
Президія ЦК ПАУ розглянула низ-
ку питань, серед яких щодо внесення 
змін і доповнень до “Положення про 
рейтингову оцінку підсумків роботи 
профкомів ПО ПАУ”, про організацію 
та проведення VІІІ-ї Спартакіади ПАУ 
у 2009 році, а також про умови участі 
команд авіабудівної галузі Росії і Ту-
реччини, про стан та перспективи по-
гашення заборгованості по виплатах 
заробітної плати на підприємствах га-
лузі, відповідно до графіків погашення 
тощо. Також була заслухана інформація 
щодо підсумків участі ПАУ у Всеукра-
їнському огляді роботи профспілкових 
організацій і трудових колективів під-
приємств на кращу організацію оздо-
ровлення й відпочинку дітей і підлітків 
у 2008 році. 

З основних питань порядку денного 
були ухвалені відповідні рішення.

Члени Президії ЦК ПАУ також за-
слухали і обговорили інформацію щодо 
стану підготовки пропозицій ПАУ до 
проекту Галузевої Угоди на 2009 рік, 
про початок передплатної компанії на 
профспілкові видання у 2009 році і про 
підписку на 2009 рік галузевої газети 
“Авіабудівник України”. 

Відповідно до Програми засідання 
ЦК ПАУ в перший день засідання – 22 
жовтня 2008 року – було проведено 
дискусії з питань профспілкової робо-
ти по таким питанням, як шляхи підви-
щення ефективності профспілкової ді-
яльності в сучасних умовах (організа-
тор – Андрій Сидоров), цілі та завдан-
ня соціального діалогу, колективних 
переговорів і конфліктів на сучасному 
етапі (організатор – Юрій Єфремов), 
вдосконалення профспілкових струк-
тур (організатор – Каріна Плахова).

Також відбулося засідання по-
стійних комісій ЦК ПАУ (з пи-
тань організаційно-масової роботи, 
соціально-економічного захисту, фі-
нансової роботи). На засіданнях комі-
сій були попередньо обговорені питан-
ня порядку денного засідання ЦК ПАУ, 
проекти постанов та нормативних до-
кументів, що вносяться на засідання 
тощо.

Перед початком засідання ЦК ПАУ 
23 жовтня 2008 року Голова Проф-
спілки Я.В. Жугаєвич вручив Дипло-

ми переможцям галузевого Рейтингу 
соціально-економічної діяльності під-
приємств і організацій авіаційної про-
мисловості України, а також профспіл-
кові нагороди ПАУ та ФПУ профспіл-
ковим працівникам виборних органів 
ПАУ. 

Центральний Комітет ПАУ розгля-
нув наступні питання щодо зняття з об-
ліку ПО ПАУ у ВАТ “Новомосковський 
механічний завод”, Дніпропетровської 
обл. та у ВАТ “Щорський електроме-
ханічний завод”, Чернігівської обл. та 
прийняття на облік ППО у санаторії 
“Райдуга” ВАТ “Мотор Січ”, м. Воло-
чиськ, Хмельницької обл.

Одним з найбільш гострим було 
питання щодо проведення загальнога-
лузевої Акції протесту. Після тривалої 
дискусії учасники засідання вирішили, 
що за умов політичної кризи в країні 
Акцію протесту доцільно перенести на 
наступний рік.

ЦК ПАУ затвердив  план роботи ЦК 
ПАУ на 2009 рік і кошторис діяльнос-
ті ЦК ПАУ на 2009 рік, розглянув пи-
тання щодо встановлення на 2009 рік 
мінімального розміру відрахувань від 
членських профспілкових внесків на 
діяльність ЦК ПАУ.

Члени ЦК ПАУ мали досить жва-
ву дискусію під час розгляду питання 
щодо обговорення проекту Галузевої 
Угоди на 2009 рік та вироблення по-
зиції ПАУ на колективних переговорах 
по укладенню Галузевої Угоди та ко-
лективних договорів.

Серед інших ЦК ПАУ також роз-
глянув питання щодо затвердження 
“Положення про представника ПАУ”,   
затвердження представників ПАУ 
на підприємствах галузі і в регіонах, 
про внесення змін і доповнень до 
“Положення про Рейтингову оцінку 
соціально-економічної діяльності під-
приємств і організацій авіаційної про-
мисловості України”, затвердив склад 
делегатів від ПАУ на VІ З’їзд ФПУ та 
визначився із кандидатурами на посаду 
членів Ради, Статутної комісії і Голови 
ФПУ. Зокрема, кандидатом на посаду 
Голови ФПУ від ПАУ висунуто було 
Ярему Жугаєвича, Голову ПАУ.

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

ЦК ПАУ: підсумки 
і нові завдання
22-23 жовтня у Будинку спілок Федерації профспілок України відбуло-
ся засідання Президії ЦК ПАУ та ЦК ПАУ. На засіданнях Президії Цен-
трального Комітету ПАУ та ЦК ПАУ головував Голова Профспілки Яре-
ма Жугаєвич.

Галузева угода - 2009
Після опрацювання робочою групою з підготовки 
проекту Галузевої угоди на 2009 рік від профспілко-
вої сторони, він був винесений на розгляд учасників 
засідання ЦК ПАУ, яке відбулося 22-23 жовтня по-
точного року.
Після жвавого обговорення пропозицій профспіл-
кової сторони ЦК ПАУ ухвалив рішення розпочати 
переговори із соціальними партнерами щодо укла-
дення ГУ-2009. Були направлені відповідні листи 
до соціальних партнерів – Мінпромполітики Укра-
їни, Фонд державного майна України, Асоціацію 
«Укравіапром».
31.10.2008 своїм наказом № 717 Міністр промполі-
тики Володимир Новицький створив робочу комісію 
представників сторони власників, уповноважених 
вести колективні переговори і укладати ГУ-2009 з 
ПАУ.
03.11.08 відбулося засідання сторони власників, а  
10.11.08 спільне засідання Сторін Угоди. 14 листо-
пада 2008 року Галузева Угода була підписана всі-
ма представниками Сторін.
Галузева Угода на 2009 рік буде опублікована в 
найближчому номері газети.

Відділ соціально-економічного захисту 
ВА ЦК ПАУ

Привітання колегам
ЦК ПАУ та редакція газети «Авіабудівник України» 
щиро вітають наших колег:
— В’ячеслава Заяріна із призначенням на посаду 
головного редактора багатотиражної газети АНТК 
імені О.К. Антонова «РОДИНА»;
— Василя Полонського, Нелю Коваль та інших 
наших колег із професійним святом – Днем праців-
ників радіомовлення.
Прийміть наші щирі вітання з цією нагоди. 
Щоденно Ви доносите до працівників своїх підпри-
ємств важливу інформацію, розповідаючи про пе-
ребіг подій у галузі, на підприємстві, у Профспілці. 
Ви допомагаєте людям відчути причетність до про-
цесів сьогодення, відкриваючи широкі можливості 
для людських контактів та спілкування.

Шановні колеги!

Бажаємо Вам професійного успіху, втілення нових 
цікавих ідей, невтомного творчого пошуку, вірних 
друзів, надійних партнерів та колег. Щастя, радос-
ті, міцного здоров’я вам і вашим родинам!

На фото: працівники ВА ЦК ПАУ Каріна Плахова 
та Олена Радзиховська рекламують оновлену 
газету «Родина».
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У радіовипусках, всебічно використовую-
чи багатожанровість у поданні матеріалів, 
висвітлюється уся діяльність колективу. Ми 
повідомляємо і про проблеми, пов’язані з 
виготовленням деталей, вузлів, агрегатів, 
впровадженням комп”ютерних та інформа-
ційних технологій, аналізуємо їх. Заводська 
інформаційна програма звертає особливу 
увагу на злободенні питання, називаючи від-
стаючих і підіймаючи престиж передовиків, 
надсилаючи їм музичні вітання. А це озна-
чає, що радіожурналісти зосереджують ува-
гу на найголовнішому – людському факторі. 
Іншими словами, людині, яка у працю вкла-
дає творчу думку. У дієвості і професійності 
передач вбачаємо надійні контакти з цехами: 
у поточному році на радіо виступило майже 
400 трудівників, щороку отримуємо стільки 
ж листів, що свідчить про велику слухацьку 
аудиторію – небайдужих трудівників, які є 
не лише активними слухачами, а й авторами 
матеріалів – виступів та добрими порадни-
ками. Насамперед, це генеральний директор 
В.Ф.Козорєзов, який краще, ніж будь-хто 
розуміє роль заводського радіомовлення 
у життєдіяльності відомого в усьому світі 

„АВІАНТУ”, адже радіо від найпершого ви-
ходу в ефір у 1956 році є вірним помічником 
адміністрації і профспілкового комітету. Про 
це особливо підкреслив головний телеканал 
держави „Інтер”, розповідаючи 27 червня 
2007 року про наш творчий колектив радіо 
„Імпульс”, який сьогодні чи не єдиний серед 
колективів  фабрично-заводського мовлення 
України.

Знаючи ставлення трудівників заводу 
до радіо, усвідомлюючи необхідність в 
отриманні ефективних результатів про-
тягом 30 років, відданих мною цій справі, 
хочу висловити щиру вдячність людям, без 
яких було б складно готувати радіомате-
ріали. Це – Б.Теліченко, Т.Мироничева, 
В.Кондаков, Ю.Тарєнков, А.Федоров, 
В.Вертай, А.Коротенко, Ю.Турлюн, 
Л.Григор’єва, С.Кікоть, М.Жданов, 
М.Місюк, А.Криуля, В.Рябовол, В.Волков, 
Н.Лоєнко, М.Боярчук. І особлива вдячність 
– працівникам дільниці зв’язку в особі її ке-
рівника, спеціаліста своєї справи О.Грицая, 
які оперативно забезпечують запис, монтаж 
та трансляцію радіопередач. Сьогодні і ваше 
свято, шановні друзі.

Редакція радіо тісно співпрацює із жур-
налістами Київської державної телерадіо-
компанії „Голос Києва”, редакціями газет 
„Крила України” і особливо – „Авіабудівник 
України”, тож про діяльність нашого заводу 
знають в усій державі.

За випуски, а отже і зміст кореспонденцій, 
репортажів відповідають штатні працівники 
радіоредакції. Нас – двоє. Редактор і корес-
пондент, член Національної Спілки Журна-
лістів України Нелля Коваль. У цьому мені 
особливо повезло, бо талановитість колеги 
відчувається і в нарисах, віршах, інформа-
ціях. Її матеріали особливо вирізняються 
на фоні буденної виробничої тематики. І це 
відчувають слухачі та читачі „Авіабудівни-
ка України”, адже має Нелля великий досвід 
роботи у редакторській газетній справі.

Працювати у нинішніх умовах, на заста-
рілій апаратурі, отримуючи вкрай низьку 
зарплатню, надзвичайно важко. Але і цікаво, 
бо маємо справу із літакобудівниками – про-
фесіоналами, які, зважаючи на необхідність 
нашого продукту, працюють натхненно. І 
редактор, і кореспондент бувають у цехах, 
відділах, на нарадах, засіданнях профактиву, 

в адміністрації району, музеях, відвідують 
прес-конференції, інші міські та районні за-
ходи, зустрічаємося з популярними артиста-
ми, поетами, академіками, науковцями. Це 
дає можливість змістовніше висвітлювати 
в ефірі усі значущі події у житті столиці та 
Святошинського району. І, не відходячи від 
робочих місць, можна почути інтерв”ю з 
Головою ЦК ПАУ Я.Жугаєвичем, Головою 
Святошинської РДА В.Мазепою, інтерв’ю 
з улюбленими виконавцями пісень, народ-
ними артистами України Іриною Білик, 
Миколою Гнатюком, ведучими улюблених  
радіопрограм.

Словом, нам – 52 роки. І 16 листопада – 
День працівників радіо, телебачення та 
зв”язку. Мабуть, кожен українець має без-
посереднє відношення до нашого свята 
– щоранку, вмикаючи телевізор чи радіо, 
чи дослуховуючись до передзвону власної 
мобілки.

Творчої наснаги усім, енергії і оптимізму. 
Особливо колективу рідного „АВІАНТУ”!

В.ПОЛОНСЬКИЙ, редактор заводського 
радіомовлення, член НСЖУ з 1988 року. 

Голос підприємства
Радіопрограма „Імпульс” звучить на Київському державному авіаційному заводі з серпня 1956 року. Чимало визначних сторінок в історії орденоносного заводу, який виборював 
першість серед підприємств галузі, наполегливо працює зараз над виконанням програм з виготовлення АН-148, АН-70, звучать в ефірі.

Посвящается заводским 
радиожурналистам
Свобода слова – давняя мечта,
Извечная надежда человека,
Когда ты можешь говорить, раскрыв уста,
И не бояться властью быть наказанным за это.

Но, получив возможность говорить,
Не забывай о совести и чести.
Словами можно много натворить,
Не обольщайся злою местью.

Глашатаем своего народа стать,
Тяжелый труд в незримой зоне риска,
Перед соблазном лести устоять,
Остаться неподкупным журналистом.

         
Неонила ЛОЕНКО, техник-конструктор УГК, 
которая слушает любимую передачу 48 лет

У минулому номері газети «авіа-
будівник України» ми обіцяли чита-
чам, що ознайомимо їх із рішенням 
галузевої наради авіапрому Укра-
їни, яка відбулася 14 жовтня по-
точного року. Проте, ми навіть по-
думати не могли, що таке важливе 
рішення завдяки тяганині, яку вла-
штувало Міністерство промислової 
політики України, «загубиться» се-
ред безлічі інших паперів.

Голова ПАУ Ярема Жугаєвич за-
значив, що з цим проектом рішення 

Міністр промислової політики Укра-
їни Володимир Новицький озна-
чений особисто і попередньо він з 
ним погодився. 

Виникає запитання, чому ж тоді 
працівники Міністерства вважають, 
що в них є право на затягування із 
вирішенням цього питання? 

Варто сказати, що галузева на-
рада відбулася не лише за ініціа-
тиви ПАУ, але і при її організаційній 
підтримці. Проте чиновники Мінп-
ромполітики вже встигли приписа-

ти проведення цього заходу собі. 
Щоправда якось не в’яжеться це з 
тим, що й досі не має відповідного 
рішення наради – виходить огово-
рили питання і розійшлися по до-
мівках?

Ми не знаємо скільки ще часу 
мають намір чиновники Мінпромпо-
літики займатися тяганиною, тому 
публікуємо проект цього документу, 
розробленого Профспілкою.

<<<інформація

Проект

Рішення
спільної галузевої наради авіаційної промисловості України

“Про стан галузі та заходи щодо подальшого її розвитку”
14 жовтня 2008 року

Були присутні: 
—від Мінпромполітики Украї-
ни – Новицький В.С., Кондрашов 
М.М., Іванов В.Ф.
—від ЦК Профспілки авіабудів-
ників України – Жугаєвич Я.В.,  
Сметаніна О.Ф., Ліщинський 
С.М., Плахова К.Ю., Єфремов 
Ю.І.
—керівники підприємств галузі 
(всього 21 чол.)
—голови первинних організа-
цій ПАУ на підприємствах галузі 
(всього 22 чол.)

Слухали: 
1)Доповідь Міністра промислової 
політики Новицького В.С. “Про 
підсумки роботи авіаційної галу-
зі за ІІІ квартал 2008 року та про 
роботу Мінпромполітики по за-
безпеченню державної підтримки 
галузі, їх окремих підприємств, а 
також про перспективи реформу-
вання управління галуззю”.
2)Доповідь Голови Профспілки 
авіабудівників України Жугаєви-
ча Я.В. “Про нагальні проблеми 
галузі та відповідні дії Профспіл-
ки”.

Виступили: 
Ківа Д.С., Погорєлов М.В., Козо-
рєзов В.Ф., Подрєза С.М, Пшенич-
ний І.М., Гавшин В.Т., Антоненко 
О.А., Буслаєв В.О.

Вирішили:
1.Прискорити реформування та 
активізувати роботу Державного 
авіабудівного Концерну “Авіація 
України”, для чого:
—забезпечити опрацювання, за 
участю Профспілки авіабудів-
ників України, та затвердження 
нової редакції Статуту концерну. 
Відповідальний – Немілостівий 
В.О., Жугаєвич Я.В., термін – до 
кінця 2008 року.
—утворити при концерні Нагля-
дову Раду (або Раду директорів) 
з включенням до її складу керів-
ників базових підприємств, Мінп-
ромполітики та Профспілки авіа-
будівників України. Термін – до 
кінця 2008 року.
2.Вважати за необхідне формуван-
ня загальногалузевої Ради директо-
рів, як дорадчо-консультативного 
органу при Міністрі промислової 
політики України. До складу Ради 
включити керівників всіх підпри-
ємств галузі, які мають відношен-
ня до авіаційної тематики, пред-
ставників Профспілки авіабудів-
ників України. Термін – до кінця 
2008 року.
3.Доручити галузевій Раді дирек-
торів відпрацювати пропозиції 
до Держбюджету України на 2009 
рік, з урахуванням всіх можливих 
держзамовників галузевої продук-

ції. 

4.Вважати одним із головних пріо-
ритетів в роботі галузі подальший 
розвиток і зміцнення співробітни-
цтва з авіаційною промисловістю 
Російської Федерації, в першу чер-
гу – з Об’єднаною авіабудівною 
Корпорацією.
5.Мінпромполітики України, Кон-
церну “Авіація України”, галузе-
вій Раді директорів забезпечити 
безумовне виконання:
—доручень Прем’єр-Міністра 
України за підсумками зустрічей 
з Профспілкою авіабудівників 
України та нарад по проблемах 
галузі, Указу Президента України 
стосовно розвитку авіаційної про-
мисловості;
—зобов’язань Генеральної і Галу-
зевої Угод;
—Державної комплексної програ-
ми розвитку авіаційної промисло-
вості України до 2010 року.

Учасники наради єдині у своєму 
прагненні зробити галузь – авіа-
ційну промисловість України – 
стабільно працюючою і процвіта-
ючою.

Міністр промислової політики 
України В.С. НОВИЦЬКИЙ
Голова Профспілки авіабудівників 
України В.Я. ЖУГАЄВИЧ

Наші зв’язківці
Сьогодні важко уявити життєдіяльність такого складного 

літакобудівного виробництва, яким є „АВІАНТ”, без сучасних 
засобів зв’язку та комп’ютерних технологій. Колектив дільни-
ці  зв’язку, який  очолює досвідчений спеціаліст О.В.Грицай, 
по роду своєї роботи забезпечує їх працездатність, а також охо-
ронної і пожежної сигналізації, систем пожежегасіння, радіофі-
кації і газифікації  в підрозділах підприємства.

В будь-який час, за будь-якої погоди зв’язківці професійно ви-
конують свою нелегку і відповідальну роботу. Серед них – кадрові 
фахівці – Володимир Олексійович Волков, Петро Миколайович 
Потьомко, Адольф Григорович Опанасенко, Леонід Іванович Ада-
менко, Польонія Станіславівна Новаторова, Світлана Павлівна 
Скирда, Валентина Василівна Євенко, Григорій Вікторович Гутира 
і працівники, які, незважаючи на те, що працюють на заводі порів-
няно недавно, але вже встигли зарекомендувати себе грамотними, 
сумлінними спеціалістами, бо якісно і вчасно виконують визначені 
завдання. Це – Наталія Анатоліївна Бондаренко, Володимир Івано-
вич Литвин, Тетяна Василівна Войнаровська, Надія Никифорівна 
Калиновська, Євген Григорович Шатілов, Юлія Юріївна Радько, 
Володимир Володимирович Голубниченко та багато інших.

А сьогодні дружний колектив зв’язківців, як і ми,  відзначає наше 
спільне професійне свято – День працівників радіо, телебачення та 
зв’язку. Відзначу, ми завжди працюємо у тісній взаємодії і ось вже 
протягом 52-х років  радіопрограма „Імпульс” інформує заводчан 
про події, які відбуваються на заводі, у районі, місті, державі, спри-
яє злагодженій роботі підприємства.

З святом, вас, шановні колеги, і спасибі вам за вашу працю!

Н. КОВАЛЬ, кореспондент заводського радіо

<<<професійне свято
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МФМ 
допомагає 
з навчанням

Звернення Федерації профспілок України
до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Ради національної безпеки і оборони України та об'єднань роботодавців України

МФМ представляли: Вадим Бо-
рисов, координатор МФМ по країнах 
СНД, Жан Ів Сабо - профспілка “Ро-
боча сила” (Франція), Клаус Бухолц 
– проспілка IGО-Metall (Німеччина), 
Шарль Томен і Анна Холенвек – 
профспілка UNIA (Швейцарія).

В дні роботи семінару українські 
профспілки представили свої про-
екти навчання профспілкових ви-
кладачів.

Проект Укрпрофавіа представля-
ли Каріна Плахова (ВА ЦК ПАУ), 
Андрій Сидоров (ДАХК “Артем”) та 
Віктор Слинько (ХДАВП).

В цьому проекті передбачена дво-
рівнева система підготовки виклада-
чів. Перший етап проекту передба-
чає проведення циклу семінарів для 
ПО ПАУ по трьом регіонам – Захід-
ному, Центральному і Східному.

Метою даного етапу є навчання 
профактиву новим дієвим методам 
навчання та проведення семіна-
рів (зокрема, ділова гра, “мозковий 
штурм”, робота в групах тощо).

За підсумками першого етапу 
будуть виявлені найбільш активні і 
перспективні викладачі, які зможуть 
організовувати навчальні програми 
та семінари не лише на первинному 
рівні, але й на регіональному і галу-
зевому рівнях.

Другий етап цього проекту перед-
бачає навчання саме для цієї групи 
викладачів.

Проект викладачів Укрпрофавіа 
міжнародні експерти визнали одним 
із кращих та відмітили структурний 
та командний підхід до цієї справи.

Логічним продовженням семінару 
став сертифікаційний семінар, який 
відбувся 30-31 жовтня у м.Ірпінь 
Київської обл. За підсумками цього 
семінару профспілкові викладачі 
Укрпрофавіа отримають відповідний 
Міжнародний сертифікат.

Семінар був організований для 
ПО ПАУ м.Києва

Викладачі при підготовці семінару 
зіткнулися з такою проблемою, як 
набір слухачів на семінари.

Так, до останнього часу ПО ПАУ 
на ДП “АНТК імені О.К. Антонова”, 
ДП “ДержККБ “Луч” і ДАХК “Ар-
тем” не могли визначитися з кан-
дидатурами слухачів, мотивуючи це 
відсутністю молодих працівників. Це 
в черговий раз демонструє нам на-
явну кадрову кризу не лише в окре-
мих первинних профспілкових орга-
нізаціях, але й на рівні галузі.

Під час семінару викладачі ПАУ 
продемонстрували високий рівень 
підготовки і набутих навиків та ово-
лодіння новою методологією на-
вчання.

Група викладачів ПАУ отримала 
високу позитивну оцінку від пред-
ставників МФМ та підтвердження 
проходження сертифікації.

Хотілося б звернути увагу всіх 
первинних організацій ПАУ до про-
блеми профспілкового навчання, ак-
центувати на необхідності залучати 
до такої роботи молодих!

Каріна ПЛАХОВА, 
учасник спільного проекту МФМ і 
українських профспілок, зав. від-
ділу правової роботи ВА ЦК ПАУ

Открывая заседание «круглого стола» пред-
седатель ОПХО С.А. Тесленко подчеркнул, что 
достойный труд – это достойная заработная 
плата, которая дает работникам возможность 
обеспечить не только собственные потребности, 
но и достойную жизнь членам своей семьи. Экс-
перты ООН определили, что гарантированный 
минимум в оплате труда должен составлять не 
менее 3 $ в час (примерно 15 гривен). А в Украи-
не такую заработную плату получает всего 21 %  
работающих. На протяжении января-июля 2008 
года в Харьковской области прибыльно работало 
64,1 %  предприятий, 35,9 %  – это убыточные 
предприятия и убытки, по сравнению с 2007 го-
дом,  выросли на 7,9 %. В области растут долги 
по заработной плате, в том числе и на экономи-
чески активных предприятиях. На первое сентя-
бря  2008 года средняя зарплата в нашей области 
составляла 1620 гривен, и по отношению к про-
шлому году она выросла почти на 30 %. Но если 
сравнить с потребительской корзиной ( в авгу-
сте составила 1745,5 гривен), то выводы может 
сделать каждый. Реальная заработная плата, по 
отношению к  июлю 2007 года, в нашем регионе 
выросла всего на 1,9 %. 

Неоправданно низкой остается часть затрат 
на оплату труда в себестоимости продукции и в 
ВВП. По этим показателям Украина значительно 
уступает развитым европейским странам с ры-
ночной экономикой. На низкий уровень жизни 
работающих влияет ценовая политика государ-
ства. Растут цены на продукты питания, энерго-
носители, тарифы на жилищно-коммунальные и 
транспортные услуги. Прожиточный минимум, 
установленный законом, с 1июля 2008 года со-
ставил 649 гривен на трудоспособного человека. 
Расчетный, по ценам нашего региона, в августе 
этого года составлял 852 гривны. То есть на 203 
гривны прожиточный минимум в Харьковской 

области, как считают профсоюзы, должен быть 
выше.

Трехуровневое налогообложение не позволяет 
вывести экономику из тени, поэтому увеличива-
ется  количество работающих в теневом секторе 
экономики.  Только по данным Госкомстата там 
трудится 22,3 %  занятого населения, получаю-
щего заработную плату в конвертах. Большую 
озабоченность и профсоюзов, и работодателей 
вызывают условия труда. Многие государствен-
ные предприятия, не имея оборотных средств, 
вынуждены использовать устаревшее, физиче-
ски изношенное оборудование, которое не отве-
чает условиям безопасности. 

В ходе «круглого стола» задавались вопросы – 
как поднять оплату труда, чтобы сберечь людей; 
как улучшить отношения с Россией, основным 
потребителем украинской и харьковской про-
дукции? Ведь сегодня многие промышленные 
предприятия города, чтобы поднять зарплату, 
вынуждены прибегать к непопулярной мере – 
увольнению работников и сокращению расходов 
на социальную сферу. В государстве деградиро-
вала процедура подготовки кадров, и это остро 
ощущает украинская промышленность. Многие 
высококвалифицированные специалисты вы-
нуждены ехать на заработки в другие страны. 

«От социалистических догм мы отошли, – ска-
зал заместитель губернатора Харьковской обла-
сти С.М. Стороженко, – и ни к каким другим за 
17 лет не пришли. Что делать и куда идти? Вы-
ход из ситуации не в предъявлении требований, 
а в социальном партнерстве, в консолидации 
усилий, в диалоге между профсоюзами и испол-
нительной властью». Такой диалог по мнению 
профсоюзов в нашей области имеется. Дай Бог, 
чтобы и в государстве так было.

Участники «круглого стола» в ходе обсужде-
ния проблем выработали резолюцию, в которую 

записали основные пункты:
– сторонам социального диалога областного и 

городского уровней продолжить работу по вы-
полнению норм Генерального, отраслевых, Ре-
гионального соглашений и коллективных дого-
воров с целью обеспечения достойных условий 
и оплаты труда на предприятиях, в организациях 
и учреждениях;

– принимать действенные меры по ликвида-
ции долгов по зарплате;

– оказывать влияние на вышестоящие органы 
государственной власти относительно выведе-
ния из кризиса госпредприятий, изменения ме-
тодики расчета совокупного дохода семей и ме-
тодики формирования прожиточного минимума;

– разработать и реализовать программу до-
стойного труда, которая бы содействовала дове-
дению уровня оплаты труда в Украине до сред-
неевропейской, а также внедрению европейских 
социальных стандартов и многие другие.

В ходе диалога не раз отмечалось, что карди-
нально улучшить ситуацию сможет гарантиро-
ванное государством  увеличение с 1 января  2009 
года размера минимальной заработной платы до 
уровня прожиточного минимума. Одновременно 
профсоюзы будут настаивать на утверждении с 
нового года нового механизма регулирования за-
работной платы на базе отраслевых стандартов 
оплаты труда, где будут учтены потребности не 
только самого работника, но и средства, необхо-
димые на содержание нетрудоспособных членов 
его семьи, как это предусмотрено договоренно-
стью сторон в Генеральном соглашении.

Резолюция будет направлена в адрес Прези-
дента Украины, Верховной Рады, Кабинета ми-
нистров.

Инна ПИДЯК

27-29 жовтня 2008 року відбувся 
заключний семінар по програмі 
спільного проекту Міжнародної 
Федерації Металістів (МФМ) та 
українських профспілок по під-
готовці профспілкових виклада-
чів. В ньому взяли участь пред-
ставники українських галузевих 
профспілок - Укрпрофавіа, АСМУ, 
оборонної промисловості та раді-
оелектроніки.

Достойная зарплата – достойная жизнь
По инициативе Международной конфедерации профсоюзов 7 октября во многих странах мира был проведен Всемирный день дей-
ствий за достойный труд. «Достойный труд – основа достойной жизни» – под таким девизом Объединение профсоюзов Харьковской 
области организовало заседание «круглого стола» с участием обкомов профсоюзов области, работодателей, представителей област-
ных и городских властей.

   Федерація профспілок України висловлює гли-
боку стурбованість членів  профспілок, проф-
спілкових організацій  ситуацією, що склада-
ється в Україні у зв'язку зі світовою фінансовою 
кризою, яка вже негативно  позначилася на бага-
тьох секторах економіки, зокрема в металургій-
ній, хімічній,  будівельній галузях,  торгівлі.  
   Криза загрожує роботі, домівкам та майбут-
ньому мільйонів трудящих і їхнім сім'ям, які 
ніколи не отримували достатніх доходів за роки 
реформ, яким недоплачували за їхню працю і 
які не несуть відповідальності за те, що відбува-
ється з фінансами та економікою України.  
   Нинішню  ситуацію  послідовно створювали 
безвідповідальні політики та  бізнес. Світова  
фінансова  криза  лише   прискорила  негативні  
процеси. 
   Члени профспілок обурені тим, що податки, 
сплачені  працівниками  в  Україні, використову-
ються  для  порятунку від банкрутства тих, чия  
жадібність,  безвідповідальність та  зловживан-
ня  владою  призвели  до  фінансової  кризи,  за-
гальмували розвиток економіки,  поставили  під  
загрозу  діяльність  тисяч  підприємств і орга-
нізацій.   
   Федерація  профспілок  України  застерігає, 
що  нинішні труднощі не повинні переклада-
тись на плечі трудящих, які можуть найбільше 
постраждати через масові звільнення, затримку 
зарплат, переведення на скорочений робочий 
тиждень, згортання соціальних програм на під-
приємствах. 
   Ми  сподіваємось, що  стурбованість влади, її 
бажання гасити «пожежі» в економіці є чимось 
більшим, аніж традиційна «показова  стурбова-
ність»  напередодні  чергових  парламентських 
виборів.  
   Профспілки вимагають від Уряду остаточно 

покінчити з  підтримкою жадібності  та  непо-
мірного апетиту  бізнесу. Кожен  крок  влади  
повинен  ґрунтуватися,  в  першу  чергу,  ви-
ключно на конституційному  статусі України як  
соціальної  держави, а відповідно – на  реальних  
життєвих  інтересах  трудящих  та членів їхніх  
сімей.     
   Вважаємо, що Верховна Рада України, Прези-
дент України, РНБО, Уряд зобов'язані вжити не-
відкладних  заходів з метою  захисту громадян  
від  наслідків  кризи  і  не  допустити:   
— перекладення державою і бізнесом наслідків 
фінансової кризи на плечі працівників і членів 
їхніх сімей, рівень доходів у переважної біль-
шості яких  є  нижчим  за  конституційні гаран-
тії;
— масових звільнень працівників, запроваджен-
ня безоплатних  відпусток;
— зниження   рівня  заробітної  плати   праців-
ників;
— затримання  виплати   заробітної  плати  і  
пенсій  через  банківську  систему;
— погіршення соціально-економічного ста-
новища працівників через можливе зниження 
державних соціальних гарантій і стандартів та 
перегляд  зобов'язань роботодавців у колектив-
них договорах у бік зменшення.
   Звертаємось  до  Президента України  Ющен-
ка В.А.  з  пропозицією    скликати  до 1 лис-
топада  цього року Національну тристоронню 
соціально-економічну раду при Президентові 
України для обговорення ситуації, що склалась 
у фінансовому секторі та реальній економіці,  і 
вироблення узгоджених дій  органами  держав-
ної  влади  та соціальними партнерами щодо по-
долання кризи.
   Звертаємось до Прем'єр-міністра України 
Тимошенко Ю.В.  з  пропозицією про проведен-

ня невідкладних  консультацій з профспілками 
з питань, які  ініціюються  Урядом  як  стабілі-
заційні  антикризові  заходи, та  включення  до  
антикризових  органів представників  профспі-
лок  з  метою  не допустити  порушень  умов  
Генеральної  угоди  на  2008-2009 роки та по-
гіршення соціально-економічного становища 
працівників;  розблокувати  урядовою  сторо-
ною  роботу Фонду соціального  страхування з 
тимчасової  втрати  працездатності.
   Звертаємось  до Голови Національного банку 
України Стельмаха В.С. з  пропозицією про-
вести зустріч з представниками профспілок з 
питань  безумовного забезпечення банківськи-
ми установами зобов'язань  перед  громадянами 
та  юридичними  особами, гарантування права 
вкладників  вільно розпоряджатися своїми ко-
штами. 
   Звертаємось до Верховної Ради України, пар-
ламентських фракцій щодо невідкладного при-
йняття  Державного бюджету України  на  2009 
рік  без зниження  передбачених  проектом   рів-
ня  державних  соціальних  стандартів  та  га-
рантій.
   Сила і могутність держави в тому, що її гро-
мадяни  задоволені життям у своїй  країні і  мо-
жуть  розраховувати на  надійну підтримку дер-
жави.  Лише за таких умов, у разі виникнення 
загрози стабільності,  вони без  вагань підтри-
мають державну владу і спільно дадуть гідну  
відповідь  усім  викликам часу. Руйнівну хвилю  
світової  економічної  кризи Україна  переживе  
легше,  якщо   влада, бізнес і профспілки  пліч-
о-пліч  зустрінуть її єдиним  спротивом.    

Ухвалено постановою Президії Федерації 
профспілок України 22 жовтня 2008 року 
NП-26-1
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Замовлення № 14

З ухваленням Закону України 
«Про загальнообов΄язкове  держав-
не соціальне  страхування у зв΄язку з 
тимчасовою втратою працездатнос-
ті та витратами, зумовленими  похо-
ванням» № 2240 профспілки, почи-
наючи з січня 2001 року, втратили 
право одноосібно ним управляти. 
Але при цьому передбачається, що 
виконавчі дирекції Фонду вирішу-
ють покладені на них завдання у 
тісному контакті із профспілковими 
органами.

Згідно з вищезазначеним Законом  
вирішення всіх питань соціально-
го страхування на підприємствах, 
установах, організаціях покладено 
на комісію із соціального страху-
вання, яка створюється (обираєть-
ся) відповідно до положення, за-
твердженого Правлінням Фонду.

Шість років тому  така комі-
сія була створена  і на АНТК ім. 
О.К.Антонова. Оскільки чисель-
ність працюючих на підприємстві 
складає більше семи тисяч, крім 
комісії із соціального страхування 
підприємства,  в кожному підрозділі 
для виконання практичної роботи по 
призначенню допомоги, здійсненню 
заходів по зниженню захворюва-
ності на підприємстві, проведенню 
оздоровчих заходів тощо призначе-
ні її представники. Головою комісії 
обрано першого заступника голови 
профкому Гуску Віктора Петрови-
ча. До складу комісії ввійшли пра-
цівники підприємства, фахівці, які 
працюють у соціальній сфері під-
приємства та які мають великий до-
свід громадської профспілкової ро-
боти: провідний інженер ВГТ В. М. 
Влащенко, працівники бухгалтерії 
Л. А. Трофіменко, Н.О.Сорока,  
заступник головного лікаря МСЧ 
Ж.Е.Сергєєва, працівник відділу 
кадрів Т.А.Грищенко, працівник 
економічної служби Н. Д. Кочкіна, 
голова профкому випробувальної 
бази В.О.Шишкін.

Успішна робота комісії із соці-
ального страхування  підприємства  
обумовлена її системністю, постій-
ним контролем за виконанням при-
йнятих рішень, навчанням членів 
комісії і активу, гласністю у роботі.

Представники комісії беруть ак-
тивну участь у переговорах з адмі-
ністрацією при укладенні колектив-
ного договору, в розробці заходів 
до розділу «Охорона праці» щодо 
досягнення нормативів безпеки, гі-
гієни праці, запобіганню випадків 
травматизму, професійних захво-
рювань, аварій.

Важливе місце в роботі комісії від-
водиться контролю за своєчасним і 
повним нарахуванням на заробітну 
плату страхових внесків підприєм-
ством, утриманням і сплатою їх в 
установленому порядку, перераху-
вань на рахунок Фонду сум частко-
вої оплати за путівки, правильності 
нарахування допомог та виплати їх 
застрахованим особам. За весь пе-
ріод роботи комісії порушень тер-
мінів сплати страхових внесків та 

виплати допомоги застрахованим 
особам не зафіксовано.

Серед пріоритетних завдань комі-
сія виділяє роботу з профілактики 
та зниження захворюваності  серед 
працюючих на підприємстві. З цією 
метою на підприємстві розроблено 
заходи щодо створення належних 
умов праці та поліпшення профі-
лактичної роботи на виробництві.

При цьому серйозна увага приді-
ляється контролю за правильністю 

видачі, продовження та виплатами 
за листками непрацездатності, до-
триманням хворими режиму, виза-
ченого лікарями на період непра-
цездатності.

Комісією із соціального страху-
вання підприємства розроблена 
«Пам’ятка представнику комісії 
соцстраху підприємства в підроз-
ділі», куди ввійшли витяги із усіх 
діючих нормативних актів, які сто-
суються  оформлення листків не-
працездатності, в пам’ятку також 
ввійшло  підготовлене комісією 
«Положення про порядок оформ-
лення листків непрацездатності на 
АНТК ім. О. К. Антонова». 

Зокрема у зазначеному вище По-
ложенні чітко виділені 7 етапів про-
ходження листків непрацездатності 
з переліком обов’язкових дій осіб, 
які приймають участь в призначенні 
допомоги, контролю за правильніс-
тю заповнення листка непрацездат-
ності, розрахунку розміру допомоги 
та її виплаті: лікувальної установи, 
яка видає листок, безпосереднього 
керівника хворого, табельника, від-
ділу кадрів, працівника медсанчас-
тини підприємства, представника 
комісії із соціального страхування 
та  бухгалтерії підприємства.

Разом з працівниками медсанчас-
тини та комісією з охорони праці 
проводиться аналіз захворюваності 
серед працівників підприємства, 
результати обговорються на нара-
дах керівників підрозділів підпри-
ємства. Комісія із соціального стра-
хування веде облік осіб, що часто і 
довго хворіють, вивчаються причи-
ни та здійснюють заходи щодо усу-
нення недоліків у профілактичній 
роботі та створенні належних умов 
праці  на виробництві.  Якщо за ре-
зультатами аналізу виявляється, що 
окремі лікувально-профілактичні  

заклади допускають помилки при 
оформленні листків непрацездат-
ності або  надають листки непра-
цездатності необгрунтовано, члени 
комісії їз соціального страхування 
разом з  працівником  Святошин-
ської міжрайонної виконавчої ди-
рекції - лікарем виїжджають до 
такого закладу і врегульовують 
питання таким чином, щоб усунути 
виявлені недоліки.

Всі профілактичні, лікувально-

оздоровчі та організаційні заходи, 
що проводяться на підприємстві за 
активної участі комісії із соціально-
го страхування, сприяють знижен-
ню захворюваності серед працівни-
ків підприємства.

Важливу роль комісія приділяє 
санаторно-курортному оздоровлен-
ню працюючих та їх дітей.  Комі-
сією розроблено спеціальну форму 
заяви для подання на одержання са-
наторної путівки у якій застрахова-
на особа вказує профіль санаторію 
за рекомендацією лікаря  та період, 
на який планує лікування. З керів-
ником підрозділу та відділом кадрів 
узгоджується питання надання чер-
гової відпустки працівника саме у 
цей час, з відміткою у заяві. 

У підприємства є можливість в 
літній період оздоровити практично 
всіх дітей своїх працівників  у дитя-
чому оздоровчому  таборі «Антей», 
який належить підприємству. Час-
тина витрат підприємства  щороку 
фінансується  за рахунок коштів 
Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності.

Успішній роботі комісії сприяє та-
кож постійна увага  та конструктив-
на співпраця з боку адміністрації  
АНТК ім. О. К. Антонова та голови 
профспілкового комітету Буслаєва 
В.О.

Керівництво підприємства зна-
ходить можливість купувати додат-
ково до тих, які надаються Фондом, 
путівки до санаторно-курортних 
закладів   для працівників за власні 
кошти підприємства.

Як говорить голова комісії Гуска 
В.П., на першому етапі роботи ко-
місії основним завданням комісії 
із соціального страхування було 
надання представникам комісії у 
кожному підрозділі необхідних ме-
тодичних матеріалів, які б забез-

печували можливість виконувати 
вимоги Закону №2240 у повному 
обсязі. 

Другим важливим фактором 
ефективної роботи комісії, говорить 
її голова, є забезпечення   опера-
тивною інформацією працівників 
про наявність одержаних від Фонду 
путівок до санаторно-курортних за-
кладів, на якому етапі оформлення 
вони знаходяться, кількість виділе-
них путівок для підрозділів, а також 
інформація  про зміни в норматив-
них документах, особливо в частині 
призначення та виплати допомог по 
тимчасовій непрацездатності, вагіт-
ності та пологах, при народженні 
дитини. 

Лікарі медсанчастини підпри-
ємства щорічно надають комісії  
інформацію про часто-довго хворі-
ючих працівників, які потребують 
санаторно-курортного лікування у 
першу чергу, і комісія завжди ви-
конує ці рекомендації. Тому голова 
комісії разом з профспілковим ко-
мітетом  особливу увагу приділяє 
широкому висвітленню роботи ко-
місії, процесу  розподілу та видачі 
путівок, використовуючи при цьому 
всі доступні засоби інформації. На 
щотижневих нарадах голів цехко-
мів, профбюро голова комісії регу-
лярно інформує  про плани роботи, 
про прийняті нею рішення, Екран 
отримання путівок на санаторно-
курортне лікування за напрямками 
лікування та їх розподіл  по підроз-
ділах висить в  доступному місці. 
Ведеться облік отримання та видачі 
путівок на оздоровлення, здійсню-

ється контроль за поверненням  зво-
ротнього талону .

Зміни до чинного законодавства з 
питань загальнообов”язкового дер-
жавного соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності  
постійно доводяться до відома всіх 
працівників через  заводську газету 
“РОДИНА”, у якій систематично 
друкуються  матеріали, підготовле-
ні Святошинською міжрайонною 
виконавчою дирекцією або безпосе-
редньо головою чи членами комісії 
із соціального страхування  підпри-
ємства.

З досвіду роботи комісії із соці-
ального страхування АНТК ім.О.К. 
Антонова голова комісії Гуска В.П. 
неодноразово ділився з колегами 
- головами комісій із соціального 
страхування підприємств, установ, 
організацій Святошинського і Обо-
лонського районів м. Києва, на се-
мінарах -навчаннях, які проводять-
ся  Святошинською міжрайонною 
виконавчою дирекцією Київського 
міського відділення Фонду соціаль-
ного страхування з тимчасової втра-
ти працездатності.

Добре організована, злагоджена 
робота комісії із соціального стра-
хування сприяють повноцінній на-
пруженій роботі працівників під-
приємства – проектуванню, скла-
данню та випробовуванню нових 
зразків сучасних літаків. 

Директор Святошинської 
міжрайонної ВД КМВ ФСС 
з ТВП Л.І. ЖОСАН

Про порядок створення та роботи комісій із соціального 
страхування підприємств, установ, організацій
Для працівників державних підприємств соціальне страхування давно знайоме поняття. Люди, які там працюють, впевнені, що їм оплатять листок непрацездатності, 
вони зможуть отримати при необхідності санаторно-курортне лікування за незначну частину вартості путівки, оздоровити дитину в дитячій оздоровниці. Так було 
раніше, так залишається й зараз на відомому на всю Україну підприємстві — АНТК ім. О.К.Антонова.

Чугуївський авіаційний 
технологічний завод

Директору  Асварову Г.Д.
Голові профкому  Левашовій В.М.

Шановні 
Гюльмагомед Джамалудінович,

Валентина Миколаївна!

Центральний Комітет Профспілки авіабудівників України 
щиро вітає Вас і Ваш колектив із важливою подією у житті Вашого 
заводу – 50-річчям з дня утворення!

Ювілей заводу – це, насамперед, оцінка її історії. Це пам'ять 
про тих людей, хто його створював, основа впевненості у тому, що 
завод має майбутнє. Мають майбутнє і ті, хто працює сьогодні, і ті, 
хто прийде завтра.

Ювілей Вашого заводу відбувається у важкий, переломний 
період для країни та її економіки, а також для нашої галузі. Але 
сподіваємось на подальший розвиток економіки, віримо у розвиток 
національного виробництва, а значить і у збільшення достатків 
членів нашої Профспілки!

Бажаємо плідної роботи Вашому заводу та досягнення ним 
вагомих результатів, невичерпного оптимізму, наснаги в задумах та 
енергії для реалізації поточних й перспективних планів, сподіваємося 
на подальшу тісну співпрацю.

Бажаємо Вам і всім працівникам Вашого колективу щастя, 
міцного здоров'я, достатку в домі, стабільності в країні. 

З повагою, 
Голова Профспілки                           Я.В. Жугаєвич

У короткий термін комісією із соціального страхування були 
розроблені, затверджені та передані у підрозділи документи:

— положення про повноваження представників комісії із соці-
ального страхування в підрозділах  АНТК;

— положення про порядок оформлення листків непрацездат-
ності  на АНТК ім. О.К. Антонова;

— пам’ятка для члена (представника) комісії із соціального 
страхування про порядок оформлення листка непрацездатності.

Оскільки рішення комісії оформляються протоколами, то з ме-
тою спрощення  роботи для членів комісії та її представників у 
підрозділах вони забезпечені необхідними бланками: 

— заяв для надання путівок,
— форма протоколу засідання комісії;
— виписка з протоколу для передачі до бухгалтерії;
— журналами обліку путівок.

<<<відкритий лист


