Необхідно також активізува-
ти діяльність міських координацій-
них рад голів профспілкових орга-
нізацій, завдання яких полягає 
у взаємодії з органами місцевої 
влади для захисту трудових і 
соціально-економічних прав та 
інтересів трудящих, збереження 
трудових колективів і забезпечення 
життєдіяльності населених пунктів.

Попереду у нас чимало роботи. 
Але впевнений, що все намічене ми 
виконаємо, бо разОм мИ – сИла!

 В. Дубіль, 
голова Обласного 

об’єднання профспілок.

8 лютого 2021 р. ПОЗИЦіЯ2
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