ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ АТОМНОЇ
ЕНЕРГЕТИКИ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ

ПОСТАНОВА
7 квітня 2016 року

м. Київ

№ Пл 7-2

Про виконання рішень VI Пленуму ЦК профспілки
Заслухавши інформацію заступника Голови Атомпрофспілки Пруднікова П.В. про
виконання рішень VI Пленуму ЦК профспілки керівництвом та апаратом ЦК
профспілки, Пленум Центрального комітету профспілки:
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1.
Інформацію про виконання рішень VI Пленуму ЦК профспілки взяти до
уваги (додається).
2.
Оприлюднити інформацію на офіційному сайті Атомпрофспілки та на
шпальтах газети «Атомник України».
3.
Членам ЦК профспілки, головам об’єднаних та первинних профспілкових
організацій, Представникам Атомпрофспілки довести інформацію про виконання
рішень VI Пленуму ЦК профспілки до відома членів профспілки.
4.
На виконання пропозицій учасників Пленуму:
- керівництву Атомпрофспілки скликати в першій половині травня нараду за
участю голів ППО та начальників спеціалізованих медсанчастин, міських голів,
представників МОЗ та комітету ВРУ з питань охорони здоров’я щодо вирішення
питання фінансування СМСЧ за рахунок державного бюджету,
- вжити усіх заходів щодо погашення заборгованості по заробітній платі перед
працівниками ДЗ СМСЧ №16 МОЗ України,
- відділу правової та колективно-договірної роботи відпрацювати пропозиції
начальника СМСЧ №5 Шиленка В.М. щодо можливих варіантів вирішення
питання фінансування спеціалізованих медсанчастин за рахунок держбюджету.
5.
Контроль за виконанням даної постанови покласти на заступника Голови
Атомпрофспілки Пруднікова П.В.

Голова профспілки

Додаток до постанови
Пленуму ЦК профспілки
від 07.04.2016р. № Пл-7-2
Інформація про роботу з листопада 2015 року по березень 2016-го.
25-26 листопада у м. Київ відбувся VI Пленум Центрального комітету
профспілки. Головне питання порядку денного — актуальні завдання
Атомпрофспілки на сучасному етапі. Учасники пленарного засідання обговорили
реальний стан та перспективи розвитку атомно-енергетичного комплексу країни та
Чорнобильської зони відчуження, особливості корпоратизації ДП НАЕК
«Енергоатом», дотримання трудових прав та соціальних гарантій працюючих,
погашення надкритичної заборгованості у зарплаті, виконання зобов'язань
суб’єктами галузевих угод і колективних договорів, аспекти прийняття нового
проекту Трудового кодексу, інші соціально значимі законопроекти.
25
листопада Головою профспілки Матовим В.О. було направлено звернення
щодо проекту Закону України реєстраційний №2524а Голові Верховної Ради України
Гройсману В.Б., головам депутатських фракцій, головам комітетів ВРУ Томенку
М.В., Денисовій Л.Л. з проханням підтримати внесення зміни до Закону України
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», якими пропонується поновити дію статті 39 щодо встановлення порядку
доплат особам, які постійно працюють або які постійно виконують службові
обов'язки у Зоні відчуження у порядку і розмірі, визначеному КМУ.
Відповідні листи були спрямовані тим же адресатам й 30 листопада, перед
черговою спробою голосування ВРУ за даний законопроект.
1
грудня Голова Атомпрофспілки звернувся до Голови ДАЗВ Петрука В.В. з
нагадуванням про закінчення терміну дії Галузевої угоди між Державним агентством
України з управління зоною відчуження і Профспілкою працівників атомної
енергетики та промисловості України, яку укладено на 2014-2015 роки. Тим же
листом були надані пропозиції щодо проекту змін до діючоїГалузевої угоди.
З грудня на адресу Міністра енергетики та вугільної промисловості Демчишина
В.В., Президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Недашковського Ю.О., Голови ДАЗВ
Петрука В.В. було направлено постанову Пленуму ЦК профспілки від 26 листопада
2015 року № Пл-6-2 «Про актуальні завдання Атомпрофспілки на сучасному етапі»
для виконання вимог профспілки відповідно до Закону України «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності» та норм Галузевих Угод.
6 грудня ЦК профспілки звернувся до в.о. Міністра екології та природних
ресурсів України Курикіна С.І. з листом про невиконання Міністерством усних
домовленостей щодо проекту Галузевої угоди між Міністерством екології і
природних ресурсів України та Профспілкою працівників атомної енергетики га
промисловості, що були досягнуті у жовтні п.р. на зустрічі із заступником Міністра
Коломієць С.Л. Було зазначено, що направлені проекти тексту Галузевої угоди та
додатків до неї до цього часу знаходяться на опрацюванні, що не сприяє розвитку
діалогу між соціальними партнерами.
9 грудня Атомпрофспілці стало відомо, що Мінсоцполітики почало проводить
роботу з оновлення СПИСКІВ №1 і №2 для призначення пенсій за віком на пільгових
умовах, що суттєво зачіпляє інтереси багатьох працівників, які є членами Профспілки
працівників атомної енергетики та промисловості України.
З
метою недопущення соціальної нестабільності у колективах підприємств,
забезпечення об’єктивного підходу до осучаснення списків №1 і №2, Атомпрофспілка

запропонувала Міністерству створити робочу групу та провести нараду з цього
питання за участю представників Міністерства, зазначених вище підприємств та
Атомпрофспілки.
17
грудня під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради України
під стінами парламенту зібралися на масову акцію представники ФПУ та її членських
організацій. Захід організовано Федерацією профспілок України на захист
конституційних трудових прав працівників проти антисоціальної спрямованості
проекту держбюджету - 2016.
21 грудня ЦК Атомпрофспілки звернувся до Міненерговугілля та ДП «Ядерне
паливо» з пропозиціями щодо вирішення проблемних питань по Державному
підприємству «Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут
промислової технології». Незважаючи на заходи адміністрації Інституту щодо
оптимізації витрат станом на 21.12.2015 заборгованість із виплати заробітної плати
склала 3428 ,3 тис. грн.
Разом с тим дебіторська заборгованість за виконані роботи складала на той же час
3428,3 тис. грн. Міністерству та ДП «Ядерне паливо» було запропоновано посприяти
у вирішенні питання щодо зменшення суми дебіторської заборгованості за виконані
роботи, які мали бюджетне фінансування, що б дозволило майже на третину
зменшити існуючу заборгованість із заробітної плати. А також ініціювати на
державному рівні розгляд питання щодо подальшого проектування та будівництва
заводу з виробництва ядерного палива.
22 грудня до Голови ВРУ та голів депутатських фракцій було направлено
звернення щодо підтримки законопроекту № 3131 «Про внесення зміни до статті 11
Закону України «Про управління об’єктами державної власності». В листі, зокрема,
було зазначено, що прийняття даного законопроекту вкрай важливо для ДП «НАЕК
«Енергоатом». Проектом пропонується доповнити вищевказаний Закон України
положенням, згідно з яким дозволити державним підприємствам відчужувати житло
своїм працівникам на виконання умов укладених колективних договорів без
застосування конкурентних процедур.
Адже відповідно до умов колективного договору частина збудованого житла
надається безоплатно працівникам, які перебувають на квартирному обліку, а частина
житла
поліпшеного
планування
будується
з
метою
його
продажу
висококваліфікованим працівникам для поліпшення їх житлових умов на вигідних
для них умовах і закріплення їх таким чином на підприємстві.
28 грудня ЦК Атомпрофспілки направив термінового листа соціальним
партнерам (Мінсоцполітики, ДАЗВ та Мінекології) щодо термінового внесення на
розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови КМУ про подовження терміну
дії постанови КМУ від 10.09.2008 року №831 на 2016 рік з метою збереження рівня
оплати праці на підприємствах зони відчуження.
У грудні у Києві відбувся семінар «Гендерна демократія. Частина III». Захід було
організовано Атомпрофспілкою за підтримки Європейської федерації профспілок
громадського обслуговування.
У січні 2016 року відбулося сьоме засідання робочої групи з доопрацювання
проекту Трудового кодексу України до другого читання. У складі робочої групи
працюють народні депутати України, представники профспілок, роботодавців, вченіправознавці, практики у сфері трудового права. Від Атомпрофспілки України членом
робочої групи є заступник Голови профспілки Павло Прудніков.
19 січня у Чорнобилі відбулася профспілкова конференція, на якій ключовими
питаннями були дії Чорнобильської ООП у зв’язку з непродовженням терміну дії
постанови Кабміну України від 10 вересня 2008 року №831 «Про доплату особам, які

працюють у зоні відчуження», про медичне забезпечення працівників зони
відчуження та про ситуацію на підприємствах зони відчуження.
21 січня відбулося перше у 2016 році засідання Президії ЦК Атомпрофспілки. Із
більш як 15 пунктів порядку денного найпершим розглянуто питання про скликання у
першій декаді квітня у м. Київ VII Пленуму ЦК, приуроченому до 30-х роковин
Чорнобильської катастрофи.
Того ж дня на адресу Президента України, КМУ, ВРУ, Мінсоцполітики,
Мінекології, ДАЗВ було направлено рішення Президії ЦК профспілки №П-22-7, в
якому зокрема йшлося про наступне:
«Заслухавши інформацію Представника Атомпрофспілки у Чорнобильській
об’єднаній організації профспілки про рішення, які були прийнятті на конференції
Чорнобильської об’єднаної організації профспілки 19 січня 2016 року, Президія
Центрального комітету профспілки
1. Підтримати звернення конференції Чорнобильської об’єднаної організації
профспілки до Президента України, Голови Верховної Ради України, Міністерства
соціальної політики України та керівників фракцій і груп Верховної Ради з вимогою
розглянути на засіданні Верховної Ради України у другому читанні, як невідкладний
проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо
громадян, які працюють у зоні відчуження (реєстраційний номер 2524а).
2. У разі зволікання (затягування) винесення проекту Закону на розгляд Верховної
Ради України та враховуючи те, що 2016 рік, це рік 30-ї річниці катастрофи на
Чорнобильській АЕС розпочати підготовку до масових акцій протесту біля
Адміністрації Президента та Міністерства соціальної політики і звернутись до
колективів всіх діючих атомних електростанцій України та колективів атомнопромислового комплексу України за підтримкою цих акцій.»
21-24 січня у навчально-методичному центрі профспілок у Чернігові відбувся
семінар у рамках «Трудової школи» Атомпрофспілки України. Навчання проводили
керівники Українського інституту соціального партнерства Юрій Буздуган та Олена
Скоморощенко.
26
січня Голова Атомпрофспілки Матов В.О. звернувся до Прем’єр-міністра
Яценюка А.П. із закликом ініціювати термінове прийняття Концепції та Державної
цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу України на
2016-2020 роки. Не затвердження протягом тривалого часу цього важливого
документу Кабінетом Міністрів України практично унеможливлює виконання
атомно-промисловою галуззю стратегічних завдань, спрямованих на стабільне
забезпечення та диверсифікацію поставок ядерного палива для атомних станцій
України, - йшлося у листі.
Наприкінці січня у Києві відбулася конференція під назвою «Реформування
трудового законодавства. Найкращі практики», у ній взяли участь фахівці
Атомпрофспілки. Проведено захід за підтримки Проекту «Глобальної трудової
програми», що виконується Центром Солідарності.
У січні-лютому відбулися щорічні конференції трудових колективів та звітні
конференції профспілкових комітетів Запорізької, Южно-Української, Хмельницької
та Рівненської АЕС. Підбивалися підсумки виконання колективного договору між
адміністрацією та трудовим колективом ДП НАЕК «Енергоатом» за 2015 рік і
йшлося про основні завдання та перспективи на 2016 рік.
4
лютого Верховна Рада України відновила нарахування виплат громадянам, які
працюють у Чорнобильській зоні відчуження. За прийняття законопроекту

реєстраційний номер 2524а у цілому проголосували 233 депутати за мінімально
необхідних 226.
11
лютого у Києві відбулася звітна конференція трудового колективу ДП НАЕК
«Енергоатом» з виконання Колективного договору Компанії за 2015 рік та звітна
профспілкова конференція ППО ДП НАЕК «Енергоатом» про роботу профспілкового
комітету за аналогічний період. Соціальні партнери вирішили спільно протистояти
сучасним викликам, активною позицією впливати на соціально-економічну
стабільність і розвиток галузі.
15 лютого ЦК Атомпрофспілки вкотре звернувся до в.о. Міністра екології та
природних ресурсів України Вронської Г.О. щодо узгодження проекту Галузевої
угоди на спільному засіданні уповноваженими представниками Сторін для остаточної
підготовки до підписання Галузевої угоди. Але досі відповіді не отримано.
18
лютого Голова Атомпрофспілки України Валерій Матову чергове звернувся до
Кабінету Міністрів України і Міністерства охорони здоров’я з вимогою вжити владою
конкретних ділових заходів з наведення ладу у функціонуванні та фінансуванні
спеціалізованих медико-санітарних частин, які обслуговують підприємства атомної
енергетики та промисловості України.
24 березня на ім’я Прем’єр-міністра України направлено офіційне звернення за
підписом Голови Атомпрофспілки України Валерія Матова, у якому Центральний
комітет висловлює категоричні заперечення
проти виконання розпорядження
міністра енергетики та вугільної промисловості України з освоєння маневрування
атомними енергоблоками з добовим розвантаженням до 75% номінальної потужності.
Від імені трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом», який складається з
висококваліфікованих фахівців у галузі атомної енергетики, висловлено
застереження, що експеримент із залученням енергоблоків українських АЕС до
вирівнювання потужності об’єднаної енергосистеми може призвести до катастрофи.
Реактори українських АЕС сконструйовані за радянських часів і технічно не можуть
постійно використовуватися для добового маневрування потужністю. Знижувати і
підвищувати потужність ядерних реакторів по кілька разів на добу, як пропонує
Міненерговугілля — це злочин.
Атомпрофспілка попросила пам’ятати про експеримент 30-річної давнини у
Чорнобилі. Атомники і народ його пам’ятають.
Цього ж дня на ім‘я Міністра енергетики та вугільної промисловості України за
підписом членів Колегії міністерства, до складу якої входить і Голова
Атомпрофспілки України Валерій Матов, направлено офіційне звернення щодо
коригування Списків №1 та №2. Лідери п’яти галузевих енергетичних профспілок
України попросили міністра дати відповідні доручення щодо невідкладного
створення при Міненерговугілля робочої групи за участю їхніх представників для
підготовки протягом тижня обґрунтованих пропозицій стосовно змін до діючих
Списків №1 та №2 і внесення їх Міністерству соціальної політики для подання та
затвердження Урядом України.
ЗО березня за рішенням Державної служби України з питань праці відбулась
узгоджувальна нарада з розгляду зауважень Міненерговугілля до проекту постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій,
посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових
умовах». У нараді взяли участь представники Атомпрофспілки, Міненерговугілля,
Мінсоцполітики та інших зацікавлених органів.

