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Первинка ПМГУ Центрального ГЗК  звітувалаПервинка ПМГУ Центрального ГЗК  звітувала

Попри всі складнощі сьогодення пер-
винка ПМГУ Центрального гірничо-збага-
чувального комбінату сумлінно працює, ви-
конуючи всі поставлені перед нею завдання. 
Цей факт підтвердили делегати червневої 
звітної конференції, визнавши роботу своєї 
профорганізації задовільною.

З інформацією про діяльність первин-
ки протягом останніх 2,5 років виступив 
профлідер ЦГЗК Дмитро Васильченко. Він 
зазначив, що у звітному періоді пріоритетами 
профкому були захист трудових прав членів 
профспілки, здійснення контролю в сфері 
охорони праці, зокрема забезпечення 
якісним спецодягом, проведення атестації 
робочих місць, сприяння організації до-
ставки працівників транспортом, медично-
го обслуговування, вирішення численних 
соціально-побутових питань, розвиток спор-
ту, культурно-масової роботи, молодіжного 
руху та соціального партнерства.

Про фінансово-економічний бік діяльності 
профорганізації доповіла голова контрольно-
ревізійної комісії первинки Людмила Бой-
ко. Відповідно до наведених нею даних про 
кошторис – загальну суму доходів і основні 
статті витрат, динаміку розподілу коштів, стан 

розрахункового рахунку на кінець звітного 
періоду, жодних порушень не виявлено.

Також до учасників  конференції звер-
нувся генеральний директор ЦГЗК Дмит-
ро Шевчик. У своїй промові він торкнув-
ся таких важливих аспектів, як виконання 
виробничої та інвестиційної програм, покра-
щення умов робочого побуту, особливості 
діяльності комбінату в умовах воєнного 
стану. Підкресливши, що ефективна робо-
та Профспілки можлива лише на успішно 
працюючому підприємстві, керівник подя-
кував трудовому колективу за розуміння та 
підтримку, а профкому ЦГЗК – за злагодже-
ну роботу в тандемі з адміністрацією.

Присутній на конференції голова 
Криворізької міської організації ПМГУ 
Анатолій Макаренко, у свою чергу, вис-
ловив подяку профлідерам, активу, всім 
працівникам ЦГЗК за внесок у спільну справу, 
відповідальне ставлення до своїх обов’язків, 
самовіддану працю в складний для економіки 
країни час. Потім вручив представнику 
аматорського колективу Палацу культури 
«Центральний» – співробітнику підрядної 
організації «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС» 
Денису Зав’ялову Диплом за краще колек-
тивне виконання Гімну ПМГУ (за підсумками 
конкурсу Центральної ради ПМГУ).

На завершення розгляду питань поряд-
ку денного делегати конференції первинки 
ЦГЗК обрали своїх представників для участі 
у Криворізькій міській звітній конференції 
ПМГУ і провели довибори до складу 
профспілкового комітету та контрольно-
ревізійної комісії.
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