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Інформаційна записка 

Про підсумки конкурсу «Інформація. Знання. Дія» 

на краще висвітлення в ЗМІ діяльності 

Профспілки металургів і гірників України 

та її організаційних ланок у 2021 році 

 

Конкурс на краще висвітлення в засобах масової інформації діяльності 

ПМГУ проводиться щорічно Центральною радою Профспілки металургів і 

гірників України, починаючи з 2001 року. Рішення про проведення 

конкурсу було прийнято Президією ЦР ПМГУ з метою посилення 

інформованості трудящих про діяльність Профспілки, забезпечення 

гласності її роботи, надання можливості спілчанам висловлювати свою 

думку з будь-якого питання профспілкового життя, посилення мотивації 

членства в Профспілці. 

Постановами президії ЦР ПМГУ можуть вноситися зміни і доповнення до 

Положення про конкурс, затвердженого Постановою президії ЦР ПМГУ № 

П-7-9 від 24.11.2021 р. Ці зміни та доповнення, враховуючи появу нових 

форм інформування та зростаючі вимоги ПМГУ до якості інформаційної 

роботи, дозволяють Постійній комісії ЦР ПМГУ об'єктивно оцінювати 

матеріали, більше уваги приділяти творчій складовій публікацій. 

У 2021 році в конкурсі взяли участь лише ті автори, засоби масової 

інформації, територіальні ради та  профкоми підприємств, які виконали 

умови, передбачені Положенням про проведення конкурсу. 

Далі викладено стислий аналіз висвітлення профспілкової тематики в 

засобах масової інформації та розвитку гласності в профспілкових 

організаціях, які взяли участь в конкурсі. Зазначаємо, що матеріали 

подавались на конкурс ще у мирний час, тому ми у даній записці зберегли 

для історії всі події 2021 року. 

 

Криворізька міська організація (голова А.Макаренко) в минулому році, 

як і раніше, всебічно підходила до питання інформування членів ПМГУ і 

гласності.  

 На високому інформаційному та іміджевому рівні виходила газета Міської 

організації «Під знаком руди і металу» (відповідальна за випуск – головний 

фахівець з інформаційної роботи Міської ради О.Шахмоть). У цьому 

профспілковому виданні висвітлюються різні аспекти життя промислового 

регіону, акцентується увага читачів на позиції ПМГУ, з різних питань слово 

надається і керівникам, і рядовим членам Профспілки. Газета 

розповсюджується по первинках ПМГУ безкоштовно. Також видання 

щомісяця можна побачити в електронному вигляді на сторінці Криворізької 



міської організації ПМГУ в соціальній мережі Фейсбук. Це також дає 

можливість поділитися газетою з найширшим колом інтернет-користувачів.  

У кожному номері були розповіді про активістів, лідерів Профспілки. Варті 

уваги нариси О. Шахмоть «Анатолій Іванов: у гармонії з оточуючим світом» 

(№9), «Ярослав Дзядук: «Отримати такий знак – престижно!» (№7), 

Є.Рудого «Кожен повинен працювати на кінцевий результат» (№4).  

Важливо, що журналісти в своїх статтях подають інформацію таким чином, 

що майже кожен матеріал працює на укріплення іміджу Профспілки 

(О.Шахмоть «Профспілкова боротьба триває», №4), «ЦГЗК: яскраве 

завершення спортивного сезону», О.Новопашина (№10-11). 

Криворізька міська організація також використовує соцмережі для 

оперативної подачі актуальних документів, інформації, у тому числі з 

первинок, зворотного зв’язку. На сторінку організації у мережі Фейсбук 

(відповідальна – О.Шахмоть) підписані 1740 осіб. Фільтри для коментарів 

на сторінці не відключені. Наповненість сторінки – своєчасна і оперативна. 

В минулому році Криворізька міська організація протягом року 

систематично та своєчасно надавала власні матеріали на сайт ПМГУ, у 

журнал ПМГУ «Ваша довіра», у щотижневики підприємств: «Шахтар 

Кривбасу» (Криворізький залізорудний комбінат), «Залізне серце 

Кривбасу» (Південний ГЗК), до редакції міської газети «Моя домашняя 

газета», розміщувала в радіоефірах рекламу з нагоди Всесвітнього дня дій 

за гідну працю тощо. 

   

Редакція газети «Залізне серце Кривбасу» (головний редактор 

С.Агатьєва) активно співпрацює з первинною організацією ПМГУ АТ 

«ПІВДГЗК» (голова В.Комірной), адже первинка є одним із засновників 

видання». У газеті висвітлюються всі сфери життєдіяльності Південного 

гірничо-збагачувального комбінату та його трудового колективу. 

Редакція надає газетні матеріали та потрібні фото для розміщення на сайті 

первинної організації ПМГУ комбінату. Представники редакції беруть участь 

у всіх засіданнях, комісіях та президіях профкому, щоб не лише 

висвітлювати це на сторінках газети, а й розуміти, які питання у житті 

колективу та первинки зокрема є найбільш актуальними. Репортажі про 

знакові події у житті профспілкової організації комбінату журналісти 

надають для розміщення на зовнішні ЗМІ (Фейсбук, міські новини тощо). 

На високу оцінку заслуговують журналістські роботи С.Агатьєвої «Його 
завжди приваблюють труднощі…» (№37), «Зміни на краще вимагають 

рішучих дій» (№39), «Следующие четыре года – с новым Колдоговором» 

(№20), «В рамках обязательств, исключая конфликты» (№9), «Лето! Море! 

«Факел!» (№26), «Люди, которым не все равно» (№21), «Проводим 

выходной день активно» (№20), А. Жук «Коли профспілкова діяльність – 
це покликання» (№21). 

Крім шпальт газети новини первинної організації, Центральної ради 

профспілки, ФПУ    розміщуються на сайті http://profkomugok.ucoz.ru. 

Також доволі активно журналісти газети співпрацюють з редакцією 

журналу ПМГУ «Ваша довіра» і сайтом Профспілки. 

http://profkomugok.ucoz.ru/


Особлива увага у первинці приділяється поінформованості профактиву. 

Щосереди після кожної оперативної наради голів цехових організацій 

лектори профкому проводять інформаційну та навчальну роботу на 

інтерактивній панелі у вигляді презентацій. Потім ці презентації у вигляді 

інформації для профактиву пересилаються електронною поштою в кожну 

цехову організацію з метою інформування профгруп. Ця інформація 

щотижня поширюється на всіх 38 профспілкових стендах єдиного зразка, а 

також доводиться головами цехових комітетів на змінно-зустрічних зборах 

у кожному структурному підрозділі. В наслідок комплексного підходу до 

реалізації інформаційної політики, 99,7% трудящих – члени ПМГУ.  

Крім того, первинна організація ПМГУ підприємства щомісяця випускає 

інформаційний бюлетень «Правовий вісник» (відп. юрисконсульт ПО ПМГУ 

АТ «ПІВДГЗК» Р.Приходько), де розміщена важлива інформація в галузі 

цивільного права, зміни в законодавстві тощо. Він виходить раз на місяць 

та розміщений на всіх профспілкових стендах. 

Варта уваги цікава та корисна ініціатива профкому: при працевлаштуванні 

кожному працівнику видається буклет «Знай свої трудові права і вмій їх 

захищати».  

 

Первинна організація ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (голова 

Н.Маринюк) висвітлює події профспілкового життя на власному сайті 

https://www.amkrprof.org.ua, на сторінці у Фейсбук 

https://www.fb.com/amkrprof та в газеті «Вместе профинфо» (нач. 

відділу інформації та комунікацій В.Білик, редактор С.Соловйов).  

Оперативність, своєчасність, всебічність огляду подій та заходів 

журналістами газети дозволяє виданню з року в рік залишатися на 

високому рівні профспілкової преси.  

На конкурс надані роботи С.Соловйова з питань охорони праці 

«Отремонтирован подземный переход к аглоцехам», «На территории 

шахтоуправления открыта автостоянка», (№5), в яких розповідається про 

реальну роботу профорганізації щодо підвищення безпеки праці на 

комбінаті. Також цей автор регулярно висвітлює розвиток культурно-

масової, спортивної роботи у первинній організації: «Отличный улов 

хорошего настроения», №24, «Я хочу, чтобы лето продолжалось…», №20. 

Необхідно відзначити якісний фотосупровід всіх матеріалів, що 

публікуються в газеті. Заслуговують на увагу фоторепортажі В.Білика 

«Зарплати працівників мають бути справедливими», №12, «Боротьба 

продовжується», №14, «В гості до Святого Миколая», №25, П. Майорова 

«Всеукраїнська акція профспілок», №23. 

В минулому році первинна організація ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий 

Ріг» вела активну, принципову боротьбу за підвищення заробітної плати 

працюючих та покращення умов їхньої праці. Ці дії отримали гідну якісну 

інформаційну підтримку на електронних ресурсах первинки, на сторінках 

газети. Крім того, профспілкові акції отримали супровід у вигляді 

інформаційних листівок «Зарплати працівників мають бути 

https://www.amkrprof.org.ua/
https://www.fb.com/amkrprof


справедливими», «Боротьба продовжується», «Справедливі вимоги 

працівників мають бути виконані!».  

Проведені акції було зафільмовано та зроблено відеозвіт, який був 

розміщений у соціальних мережах. 

 

Новини первинної організації ПМГУ Криворізького залізорудного 

комбінату публікуються у газеті «Шахтар Кривбасу» (начальник служби 

інформації В.Котович), до складу засновників якої входить ПО ПМГУ 

(голова Ю.Деркач). 

У газеті висвітлюються всі сфери діяльності Криворізького залізорудного 

комбінату і його трудового колективу, робота профспілкового комітету ПО 

ПМГУ та профспілкових працівників і активістів. Такі матеріали 

публікуються у рубриках  «Профспілкові лідери»,  «Профспілкові новини». 

Активно і творчо працюють з профспілковою темою Д.Долгова та 

В.Котович.  

Варті уваги роботи Д.Долгової про профспілкових лідерів і активістів «Бути 

у вирі трудового життя» (№7-8), «Ювелірна робота» (№24), про питання 

колдоговірного процесу «Виконання Колдоговору» (№13-14), «Про 

виробничі показники, оплату праці, інвестиційні кошти» (№25-26), про 

зв'язок поколінь  «Передавати досвід дано не кожному», (№13-14) та ін.  

Спрямовані на підтримку позитивного іміджу Профспілки цікаві та корисні 

публікації щодо питань охорони праці, молодіжної політики, культурно-

масової та спортивної роботи (Д.Долгова «Охорона праці очима дітей», 

№13-14, «Панянки зі сталевою волею», №7-8, «Чекаємо на нові зустрічі», 

№29; В.Котович «Студентську молодь завтрашній день не лякає», №3, 

«Справжній чоловічий вчинок», №4-5, «Тільки пам’ять не сивіє», №7-8, 

«Наш обов’язок сьогодні – свято берегти пам’ять про ветеранів», №15-16 

та ін). 

Всі матеріали профспілкової тематики йдуть у якісному фотосупроводі  

Н.Плужник та А.Рогозіної. 

Редакція видання протягом року активно співпрацювала з журналом ПМГУ 

«Ваша довіра». 

Тісна творча співпраця колективу газети «Шахтар Кривбасу» з 

профспілковим комітетом первинної організації заслуговує на високу 

оцінку.    

 

Новини профспілкового життя колективу ПрАТ «ІНГОК» публікуються у 

інформаційному бюлетені «Профспілковий вісник», який випускає 

профком ПМГУ (голова А.Логачов, відповідальна за випуск Н. Беспалова). 

На сторінках бюлетеня відображається профспілкове життя профкому 

первинної організації ПМГУ підприємства та його структурних підрозділів. 

Особлива увага приділяється соціальній сфері: оздоровленню, спортивному 

життю, культурно-масовій роботі, розміщується інформація про діяльність 

Центральної ради ПМГУ, Криворізької міської ради ПМГУ.  



Розміщується бюлетень на 12 профспілкових стендах у цехових 

організаціях ПО ПМГУ підприємства.  

З метою широкого інформування членів ПМГУ профком також розміщує 

інформацію про діяльність профспілки у газеті підприємства «Інгулецький 

вісник» (профспілкові публікації, підготовлені профкомом, розміщуються у 

рубриці «Профспілкові новини» щомісячно). 

У 2021 році у структурних підрозділах проводились відеопрезентації за 

звітний період (місяць) з метою системного інформування робітників про 

роботу первинної профспілкової організації ІнГЗК (відповідальний заст. 

голови профкому В.Чернявський). 

Також ПО ПМГУ ПрАТ «ІнГЗК» розвиває свою сторінку в соцмережі Фейсбук 

(відп. Н.Беспалова), розміщує інформацію на бігборді біля будівлі 

профкому на території Інгулецького комбінату. 

 

Журналіст із багаторічним досвідом висвітлення профспілкової теми 

М.Омельницька минулого року продовжила активну інформаційну 

співпрацю з ПМГУ та представила на конкурс свої роботи «Перспективна 

молодь» (газета «Під знаком руди і металу», № 3, «Ну-мо, хлопці!») 

(журнал "Ваша довіра", №№ 2-3), "Вікенд з Профспілкою" (журнал "Ваша 

довіра", №№ 11-12). 

 

Дніпропетровська обласна рада ПМГУ (голова Є.Чайка) видає 

інформаційний бюлетень «Люди металла» (відп. К.Никифоров). Головна 

тематика видання: робота профгруп, цехкомів та профкомів первинних 

організацій, обласної ради ПМГУ. Матеріали висвітлюють роботу щодо 

захисту соціально-економічних прав спілчан, колективно-переговорних 

процесів, історію та життя трудових колективів, династій, профлідерів та 

активістів, розповідають про реалізацію молодіжної політики, мотивацію 

членства в ПМГУ, культурно-масову та спортивну роботу, оздоровлення 

членів ПМГУ та їхніх сімей, інформаційно супроводжують профспілкові акції 

та солідарні дії. 

З метою поширення гласності та інформованості спілчан обласна рада 

проводить конкурс на краще висвітлення діяльності Дніпропетровської 

облради Профспілки на сторінках бюлетеню «Люди металла» під назвою 

«Голос профсоюза». Також в минулому році облрадою традиційно було 

надруковано календар мотиваційної тематики.  

Серед багатьох цікавих матеріалів, наданих для участі в конкурсі, треба 

відзначити статті С.Какуші «Крокуємо тільки вперед» (№5), Т.Харлан 

«Профессия, формирующая характер», №2, К.Дрозд «Такою людиною 

потрібно народитись», №3, Н.Шиліної «Женская сторона стальной медали», 

№4, Л.Андрианова «Без минулого немає майбутнього», №3, Н.Чепець 

«Лето ярких мгновений и незабіваеміх впечатлений…», №4. 

Інформація про діяльність Дніпропетровської облради та її первинок 

регулярно публікуються у журналі ПМГУ «Ваша довіра» та на сайті 

Профспілки. 



Варто відзначити, що в минулому році бюлетень «Люди металу» зазнав змін 

на краще в питаннях дизайну та верстки. 

 

Своєчасно та якісно висвітлюються події профспілкового життя первинки 

ПМГУ філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» АТ 

«ОГХК» (голова Ф.Клименко) у виданні «Газета мого комбінату» 

(головний редактор В.Самофал).  На шпальтах газети докладно 

висвітлюється тема  колдоговірного процесу (В.Самофал «Колективний 

договір: узгоджено зміни та доповнення на філії, №8, К.Дрозд 

«Колективний договір. Чого очікувати», №1, голова молодіжної комісії філії 

«ІГЗК» І.Рафальска «Важливий крок, велике досягнення!, №1).  

Ці ж автори уважно слідкують і знайомлять своїх читачів з роботою 

профкому у напрямках охорони праці (В.Самофал «Без нагороди ніхто не 

залишився», №7), дозвілля, спортивного життя та оздоровлення 

працівників (К.Дрозд «Кубок Співджружності–2021 у команди 

збагачувального виробництва», №12), молодіжної політики (І.Рафальська 

«При профкомі ІГЗК створено молодіжну комісію!», №6, « Запалили на 

День молоді», №11).  

Редакція газети також приділяє увагу темі підтримки профспілковою 

організацією старшого покоління (І.Рафальська «Велика шана ветеранам 

праці!», №13). Такі публікації добре працюють  на створення позитивного 

іміджу нашої Профспілки. 

Важливо, що в матеріалах профспілкової тематики журналісти часто 

використовують коментарі голови первинної організації ПМГУ Ф.Клименка. 

 

Запорізька обласна рада ПМГУ (голова В.Сєдов) розміщує інформацію 

про діяльність організації на власному сайті http://zp-ok-pmgu.com та на 

сторінці у ФБ https://www.facebook.com/groups/205538490491946 

(відповідальний А.Кучеренко). Тут висвітлюються події, що відбуваються як 

у облраді, так і у первинках. Для внутрішньої оперативної комунікації 

створено групу Запорізької ОР ПМГУ у Viber, яку адмініструє заступник 

голови Запорізької обласної організації ПМГУ Ю.Шапчіц. 

Інформація про заходи, що відбуваються в облорганізації, про активістів 

первинних організацій, періодично публікується на сайті ПМГУ та в журналі 

«Ваша довіра». 

Найяскравіші та найважливіші події висвітлюються в ефірі місцевого 

телевізійного каналу «TV-5». Заслуговує на увагу сюжет, присвячений Дню 

металурга і гірника України. (https://youtu.be/5LXyyGBQ8g0).  

 

Інформаційний бюлетень профкому первинної організації ПМГУ 

«Запоріжсталі» (голова Л.Анісімов)  «Вестник профсоюза» (голов. 

ред. Г.Гончаров) активно висвітлює діяльність первинки та соціальну 

політику підприємства, публікуючи на своїх сторінках матеріали про 

розвиток соціального партнерства на підприємстві, про значимість 

http://zp-ok-pmgu.com/
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профспілкової організації ПМГУ, про роботу Федерації профспілок України, 

Центральної та Обласної рад ПМГУ. 

На сторінках видання регулярно виступають профспілкові лідери та 

активісти комбінату, які розкривають різні актуальні проблеми та питання 

(Г.Гончаров «Моя судьба – «Запорожсталь», № 1-2, Ф.Чехарін «Дорога 

одна – на комбинат», № 4-5, «Ответственность за общее дело», № 1-2. 

Діяльність профспілкового комітету, цехових профспілкових заходів 

регулярно висвітлюється у засобах масової інформації Г.Гончаров «Итоги 

подведены…», № 1-2, «Коллективный договор: итоги полугодия» № 6-7. 

Інформація про роботу профспілкової організації та реалізацію соціальної 

політики «Запоріжсталі» публікувалася в журналі Центральної ради ПМГУ 

«Ваша довіра», всеукраїнській профспілковій щотижневій газеті 

«Профспілкові вісті», а також розміщувалася на сайтах обласної та 

Центральної рад ПМГУ, Федерації профспілок України. 

Вся корисна інформація своєчасно з’являється на сторінці первинки у 

Фейсбуці  https://www.facebook.com/groups/580055256082063  

(відповідальний Г.Гончаров). 

Інформаційна робота первинної організації ПМГУ «Запоріжсталі» 

спрямована на створення позитивного іміджу Профспілки. 

 

Редакція газети «Феросплавник» трудового колективу АТ «Запорізький 

завод феросплавів» (редактор Н.Зворигіна) співпрацює з профкомом 

ПМГУ на підприємстві (голова Ю.Спиридонов (у 2021 році).  

«Феросплавник» інформує про виробничі, профспілкові, культурно-масові 

та спортивні події з життя заводу, в ньому опубліковані інтерв'ю з 

керівниками, новини зі сфери охорони праці тощо.  

Події з життя первинної організації ПМГУ публікуються під рубрикою 

«Профспілкове життя». Профспілкову тему висвітлює кореспондент 

Н.Бєлий. Йому належать цікаві матеріали про гідних спілчан, 

профактивістів та лідерів («Бути причетним до праці металургів — 

почесно!» (№6), «Профспілковий активіст за покликом серця» (№15). 

Також К. Бєлий висвітлював розвиток молодіжної політики Профспілки («На 

узбережжя Азовського моря — за новими знаннями, ідеями і яскравими 

емоціями!», №11), культурно-масову та спортивну роботу («Участь 

феросплавників у обласній спартакіаді: вісім видів спорту — чотири призові 

місця», (№10), «Визначені переможець і призери заводської спартакіади», 

№16). 

Завдяки неформальному підходу до висвітлення профспілкової теми, статті 

К.Бєлого працюють на підтримку позитивного іміджу ПМГУ. 

Електронна версія газети «Феросплавник» розміщується на сайті заводу 

(http://zfz.com.ua/p_zavodska-gazeta), що значно збільшує її читацьку 

аудиторію. 
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Засновниками та видавцями газети «Робоче слово» ПрАТ «Запорізький 

залізорудний комбінат» (зав. редакції О.Машталяр) є адміністрація та 

профком підприємства (голова М. Пастушенко).  

Редакція газети активно співпрацює з профкомом первинної організації 

ПМГУ на підприємстві. За 2021 рік під рубрикою «В профсоюзе»  

друкувалися матеріали про роботу профспілкового комітету, зокрема про 

навчання профактивістів, колдоговорну роботу, про роботу молодіжної 

комісії профкому, про спортивні заходи під егідою профкому, організацію 

дозвілля працівників підприємства тощо. Активно працюють з 

профспілковою темою журналісти Є.Машталяр «Дан старт новым 

переговорам по коллективному договору», № 32, «Коллективный договор: 

подводим итоги за полугодие», № 39, «Общественные инспекторы прошли 

обучение» , № 13), І.Любчич («В субботу не на работу, а на спортивные 

соревнования!»,  №31, «Спартакиада ЗЖРК: на арене – силачи!»,№11), 

Є.Савенко («Красивых матчей было сыграно немало» , № 32, «Эстафету 

ХХІІ Спартакиады трудящихся ЗЖРК продолжил турнир по настольному 

теннису», №14). На сторінках видання публікуються і члени профкому ПО 

ПМГУ: голова комісії з роботи з молоддю Д. Цибульський («В объективе – 

мама!», №21), голова комісії з інформаційної роботи В. Політанський 

(«Молодежь ЗЖРК – инициатор и активный участник областного форума», 

№39).  

Регулярне висвітлення подій профспілкового життя на шпальтах газети 

позитивно впливає на імідж ПМГУ. 

 

Первинна організація ПМГУ «МЕТІНВЕСТ-Маріупольський ремонтно-

механічний завод» (голова В.Альошкін (у 2021 р.) для інформування 

спілчан використовувала свій сайт https://www.profkom-mrmz.com.ua/ та 

сторінку в Фейсбуці https://www.facebook.com/profkom.mrmz  (відп. 

Т.Колодяжна). Ці ресурси є доступним та оперативним засобом для 

постійного інформування членів Профспілки про роботу ПО ПМГУ 

«МЕТІНВЕСТ-МРМ3». 

Сайт має стриманий дизайн і зручну структуру, яка дозволяє користувачам 

легко орієнтуватися на його сторінках. Відвідувачі сайту мають можливість 

ознайомитися з напрямками роботи профспілкової організації, з 

публікаціями, які висвітлюють життя трудового колективу та заходи, які 

організує та проводить профком заводу. Інформація на сайті постійно 

оновлюється. 

Матеріали сайту водночас використовуються для розміщення як на 

профспілкових стендах, так і на щомісячних слайдах про роботу Профкому, 

які демонструються на робочих зборах у структурних підрозділах заводу. 

 

На гідному рівні знаходилася у 2021 році інформаційна робота у 

первинній організації ПМГУ МК «АЗОВСТАЛЬ» (голова Ю.Дорошенко). 

Щомісяця виходив бюлетень профкому «Профспілковий вісник» (відп. 

М.Булденко) із вкладишем Листок цехової профспілкової організації Ради 
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ветеранів праці та війни «Здрастуйте, ветеране!». У виданні юрисконсульти 

Т.Аксьонова, Т.Шаламова висвітлювали питання правового захисту 

інтересів трудящих. На теми охорони праці писали голова цехкому 

доменного цеху, голова комісії профкому з охорони праці К.Підгорний та 

помічник голови профкому з охорони праці Є.Кармазін. Про молодіжну 

політику, культурно-масові, фізкультурно-оздоровчі заходи на сторінках 

видання розповідали Є.Гордєєва, С. Агальцев та О. Шаталов. 

Регулярно оновлювалася інформація на сайті профкому 

https://azovprof.com (відп. В.Завгородня), на сторінці у мережі Фейсбук 

https://www.facebook.com/azovprofcom (відп. Н.Булденко). Також в 

інформаційній роботі профком використовує Інстаграм (відп. Н.Булденко, 

С.Агальцев), Телеграм та Ютуб-канали. 

Крім того, інформація розміщувалася на стендах у профкомі та цехових 

комітетах, поширювалася через слайди про роботу профспілкового комітету 

за місяць, які демонструвалися на робочих зборах у структурних 

підрозділах, розміщувалася на постерах, на білбордах міста, давалася під 

час проведення навчання голів цехкомів, у тому числі і виїзних). 

 

Профком ПМГУ ПрАТ «ММК ім.Ілліча» (голова М.Під'яблонський) у 

минулому році інформував членів первинки за допомогою сайту 

http://ipmgu.dn.ua.   

На сайті всебічно висвітлювалася діяльність профкому, результати 

соціального діалогу з адміністрацією, пояснюювалися складні питання та 

життєві ситуації, вся необхідна робітникам інформація з'являлася вчасно. 

Однозначно, зі своїм завданням – інформувати та підтримувати – сайт гідно 

справлявся. 

 

Профком проммайданчика Миколаївського глиноземного заводу 

(голова О.Медведь) у минулому році розвивав інформаційну роботу у 

різних напрямках. Необхідна для членів первинки інформація 

публікувалася у виданні «Вісник профкому» (друкована та електронна 

версії), електронному інформлистку «Профспілкова тема», на сайті 

профкому (https://profngz.mk.ua), у групі «Профспілка проммайданчика 

НДЗ» у Фейсбуці . Для більш оперативного отримання інформації профком 

створив співтовариство «Профком інфо» у програмі Viber. 

Крім того, профком регулярно видав інформаційно-рекламні листівки та у 

вигляді оголошень про профспілкові заходи розсилає електронною поштою, 

розміщував в соціальних мережах. Наприкінці року профспілковий комітет 

надрукував календарі із профспілковою символікою, до святкових дат 

випускав вітальні листівки та брендовані подарункові пакети. 

У всіх структурних підрозділах підприємств проммайданчика встановлено 

профспілкові інформаційні стенди, виготовлені в єдиному стилі, на яких 

розміщувалася інформація про роботу профкомів та цехкомів підрозділів, 

юридична інформацію з питань охорони праці та оздоровлення, проведення 
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спортивно-масових заходів. На стенді вивішувався черговий номер газети 

«Вісник профкому» та інформалісток «Профспілкова тема». 

Слід зазначити активну участь в інформаційній роботі спеціаліста профкому 

первинки ПМГУ О. Толкачової. Заслуговують на увагу її публікації 

«Згуртованість, наполегливість і впевненість: трудовий колектив НГЗ під 

егідою профспілок рішуче виступає проти спланованої рейдерської атаки», 

Вісник профкому №6-7; «Металурги України підтримують трудовий 

колектив НДЗ у боротьбі з еко-рейдерством», Вісник профкому №8-9. 

Також профком проммайданчика співпрацював з телекомпанією «Сатурн», 

електронним виданням підприємства «Новини проммайданчика НГЗ», 

журналом ЦК ПМГУ «Ваша довіра» та сайтом ПМГУ. 

 

Минулого року з журналом «Ваша довіра» активно співпрацювали 

К.Никифоров (Дніпропетровська облрада), С.Дорошенко (АКХЗ), Агатьєва 

(Південний ГЗК), Н.Булденко («Азовсталь»), Д.Цибульський (ЗЗРК), 

К.Дрозд (ВГМК), А.Слюсаренко (ДМК), Н.Деркач (ветеран Інтерпайп НТЗ), 

Л.Андріанова (ДМК), О.Толкачова (МГЗ), Д.Кузнецов (НЗФ), Т.Карпиш 

(МБС). 

З сайтом ПМГУ найбільш активно співпрацювали Криворізька міська та 

Дніпропетровська обласна організації ПМГУ і, зокрема, головний спеціаліст 

міськкому ПМГУ О.Шахмоть (більше 30 повідомлень). 

 

 

 

Інформаційний центр ПМГУ,  

Постійна комісія ЦР ПМГУ з інформаційної роботи  

 

 


