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ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ АТОМПРОФСПІЛКИ

ЗВІТИ І ВИБОРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ МОЛОДІ АТОМПРОФСПІЛКИ

ГАЛУЗЕВА УГОДА

як засіб забезпечення гідної праці
Пріоритетним для профспілки напрямом діяльності
є ведення колективних переговорів, укладення колективних договорів та галузевих угод, розширення гарантій діяльності Атомпрофспілки на підприємствах для
захисту трудових прав працівників. Тому є надзвичайно
важливим підписання 14 грудня 2021 року Галузевої
угоди між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України і Професійною спілкою працівників атомної енергетики та промисловості України на
2022–2024 роки (повідомлялось у газеті «Атомник
України», №49 за 16 грудня 2021 року). Підписали
документ в.о. Міністра Міндовкілля Руслан Стрілець та
Голова Атомпрофспілки Валерій Матов. Про особливості підготовки й укладення цієї Галузевої угоди — далі
у матеріалі.
Голова Атомпрофспілки Валерій МАТОВ: «Галузева
угода дозволяє нам рухатись у правильному напрямі»
— Хотілося б передусім відзначити конструктивність у
стосунках з новим очільником Міндовкілля під час підготовки
до підписання Галузевої угоди. Виконувач обов’язків
Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України
Руслан Стрілець відповідально поставився до цього, і після непростих перемовин з попереднім керівництвом
Міністерства протягом цілого року справа, нарешті, зрушила
з місця.
Я зустрівся з Русланом Олександровичем одразу після
його призначення. І згодом ми мали ще декілька особистих зустрічей щодо питань, які необхідно було вирішити до
кінця року. Це проблеми фінансування підприємств Чорнобильської зони відчуження, Чорнобильської атомної
електростанції, а також — установ природно-заповідного
фонду, зокрема, щодо необхідності встановлення чіткої
відкритої процедури призначення керівників наших парків.
Паралельно відбувалася підготовка до підписання Галузевої угоди. Ми отримали повне розуміння і підтримку на
рівні міністра та його профільних заступників. І невдовзі
було підписано цей важливий документ, який ми називаємо
«внутрішньою конституцією підприємства», адже галузеві
угоди встановлюють необхідні правові відносини між міністерством, як органом держуправління, та профспілкою. Це
той важливий аргумент, що допомагає під час вирішення
поточних, іноді спірних, питань, адже тепер законно можна
послатися на домовленості.
Прикладом того, наскільки такий документ є важливим,
може бути зміна неефективного керівника на ДП «СхідГЗК».
Ми досягли мети, тому що відповідне положення було закладено в Галузевій угоді: порядок формування керівного складу підприємства, погодження відповідних наказів — у всьому
цьому бере участь Атомпрофспілка як виразник думки трудового колективу. У новій Галузевій угоді з Міндовкілля ми ні
на йоту не відступили від принципів у підході та формуванні
соціального захисту працівників підприємств природнозаповідного фонду, що були закладені в попередній Галузевій угоді (на 2019–2020 роки з пролонгацією на 2021 рік).
І це найголовніше. Це дозволяє нам рухатися далі у правильному напрямі.
(Закінчення на 2-й стор.)

Здобутки активної молоді
Южноукраїнського енергокомплексу

Наприкінці минулого року відбулася звітно-виборча
конференція організації молоді первинної профспілкової організації Южно-Української АЕС та організації
молоді Южноукраїнської об’єднаної організації профспілок. 48 делегатів заслухали звіти про їхню роботу та
окреслили плани на 2022 рік. На зібранні були присутні
голова профспілкового комітету Южно-Української АЕС
Сергій Снітков та голова Організації молоді Атомпрофспілки Павло Олещук.
Розпочали засідання з терності та наукових доподоповіді голови організа- відей, численні спортивні
ції молоді ЮУАЕС Михайла перемоги на Спартакіаді
Костюченка. Молодіжний Організації молоді Атомлідер відзвітував про робо- профспілки та міжнародту організації протягом ос- них змаганнях, турбота про
танніх п’яти років. Пиша- вихованців спеціалізованотися є чим: гідні результати го дитячого закладу, еколона конкурсах профмайс- гічні акції тощо.

Голова молодіжного руху
Михайло Костюченко у своєму звіті зупинився на п’яти
пунктах роботи організацій: виробничий, соціальний
напрями, шефська робота,
культурно-масові та спортивні заходи, а також інформаційні та іміджеві.
У тому, що почали з аналізу виробничих заходів, є
своя логіка, адже у цьому
пріоритетному напрямі було
чимало вагомих досягнень.
За п’ять років на міжгалузевому етапі конкурсів професійної майстерності звання «Кращий за професією»
молоді працівники ЮжноУкраїнської АЕС виборювали 11 разів, другими ставали 6 разів і на почесну
третю сходинку професійного п’єдесталу піднімалися
5 разів. Пандемія коронавірусу дещо по-своєму коригувала проведення конкурсів профмайстерності
впродовж останніх двох років, тому почесні відзнаки
переможцям конкурсу 2021
року голова організації молоді Михайло Костюченко

вручив під час грудневої конференції.
Конкурси наукових доповідей серед молодих працівників енергокомплексу
— це ще один важливий
захід виробничого напряму,
що відбувається під егідою організації молоді. Протягом п’яти років 47 спілчан презентували власні
проєкти. На рівні ДП НАЕК
«Енергоатом» южноукраїнці
здобули два перших і три
других місця. А от 2021 року
абсолютним переможцем у
Компанії за виробничим
напрямом став інженер відділу ядерної безпеки Віталій Щербатий. Михайло
Костюченко закликав молодих працівників атомної
станції пробувати й надалі
свої сили у конкурсах наукових доповідей. Аргументував це тим, що така робота
дає змогу не лише заглибитись у професію, розширити свій кругозір, послухавши колег, а й отримати
реальний шанс кар’єрного
зростання.
(Закінчення на 2-й стор.)

АТОМНИЙ СПОРТ

Яркие победы и положительные эмоции!
Прошедший год порадовал поклонников атомного спорта яркими победами и массой
положительных эмоций. Редакция «Атомника України» постоянно освещала спортивную
жизнь наших физкультурных организаций, выступления лучших команд и атлетов на международных и всеукраинских соревнованиях. В традиционном обзоре, который впервые
был опубликован на страницах газеты еще в далеком 2001 году, хотим еще раз вспомнить
яркие события года, поблагодарить спортсменов, тренеров, физкультурных работников и
активистов — всех, кто своим трудом и победами укреплял авторитет отрасли,
Атомпрофсоюза, НАЭК «Энергоатом».
Главное спортивное событие 2021 года — тые, одна серебряная и одна бронзовая олимлетние Олимпийские игры, которые прошли в пийские медали. Традиция не была нарушена и
Стране восходящего солнца — Японии. Атомный нынче — в Токио наших спортсменов было трое:
спорт был представлен своими воспитанника- легкоатлеты нетешинка В. Ткачук и желтовоми на всех Играх со времен получения Украи- дец А. Ситковский, на Паралимпиаде — энерной независимости. В разные годы пятнадцать годарская пауэрлифтингистка Р. Топоркова.
воспитанников спортивных школ отрасли приНесмотря на жесткие карантинные огранимали участие в Играх, в их активе две золо- ничения на Covid-19, год был успешным и для

спортсменов-любителей. В коллективах отрасли проведены традиционные спартакиады
предприятий, в массовых стартах которых приняли участие более десяти тысяч работников. В
трудовом коллективе «Атомэнергомаша» стараниями председателя профсоюзного комитета Виктора Полихранова и молодежного лидера Маргариты Чевюк такая спартакиада была
проведена впервые. Финальная часть профсоюзной спартакиады традиционно проходила
на берегу Черного моря, в приморском поселке Затока.
А уже через две недели сильнейшие спортсмены «Энергоатома» (председатель ППО —
А. Лыч) в восьмой раз приняли участие в
Международном фестивале рабочего спорта в
болгарской Варне: 12 командных кубков, 36 золотых, 13 серебряных и 9 наград в личных соревнованиях. Второе общекомандное место!
Успешным было выступление сборной
Атомпрофсоюза в финальных соревнованиях
XXVI Всеукраинской межотраслевой спартакиады, на которой чемпионами и призерами стали гиревики Д. Бандурович, С. Чулков и
Н. Морозов, шахматисты Е. Криволапова и
Э. Ковалев, шашисты С. Савченко и Н. Пономаренко. Чемпионкой мира по гребле на каноэ
в шестой раз стала энергодарка Л. Бабак, а ее
земляк Д. Давыдов — бронзовым призером.
Золотая медаль мирового чемпионата и бронзовая европейского — у нетешинского самбиста Я. Давыдчука. Работницы РАЭС Е. Гуцало

У сфері впливу Атомпрофспілки перебувають підприємства Міненерго України, Мінприроди, Мінохорони здоров’я України тощо

и Т. Фокина успешно преодолели турецкий
пролив Босфор, а работник ЮУАЭС С. Денисов
стал сильнейшим среди ветеранов на чемпионате страны по пауэрлифтингу. В Энергодаре и
Вараше с большим успехом прошли всеукраинские турниры по велоспорту, плаванию, легкой атлетике и триатлону; в Южноукраинске —
международный юношеский турнир по грекоримской борьбе. Сборная НАЭК «Энергоатом»
стала победителем двух всеукраинских турниров «Мастерс» по плаванию, во Львове и
Броварах. Южноукраинские школьники успешно выступили на Всемирных ученических спортивных играх, а Никита Шульга стал серебряным призером. Здоровью атомщиков и членов
их семей уделяется большое внимание в НАЭК
«Энергоатом». Летом прошлого года в Южноукраинске и Нетешине введены в эксплуатацию спортивные площадки с синтетическим
покрытием. Построены они на средства профсоюзного комитета и администрации Компании (и.о. президента П. Котин).
Таким был прошедший спортивный год для
атомщиков, и уверены, не худшим будет и
Новый — 2022-й, ведь он юбилейный — в июле
тридцать лет со дня создания спортивного
клуба ЦФСК «Атом України». А когда на дорожках стадиона и плавательных бассейнов, борцовском ковре и боксерском ринге побеждают
атомщики — это вызывает чувство гордости за
родную отрасль.
(Продолжение на 3-й стр.)
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АТОМНІ НОВИНИ

Здобутки активної молоді Южноукраїнського
енергокомплексу
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
Популяризація фізичної
культури і спорту — ще один
важливий серед молодих
атомників напрям діяльності,
адже хто як не молодь має
активно підтримувати здоровий дух у працівників такого
серйозного підприємства як
атомна станція.
Спортивна команда організації молоді Южно-Української АЕС неодноразово виборювала призові
місця в різних змаганнях і
спартакіадах, які традиційно
проводять Енергокомпанія,
її профспілкова організація
та Атомпрофспілка. Кращі
спортсмени енергокомплексу у складі команди «Енергоатома» та Атомпрофспілки
гідно виступали на міжнародних змаганнях у Болгарії. На
постійній основі відбуваються внутрішні змагання зі
стрітболу, пляжного волейболу, більярду, спортивного
орієнтування, пейнтболу та
кіберспорту. Михайло Костюченко зазначив, що стосовно
такого виду спорту, як пляжний волейбол, южноукраїнська атомна молодь виходить на новий рівень: уже
другий рік поспіль турніри
проводяться у тандемі з Южноукраїнською федерацією
волейболу.
Кіберспорт — новий вид
спорту, його внесла до переліку саме організація молоді Южно-Української АЕС
і ось уже два роки поспіль
проводить турніри, що мають неабияку популярність.
За словами Михайла Костюченка, на майданчиках
інших атомних станцій теж
планують взяти приклад з
южноукраїнців і внести зма-

гання з кіберспорту у свої
плани.
Традиційно вже багато
років поспіль атомна молодь
Южно-Української АЕС опікується южноукраїнським
Центром соціально-психологічної реабілітації дітей, які
потрапили у скрутні життєві
ситуації. Михайло Костюченко зазначив, що увагу цьому
спеціалізованому дитячому
закладу молоді атомники
приділяють не лише до свят:
у вільний від основної роботи
час багато хто з них допомагає в буденних справах.
До Дня Святого Миколая
молоді активісти організовують для вихованців Центру
збір коштів, одягу, взуття та
іграшок. Також вони беруть
активну участь разом зі своїми старшими товаришами
по профспілці в новорічній
акції «Здійсни мрію». А от турнір з шашок для вихованців
цього спеціалізованого дитячого закладу — ініціатива саме організації молоді
ЮУАЕС. Активний її учасник
Євген Мітченко не лише
організовує змагання, а й
вчить дітей грати в шашки.
Саме впродовж останніх
п’яти років організація молоді ЮУАЕС започаткувала
добру традицію — вітати з
Днем знань першокласників
Южноукраїнська. Першого
вересня дітлахи отримують
позитивні емоції та морозиво
від молодих атомників.
Лідер молодіжного руху
Южно-Української АЕС Михайло Костюченко назвав
головним завданням профспілки захист прав працівників, зазначивши, що атомна
молодь не може стояти осторонь, коли ці права опиняються під загрозою: «Разом

із нашими старшими профспілковими лідерами молоді
активісти долучилися до акцій протесту «СТОП трудовому рабству» та проти арешту
рахунків НАЕК «Енергоатом».
Так ми боремося за свої трудові права і водночас висловлюємо нашу громадянську
позицію».
Кажучи про культурномасову роботу, Михайло Костюченко сповістив, що на
зміну добре знайомій усім
команді КВК «Ремонту не підлягає» прийде нова команда
веселих і кмітливих з назвою
«Свої».
Завершив він звітну доповідь вдячністю тим, хто
допомагав і співпрацював:
адміністрації атомної станції
та її профспілковому комітету, колегам та просто небайдужим людям.
Висловив свій погляд на
роботу молодіжного руху
Южно-Української АЕС і голова Організації молоді Атомпрофспілки Павло Олещук:
«Я спостерігаю вже 10 років,
як ви тримаєте високу планку
своїх здобутків. У діяльності
організацій, як і в житті людини, бувають більш активні й
менш активні періоди. Ваша
ж організація має унікальну
властивість увесь час перебувати в тонусі. Впродовж

багатьох років утримувати
стабільно високий рівень —
це непросте завдання. Тому я
вважаю роботу організації
молоді Южно-Української
АЕС дуже крутою».
Підсумовуючи річну роботу своєї організації, делегати звітної молодіжної конференції Южно-Української
АЕС одноголосно визнали її
задовільною та затвердили
план на наступний рік, висунули делегатів до виборних
органів Атомпрофспілки, на
VII з’їзд Організації молоді
Атомпрофспілки, ППО ВП
ЮУАЕС та обрали кандидатів
у члени Центральної ради
Організації молоді Атомпрофспілки.
Через віковий ценз Михайло Костюченко вже не
зміг переобратися на наступні п’ять років — такі зміни
були нещодавно внесені до
Положення про Атомпрофспілку. Взяти на себе лідерство виявив бажання лише
один претендент — Євген
Мітченко, кандидатуру якого
висунув цех теплової автоматики та вимірювань. Його, а
також новий склад Ради
молодіжної організації учасники конференції підтримали
одноголосно.
Оксана МІСЮКЕВИЧ
Фото Світлани КОСТЕНЮК

ГЕРМАН ГАЛУЩЕНКО І КРІСТІНА КВІН
ОБГОВОРИЛИ СПІВПРАЦЮ УКРАЇНИ І США
В УМОВАХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ АГРЕСІЇ З БОКУ РОСІЇ
Відбулася зустріч міністра енергетики України
Германа Галущенка з тимчасовою повіреною у справах
США в Україні Крістіною Квін, за участю керівника НАЕК
«Енергоатом» Петра Котіна.
Однією з основних тем для обговорення стало питання
стабільного та безпечного проходження Україною осінньозимового періоду в умовах енергетичної агресії з боку
Російської Федерації.
Міністр енергетики Герман Галущенко підкреслив, що
основне навантаження в умовах опалювального сезону
2021–2022 років несе «Енергоатом».
Сторони обговорили питання подальшої співпраці у
сфері забезпечення надійної та безперебійної роботи українських атомних станцій під час опалювального сезону,
включаючи технічну підтримку та своєчасне поповнення
запасів ядерного пального.
Пані Квін запевнила, що Сполучені Штати Америки готові
сприяти Україні у забезпеченні стабільності постачання
енергоресурсів, зокрема для атомної енергетики, та посиленні енергетичної безпеки України.
Керівник «Енергоатома» Петро Котін подякував американській стороні за підтримку і засвідчив готовність Компанії
забезпечити надійне та безпечне проходження опалювального сезону та цілковиту відкритість до подальшої співпраці
з американськими фахівцями.
Герман Галущенко також нагадав, що Російська Федерація заблокувала постачання в Україну вугілля залізницею. Україна переорієнтувалася на інші джерела імпорту, і
наразі основний шлях постачання вугілля — морський.
На зустрічі обговорювалася й поточна ситуація із суттєвим скороченням обсягів транзиту російського газу через
Україну.

ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ АТОМПРОФСПІЛКИ

ГАЛУЗЕВА УГОДА
як засіб забезпечення гідної праці
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
Заступник Голови Атомпрофспілки Павло ПРУДНІКОВ: «Працювали за непростих умов. І те, що Угоду
підписано, — це наша спільна велика перемога»
— Підписанню Галузевої угоди з Міністерством захисту
довкілля та природних ресурсів України передувала досить
тривала і надзвичайно копітка робота: довгі зустрічі, ходіння
по кабінетах, спілкування, телефонні дзвінки, знову зустрічі, узгодження тексту. Було ретельно опрацьовано кожен
пункт цього документа з урахуванням зауважень та доповнень від національних природних парків. Треба зазначити,
що ця робота ускладнювалася великими «пертурбаціями» у
самому Міністерстві — створювалося нове: Міністерство
енергетики та захисту довкілля України — шляхом злиття і
реорганізації двох різних міністерств: Мінприроди та
Міненерговугілля. Потім об’єднане Міністерство знову «розводили» і 27 травня 2020 року було заново створено окреме
Міністерство, що опікується екологією. Тому, з огляду на ці
реформування, ми довго не могли вийти на підписання
Галузевої угоди. Але врешті-решт це сталося, і я хотів би
висловити велику вдячність передусім в. о. міністра Руслану
Стрільцю. І, звичайно, усій високопрофесійній команді
Міністерства, з якими ми плідно працювали: директору
Департаменту природно-заповідного фонду Міндовкілля
Едуарду Арустамяну, заступнику директора департаменту —
начальнику відділу Сергію Матвєєву, головній спеціалістці
Юлії Алєксєєвій, завідувачці сектору з охорони праці Міндовкілля Наталії Кузьменко, яка очолює первинну профспілкову організацію працівників апарату міністерства. Усі дуже
добре відпрацювали за непростих умов. І те, що ми Галузеву
угоду підписали — це наша спільна велика перемога.
Експертка відділу колективно-договірної та правової
роботи Атомпрофспілки Інна КОЛОТ: «Галузева угода
важлива і для профспілки, і для роботодавця. Але особливо — для працівника»
— У новій Угоді практично збережено чинні домовленості, яких було досягнуто в попередній Угоді. Деякі питання
потребували редакторського доопрацювання та більш чіткого викладення, і всі — узгодження з новим керівництвом
Міндовкілля. Усі питання були опрацьовані на засіданні робочої групи. Кількість її учасників у законодавстві не передбачається, але чисельність представників Сторін має бути
однаковою, щоб не було проблем під час голосування. Обговорювався практично кожен пункт Угоди. По-перше, щодо
відповідності законодавству. Угода укладається відповідно
до законів України «Про колективні договори і угоди», «Про
оплату праці», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про Державний бюджет України» на
відповідний рік, на підставі Генеральної угоди між Кабінетом
Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями.

Галузева угода містить тільки ті положення, які не суперечать законодавству. Умови Галузевої угоди, укладеної
відповідно до чинного законодавства, є обов’язковими
для виконання усіма суб’єктами, що перебувають у сфері її
дії. Галузеві угоди враховують специфіку галузі, містять
питання умов та розмірів оплати праці, соціальних пільг та
гарантій. У подальшому вони можуть бути поліпшені у
колективних договорах підприємств. Але під час підготовки будь-якої угоди необхідно визначати джерела на
підприємствах для їх виконання. Умови колективних договорів або угод, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, забороняється вносити до договорів та угод.
Отже, що об’єктивніше виписані положення Угоди, то
легше працювати з цим документом, менше виникає потім
спірних питань та непорозумінь у колективі. Тому цей документ важливий і для профспілки, і для роботодавця. А також
і для працівника. Основними вимогами в галузевій угоді і в
колективному договорі є: недопущення необґрунтованого
скорочення робочих місць, відплив кваліфікованих працівників; громадський контроль за дотриманням законодавства
про працю та охорону праці.
Але наявність на підприємстві галузевої угоди важлива і
для людини, яка тільки влаштовується на роботу, — тоді вона
має повну і зрозумілу картину: які умови праці, які премії, яка
зарплата, чи є спецодяг, як часто він буде надаватися. Більш
конкретизує галузеву угоду на підприємстві щодо цього
колективний договір.
За виконанням і галузевої угоди, і колективного договору
ведеться обов’язковий контроль, підбиваються підсумки їх
виконання у терміни, що визначені під час спільних переговорів, але не рідше одного разу на рік, зазвичай — це двічі на
рік: за першу половину поточного року і в цілому за рік. Зміни
та доповнення до угод вносяться лише за згодою обох
Сторін. Законом України «Про колективні договори і угоди»
передбачено відповідальність за порушення і невиконання
галузевої угоди або колективного договору.
Роботодавець зобов’язаний, на вимогу профспілок або
іншого уповноваженого трудовим колективом органу, вжити
заходів до керівника, з вини якого пункти угоди порушуються
чи не виконуються зобов’язання. У разі невиконання
зобов’язань, зазначених у галузевій угоді, на відповідальних
осіб накладається штраф до 100 неоподаткованих мінімумів
доходів громадян. Вони також несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади (стаття 18 Закону
України «Про колективні договори і угоди»). Порядок і строки
накладання штрафів регламентуються законодавством
України про адміністративні правопорушення.
Завідувачка сектору з охорони праці Міндовкілля,
голова ППО працівників апарату міністерства Наталія
КУЗЬМЕНКО: «Галузева угода — це акт, що спонукає до
соціального партнерства»
— Національні природні парки виконують надважливі
функції. Вони забезпечують охорону заповідних територій, організовують еколого-освітню роботу в регіонах,
здійснюють наукові дослідження та працюють з відвідувачами. І те, що внаслідок спільної роботи, а пропрацьовано
рік, у нас є Галузева угода, тепер уже на законодавчих

засадах, на основі двосторонніх домовленостей, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
та Атомпрофспілки, закріплених в ній зобов’язань Сторін,
регулюватимуться на галузевому рівні усі питання: оплати
праці, охорони й умов праці, інші, що стосуються соціального захисту працівників установ природно-заповідного
фонду.
Треба сказати, що до сфери впливу Атомпрофспілки
додалося ще кілька парків. Тепер з Атомпрофспілкою в
«одному човні» два заповідники, які перейшли до Міндовкілля з Держлісгоспу. Це Рівненський природний заповідник,
другий за розміром природний заповідник в Україні, і
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник — природоохоронна територія в Україні, розташована
у межах Іванківського та Поліського районів Київської області
у Чорнобильській зоні відчуження. Трудові колективи цих
організацій провели конференцію і вирішили приєднатися
до нас.
Те, що в. о. Міністра довкілля Руслан Стрілець підписав
Галузеву угоду, — це значне досягнення, важливий внесок у
подальшу роботу підприємств природно-заповідного
фонду. Хоча зробив він це не одразу — змусив наших юристів ретельно перевірити все ще раз. Дякуємо юридичному
департаменту Міністерства, який перевірив і відпрацював
кожен пункт. Тепер чекаємо на імплементацію Угоди.
Минулого разу, під час імплементації попередньої Галузевої
угоди, ми збирали всіх голів первинних профспілкових організацій парків і запрошували директорів.
До речі, Галузева угода захищає трудовий колектив і від
неправомірних дій директора. Наприклад, як у конфліктній
ситуації у НПП «Північне Поділля». У цій природоохоронній
установі лише 2019 року було створено первинну профспілкову організацію, яка відразу увійшла до складу Атомпрофспілки України. У лютому 2020 року парк відзначив своє
10-річчя. Директор НПП Андрій Кийко поставився до профорганізації одразу негативно і впродовж року тероризував
трудовий колектив Національного природного парку, приймав на роботу за умови відмови працівника від вступу до
лав профспілки. Але колектив згуртувався проти свавілля
керівника, який порушував вимоги чинного законодавства
про працю, в односторонньому порядку приймав рішення з
питань оплати праці, що погіршували умови, встановлені
законодавством і колективним договором, не нараховував
премії працівникам без жодного обґрунтування та без
належних на це підстав тощо. В результаті, на вимогу профорганізації та неодноразових звернень Атомпрофспілки до
керівництва міністерства, директора звільнили за статтею 45
КЗпП. Треба віддати належне — керівництво міністерства
дослухалося до вимог профспілки.
Тому такі документи, як колективний договір, як галузева
угода — це ще й акти, що спонукають до соціального партнерства, у даному разі — Міндовкілля і Атомпрофспілки, до
обопільного виконання положень Угоди, що захищають
інтереси працівників парку. При цьому можуть змінюватися
прізвища керівників, поточна ситуація, але Галузева угода
залишається і працює на поглиблення механізму соціального партнерства.
Лілія СОКОЛОВА

Профспілки відповідно до Конституції України є єдиними організаціями, яким делеговано право на захист прав та інтересів трудящих!
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АТОМНИЙ СПОРТ

Яркие победы и положительные эмоции!
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)
Есть у газеты «Атомник
України» многолетняя традиция совместно со спортивным
клубом «Атом України» в новогоднем обозрении еще раз
называть спортсменов, отличившихся в прошедшем году в
различных спортивных номинациях. Анкета носит чисто
символический характер и,
прежде всего, это благодарность спортсменам, тренерам, активистам и ветеранам
за их бескорыстное служение
идеям спорта, всем, кто своими достижениями укрепляет
авторитет отрасли и Атомпрофсоюза. Самая почетная
из номинаций — спортсмен
года. В разные периоды этого звания удостаивались наши звезды мирового спорта: олимпийские чемпионки,
фехтовальщицы Г. Пундик и
О. Жовнир, чемпион мира,
боксер В. Сидоренко, победители и призеры чемпионатов
мира и Европы фехтовальщики О. Штурбабин и А. Комащук, тяжелоатлет А. Мушик —
воспитанники детско-юношеских спортивных школ отрасли. Четырежды, с 2017 по
2020 годы, этого звания
удостаивалась многократная
чемпионка мира энергодарка
Людмила Бабак.
Спортсмены года —
гребчиха Людмила Бабак
и самбист Ярослав Давыдчук.
Лучшими спортсменами
2021 года названы: среди
женщин — шестикратная чемпионка мира по гребле на
каноэ Людмила Бабак, а среди мужчин — чемпион Европы
по борьбе самбо Ярослав
Давыдчук.
...Спортом Люда Бабак
увлеклась в одиннадцать лет,
когда с подружками пришла
записаться в секцию гребли.
Трудно объяснить выбор
девочки, гребля на каноэ —
один из самых сложных и
тяжелых видов спорта. Лодка,
на которой гребут спортсмены, «капризное» судно, одно
неверное движение — и ты
в ледяной воде. Добиваются
успеха в этом виде спорта исключительно волевые и
требовательные к себе спортсмены. А если ты еще соревнуешься на марафонской дистанции, как наша героиня, то
без характера и фантастической работоспособности не
обойтись: две тренировки в
день и в любую погоду, порой
утром — пятнадцать километров, вечером — десять, а в
межсезонье еще изнурительные занятия в тренажерном
зале, не всем по силам. И так
в течение двенадцати лет,
именно столько занимается
гребным спортом наша лауреатка.
Лет в пятнадцать пришли
первые победы на областных
и всеукраинских регатах —
Людмилу заметили и включили в молодежную команду
страны. В 2015 году первый
международный успех — победа на молодежном чемпионате мира, а через год —
бронзовая медаль уже взрослого чемпионата. В июле 2017
года на европейском чемпионате в Португалии Л. Бабак
становится первой, а через
два месяца в далеком южноафриканском городке Питермаринцбурге побеждает и на
чемпионате мира. С тех пор
Людмила не знает поражений
на международных гребных

регатах. По количеству побед
— шесть на мировых и пять на
европейских чемпионатах, ей
нет равных в мировом гребном марафоне. Успешным
был для спортсменки и прошедший сезон. Начала с побед на чемпионатах Украины,
затем золотая и бронзовая
медали на чемпионатах Европы. И завершила сезон
Л. Бабак двойной победой —
на дистанции короткого и
длинного марафонов, на чемпионате мира в румынском
городе Питешти. В жизни она
очень скромная. Не всегда на
улице узнаешь в такой известную чемпионку. В Энергодаре
ее любят и уважают, следят за
спортивными выступлениями.
Год назад Людмила защитила
диплом в университете, она
спортивный реабилитолог, но
работать по специальности
пока не спешит — не все еще
сделано в спорте. Заслуженный мастер спорта Украины,
почетный гражданин Энергодара, депутат городского
совета...
...В Нетешине самбо —
спорт №1. Здесь начинали
свои восхождения к вершинам спортивного мастерства
известные всему миру чемпионы: Р. Задворный, Ю. Пилипчук, Д. Бабийчук, И. Васильчук. Несколько лет назад
на страницах «Атомника» появились заметки о победах
нетешинского юниора Я. Давыдчука, который настойчиво
«стучится в дверь» сборной
страны. Ярослав «достучался»
до национальной сборной и
по итогам 2019 года был признан лучшим самбистом страны, завоевав звание чемпиона мира и Европы среди
спортсменов до двадцати лет.
В том же году на Кубке Европы
среди взрослых завоевал
серебряную медаль и бронзовую — на чемпионате Европы.
Чемпионат Европы 2021
года среди взрослых стал для
Ярослава самым настоящим
испытанием. Три его соперника — бывшие чемпионы мира
и Европы, обладатели громких титулов, к тому же он самый молодой среди них в
весовой категории. Мальчишка из Нетешина только начинал познавать азы в знаменитой школе самбо Г. Горохова,
когда имена его соперников
уже гремели в мире самбо.
Слепой жребий в первой же
схватке свел Ярослава с многократным чемпионом мира Д. Лориашвили. Титулы
соперника на украинца не подействовали — через три минуты болевым приемом нетешинец заставил грузинского
Давида стать Голиафом — досрочная победа. В полуфинале еще один титулованный
соперник — четырехкратный
чемпион мира и Европы белорус А. Касьонкас. И снова победа нашего атлета! В финале
его ждал не менее именитый
В. Решко — экс-чемпион мира
и Европы. Есть у Ярослава в
борцовском арсенале коронный прием, который ему особенно удается, — кувырок со
стойки и болевой прием на
колено. На третьей минуте, и
снова «болевым», украинский
самбист побеждает грозного
латыша. Есть золотая медаль
чемпиона Европы!
Среди лауреатов Новогодней анкеты — спортсмены-профессионалы, любители
и ветераны, юные дарования,
большие победы которых еще
впереди, и люди с ограничен-

ными физическими возможностями, которых на пьедестале почета зрители встречают стоя.
Давыдов Денис — воспитанник отделения гребли
КДЮСШ Запорожской АЭС.
Член сборной команды Украины по гребному спорту.
Стипендиат премии городского головы Энергодара для
одаренных молодых спортсменов. И хотя Денис соревновался с более старшими
по возрасту соперниками, год
для него оказался весьма
успешным — три золотые медали на взрослом первенстве страны. Завершил сезон
успешным выступлением на
чемпионате мира, в Румынии,
где завоевал бронзовую медаль на марафонской дистанции. Защитил диплом в
университете, но со спортом
решил не расставаться и
заключил профессиональный
контракт. Теперь будет защищать спортивную честь ВС
Украины и родного Энергодара.
Кожадей Алексей. Молодой человек работает дефектоскопистом металлов на
Запорожской АЭС. Один из
лидеров энергодарского велоклуба «Energy team». В июне
на велопробеге «100ВЕЛОwatt», который проводился
по дорогам Ривненщины,
Алексей был признан самым
быстрым среди велогонщиков «Энергоатома». Кроме того, на протяжении сезона
побеждал еще в ряде популярных всеукраинских велопробегов — «Олешківським
лісом» (Олешки), «Козацька
миля» (Херсон), «Железная
Сотня» (Кривой Рог), «Соколині перегони» (Вознесенск),
«100 миль навколо Дніпра»
и др.
Касянчук Владимир —
майор Службы гражданской
обороны, начальник караула
Государственной пожарной
службы охраны Хмельницкой
АЭС. В свободное время любимое увлечение — гиревой
спорт. В марте прошлого года
стал бронзовым призером
чемпионата Украины в упражнении «гвардейский рывок». В
мае — серебряным призером
Спартакиады Атомпрофсоюза, а завершил сезон успешным выступлением на Кубке
страны, где завоевал золотую
медаль. Мечта спортсмена —
выполнить норматив мастера
спорта Украины. Преуспевает
Владимир и в работе — два
года подряд становится победителем Всеукраинского конкурса в номинации «Лучший
начальник караула охраны
объектов».
Майданюк Галина. Девять стартов, девять побед —
таков итог выступления на
прошлогодних международных соревнованиях по плаванию спортсменки из Вараша.
Воспитанница детской спортивной школы, мастер спорта,
в прошлом чемпионка Европы
в эстафетном плавании и многочисленных всеукраинских
соревнований. После школы
окончила университет и возвратилась в родной город.
Работает юрисконсультом на
атомной станции и, несмотря
на семейные заботы, осталась верна своему юношескому увлечению, выкроив свободную минутку, по вечерам
снова спешит в плавательный
бассейн.
Сафронова Виктория.
Победа команды шахматис-

тов Хмельницкой АЭС на
прошлогодней Спартакиаде
Атомпрофсоюза, в приморской Затоке, была неожиданной и многие восприняли
ее, как сенсацию. Энергодарцы за двадцать девять лет
спартакиадных турниров только дважды уступали «пальму
первенства», а тут неожиданно проиграли нетешинцам.
Решающей в успехе подолян
стала победа их лидера и
капитана В. Сафроновой.
Через две недели Виктория
отправилась на международный фестиваль, в Болгарию,
и там стала чемпионкой в
составе сборной «Энергоатома», проведя весь турнир без
поражения.
Работает Виктория Викторовна в спортклубе «Энергетик» ППО Хмельницкой АЭС
инструктором-методистом по
шахматам. Популярной игрой
увлекается с пяти лет, а ее
игровой стаж уже более двадцати лет. Многодетная мама: мальчишкам-близнецам,
Владиславу и Станиславу, по
десять лет и они уже приобщаются к спорту, а маленькой Настеньке всего пять и
она в раздумьях, какому виду
спорта отдать предпочтение.
Цысар Богдан. На молодежном чемпионате мира
в греческих Салониках воспитанник отделения самбо
КДЮСШ ППО ХАЭС Богдан
Цысар завоевал бронзовую
медаль. Чемпион Украины
2021 года среди молодежи.
Занимается борьбой самбо
Богдан более десяти лет.
Первый тренер — С. Шершень, а с пятого класса юношу
опекает Г. Горохов. Занятия
спортом совмещает с учебой,
он студент Львовского государственного университета
физической культуры.
Топоркова Раиса. Есть
среди наших номинантов
спортсмены, которым мы отдаем особый знак уважения.
Непобедимые люди, которым
спорт, вопреки всем невзгодам, позволяет чувствовать
себя сильными личностями.
Нынешние XVI Паралимпийские игры в японском Токио в
спортивной биографии заслуженного мастера спорта, многократной чемпионки и рекордсменки мира, Европы и
Украины Р. Топорковой уже
четвертые. Лет двадцать назад тренер СОК ЗАЭС С. Ку-
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мейко организовал группы
реабилитации для лиц с ограниченными физическими
возможностями. Ходил по домам и квартирам, уговаривал родителей приводить детей-инвалидов в спортивный
зал. Большинство воспринимали эту затею скептически,
а то и с опаской — ведь ребятам предстояло поднимать
тяжести.
Тернистым был путь Раисы к спортивным вершинам, а
ее жизнь чем-то напоминает сюжет мелодрамы с хэппи-эндом. Сельская девочка,
инвалид детства, из неблагонадежной семьи, днями просиживала на городском рынке
в надежде на подаяние, там ее
и «нашел» тренер Сергей
Кумейко. «Если честно, то я не
стыжусь этого факта в своей
спортивной биографии, —
признается Раиса, — по другому никогда не встретила
бы своего тренера Сергея
Михайловича и не занялась
спортом». Эта судьбоносная
встреча на энергодарском
рынке полностью перевернула жизнь девушки. Через несколько дней она пришла в
спортивный зал, было ей тогда шестнадцать лет. «После
первых тренировок болело
все тело, — вспоминает спортсменка. — Тренер подбадривал, говорил, что нужно потерпеть и организм привыкнет к
нагрузкам. Старалась как могла. Потом стало легче, и я
влюбилась в этот вид спорта.
А вскоре пришли и первые
победы».
Раиса — чемпионка мира
2014 года, победительница
Кубка мира 2017 и 2018 годов,
серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы
2013, 2015, 2018 годов и
Кубков мира 2015, 2016, 2019,
2021 годов. На Паралимпиаде
в Токио вошла в «топ-5» сильнейших пауэрлифтингисток
мира, а еще в прошлом году
стала призером Кубка мира, в
Дубае и Манчестере, и чемпионкой Украины.
Спортивные надежды
Детско-юношеские школы — второй дом для большинства начинающих спортсменов. У каждого из ребят
был свой путь в этот дом: кого
привел в спортивную школу
отец, старший брат или сестра, кого — учитель физкультуры, заметивший способно-

го мальчишку или девчонку, и
посоветовал попробовать себя в спорте. Понимаем, не все
мальчишки и девчонки станут
чемпионами или профессиональными спортсменами, но
спорт сделает их сильными и
всегда будет верным помощником во взрослой жизни. В
прошлом году в Белграде
(Республика Сербия) впервые
были проведены Всемирные
школьные спортивные игры
среди спортсменов в возрасте до 15 лет. Сборная школьников Украины стала на Играх
первой в общекомандном
зачете, завоевав 69 золотых,
42 серебряные и 37 бронзовых наград! Свой вклад в
победу внесли и юные южноукраинцы. В составе сборной
страны спортивную честь защищали борец Н. Шульга и
два ориентировщика — А. Захарченко и В. Балог.
Шульга Никита. Осенью
2014 года в Южноукраинске
была организована новая секция — греко-римской борьбы,
и родители одними из первых
записали в нее восьмилетнего
Никиту. Мальчик оказался довольно одаренным спортсменом и через несколько лет
упорных тренировок стал постоянно побеждать сверстников на областных и всеукраинских турнирах. Особенно
успешным оказался для Никиты сезон прошлого года,
когда он выполнил норматив
кандидата в мастера спорта и
стал серебряным призером
первенства страны среди кадетов. А еще на всеукраинской Гимназиаде юноша одержал победу и был включен в
состав сборной Украины для
участия во Всемирных ученических спортивных играх. Международный дебют оказался
успешным — южноукраинский паренек занял второе
место и был награжден серебряной медалью. Никите пятнадцать лет. Учится в девятом
классе СШ №2 Южноукраинска. Капитан команды секции
греко-римской борьбы. Доброжелательный и коммуникабельный мальчишка, пользуется уважением у ребят. Обладатель стипендии мэра города
«Обдарованість» для детей и
молодежи в отрасли спорта.
Тренируют юного спортсмена
Б. Карая и Д. Чебанов.
Николай МЕРКУШЕВ
(Окончание следует)
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№1 (1100)
ЗАПИТАЙТЕ В «АТОМНИКА УКРАЇНИ»

БЛАГОДІЙНІСТЬ АТОМНИКІВ

ЯК РОЗРАХОВУЄТЬСЯ «РОБОЧИЙ РІК»?
Добрий день, при підписанні заяви на відпустку звернула увагу, що в мене «робочий рік» починається з 10.03
(десятого березня), це мене здивувало, адже трудовий
договір у мене підписаний з 30.11 (тридцятого листопада). У відділі кадрів мені відповіли, що дату змінено, бо я
була в декреті, а потім пішла у відпустку по догляду за
дитиною. Але ж у розрахунку відпустки робочий рік не
має змінювати початок дати, декрет враховується, а
період відпустки по догляду за дитиною — ні. Це не впливає на початкову дату розрахунку «робочого року», а
лише впливає у розрахунку днів відпустки за фактично
відпрацьований мною час після виходу з відпустки по
догляду за дитиною? Чи я помиляюся?
Ви не помиляєтеся. Відлік початку робочого року не змінюється!
Відправною точкою для відліку права на щорічну відпустку
є дата прийняття працівника на роботу (ч. 1 ст. 6 Закону
України «Про відпустки»). Її вносять до наказу про прийняття
на роботу, повідомлення ДПС про прийнятих працівників, до
Особової картки працівника. Упродовж роботи вона не змінюється, тож і старт робочого року для надання щорічної відпустки теж не зміщується.
Якщо Вас прийняли на роботу з 30.11, то перший робочий рік для надання щорічної відпустки — 30.11 наступного
року. Тому роботодавець на кожну конкретну дату може порахувати скільки днів щорічної відпустки Ви уже заробили, починаючи з дати прийняття Вас на роботу.
Кількість календарних днів стажу, за які надається щорічна основна відпустка за робочий рік, залежить від того, чи
були в робочому році періоди, які до стажу для надання
щорічної відпустки не зараховуються. Це передусім відпустки
по догляду за дитиною до 3-х (6-ти) років, а також відпустки
без збереження зарплати більшої тривалості, ніж передбачено законодавством.
Тобто якщо на частину робочого року припав період, який
не зараховується до стажу для надання щорічної основної чи
додаткової відпустки, то тривалість відпустки за відповідний
робочий рік розраховують пропорційно відпрацьованому
часу в такому робочому році.

Створили казку
Працівники Запорізької АЕС фактично зі
всіх підрозділів зібрали кошти та зробили для
дітей дитячого будинку сімейного типу святковий подарунок.
«Приємно відчувати підтримку, що надає
сил та впевненості, бо в казку про Діда Мороза,
який завітає в кожен дім зі своєю чарівною торбинкою, звичайно ж, вірять усі діти. І чудово, що
дорослі підтримують їхню віру», — висловлюють
щиру подяку всім, хто взяв участь у цій благодійній акції, батьки великої родини Олексій і
Оксана Булдакови.

Здійснили мрії дітей
Напередодні новорічних свят працівники Южноукраїнського енергокомплексу втілили у життя мрії 38 підопічних комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» (КЗ ЦСПРД).
«Здійсни мрію», «Напи- магають фінансово втілити реабілітації витратили майши листа Діду Морозу», ці мрії у життя.
же 20 тисяч гривень, а решту
«Подаруй мрію» — як тіль«Акція «Здійсни мрію» розподілили між Рацинськи не називають цей бла- досить давно проводиться кою та Березківською шкогодійний проєкт. Але ж на нашому підприємстві, але лами-інтернатами.
справа не в назві, а в тому, кількість охочих долучитися
Святкове дійство віддля кого і для чого 5 років до неї і допомогти дітям, булось у Палаці культури
тому його започаткували які опинились у складних «Енергетик». Для вихованюжноукраїнські атомники. життєвих обставинах, тільки ців Центру влаштували розЦя акція для підопічних зростає. Надзвичайно при- важальну програму за учасЦентру соціально-психоло- ємно дивитися в щасливі очі тю улюблених мультяшних
гічної реабілітації дітей, а дітей. Вони сяють тією ж ра- та казкових героїв, а також
також Рацинської і Берез- дістю, як колись у кожного з солодкий стіл. «Дякуємо за
ківської шкіл-інтернатів, які нас, коли заглядали під щирість та небайдужість
з різних життєвих обставин ялинку і знаходили там пода- усім працівникам Южноукзалишилися без батьківсь- рунок від Дідуся Мороза», – раїнського енергокомплеккої любові та уваги. Вони, зазначив голова профспілки су. Заради тих емоцій, що
як ніхто інший, потребують ЮУАЕС Сергій Снітков.
ми побачили сьогодні на
підтримки та віри у дива
Цього разу під час благо- обличчях дітей, варто жити.
в передноворічний час. На- дійної акції вдалося зібра- Я впевнена, що ці щасливі
передодні свят діти пи- ти майже удвічі більше, ніж миті закарбуються у їхніх
шуть листівки і розповіда- минулого року — понад 50 серцях і будуть допомагати
ють про свої бажання, а тисяч гривень. На подарун- у складні хвилини», — піднебайдужі працівники Юж- ки дітям з місцевого Цент- креслила директорка Центно-Української АЕС допо- ру соціально-психологічної ру соціально-психологічної

реабілітації дітей Ярослава
Мельник.
Насамкінець залишили
найцікавіше — вручення подарунків. Цього року їх 38 —
саме стільки підопічних у
закладі. Дарували м’які іграшки, ляльки, машинки та
літаки на пульті керування,
косметику, навушники та
інше, про що мріяли діти. Хоч
южноукраїнські атомники і
не чарівники, вони намагаються засвітити в очах дітей
щастя. Дарують не тільки
радість, а й надію на те, що
все у житті буде добре.
Управління інформації
та громадських зв’язків

СВЯТКОВИЙ ТУР

Навколо ХАЕС на електромобілі
Напередодні новорічних свят на Хмельницькій
АЕС було організовано екскурсійний тур «Навколо ХАЕС на електромобілі з Дідом Морозом та
Снігуронькою».

Місцями, де не може побувати звичайний турист, мали нагоду проїхати
на електромобілі охочі дізнатися більше не лише про атомну станцію, а й
про її об’єкти. Під час подорожі заздалегідь визначеним маршрутом учасники зупинялися для їх огляду, слухаючи цікаві розповіді Снігуроньки.
Охочих здійснити екскурсійний тур виявилось багато, тому обирали
серед тих, хто зареєструвалися першими. Одним із найперших висловив
бажання проїхатися за новорічним маршрутом разом із донькою та її подругою працівник виробничо-технічної служби ВП ХАЕС Олександр Марчук.
«Коли дізнався про акцію, відразу виникло бажання записатися, щоб показати дітям, де працюю та важливі об’єкти, що знаходяться у підпорядкуванні Хмельницької АЕС. Символічно, що ми подорожували на екологічно чистому транспорті, електромобілі. Такі акції засвідчують, що електроенергія,
яку виробляють АЕС, екологічно чиста і подальша перспектива спорудження нових блоків беззаперечна», — поділився враженнями Олександр.
Маленькі екскурсантки також підготувалися до події, і після завершення передноворічного туру розповіли Діду Морозу та Снігуроньці вірші,
отримавши від Хмельницької АЕС подарунки.
Безкоштовні екскурсії з Дідом Морозом та Снігуронькою на електромобілі навколо атомної електростанції, який рухається завдяки електроенергії ХАЕС, мали тривати до 31 грудня. Але охочих дізнатися більше про
енергетичне підприємство, його інфраструктуру та ще й від Снігуроньки
виявилося багато. Саме тому було вирішено продовжити свято для
бажаючих здійснити подорож у святковому форматі на екологічно чистому
транспорті.

ЯК ОФОРМИТИ ОПІКУНСТВО
Як оформити опікунство, коли двоє батьків старші 80
років. У батька — деменція, тобто можна сказати про
його недієздатність у психічному плані. Матір нещодавно перенесла два інсульти, теж потребує допомоги.
Якщо можна — покроково, куди і з якими заявами має
звернутись їхній син, щоб оформити опікунство?
Органами, які приймають рішення щодо опіки і піклування, є районні, районні в містах Києві та Севастополі державні
адміністрації, виконавчі комітети міських, районних у містах,
сільських, селищних рад. У селищах і селах справами опіки і
піклування безпосередньо відають виконавчі комітети сільських і селищних рад.
Опіка над недієздатною літньою людиною може бути
оформлена з ініціативи інших осіб.
Для цього необхідно:
1. Направити запит до місцевого органу опіки та піклування, який, у свою чергу, збере докази і передасть заяву до суду.
2. Після вступу рішення суду у законну силу потенційному
опікуну слід звернутися до органів опіки з пакетом документів, до якого входять:
— заява;
— автобіографія;
— копія та оригінал паспорта;
— медична довідка;
— довідка, що підтверджує доходи;
— свідоцтво про шлюб (за наявності);
— згода сім’ї на спільне проживання;
— довідка про відсутність судимості;
— документи про наявність житлоплощі.
Протягом 7 днів після подачі заяви органи опіки перевіряють житлові умови і визначають, чи немає перешкод для призначення.
У разі позитивного рішення до опікуна переходять
обов’язки з постачання підопічного необхідними речами і
продуктами, підтримки його здоров’я і розпорядження його
коштами.
Стосовно людей віком від 80 років діють ті самі правила.
Якщо літня людина визнана недієздатною, над нею оформляється повна опіка.
Якщо літня людина не визнана недієздатною, оформляється патронаж.
Єдина відмінність полягає в тому, що Фонд соціального
страхування виділяє кошти для фінансової допомоги. Людям
старше 80 років, які перебувають під патронажем, покладена
додаткова сума до пенсії. Вона витрачається на оплату
послуг патронатного помічника. Опікуни недієздатних людей
похилого віку отримують компенсацію самостійно. Для цього
вони повинні бути офіційно непрацюючими.
Відділ колдоговірної та правової роботи
ЦК Атомпрофспілки

Відсутність інформації про зроблену профспілковою організацією справу — це відсутність самої справи!
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