
Шановні колеги! 

Надсилаємо інформацію щодо позиції рядових членів профспілки 

стосовно рішення Президії ФПУ про відміну акції протесту профспілок в місті 

Києві 14 листопада 2017 року. 

Просимо розглянути  і при можливості керуватись в практичній діяльності 

по захисту трудових і соціальних прав працівників, яких ми представляємо.  

Практичний досвід і життя підказують нам, що людина повинна мислити 

та діяти, якщо вона хоче порядку та справедливості. 

Порядок та справедливість забезпечуються в першу чергу наявністю 

відповідного «права», зокрема права на гідне життя. 

«Право» живе тільки тоді, коли за нього іде постійна боротьба. Ця теза 

дуже актуальна для нашої країни, яку пожирає корупція у всіх гілках влади, коли 

відбувається шалений тиск на конституційні права громадян, коли розкручується 

маховик економічної та політичної нестабільності. 

Людина, яка ніколи не боролась за свої права, сприймає існуючу 

несправедливість, як природний стан речей. І як би вона не виправдовувала свою 

бездіяльність – по факту вона нічого не зробила для захисту своїх прав.  

Ми повинні розуміти, що шлях до розвитку - це боротьба нації, 

громадянського суспільства, окремих громадян за свої права, і в першу чергу за 

право на гідне життя! 

Робіть висновки !!! 

 
15.11.2017 року        О.Рябко 
 

 

 

1)  http://zp-ok-pmgu.com/novosti%20obkoma.html#plenum_zosps_2017 
 

9 ноября 2017 года состоялся III Пленум Запорожского областного 

совета профсоюзов.  

На повестку дня вынесено ряд вопросов, но основное внимание и острая 

дискуссия проходила по вопросу «О деятельности Запорожского областного 

совета и его членских организаций по отстаиванию конституционных прав 

на труд, достойную зарплату, социальные гарантии, безопасные и здоровые 

условия труда трудящихся на предприятиях, в учреждениях и организациях 

Запорожской области». 

Председатель Запорожского ОС профсоюзов В.Сластен проинформировал 

участников пленума, что 8 ноября, накануне всеукраинской акции протеста в г. 

Киева, а точнее, когда подготовка к ней вышла на завершающий этап (аренда 

транспорта, приобретение билетов, количество участников акции, организация  

их питания и т.д.), ФПУ направила листок опроса всем членам президиума ФПУ, 

в котором было предложено перенести акцию протеста на неопределенный срок, 

http://zp-ok-pmgu.com/novosti%20obkoma.html#plenum_zosps_2017


ориентируясь на дату принятия Верховной Радой Госбюджета Украины на 2018 

год. 

При обсуждении этого вопроса было высказано много критики в адрес 

президиума ФПУ, а именно, что отсутствует солидарность и главное - связь с 

членами профсоюза, а при принятии таких решений не учитывается их 

мнение и интересы. 

 

Мнение Профсоюза металлургов и горняков Украины, как на 

региональном, так и на всеукраинском уровне (прилагается постановление 

Президиума ЦК ПМГУ) можно услышать и почувствовать из эмоционального 

выступления члена Совета Запорожского ОС, члена профсоюзного комитета 

ПАО «Запорожсталь» Александра Горбачева:  

«Профсоюз металлургов и горняков Украины настаивает на проведении 

акции 14 ноября 2017 г.  Никаких переносов!  

У меня сложилось впечатление, что многие руководители профсоюзов 

и территориальных профобъединений давно не общаются и не слышат 

членов профсоюза, которые задают вопросы: «Почему профсоюзы 

бездействуют? Почему профсоюзы не слышно в решении социальных вопросов? 

Почему не проводят акции протеста?» 

 Мы готовы под стенами Верховной рады и Правительства отстаивать 

свои конституционные права. 

Так было и в прошлом году, когда дата проведения акции переносилась. Я 

считаю – есть решение президиума ФПУ проводить акцию 14 ноября 2017 года, 

значит необходимо проводить, не отступать назад! Мне не понятен такой 

подход - то проводим, то не проводим!  

Такими действиями мы наносим ущерб имиджу профсоюзов! …». 

 

2)   Вaрвара Смирнова - член Молодежного совета ПМГУ: 

«Итак, мы не едем на всеукраинскую акцию. Многие по этому поводу 

промолчали («Не едем, так не едем, нам-то какое дело, мы лично все равно 

никуда не собирались…»). Кое-кто возмутился («Как не едем, такая жуть в 

стране творится, а мы стоим в стороне?») и в расстроенных чувствах пошел 

сдавать билет на поезд. 

Я лично лучше понимаю тех, кто возмущен. Мне не кажется, что 

решение Федерации профсоюзов – правильное. Даже с учетом всяческих «но» 

(да, «на Киев» сегодня ходить опасно; да, можно легко стать жертвами 

политических провокаций), так открыто игнорировать настроения 

работающих украинцев недальновидно. Но самое печальное – даже не это. 

Самое печальное, что все мы – те, кто, осознавая риски, реально собирался 

встать под окнами Верховной Рады с требованием о повышении заработных 

плат и снижении цен и тарифов (если кто не знает, ПМГУ настаивал на 

проведении акции), оказались в «глухом углу». С одной стороны мы не можем 

«бить горшки» с ФПУ: это внесет в профдвижение разлад, которым наверняка 

грамотно воспользуются, избавившись от представительства профсоюзов на 

общегосударственном уровне раз и навсегда. А с другой стороны – нам 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016181314949&hc_ref=ARR7N89zYd4zIVcmndcJKxKR4qsd6YilBBlluNXxPAMJSgIu2K1HU3yEeuqo6w3czKw&fref=nf
https://www.facebook.com/molod.pmgu/posts/1298856150218824


предстоит услышать от людей массу (увы, вполне резонных) упреков в 

бездействии и безразличии…  

Ситуация патовая.  Как с ней быть, молодежь?» 

 

3).  Aлeксей Koношко  -  председатель  Молодежного Совета ПМГУ, 

председатель профкома: 

 «К сожалению ФПУ в очередной раз не выполнила свою основную 

функцию "профсоюзного кулака" своих членских организаций. Пошла на условия 

малочисленных членских организаций.» 

 

4).  Aлeна Koвтуненко  -  профсоюзный активист: 

«Высказать своѐ недовольство ФПУ в письменной форме от каждой 

первички.» 

 

5).  Також звертаємо увагу.  

На сайті ФПУ 14 листопада 2017 року (11:54) було опубліковано 

інформацію, що станом на 14 листопада  проект Державного бюджету України не 

внесено на розгляд у першому читанні на засідання парламенту.  

Після ознайомлення з даною інформацією, виникає питання або 

парламентарі знов надали профспілкам недостовірну інформацію, або це наша 

некомпетентність, оскільки, Погоджувальною радою депутатських фракцій і 

груп 13 листопада було узгоджено, що проект Державного бюджету на 2018 рік 

буде винесено на розгляд парламенту саме 14 листопада. Так і сталося, депутати 

розглядали в першому читанні зазначений законопроект і готують його до 

другого читання. 

 

 

https://www.facebook.com/alexey.konoshko?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010586865562&fref=ufi&rc=p
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    8 листопада 2017 року                       м. Дніпро                                    № П – 16 - 1    
     
Про участь у Всеукраїнській акції 
протесту 14 листопада 2017 року 

 
Постановою Президії ФПУ від 05.10.2017 № П–10–3 «Про солідарний спротив 

профспілок наступу на права людини праці в умовах реформ» прийнято рішення про 
проведення Всеукраїнської акції протесту 14 листопада 2017 року у м. Києві. 

З метою виконання рішення Президії ФПУ щодо проведення Всеукраїнської 
акції протесту, президія Центрального комітету профспілки ПОСТАНОВЛЯЄ:  

1. Територіальним комітетам і первинним організаціям прямого підпорядкування 
Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України 
організувати і забезпечити участь членів профспілки в акції.  

Норма представництва на участь в акції додається. 
2. З метою належної організаційної підготовки і проведення акції передбачити 

наступне: 
2.1. Забезпечити учасників акції профспілковою атрибутикою. 
2.2. Призначити відповідального за формування і пересування колони з 

учасниками акції, а також старших у кожному автобусі, забезпечивши їх зв’язком,  
питною водою,списками учасників та інформацією про маршрут руху. 

2.3. Залучити до супроводу та участі в акції медичних працівників з відповідними 
медикаментами для надання медичної допомоги. 

2.4. При замовленні автобусів для перевезення учасників акції необхідно 
керуватися Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, 
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 
(розділ-нерегулярні перевезення).  

3. Секретаріату Центрального комітету профспілки забезпечити організацію 
проведення Всеукраїнської акції протесту. 

4. Відшкодування витрат територіальним та первинним організаціям 
Профспілки,  пов’язаних  з проведенням акції протесту, проводити за рахунок коштів 
Фонду Солідарності згідно їх звернень. 

У разі не проведення акції, кошти, витрачені на її підготовку, компенсуються за 
рахунок внесків до ФПУ.   

5. Контроль за виконанням постанови покласти на голову Центрального 
комітету Профспілки Комишева С.П. 

 
 
 
 
 Голова Центрального 
 комітету профспілки     С.П.Комишев  


