
ЄДНАЙМОСЯ І  ШАНУЙМОСЯ,  БО В СПІЛЬНОСТІ  ТА ВЗАЄМОПОРОЗУМІННІ  -  НАША СИЛА!

Г р о м а д с ь к о - п о л і т и ч н а  г а з е т а  П р о ф с п і л к и  а в і а б у д і в н и к і в  У к р а ї н и                    №  2  ( 1 3 6 ) ,  с і ч е н ь  2 0 1 3  р о к у

Вітаємо ювіляра!

19 січня поточного року 
у голови ПО ПАУ у ПрАТ 
«УХЛмаш» Воскобойнікова 
Олександра Аркадійовича 
виповнилась ювілейна дата з Дня 
народження. Сердечно вітаючи 
Олександра Аркадійовича 
з ювілеєм, бажаємо йому міцного 
здоров’я, благополуччя, миру 
і добра, невичерпної життєвої 
енергії, успіхів у роботі.
Нехай підтримка членів 
Профспілки авіабудівників 
України у ПрАТ «УХЛмаш», 
великий життєвий досвід, активна 
громадянська позиція і справжня 
турбота про людей праці стануть 
тому вірним залогом.

ЦК ПАУ,
Редакція газети 
«Авіабудівник України»

ЮВІЛЕй

Анонс
У лютому поточного року 
заплановано проведення 
засідання Президії ЦК ПАУ. 
Інформацію про порядок ден-
ний засідання та про конкрет-
ну дату і місце проведення 
ви можете дізнатися з сайту 
Профспілки авіабудівників 
України. Слідкуйте за його 
оновленнями:
ukrprofavia.org.ua

Прем’єр-міністр України 
Микола Азаров доручив 
всім керівникам міністерств і 
відомств активізувати роботу із 
затвердження фінансових планів 
крупних підприємств. Відповідне 
завдання Прем’єр-міністр України 
Микола Азаров поставив під час 
наради з питань доопрацювання 
проекту Державної програми 
активізації розвитку економіки на 
2013-2014 роки.

Підготовлено за інформацією 
Урядового Порталу

Створення державного бан-
ку розвитку зробить реаль-
ним проведення потужної 
модернізації виробничих 
потужностей країни. На цьо-
му наголосив Перший віце-
прем’єр-міністр України Сергій 
Арбузов під час обговорення 
виконання Державної програми 
активізації розвитку економіки 
на 2013-2014 роки, яке відбулось 
під головуванням Прем’єр-
міністра «У рамках виконан-
ня Програми ми визначили 
пріоритетні завдання державної 
економічної політики на 
найближчі роки. Це підвищення 
конкурентоспроможності 
економіки, покращен-
ня інвестиційного клімату, 
підтримка національного 

товаровиробника, розвиток 
високотехнологічних перспек-
тивних секторів – у першу чергу 
авіабудування, суднобудування, 
розвиток ракетно-космічної 
галузі та машинобудування.», – 
підкреслив Сергій Арбузов.
Разом з тим він додав, що го-
ловним завданням створення 
розвиненої державної систе-
ми підтримки експорту має 
стати потужне міжнародне 
співробітництво та розви-
ток експортного потенціалу. 
Він включає у себе фінансову 
підтримку експортерів, допо-
могу у просуванні вітчизняних 
товарів, захист вітчизняних 
товаровиробників від 
недобросовісної конкуренції.

Авіабудування – серед головних пріоритетів

Розвиток авіабудування 
сприятиме зростанню 
виробництва 
у машинобудівельній 
галузі

Міністр економічного розвитку і торгівлі 
України Ігор Прасолов представив проект 
Державної програми активізації розви-
тку економіки на 2013 – 2014 роки на на-
раді з питань доопрацювання зазначеного 
проекту Держпрограми, яка відбулася під 
головуванням Прем’єр-міністра України 
Миколи Азарова.

Як зазначив Ігор Прасолов, Програмою 
передбачено шість пріоритетних напрямів.

Одним з таких напрямів є розвиток висо-
котехнологічних перспективних секторів. 
Ігор Прасолов вважає, що Україна має ряд 
виробництв, які сьогодні здатні випускати 
конкурентоспроможну продукцію. Це – 
ракетно-космічна галузь, авіаційна про-
мисловість, суднобудівна та ряд інших. Ці 
галузі є великими споживачами продукції 
інших галузей економіки, в першу чергу – 
металургійного комплексу. Розвиток таких 
галузей сприятиме загальному зростанню 
економіки. На його думку, розвиток авіа-
будування сприятиме зростанню виробни-
цтва у машинобудівельній галузі.

Програма активізації розвитку економі-
ки має забезпечити досягнення двох осно-
вних цілей – зростання реального ВВП у 
2013 році не менш як на 3% та початок про-
цесу масштабної модернізації виробництва 
й інфраструктури.

“Без масового впровадження нових тех-
нологій, зниження енергоємності виробни-
цтва, освоєння нових високотехнологічних 
виробів неможливо виконати завдання, по-
ставлені Президентом України, – забезпе-
чити прискорений ріст національної еконо-
міки”, – резюмував Міністр економічного 
розвитку і торгівлі України.

М. Азаров вимагає 
від міністерств 
та відомств 
пришвидшити 
затвердження 
фінпланів 
підприємств кожної 
галузі економіки

Від участі в Митному 
Союзі українське 
авіабудування лише 
виграє

В інтерв’ю Укрінформу урядовий 
уповноважений з питань співпраці з 
Російською Федерацією, державами-
учасницями СНД, ЄврАзЕс та іншими 
регіональними об’єднаннями Валерій 
Мунтіян зазначив, що країни Митного 
союзу у разі приєднання України до 
Митного Союзу (МС) можуть інвесту-
вати у базові галузі нашої держави. Це 
передусім енергетика, агропромисловий 
комплекс, машинобудування, транспорт, 
зв’язок, авіабудування, кораблебудуван-
ня, космос, двигунобудування, транзит-
ний потенціал країни, інноваційні проек-
ти. З Російською Федерацією погоджено 
23 конкретні проекти, де РФ готова після 
інтеграції виділити 48 мільярдів доларів 
США співфінансування, тобто інвестиції 
в ці галузі. Економіка України отримає 
майже 50 мільярдів доларів. При цьому, 
розвиватимуться саме українські вироб-
ничі потужності і під їх продукцію надані 
ринки МС. На його думку, сьогодні можна 
взяти ресурси, наприклад, у Китаї, але це 
може бути ризиковано для країни. Китай 
відчуває дефіцит простору і сировинних 
ресурсів для розвитку, і загрозу цієї екс-
пансії не можна недооцінювати.

На відміну від КНР країни МС зацікав-
лені саме в науково-технічних виробни-
чих потужностях безпосередньо України. 
Росія сьогодні посідає третє місце у світі 
за золотовалютними резервами і може ін-
вестувати ці програми. «Сьогодні у нас 
немає інших інвесторів, які зацікавлені 
саме в розвитку базових галузей економі-
ки, а не усуненні конкурентів» - резюму-
вав Валерій Мунтіян.
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М О Л О Д І ж Н А  П О Л І Т И К А

Запорожцы уверены, что профсоюзная молодёжь – это 
действенный, интеллектуально мощный механизм раз-
вития профсоюзного движения. Поэтому сегодня остро 
стоит вопрос активизации работы и объединения уси-
лий молодёжного сектора профсоюзов.
В рабочем совещании членов Молодёжного Совета 
Запорожского областного совета профсоюзов приняли 
представители молодежи различных отраслевых про-
фсоюзов, представленных в регионе, в т.ч. начальник 
отдела по делам молодежи и член профсоюзного ко-
митета АО «Мотор Сич», заместитель Председателя 
Молодежного Совета Профсоюза авиастроителей 
Украины, депутат Запорожского городского совета 
Руслан Пидорич.
При обсуждении актуальных для учащейся и рабо-
тающей молодёжи Запорожской области вопросов 
молодые профлидеры уделили внимание мотивации 
профчленства у современных молодых людей, уровню 
организационной и финансовой поддержки молодёж-
ных инициатив со стороны отраслевых обкомов про-
фсоюзов, областной власти и местного самоуправле-
ния, руководителей предприятий и учреждений. Кроме 
того, были обозначены приоритетные направления 
по работе на ближайшее время и принято решения о 
необходимости проведения расширенного заседания 
Молодёжного Совета облсовпрофа, на котором будет 
рассмотрен перспективный план мероприятий на теку-
щее полугодие. 
Комментируя данное событие, по просьбе редакции га-
зеты «Авиастроитель Украины», Руслан Пидорич 
отметил, что дан старт работе Молодежного Совета 
Запорожского облсовпрофа, и в ближайшее время 
будут намечены перспективные направления деятель-
ности МС, определен план работы МС. Также будет 
избрано руководство Молодежного Совета. «Сейчас 
очень важно вовлекать в профсоюзную работу пред-
ставителей молодежи, разъяснять им всю важность 
функционирования на предприятиях профсоюзных ор-
ганизаций. Это может привнести новые идеи в работу, 
как профсоюзов, так и помочь молодежи в отстаивании 
своих социально-экономических, культурных и иных 
законных прав и интересов. Мы, моторовцы, имеем ко-
лоссальный опыт в данной сфере и готовы поделиться 
своими знаниями с коллегами».
 
Подготовил Александр ПАлий
Фото Запорожского облсовпрофа

Запорізька обласна рада проф-
спілок, профспілкові організації 
всіх рівнів разом з роботодавцями, 
органами виконавчої влади і місце-
вого самоврядування здійснювали 
роботу щодо організації змістов-
ного дозвілля та відпочинку дітей 
і учнівської молоді під час літньої 
оздоровчої кампанії та різдвяних і 
новорічних свят в період зимових 
канікул 2012-2013рр. З організацій-
но-фінансовою участю профспілок 
для дітей і підлітків спільно з со-
ціальними партнерами проведено 
за 2012 рік понад 1000 заходів куль-
турно-масового, спортивного, оздо-
ровчого характеру, якими охоплено 
понад 300 тисяч дітей та підлітків. 

Спеціалісти облпрофради та 
управління культури і туризму про-
вели системний аналіз роботи за-
кладів культури і мистецтва під час 
зимових канікул. 

У листопаді 2012 року облпроф-
радою разом з управлінням куль-
тури і туризму Запорізької облдер-
жадміністрації проведена нарада з 
керівниками закладів культури з пи-
тань забезпечення якісного та без-
печного проведення свят ялинки 
для дітей. 

Перед початком святкових за-
ходів технічною інспекцією праці 
профспілок та управління культури 
і туризму було здійснено перевірку 
готовності закладів культури і мис-
тецтва до проведення новорічних та 
різдвяних свят. 

Цікаво і на високому творчому 
рівні проведені свята ялинки у від-
ремонтованому залі палацу культу-
ри ім. Шевченка АТ «Мотор Січ» 
(директор Володимир Котов). 
Колектив палацу культури та 125 
юних учасників художньої само-
діяльності створили казкову атмос-
феру біля ялинки для дітей моторо-
будівників. Кульмінацією свята був 
чудовий спектакль «Чарівні валян-
ки Діда Мороза». Велику допомогу 
надало керівництво АТ «Мотор Січ» 
(В’ячеслав Богуслаєв) та проф-
спілковий комітет підприємства 

(Михайло Труш).
Для дітей Запорізької області за 

рахунок Фонду соціального стра-
хування було придбано понад 142 
тисячі подарунків. Крім того, проф-
спілкові організації всіх рівнів при-
дбали більше 80 тис. подарунків. 
Таким чином, кожна дитина отри-
мала подарунок і квиток на свято. 
Майже кожна профспілкова органі-
зація придбала солодощі для дітей 
із соціально незахищених сімей.

Необхідно відзначити добру тра-
дицію, започатковану профкомом  
АТ «Мотор Січ», (голова профкому 
Михайло Труш) по оздоровленню 
і відпочинку батьків із дітьми у са-
наторії-профілакторії підприємства 
під час зимових канікул. Цього року 
там відпочивали 154 дорослих та 
дітей. 

Голова обласної ради профспілок 
Віктор Сластьон, начальник облас-
ного управління культури і туризму 
Ірина Конарєва і голова облоргані-
зації профспілки працівників куль-
тури Олена Бойко вручили Подяки 
колективам закладів культури і мис-
тецтва, які найкраще провели свята 
новорічної ялинки для дітей, і по-
бажали успіхів у подальшій роботі. 

Перед врученням нагород 
ФПУ голова облпрофради Віктор 
Сластьон охарактеризував стан 
справ з оздоровчої кампанії 2012 
року і задач на оздоровчий сезон 
2013 року. Так, за організаційно-фі-
нансовою участю профспілок оздо-
ровлено 70 тис. дітей ті підлітків. 
630 дітей із соціально-незахищених 
сімей профспілковими організація-
ми оздоровлені безкоштовно. Із всіх 
джерел разом із соціальними парт-
нерами на дитяче оздоровлення ви-
користано більш як 60 млн.грн. 

За підсумками Всеукраїнського 
огляду роботи профспілок і тру-
дових колективів, оздоровчих за-
кладів на кращу організацію оздо-
ровлення та відпочинку дітей у 
2012 році Дипломами і Почесними 
грамотами Федерації профспілок 
України нагороджена велика група 

Все найкраще – дітям!
Запорізькою обласною радою профспілок разом з обласним Департаментом культури і 
туризму облдержадміністрації та міської ради  24 січня 2013 року підбито підсумки роботи 
профспілкових організацій з дітьми та підлітками у 2012 році.

МОЛОДежНАЯ 
ПОЛИТИКА 
В ДеЙСТВИИ

По информации Запорожского областно-
го совета профсоюзов, 22 января текуще-
го года, для активизации работы с моло-
дежью в Запорожской области, прошло 
рабочее совещание членов Молодёжного 
Совета, объединяющего представите-
лей молодого поколения профсоюзных 
лидеров различных отраслей. Провел 
совещание Председатель Запорожского 
областного совета профсоюзов Виктор 
Сластён.

КонКУРс ДЛЯ МоЛоДІ

З метою реалізації молодіжної 
політики, залучення молоді до 
наукових досліджень із вивчення 
ролі профспілок у громадянському 
суспільстві Президія ФПУ запо-
чатковує з 2013 року Всеукраїн-
ський молодіжний конкурс на кра-
щу наукову роботу з профспілкової 
тематики.

Молодіжна Рада ПАУ запрошує 
молодих працівників авіабудівної 
галузі України віком до 35 років взя-
ти участь у конкурсі в такій номіна-
ції «Краща наукова робота 
з профспілкової тематики 
серед працюючої молоді».
   Конкурс проводиться у два тури:
Перший тур – заочний (рецен-
зування робіт) – травень мі-
сяць;
Другий тур – очний (конферен-
ція) у вересні-жовтні місяці.

Переможці Конкурсу нагороджу-
ються дипломами І, ІІ, ІІІ ступе-
нів, та грошовими винагородами у 
розмірі за:
1 м. – 1200 грн.
2 м. – 700 грн.
3 м. – 400 грн.

За більш детальнішою інформа-
цією (Положення про проведення 
Конкурсу) звертайтеся до Голови 
МР ПАУ Андрія Сидорова 
за тел.: (044) 481-26-97, моб. 050-
410-36-25.

профспілкових організацій, робото-
давців, профспілкових працівників 
Запорізької області. Серед нагоро-
джених – заступник голови профко-
му АТ «Мотор Січ» Євген Зорін.

Підготовлено за інформацією 
відділу культурно-масової, 
спортивної роботи 
та оздоровлення 
Запорізької облпрофради 
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«Я вважаю, що пенсійна реформа не-
ефективна. Підвищення пенсійного віку 
для жінок з 55 років до 60 крім негативних 
наслідків ні до чого не призвело», – зазна-
чила вона. Міністр нагадала, що дефіцит 
фонду за підсумками 2012 року склав по-
над 27,2 млрд. грн. У 2013 році дефіцит 
Пенсійного Фонду тільки заплановано на 
рівні 21,8 млрд. грн.

«Значний дефіцит Пенсійного Фонду 
зберігається у тому числі через недієздат-
ність проведеної реформи. Також наявність 
цього дефіциту унеможливлює запрова-
дження другого рівня пенсійної системи. 
Так далі тривати не може. Тому створюємо 
робочу групу для зміни підходів у роботі 
Пенсійного Фонду», – підсумувала Наталія 
Королевська.

Профактивісти ДП «Завод 410 ЦА» 
Любов Кожухова, майстер відділу тех-
нічного контролю та Микола М’який, 
майстер електромеханічного відділу також 
мають свою думку з приводу пенсійної 
реформи. З ними спілкувався головний 
редактор газети «Авіабудівник України» 
Олександр Палій.

-  Якою є Ваша позиція стосовно пен-
сійної реформи, яка була проведена в 
Україні?

Л.К. - Що можна сказати? Вона недолу-
га. У ній багато дуже різних несподіваних і 
неприємних нюансів. Є безліч різних «ла-
зівок», наприклад, з такої ж самої зарплати 
одній людині можуть нарахувати більшу 
пенсію, а іншій – меншу. Це перше. Друге 
– треба нараховувати пенсію, мабуть, вихо-
дячи з прожиткового мінімуму і зі стажу. А 
то виходить, що люди, які мають доступ до 
грошей, і можуть собі нараховувати зарп-
лати які хочуть, їм, звичайно, ця пенсійна 
реформа дуже до вподоби. 

Взагалі ж, основний відсоток людей 
отримують дуже низьку пенсію, завдяки 
цій «реформі». Бо зарплати в людей низькі. 
Тому міняти закон треба докорінно. І брати 
за основу стаж. Бо, виходить, що якщо лю-
дина отримувала гарну зарплату, у неї буде 
і гарна пенсія. От люди, які не працювали, 
у них мінімальна пенсія. А люди, які про-
працювали по 50 років, маючи невисоку 
зарплату, отримуватимуть теж майже таку 
ж мінімальну пенсію. Треба, щоб фахівці 
працювали над цими питаннями.

- А щодо підвищення пенсійного віку 
для жінок...  

Л.К. - Це взагалі ганьба для України. Не 
можна було цього робити. Ви бачите, що 
нічого доброго з цієї ідеї не вийшло.

- Ідеологи реформи кажуть: дивіться, 
в Іспанії підвищили пенсійний вік, чим 
Україна гірше?

Л.К. - Там рівень життя набагато ви-
щий: інші зарплати, соціальний захист. 
Переважна кількість українських жінок 
абсолютно незахищена у порівнянні із чо-
ловіками. Давайте розглянемо проблема-
тику трудових прав в контексті гендерного 
питання. Чоловіки і жінки працюють в не-
рівних умовах: виконують однакові функ-
ціональні обов’язки, але їх заробітна плата 
ніяк не на користь жінок.

Жінкам треба надавати пільги, тоді вони 
будуть відчувати себе більш захищеними і 
народжуваність зростатиме, внаслідок чого 
в Україні буде подолано демографічну кри-
зу, і теперішня молодь, досягши пенсійного 

віку, побачить, хто її буде підтримувати. 
Проілюструю ситуацію на своєму при-

кладі. Я працюю з 1966 року. Не маю жод-
ного дня перерваного стажу.  Виховала 
троє дітей. На сьогодні не маю і 2 тисяч 
грн. пенсії. Це дуже боляче. Оформивши 
пенсію, я кілька місяців проплакала: так 
низько держава оцінила результати моєї 
багаторічної праці. 

Та що там говорити! В Україні мати-ге-
роїня – це жінка, яка народила і виховала 
до 8-річного віку мінімум 5 дітей. Цікаво, 
які пільги вона має? Виявляється, за зако-
нодавством вона одноразово отримує один 
прожитковий мінімум. Тобто приблизно 
800 гривень на п’ятьох дітей. Хіба це нор-
мально? Навіщо тоді присвоювати такий 
статус, якщо за ним нічого немає? Одним 
словом, гендерна політика в Україні потре-
бує докорінних змін на краще. А маємо все 
навпаки…  

- Урядовці кажуть, мало грошей, щоб 
підвищити пенсії. Не вистачає на всіх. 
До того ж, кількість пенсіонерів збіль-
шується, а кількість працюючих змен-
шується. Де ж брати гроші?

Л.К. - Збільшується кількість працюю-
чих пенсіонерів, бо треба якось жити. А 
якщо буде пенсія гідна, то пенсіонер не 
працюватиме, а уступить місце молодій 
людині. Подивіться, де тепер часто пра-
цюють молоді люди з вищою освітою? 
В бутіках, у торгівельній сфері. Що там 
продають? В основному імпортні товари. 
Замість того, щоб щось виробляти своє, 
створювати вітчизняне, значна частина на-
шої молоді змушена заробляти ось таким 
чином. Я глибоко переконана, що подібни-
ми «реформами» просто наче спеціально 
знищують населення. 

-  Як на Вашу думку, через підвищення 
пенсійного віку, чи легко людині після 
50-55 років знайти собі роботу, в разі її 
звільнення з попередньої?

Л.К. - Звичайно, що ні. Вже після 40 ро-
ків ніхто на хорошу роботу не бере! А про 
50-55 і говорити нічого.  

- В засобах масової інформації  про-
звучало, що розмір пенсії екс-голови 
Національного банку пана Стельмаха 
сягає 150 тисяч грн. в місяць. Отака ди-
ференціація – 900 і 150 тисяч грн. – це не 
дуже великий розрив? 

Л.К. - Зовсім «маленький». Бачите, собі 
високопосадовці не роблять такі маленькі 
пенсії, як нам, бо хочуть нормально жити, 
перебуваючи на пенсії. Це вже не говорячи 
про те, що як правило, у кожного з них є 
свій бізнес та чималі заощадження. Навіть 
така пенсія для них так, на чорний день. 
Вони її можуть і не витрачати, не обмеж-
уючи себе у витратах. А от прості люди на-
віть не завжди шматок хліба можуть собі 
дозолити купити. Якщо в країні криза, то 
від неї мають потерпати всі в однакові мірі, 
а не лише прості люди. 

М.М. – На моє глибоке переконання, 
нарахування пенсії повинно відбуватися 
за двома критеріями: перше – трудовий 
стаж, друге – особистий фінансовий вне-
сок у пенсійний фонд. А в нас все пере-
кручується. Що стосується взагалі пенсій-
ної реформи, то для простих людей вона 
дійсно обернулася дуже гірко і боляче. Бо 
збільшився соціальний стаж для нараху-
вання пенсії: у чоловіків з 25 до 35, у жінок 
з 20 до 30 років. Зняли  відсоток 1,35 до 

ТРибУнА пРофАКТиВУКОЛИ ДУМКИ ЛЮДЕЙ ЗБІГАЮТЬСЯ З ПОЗИЦІЄЮ МІНІСТРА
Пенсійна реформа довела свою неефективність, оскільки 
зберігається дефіцит Пенсійного Фонду. Про це заявила 
Міністр соціальної політики України Наталія Королевська під 
час відвідування Пенсійного Фонду України 16 січня 2013 р.

нарахувань, який отримували пенсіоне-
ри за 10 років стажу. Для простих людей 
це важливо. Для багатих не має значення. 
І при обчисленні остаточної формули ра-
ніше брався один рік, зараз – три. І ці два 
показники погіршують і ту мізерну пенсію 
для простих людей, яка є. 

- Ще не почав працювати другий рі-
вень пенсійної реформи, коли людина 
буде накопичувати собі на пенсію сама, 
роблячи внески в накопичувальний 
пенсійний фонд. І така система буде 
обов’язковою. Принаймні, планується 
так зробити для людей віком до 35 років. 
З одного боку це добре – скільки нако-
пив, стільки і будеш мати на старості, а з 
іншого чи не має у вас сумніву, що ваші 
діти, онуки будуть ці гроші перерахову-
вати, а через певний час, коли вийдуть 
на пенсію, цей фонд збанкрутує.

Л.К. - 99 % відсотків, що так воно і буде! 

Ви подивіться, що сталося з нашими ощад-
книжками, страховками! Все зникло. І це 
в державному банку! Так що тоді говорити 
про недержавний фонд? Нас уже не раз ду-
рили на гроші, як можна вірити у це?

М.М. – Тут по-ідеї, держава повинна 
виступити гарантом таких накопичень. Бо 
інакше ніхто нічого не буде перераховувати. 

Але найнеприємніше те, що зараз всі 
кажуть: не наповняється фонд. За рахунок 
чого вирішили наповнити? Збільшенням 
пенсійного віку, і збільшенням трудового 
стажу. Уявляєте, за рахунок пересічних 
громадян. 

От ви говорили про молодь. Мало того, 
що вона зайнята некваліфікованою пра-
цею, мало того, що працює не за фахом, 
вона ж не наповнює Пенсійний фонд, бо у 
своїй більшості працюють в тіні. І допоки 
не відбудеться остаточна детінізація зарп-
лат, здійснити належне наповнення фонду 
коштами буде неможливо.

Учитывая данные обсто-
ятельства, Наблюдательный 
Совет завода назначил на долж-
ность председателя правления 
ПАО «Днепропетровский агре-
гатный завод» Бобко Валерия 
Андреевича, который до этого 
занимал должность заместителя 
председателя правления по эко-
номике и финансам АО «ДАЗ».

Желаем на новой должности 
Валерию Андреевичу успехов 
в работе, высоких производ-
ственных показателей, плодот-
ворного сотрудничества с про-
фсоюзной организацией ПАУ 
на предприятии. Также увере-
ны, что при поддержке Евгения 
Вадимовича Морозенко во-
просы поддержки отечествен-
ной промышленности и, в 
частности авиастроения, будут 
постоянно в поле внимания 

На Днепропетровском 
агрегатном – новый 
руководитель
В связи с избранием Евгения Вадимовича Морозенко 
народным депутатом Украины, он сложил с 
себя полномочия председателя правления ПАО 
«Днепропетровский агрегатный завод» (на данной 
должности он проработал почти 16 лет). 

со стороны государства, а значит 
Днепропетровскому агрегатному за-
воду – работать и развиваться на бла-
го всей страны.

Соб. инф.
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Пріоритетним завданням ФПУ та її член-
ських організацій на 2013-2014 роки Радою 
визначено розгортання масового, дієвого 
громадського контролю профспілок за 
дотриманням трудового законодавства, 
а 2013 рік оголошено Роком боротьби 
профспілок проти використання ро-
ботодавцями нелегальної, нестійкої та 
нестандартної зайнятості, «тіньової»  
виплати заробітної плати, запозиченої 
праці та інших порушень трудових та 
профспілкових прав.

З метою забезпечення захисту трудових 
прав членів профспілок Рада ФПУ висту-
пила з низкою ініціатив, що стосуються  
розширення повноважень  інспекторів пра-
ці профспілок, посилення відповідальності 

роботодавців за порушення трудового за-
конодавства та удосконалення цивільного 
процесуального законодавства в частині 
представництва інтересів трудящих у суді.

Рада ФПУ поставила завдання пе-
ред членськими організаціями  ФПУ, 
зокрема:

утворити, де вони відсутні, протягом 
2013 року правові і технічні інспекції праці;

забезпечити підбір профспілкових 
активістів; 

розглянути можливість збільшення чи-
сельності штатних правових та технічних 
інспекторів праці тощо.

Серед завдань для первинних профспіл-
кових організацій:

обрати профспілкових активістів з 

2013 рік оголошено Роком боротьби профспілок проти порушень трудових та профспілкових прав

На засіданні Ради Федерації профспілок України 12 грудня 2012 року 
була ухвалена постанова «Про завдання профспілкових організацій 
щодо забезпечення громадського контролю за дотриманням 
трудового законодавства».

числа членів виборних органів та повно-
важних представників цих органів для ви-
конання ними повноважень з громадського 
контролю;

не допускати прийняття роботодавцем 
нормативних актів без дотримання проце-
дури погодження або врахування думки ви-
борного органу профспілкової організації;

не рідше одного разу на півріччя роз-
глядати на засіданнях профкому стан до-
тримання трудового законодавства на 
підприємстві;

підвищувати вимогливість до роботодав-
ців та їх посадових осіб, які допускають 
порушення норм трудового законодавства, 
домагатися притягнення їх до відповідаль-
ності з подальшим інформуванням членів 
Профспілки тощо.

У роботі з виконання зазначеної поста-
нови профспілки сподіваються на тісну 
співпрацю з місцевими державними ад-
міністраціями, які відповідно до статті 19 

Конституції України зобов’язані забез-
печувати виконання Конституції  і зако-
нів України, додержання прав і свобод 
громадян. 

Окрім того, слід додати, що 11 грудня 
2012 року між Федерацією профспілок 
України та Державною інспекцією з питань 
праці було укладено Угоду про співпрацю. 
Основним із  основних напрямків такої 
співпраці є проведення спільних перевірок 
стану дотримання трудового законодавства 
про працю на підприємствах; організація 
та проведення спільних інформаційних за-
ходів (нарад, консультування, семінарів 
тощо); проведення роз’яснювальної роботи 
тощо. Керуватися цією Угодою можуть як 
членські організації ФПУ, так і їх первинні 
організації, а також територіальні відділен-
ня Державної інспекції з питань праці.

Підготувала Каріна ПЛАхОВА, 
зав. відділу правової роботи ВА ЦК ПАУ

Головував на зустрічі перший заступ-
ник Голови СПО об’єднань профспілок, 
заступник Голови Федерації профспілок 
України Григорій Осовий. У своєму 
вступному слові він від імені СПО при-
вітав  Наталію Королевську з обранням 
на високу посаду Міністра соціальної 
політики і побажав їй плідної роботи. 
«Приємно відзначити, що на початку сво-
єї діяльності  Наталія Юріївна виявила 
бажання зустрітися саме з профспілками, 
як найближчими партнерами по вирішен-
ню важливих соціально-економічних про-
блем», - зазначив Григорій Осовий.

Міністр соціальної політики Наталія 
Королевська у своєму виступі наголо-
сила на тому, що вирішення актуаль-
них соціально-економічних проблем 
можливо тільки через соціальний діа-
лог. Тому вона високо оцінює співпрацю 
Мінсоцполітики з профспілками. Як від-
значила Наталія Королевська, одним з 
проявів соціальної несправедливості, що 
потребує вирішення, є трансформація за-
робітних плат: їхня частка у собівартості 
продукції має істотно зрости. «Я вже дала 
доручення створити науково-експертну 
раду при Міністерстві. Ми маємо залучи-
ти найкращих фахівців - науковців та екс-
пертів, щоб змінити наявну модель фор-
мування заробітної плати, яка є в країні і, 
безумовно, є несправедливою. До участі у 
цій науково-експертній раді запрошуємо й 
представників профспілок», – наголосила 
Міністр.

Наталія Королевська також висловила 
своє бачення головних напрямків, які, на 
її думку, необхідно бути віршувати очо-
люваному нею Міністерству та з яких має 
розвиватися співпраця влади та профспі-
лок. Це, насамперед, вирішення пробле-
ми заборгованості по виплаті заробітної 

плати, питань зайнятості та працевлашту-
вання, легалізація трудових відносин та 
оплати праці, захист найбільш соціально 
незахищених верств населення, перегляд 
споживчого кошику, трансформація за-
робітної плати у бік її осучаснення, коре-
гування пенсійної реформи та соціальних 
виплат.

Цікаво, що поміж інших завдань, які по-
требують вирішення, Міністр відзначила 
перегляд структури споживчого кошика. 
«Я неодноразово подавала у парламенті 
законопроект про перегляд споживчого 
кошику, позаяк неможливо у другій декаді 
двадцять першого століття жити за нор-
мами блокадного Ленінграду. Зрозуміло, 
що за один день ситуація не зміниться, 
але наше спільне завдання крок за кроком, 
день за днем її змінювати», – сказала вона. 
Як відомо ФПУ регулярно ставила це пи-
тання перед Урядом та Мінсоцполітики.

Актуальні та болючі теми соціально-
економічного захисту людини праці, які 
турбують профспілки, було окреслено у 
доповіді заступника Голови СПО, заступ-
ника Голови ФПУ Сергія Кондрюка. 

Члени СПО висловили свої думки щодо 
найбільш актуальних та важливих питань, 
які потребують оперативного реагування 
зі сторони Мінсоцполітики. Серед них: 
забезпечення ефективної зайнятості пра-
цівників, урегулювання розбіжностей по 
проекту Генеральної угоди та сприяння 
у визначенні сторін у галузевих угодах, 
проблеми оплати праці у бюджетній сфе-
рі, зокрема, в державній службі, подо-
лання заборгованості із заробітної плати, 
відновлення ефективного контролю за 
законодавством про працю, консолідація 
сторін соціального діалогу щодо подаль-
шого розвитку соціального страхування 
та пенсійного забезпечення.

Наталія Королевська зустрілась з профспілками
Актуальні питання соціально-економічного захисту працівників, 
поглиблення співробітництва профспілок та органів державної 
влади було обговорено під час зустрічі  представників Спільного 
представницького органу репрезентативних всеукраїнських 
об’єднань профспілок  на національному рівні з Міністром соціальної 
політики України Наталією Королевською.

Голова Профспілки авіабудівників 
України, заступник голови правління 
Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випа-
док безробіття, Ярема Жугаєвич розпо-
вів про забезпечення прав застрахованих 
осіб – працівників різних галузей і сфер 
економіки України. Він повідомив, що 
внаслідок спільних оперативних дій вла-
ди, профспілок та правління Фонду з тим-
часової втрати працездатності за останній 
час різко скоротилась заборгованість з ви-
плат по лікарняним листкам. Якщо вона 
на кінець грудня складала 650 млн. грн., 
то зараз її практично ліквідовано. Було 
наголошено, що треба продовжити покра-
щення фінансування санаторно-курортно-
го оздоровлення, яке було започатковане 
у четвертому кварталі минулого року і на 
яке особливо розраховують вагітні, по-
страждалі на виробництві, чорнобильці, 
працівники з шкідливими умовами праці 
та інші.

Григорій Осовий висловив сподівання, 
що протягом першого півріччя відбудеться 
ще три тематичні зустрічі, під час яких бу-
дуть розглянуті актуальні питання забез-
печення ефективної зайнятості та детіні-
зації трудових відносин; заробітної плати, 
як джерела інвестицій в економіку і осно-
ви підвищення рівня життя; перспективи 
подальшого реформування системи соці-
ального страхування та пенсійного забез-
печення для ефективного захисту людей 
праці. Наталія Королевська підтримала 
цю пропозиції та висловила упевненість у 
подальшому розвитку та поглибленню со-
ціального діалогу у вирішенні актуальних 
соціально-політичних проблем.

Учасники соціального діалогу вважа-
ють, що підписання нової Генеральної 
Угоди може відбутися до 20 лютого – Дня 
соціальної справедливості.

За матеріалами ФПУ 
та Мінсоцполітики України

Сегодня нам приходиться жить в мире 
информации, которая появляется на свет 
так быстро, что еще лет 20 назад об этом 
можно было мечтать. 
В нашей газете в рубрике «События и 
комментарии» мы постоянно публикуем 
информацию, тиражируемую информа-
ционными агентствами и ежедневными 
СМИ, которая связана с авиационной 
тематикой. По возможности, если в ин-
формации информагентств или СМИ за-
крадывается неточность, мы ее исправля-
ем, а не публикуем в первозданном виде. 
Неточности в публикациях обусловлены, 
как правило, режимом работы агентств 
и ежедневных СМИ, где оперативная по-
дача информации является приоритетной 
задачей. 
Соответственно не всегда есть время 
уточнить или согласовать информацию.

Поэтому мы очень признательны чита-
телю нашей газеты, который позвонил 
в редакцию и сделал свое уточнение по 
публикации в № 24 (134) газеты «АУ», 
где говорилось, что компания «Россия», 
эксплуатирующая 6 самолетов Ан-148, 
имеет средний налет на один самолет до 
300 часов в год. Суть заключается в том, 
что средний налет на один самолет со-
ставляет до 300 часов в месяц, а не в год. 
Естественно, такие цифры известны лишь 
специалистам, и не каждый журналист 
может об этом знать.

Редакция выражает благодарность 
нашему читателю – вместе мы сде-
лаем нашу газету еще лучше.

Редакция газеты 
«Авиастроитель Украины»
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