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Правила нові,  
принципи – незмінні

Профкоми ПМГУ стоять на варті прав 
трудящих підприємств галузі, членів Проф-
спілки. Так було в мирні часи, і у часи воєн-
ні цей принцип лишається незмінним. Але 
щоб продовжувати максимально ефектив-
но виконувати свої функції, профактивістам 
необхідно навчитися грати за новими прави-
лами. Саме на цьому наразі зосереджені у 
первинці ПМГУ Покровського гірничо-збага-
чувального комбінату.

На початку травня тут відбулося чергове 
засідання профспілкового активу за участі 
всіх голів цехкомів, крім тих, хто служить в 
лавах ЗСУ. Керували заходом голова пер-
винної організації Євген Запускалов та його 
заступник Юрій Чепінський.

У першу чергу вони ознайомили присутніх 
зі змістом діючого Закону України №2136-ІХ 
«Про організацію трудових відносин в умо-
вах воєнного стану». Зокрема, стаття 11 цьо-
го документу передбачає можливість призу-
пинення дії положень колективних договорів 
з ініціативи роботодавців.

На Покровському ГЗК відповідне рішення 
закріплено Наказом по підприємству. Серед 
норм колдоговору, які призупинено: випуск 
газети «За марганець» у паперовому вигля-
ді; щомісячне виділення профкому коштів 
на культмасову роботу в розмірі 0,4% фонду 
оплати праці; надання додаткових днів до 
основної відпустки за працю зі шкідливими 
та важкими умовами, за особливий харак-
тер робіт, за багатозмінний режим (загалом 
згідно із Законом №2136-ІХ максимальна 

тривалість щорічної основної відпустки на-
разі становить 24 календарних дні).

Також тимчасово деактивовано практич-
но весь розділ 6 колдоговору щодо пільг. 
Щоб пом’якшити наслідки такого рішення, 
учасники засідання одноголосно погодили-
ся додати частину зобов’язань розділу до 
переліку витрат профкому. Йдеться про два 
пункти: про щоквартальне виділення коштів 
комітету непрацюючих пенсіонерів для на-
дання цільової допомоги хворим, самотнім 
пенсіонерам, які проробили на комбінаті не 
менше 15 років, та про одноразову допомогу 
сім’ям померлих для оплати ритуальних по-
слуг. Окрім цього, профактивісти ухвалили 
здійснення виплат з профспілкового бюдже-
ту трьом ветеранам Другої світової війни з 
нагоди Дня Перемоги.

Завершили зібрання інформацією щодо 
спрямування частини профспілкових внес-
ків на закупівлю військового екіпірування 
для колег, які наразі на фронті. Розповідаю-
чи про це, а також про спільні ініціативи 
адміністрації і профкому щодо підтримки 
Збройних сил України, Євген Запускалов 
підкреслив: «Наша профспілкова організа-
ція повністю виконує зобов’язання, покладе-
ні на неї законом воєнного часу, максималь-
но сприяє забезпеченню обороноздатності 
держави. Ми розуміємо дії адміністрації, го-
ловне завдання якої – утримати підприєм-

ство на плаву. Однак, у той же 
час, продовжуємо виконувати 
свої прямі обов’язки – захищати 
права трудового колективу. Гас-
ло Покровського гірничо-збага-
чувального сьогодні – наша си-
ла в єдності заради Перемоги 
України. Ми здобудемо її тільки 
спільною, наполегливою і злаго-
дженою працею».
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