ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ
ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І
ГІРНИЧОДОБУВНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
ТРУДЯЩИХСЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ И
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ

49027, г. Днепропетровск, ул.Фучика,30

49027, г. Днепропетровск, ул.Фучика,30

п/р 2600600014654
філія АТ "Укрексімбанк" МФО 305675,
код ЗКПО 02674671, м.Дніпропетровськ
факс (056) 372-59-16
E-mail: profmet@at.com.ua

р/с 2600600014654
филиал АО "Укрэксимбанк" МФО 305675,
код ОКПО 02674671, г.Днепропетровск
факс (056) 372-59-16
Web: http://pmgu.dp.ua

08.06.2015р. № 07/222
на №

от

Голові
Федерації профспілок України
Осовому Г.В.

Шановний Григорій Васильович!
З метою забезпечення подальшого розвитку інформаційної роботи у ФПУ та
профспілках, що входять до її складу, посилення гласності профспілкової роботи, ЦК ПМГУ
звертається до Вас з пропозицією щодо організації співпраці з новостворюваним державним
телеканалом "Національна суспільна телерадіокомпанія України".
Кабінет Міністрів України прийняв рішення про утворення ПАТ «Національна суспільна
телерадіокомпанія України» у грудні 2014 року. Зараз ця телекомпанія перебуває в процесі
формування. Вона створюється на базі інших державних медійних активів, таких як
Національна телекомпанія, Національна радіокомпанія, Державна телерадіокомпанія
"Всесвітня служба УТР", ТРК "Культура", обласні державні ТРК, державна ТРК "Крим",
"Київська державна регіональна ТРК", "Севастопольська регіональна ДТРК", Криворізька
регіональна ДТРК "Криворіжжя", Новгород-Сіверська регіональна ДТРК "Сіверська" та
Українська студія телефільмів "Укртелефільм". Згідно з відповідною постановою, 100% ПАТ
«Національна суспільна телерадіокомпанія України» належить державі.
ЦК ПМГУ пропонує ФПУ створити на цьому телеканалі передачу, що виходить в ефір
регулярно (наприклад, 1 раз на тиждень), має постійне місце в ефірній сітці каналу. Ця
програма, по-перше, дасть можливість лідерам ФПУ, ПМГУ та інших профспілок знайомити
громадян з позицією українських профспілок, новинами профспілкового руху в Україні. А, подруге, дасть змогу реалізувати норму проекту Генеральної угоди, що передбачає
систематичне освітлення в засобах масової інформації домовленостей, досягнутих під час
проведення консультацій та переговорів сторін соціального діалогу, і обнародування
інформації про стан виконання взятих на себе зобов'язань. Враховуючи, що виконання норм
Генеральної угоди є обов'язковим для кожного з соціальних партнерів, "Національна
суспільна телерадіокомпанія України", як представник держави, буде зацікавлена в
співпраці з профспілками.
Обговорюючи реалізацію цього проекту, потрібно враховувати, що для профспілок
така співпраця буде вигідною за умови її довгостроковості та пільгових тарифів на
створення і трансляцію передачі.
Вважаємо за доцільне проведення переговорів про співпрацю ФПУ та НСТУ саме
зараз - на етапі формування телекомпанії. Тому що у період, коли формується творча
концепція каналу, його адміністрації буде легше врахувати та внести до своїх установчих
документів наші пропозиції.
Пропонуючи до впровадження цей захід, Центральний комітет ПМГУ запевняє Вас,
Григорій Васильович, у своїй готовності брати активну творчу та організаційну участь в
реалізації запланованого телевізійного проекту.
Впевнені, що тісні творчі контакти ФПУ з державною телекомпанією позитивно
впливатимуть на імідж українських профспілок та підсилять їх авторитет в суспільстві.
Голова Центрального
комітету профспілки

Комишев С.П.

