
Звіт профспілкового комітету про роботу за 2017 рік 

 

За рівнем життя Україна стала однією з найбідніших держав у світі. 

Невтішним є ключовий для економічного розвитку показник ВВП на душу 

населення, за яким Україна посідає 138 місце серед 189 країн. 

Постійне необґрунтоване підвищення цін на житлово-комунальні 

послуги, послуги зв’язку та поштові, введення абонентських плат за газ та 

електроенергію без узгодження з Профспілками та без урахування реального 

розміру заробітних плат більшості населення впливає на купівельну 

спроможність громадян, обумовлює заборгованість населення із сплати за 

спожиті житлово-комунальні послуги та загострює соціально-економічне 

становище населення, залишаючи за межею бідності більше половини 

населення країни. 

Як потрібно діяти профспілкам у сучасних складних соціально-

економічних умовах реформ, реформ, які стосуються кожного українця? Які 

форми та засоби впливу на ситуацію ми маємо застосовувати? Очевидно, що 

ми повинні діяти рішуче, більш активно та наполегливо вирішувати наболілі 

питання щодо прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, цін і 

тарифів, нових реформ. 

За наполяганням профспілок мінімальну заробітну плату підвищено 

вдвічі порівняно з 2016 роком, вперше за роки Незалежності встановлено на 

рівні фактичного прожиткового рівня. Але зменшилась різниця в посадових 

окладах, що знецінює кваліфіковану працю. Посадовий оклад 1 тарифного 

розряду складає 1600 грн., а не 3200 грн., а з нього вираховуються соціальні 

виплати. До мінімальної заробітної плати входять надбавки та інші 

заохочувальні виплати, що не дає змогу використовувати впливові важелі для 

стимулювання праці. 

Серед першочергових завдань профспілок – узгодженість цінової 

політики та доходів населення, встановлення економічної обґрунтованості 

ціни на природний газ та тарифів на житлово-комунальні послуги, а також 

достатність заходів соціального захисту громадян. 

Політика профспілок полягає в тому, щоб не допустити зростання 

вартості життя або послуг для населення без адекватного такому 

здорожчанню підвищення заробітної плати. 

Відповіддю щодо тотального наступу на права громадян стало рішення 

Федерації Профспілок України від 5 жовтня Про проведення Всеукраїнської 

акції протесту 14 листопада. Наші вимоги до Уряду були такі: 

1. Встановити Законом «Про Державний бюджет України на 2018 рік» 

мінімальну заробітну плату на рівні фактичного прожиткового мінімуму. 

2. Встановити розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 

тарифного розряду на рівні, що перевищує розмір мінімальної заробітної 

плати. 

3. Знизити «драконівські» ціни на природний газ, енергоносії та тарифи 

на житлово-комунальні послуги. 

4. Забезпечити гарантовані права громадян на доступне і якісне медичне 

обслуговування, запровадити загальнообов’язкове соціальне медичне 



страхування і відновити санаторно-курортне лікування працюючих 

(застрахованих осіб). 

5. Не допустити зниження рівня прав і гарантій працівникам при 

прийнятті Трудового кодексу України. 

Однак, враховуючи, що зустріч Всеукраїнських Профспілок з Прем’єр-

міністром України 7 листопада 2017 року засвідчила готовність Уряду 

вирішувати у співпраці з Профспілками порушенні питання, Президія ФПУ 

прийняла рішення відтермінувати проведення Всеукраїнської акції протесту 

у м. Києві.  

Щодо започаткованих реформ – пенсійної, медичної, освітньої та інших, 

то можна сказати: всі вже зневірились у тому, що зміни проводяться заради 

людей, є тільки слабка надія на краще і не вщухає тривога – чи не буде ще 

гірше. 

Питання пенсійного забезпечення є важливим напрямом діяльності 

профспілок і постійно знаходиться у їх полі зору. 

Законопроект про пенсійну реформу неодноразово розглядався на 

зустрічах профспілок з міністерствами і відомствами, народними депутатами, 

експертами. Відповідні висновки надсилались до Верховної Ради і Кабінету 

Міністрів України. Багато пропозицій профспілок було враховано. Новий 

закон вніс деякі позитивні зміни, основна з яких – підвищення пенсій. 

Пенсія залежить від трьох показників: 

Сз – середня заробітна плата за 3 роки перед призначенням пенсії; 

Укз – індивідуальний коефіцієнт зарплати (відношення зарплати людини 

до середньої); 

Кс – коефіцієнт страхового стажу (стаж множиться на коефіцієнт 

страхового стажу, який знижено з 1,35 до 1,00). 

Підвищення пенсійного віку не відбулося, але збільшився пенсійний 

стаж – до 35 років (з 2018 року він збільшується з 15 до 25 років і щорічно 

буде збільшуватись аж до 2028 року, поки не досягне 35 років). 

В Законі було відмінено наукові пенсії. Їх можна отримувати, але вони 

не будуть у подальшому індексуватися. Для більшості науковців стало 

вигідно перейти на соціальні осучаснені пенсії. 

Ще один плюс Закону – скасування 15% оподаткування пенсій 

працюючим пенсіонерам, чого постійно вимагали профспілки. 

Також передбачається щорічне підвищення пенсій на 50% росту 

зарплати за попередні 3 роки та на 50% індексу споживчих цін у 

попередньому році. 

6 грудня в академії пройшов обласний семінар з Питань пенсійного 

забезпечення, організований Обласним комітетом профспілки. 

Не менша увага профспілок та й усіх людей була прикута до медичної 

реформи. Реформування системи охорони здоров’я відбувається з 

порушенням принципів соціального діалогу, нормативно-правові акти 

ухвалюються Міністерством і Кабінетом Міністрів України без погодження  

з Профспілками. 

Стан справ у системі можна оцінити як національну катастрофу, адже 

всі кошти виділені державою йшли не на пацієнта, а на утримання 



інфраструктури та виплату заробітної плати. Реформа передбачає 

гарантований безкоштовний пакет медичної допомоги, можна сказати пакет-

мінімум, та послуги вартість яких будуть покривати пацієнти. У Законі 

встановлено, що в лікарні платних послуг має бути не більше 20% від 

загальної кількості. Пацієнт сам обирає лікаря, а гроші «йдуть» за пацієнтом. 

Зі своїм лікарем пацієнт повинен укласти декларацію тривалістю не менше 

року, причому пацієнт має право змінювати свій вибір. 

Основна вимога профспілок у цій сфері – гарантування доступності і 

якості медичної допомоги. 

Накопичені проблеми у вирішенні соціальних проблем та проблем 

освітньої галузі потре бували кардинальних рішень, у зв’язку з чим було 

прийнято рішення провести пікетування Кабінету Міністрів України 

освітянами столиці 1 листопада. 

Мета акції – не допустити звуження соціально-економічних гарантій 

освітян. Серед вимог були такі : 

- забезпечити встановлення посадового окладу педагогічного 

працівника найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі не менше 3 

мінімальних заробітних плат;  

встановлення посадового окладу науково-педагогічного працівника – на 

25% вище окладу педагогічного працівника; 

- встановити прожитковий мінімум для працездатної особи не нижче 

фактичного розміру прожиткового мінімуму в цінах грудня 2017 року; 

- забезпечити внесення  змін до Кодексу законів про працю України, 

Закону України «Про оплату праці» щодо виключення з розміру мінімальної 

заробітної плати доплат, надбавок, премій, винагород та інших виплат; 

- передбачити обсяги видатків на підготовку кадрів вищими 

навчальними закладами 1-ІVріваня акредитації з урахуванням підвищення 

рівня мінімальної заробітної плати, сплати комунальних послуг у повному 

обсязі; 

- збільшити обсяги видатків на виплату академічних і соціальних 

стипендій студентам пропорційно зростанню прожиткового мінімуму. 

Акція мала великий публічний резонанс і як наслідок - 7 листопада 

відбулося спільне засідання Уряду та Федерації Профспілок України. 

Чекаємо на позитивні результати цих заходів. 

Адміністрація і профспілковий комітет спільно вирішують соціально-

економічні питання. Згідно Колективного договору адміністрація 

перерахувала у 2017 році на рахунок профкому 5% спецкоштів.  

Профспілковий комітет відповідально відноситься до використання цих 

коштів та профспілкових внесків. Їх розподіл здійснюється відкрито на 

засіданнях профкому та конференціях і пропорційно чисельності підрозділів. 

2017 рік – особливий для нашого колективу. У жовтні виповнилося 115 

років з дня заснування академії. У зв’язку з цією знаменною датою первинна 

профспілкова організація значно активізувала культурно-масову та 

оздоровну роботу. Культурно-масові заходи ми розглядаємо і як оздоровчі. 

Адже вони дарують заряд енергії, сприяють спілкуванню працівників з 

різних підрозділів, заряджають позитивними емоціями. 



Цього року було організовано п’ять туристичних поїздок: дві по 

маршруту Чернівці – Хотин - Кам’янець-Подільський (98 працівників та 

членів сімей), Миколаївський зоопарк (75 працівників та членів сімей), 

Софіївський парк (85 працівників та членів сімей) та у Шабо (16 працівників 

МТТ). Для працівників та їх дітей доплата профкому складала 70%. На 

екскурсії профком витратив  109321,00 грн. 

Квитки на театральні вистави повністю оплачував профком. Були 

закуплені квитки на вистави в Одеському національному академічному театрі 

опери та балету – балет «Крик», в театрі музичної комедії – «Бал у Савойї» та 

для дітей «Золушка». На це було виділено 144400,00 грн.. 

Також профспілковий комітет оплатив святкові заходи до 115 річчя з 

дня заснування академії ( оренду та звук в театрі, виробництво відеофільму, 

автобуси, музичний супровід, концертні костюми, банери та інше) в сумі 

200000 грн. 

Новорічних подарунків для дітей та онуків закуплено на суму 129000,00 

грн.. 

Головний пріоритет діяльності нашої первинної профспілкової 

організації – здоров’я працівників.  Завдяки перерахованим коштам академії 

та профспілковим вдалося значно покращити оздоровчу роботу, яку 

оплачували для працівників та їх дітей за схемою 70% - профком і 30% - 

працівники. 

Для дітей одиноких матерів путівки профком оплачував повністю. 

На базі «Екстрім» у Закарпатській області оздоровлено 28 працівників; у 

дитячому таборі «Знамя» відпочило 43 дитини; у спортивно-оздоровчому 

таборі «Південний Буг» оздоровлено 82 працівників, з них 11 дітей; у 

санаторіях лікувалось 40 працівників (за наявності медичних довідок). 

На оздоровлення загалом профком витратив 366831,00 грн.. 

Значну спортивно-оздоровчу роботу проводить кафедра фізичного 

виховання та спорту. Для працівників організовано роботу секцій, 

відвідування басейну. 

Наша профспілкова організація за результатами роботи оздоровлення 

кілька років поспіль займала перше місце в області, маємо нагороди 

обласного комітету, Центрального комітету Профспілки працівників освіти і 

науки України, Федерації Профспілок України. 

Профспілковий комітет активно взаємодіє з відділом охорони праці. 

Проводяться безкоштовні медичні огляди працівників зі шкідливим умовами 

праці, разом з головним лікарем санаторію-профілакторію відбулося 

доукомплектування аптечок підрозділів, на що академія виділила 48000 грн. 

Щорічно, як додаток до Колективного договору, укладається угода з 

охорони праці. 

В таких складних соціально-економічних умовах зростає роль 

індивідуальної роботи з членами Профспілки. Особливо з тими, хто потребує 

допомоги. Адміністрація і профспілковий комітет, підрозділи, де працюють 

ті, хто потребує допомоги, роблять усе можливе, щоб підтримати колег у 

скруті морально і матеріально. В цьому році ректор надав матеріальну  

 



 


