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Ми живемо в непрості часи. В країні – вій
на, яка несе із собою багато горя, кожен день 
знов і знов випробовує всіх нас на міцність. 
Тож не дивно, що переважно люди телефо
нують до редакції журналу «Ваша довіра» 
розповісти про проблеми. Але іноді з нами 
діляться й радісними новинами. Такими, на
приклад, як інформація від голови первинки 
ПМГУ «КАМЕТСТАЛЬ» Сергія Какуші:

– Цієї важкої осені ми маємо не дуже ба
гато приводів для позитиву. Тривають воєнні 
дії, продовжуються ракетні обстріли по ци
вільних та критичній інфраструктурі, страж
дає енергосистема, що означає перспекти
ву надскладної зими. Однак наше підпри
ємство працює, люди виконують свої вироб
ничі завдання. Вони потребують профспіл
кового захисту – і наша первинка ПМГУ їм 
його надає. Підтвердженням ефективності 
її роботи є той факт, що в листопаді 2022 ро
ку кількість членів ПМГУ на «КАМЕТСТАЛІ» 
перетнула символічний рубіж у 2000 осіб.

Що це означає для нас – профлідерів та 
активістів? Поперше, відчуття виконаного 
обов’язку. У 2018 році ми поставили перед 
собою мету: відродити первинну організа
цію ПМГУ для металургів Кам’янського, до
вести, що саме наша Профспілка – те, що їм 
потрібно. І от, ціль досягнуто.

Подруге, доказ правильності обраної 
нами стратегії. З самого початку залучення 
працівників до профспілкових лав ми орієн
тувалися на близький контакт: приходили в 
колективи, говорили з ними, просили роз
повісти про Профспілку друзям. У живому 
спілкуванні з’ясовували потреби людей і на

магалися їх задовольнити. Всіма способами 
давали зрозуміти: двері профкому завжди 
відчинені для кожного члена ПМГУ. Плано
мірно створювали атмосферу взаємопід
тримки, товариства, солідарності. Тепер 
знаємо: такий підхід працює, продовжуємо 
в тому ж дусі.

І потретє, бачення перспективи. Вій
на поставила перед первинкою ПМГУ 
«КАМЕТСТАЛЬ» багато неспецифічних 
зав дань, пов’язаних із підтримкою мобілізо
ваних, членів їхніх родин, переселенців, во
лонтерством, цивільним захистом праців
ників. Ми успішно їх вирішуємо, не припи
няючи при цьому виконувати звичні проф
спілкові функції соціальноекономічного 
та правового захисту членів Профспілки, 
здійснення громадського контролю охоро
ни праці та інші.

Здатність швидко адаптуватися до но
вих умов – одна з наших переваг. Швидше 
за все після Перемоги багато чого змінить
ся. Зазнає коректив і «дорожня карта» по
дальшого розвитку профорганізації. Та нас 
це не лякає. Маленька, але згуртована і 
кваліфікована команда профактиву ПМГУ 
продовжить працювати заради досягнення 
нових цілей. Вони, не приховуватиму, зух
валі: створити таку систему переваг для 
членів Профспілки, яка сама собою слугу
ватиме мотивацією, та досягти стовідсотко
вого охоплення членством в ПМГУ колек
тиву «КАМЕТСТАЛІ» і наших підприємств
підрядників.


