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заЙнятість 
населення
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У і півріччі 2012 рокУ:

чисельність зайнятого  • 
населення становила	20	млн	осіб,	
що	на	57,3	тис.	осіб	більше,	 
ніж	у	відповідному	періоді	 
2011	року. 

рівень зайнятості  • 
зріс	із	59%	у	І	півріччі	2011	року	 
до	59,6%	населення	віком	 
від	15	до	70	років	у	І	півріччі	 
2012	року.

чисельність безробітних  • 
у	середньому	за	І	півріччя	2012	
року	становила	1,87	млн	осіб,	 
що	на	264,9	тис.	осіб	менше,	 
порівняно	з	відповідним	 
періодом	2011	року. 

рівень безробіття населення  • 
у	І	півріччі	2012	року	знизився,	 
порівняно	з	аналогічним	 
періодом	2011	року,	з	8,2%	 
до	7,8%	економічно	 
активного	населення.

За	активної	участі	та	з	урахуванням	 
пропозицій	ФПУ	в	2012	році	розро-
блено	та	прийнято	Закони	України:

«Про	професійний	розвиток	 •	
працівників»;
«Про	зайнятість	населення»;•	
«Про	стимулювання	інвестицій-•	
ної	діяльності	у	пріоритетних	
галузях	економіки	з	метою	ство-
рення	нових	робочих	місць».	

Сторони	соціального	діалогу	1	черв-
ня	2012	року	підписали	Тристоронню	
національну	угода	про	зайнятість	та	
робочі	місця.	За	5	років	планується	
забезпечити	значне	зростання	за-
йнятості	населення	до	64,3%,	а	серед	
осіб	працездатного	віку	–	до	68,5%.

завдяки спільним зУсиллям сторін  
соціального діалогУ досягнУто:



завдяки законодавчим  
і колективно-договірним  
ініціативам ФпУ та її членських 
організацій забезпечено:

підвищення рівня середньої заро-• 
бітної плати штатних	працівників	за	
видами	економічної	діяльності	(2975	
грн	за	9	місяців	поточного	року),	що	
на	15,7%	більше,	ніж	у	відповідному	
періоді	минулого	року.	середній роз-
мір заробітної плати штатних	пра-
цівників	становить	2,8	прожиткового	
мінімуму	для	працездатних	осіб. 
приріст мінімальної заробітної пла-
ти з	початку	поточного	року	склав	

6,0%,	що	становить	1134	грн	станом	
на	01.12.2012	року. 

Упродовж року суму заборгованості із • 
заробітної плати зменшено на	30,8%. 

Під	час	зустрічей	Голови	ФПУ	Ю.	М.	Кулика	
з	Президентом	України	В.	Ф.	Януковичем	і	
Прем’єр-міністром	України	М.	Я.	Азаровим	
профспілки	отримали	підтримку	своїх	дій	
щодо	подолання	заборгованості	із	заробіт-
ної	плати,	забезпечення	випереджаючого	
зростання	трудових	доходів	населення	
за	рахунок	скорочення	несправедливої	
соціальної	диференціації	суспільства	та	по-
рівняно	з	іншими	доходами	громадян.

зароБітна 
плата
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колективно-
договірна 
роБота

У	2012	році	проведено	двомісячник	 
із	виявлення	роботодавців,	що	ухиля-
ються	від	участі	в	колективних	пере-
говорах	та	укладення	колективних	
договорів.	виявлено 47 підприємств, 
установ та організацій,	роботодавці	
яких	ухилялися	від	ведення	колектив-
них	переговорів.	Завдяки	зусиллям	
профспілок	у	39	випадках	досягнуто	
позитивного	результату	(укладено	
колективний	договір	або	розпочато	
колективні	переговори).	

Станом	на	1.04.2012	року	первинні	 
профспілкові	організації	ФПУ	 
уклали понад 70 тисяч колектив- 
них договорів	зі	100	тисяч,	 
що	укладені	в	цілому	по	Україні.

З	1	жовтня	2012	року	розпочато	 
колективні	переговори	щодо	 
укладення	Генеральної	угоди	 
на	новий	строк	на	основі	проекту,	 
що	напрацьований	тристоронньою	
робочою	групою.

Завдяки	безпосередній	участі	ФПУ	в	
урегулюванні	питання	визначення	сто-
рін	галузевих	угод	розпочато	консуль-
тації	щодо	укладення	міжгалузевих	
угод	машинобудівного	та	оборонно-
промислового	комплексів	України.

Завдяки	спільним	зусиллям	проф-
спілок	вдалося	запобігти	звуженню	
існуючих	прав	профспілок	на	веден-
ня	колективних	переговорів	і	захист	
трудових	прав	через	механізм	вирі-



шення	колективних	
трудових	спорів	
(конфліктів),	що	було	
передбачено	(перед	
другим	читанням)	у	
законопроекті	«Про	
внесення	змін	до	дея-
ких	законодавчих	актів	
України	щодо	визначен-
ня	сторін	колективних	
переговорів»	(реєстр.	 
№	10106	від	22.05.2012).
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соціальниЙ 
діалог

27 січня 2012 року за	ініціативою	ФПУ	 
відбулася	зустріч	Прем’єр-міністра	Укра-
їни	М.Я.	Азарова	з	членськими	організа-
ціями	ФПУ	та	членами	СПО	профспілок,	
на	якій	узгоджені	питання	взаємодії	уря-
ду	з	профспілками	в	процесі	реалізації	
соціально-економічних	реформ	у	країні.	
Прем’єр-міністру	передано	177	проф-
спілкових	пропозицій	для	вирішення	
проблемних	питань	загальнодержавно-
го,	галузевого	та	регіонального	значення.	
Завдяки	цілеспрямованій	та	принциповій	
позиції	ФПУ	вдалося	позитивно	вирішити	
низку	проблем.	Зокрема,	в	Державному	
бюджеті	на	2012	рік	збільшено	обсяги	
фінансування	геологорозвідувальних	

робіт;	НКРЕ	прийнято	рішення	щодо	
збільшення	граничних	обсягів	електро-
енергії,	що	відпускаються	населенню	
за	соціальними	тарифами.	Частина	
пропозицій	знайшла	підтримку	в	ході	
реалізації	завдань	соціальної	політики	на	
2012	рік	та	втілена	в	Основних	напрямах	
бюджетної	політики	на	2013	рік.	
Сформовано	органи	соціального	діа-
логу	на	національному	рівні	на	засадах	
репрезентативності.	Головою	Спільного	
представницького	органу	репрезента-
тивних	всеукраїнських	об’єднань	проф-
спілок	на	національному	рівні	обрано	
Голову	ФПУ	Ю.М.	Кулика.
До	складу	СПО	об’єднань	профспілок	

входять	5	репрезентативних	всеукра-
їнських	об’єднань	профспілок,	які	ста-
ном	на	жовтень	2012	року	об’єднують	
73	всеукраїнські	профспілки,	понад	
87,5	тис.	первинних	профспілкових	
організацій	та	майже	9,6	млн	спілчан.	
На	нових	засадах	визначено	склад	
профспілкової	сторони	в	Національній	
тристоронній	соціально-економічній	
раді,	Українському	координаційному	
комітеті	сприяння	зайнятості	насе-
лення,	делеговано	представників	до	
правління	Пенсійного	фонду	України	
та	Фонду	соціального	страхування	від	
нещасних	випадків	на	виробництві	та	
профзахворювань.



Голову	ФПУ	Ю.М.	Кулика	обрано	
Співголовою	Національної	трис-
торонньої	соціально-економічної	
ради	від	профспілкової	сторони,	
заступниками	–	Г.В.	Осового	від	
ФПУ	та	В.М.	Ткачова	від	Федера-
ції	профспілок	транспортників	
України.

На	рівні	керівництва	забезпече-
но	представництво	ФПУ	в	Кон-
ституційній	асамблеї	України,	
Комітеті	з	економічних	реформ,	
Кабінеті	Міністрів	та	парламент-
ських	комітетах,	Координацій-
ній	раді	з	розвитку	громадян-

ського	суспільства.
Керівники	членських	
організацій	повсюдно	
представлені	в	коле-
гіях	центральних	орга-
нів	виконавчої	влади,	
обласних	держадміні-
страцій	та	громадських	
радах	при	них.	Це	дає	
можливість	активно	
впливати	на	вироблення	
та	реалізацію	соціально-
економічної	політики	дер-
жави,	обстоювати	пропо-
зиції	профспілок,	захищати	
інтереси	працівників.



правова 
допомога 
членам 
проФспілок

ФПУ	надає	безоплатну	правову	допо-
могу	членам	профспілок,	представляє	
їхні	інтереси	у	судових	органах,	прово-
дить	правопросвітницьку	роботу.	
Профспілкові	юристи	надають	адвокат-
ські	послуги	у	судових	справах	з	питань	
оплати	праці,	поновлення	на	роботі,	
інших	питань	застосування	трудового	
законодавства.	
У	першому	півріччі	2012	року	у	судових	
органах	здійснено	представництво	 
інтересів	21	441	членів	профспілок.
За	участю	профспілкових	представників	 
судами	винесено	на	користь	працівників	 
1418	рішень.	До	стягнення	на	користь	праців-
ників	присуджено	60	мільйонів	гривень.
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заХист 
проФспілковиХ 
прав

ФПУ	та	її	членські	організації	здійсню-
ють	постійний	моніторинг	порушень	
права	на	об’єднання	у	профспілки,	рі-
шуче	реагують	у	разі	їх	виявлення,	за-
проваджують	нові	механізми	захисту	
й	реалізації	профспілкових	прав,	у	т.ч.	
застосування	міжнародних	правових	
норм	та	підтримки	з	боку	міжнарод-
них	організацій.
З	метою	забезпечення	систем-
ного	підходу	до	вирішення	про-
блем,	пов’язаних	із	порушенням	
профспілкових	прав	в	Україні,	ФПУ	
вживає	заходів	щодо	їх	вивчення	та	
всебічного	обговорення	зі	сторона-
ми	соціального	діалогу.

Президія	ФПУ	комплексно	розгляну-
ла	проблемні	питання	виконання	в	
Україні	конвенцій	Міжнародної	ор-
ганізації	праці.	Ухвалено	відповідні	
рекомендації	та	згодом	затвердже-
но	План	заходів	щодо	сприяння	
прямій	дії	в	інтересах	трудящих	
норм	ратифікованих	Україною	
конвенцій	Міжнародної	організації	
праці	та	інших	актів	міжнародного	
права	(постанова	Президії	ФПУ	від	
10.07.2012	№	П-13-10).	Це	дозво-
лить	стабілізувати	законодавчі	га-
рантії	прав	працівників	у	разі	спроб	
погіршити	їх	шляхом	внесення	змін	
до	національних	законів.

14  |  ФЕДЕРАЦІЯ	ПРОФСПІЛОК	УКРАїНИ:	ДІї	І	РЕЗУЛЬТАТИ





16  |  ФЕДЕРАЦІЯ	ПРОФСПІЛОК	УКРАїНИ:	ДІї	І	РЕЗУЛЬТАТИ

оХорона 
праці та 
здоров’я

ініціативи ФпУ
підготовлено концептуальні положен-
ня до розділу «реформування системи 
забезпечення охорони праці в Україні» 
проекту стратегії розвитку України на 
2012–2020 роки, які дістали підтримку 
Уряду. вони, зокрема передбачають:

характеристику	стану	безпеки	 •	
праці	в	Україні;
правові,	економічні	та	соціальні	прі-•	
оритети	державної	політики	у	сфері	
охорони	праці;
напрями	реформування	державного	•	
нагляду	за	станом	охорони	праці	та	

його	ефективне	поєднання	з	контр-
олем	профспілок	і	роботодавців;
ряд	інших	питань,	реалізація	яких	•	
дасть	можливість	підвищити	соціаль-
ний	захист	працівників	у	сфері	безпе-
ки,	гігієни	та	медицини	праці.

на засіданні Уряду 22 серпня 2012 
року, на якому розглядалося питання 
стану охорони праці в Україні, підтри-
мано пропозиції профспілок щодо:

відновлення	промислової	медицини;•	
збільшення	законодавчо	встановле-•	
ного	мінімального	розміру	витрат	
на	заходи	з	охорони	праці;

розроблення	нових	вимог	до	систе-•	
ми	навчання	працівників	із	питань 
охорони	праці;	
змін	до	Порядку	проведення	атеста-•	
ції	робочих	місць	за	умовами	праці;
запровадження	економічних	стимулів	•	
для	роботодавця	до	створення	безпеч-
них	умов	праці;
регламентування	видів	робіт	і	захо-•	
дів,	видатки	на	які	включаються	до	
валових	витрат	підприємств.

підготовлено 6 законопроектів, які спря-
мовані на врегулювання питань охорони 
праці та здоров’я, запобігання нещасним 
випадкам на виробництві та профзахво-



рюванням, захист прав працівників, зайнятих  
на роботах із важкими та шкідливими  
умовами праці, щодо: 

належного	фінансування	заходів	з	охорони	праці;	•	
посилення	відповідаль	ності	за	порушення	ви-•	
мог	законодавства	про	охорону	праці;	
посилення	відповідальності	за	несвоєчасне	про-•	
ведення	атестації	робочих	місць	за	умовами	праці;	
забезпечення	працівників	спеціальним	одягом,	•	
спеціальним	взуттям,	іншими	засобами	індивіду-
ального	та	колективного	захисту,	мийними	та	зне-
шкоджувальними	засобами,	а	також	продуктами	
лікувально-профілактичного	харчування,	молоком	
або	рівноцінними	йому	харчовими	продуктами,	 
газованою	солоною	водою.	



позитивні резУльтати 
співпраці зі сторонами 
соціального діалогУ
До	проекту	Загальнодержавної  
програми поліпшення стану без-
пеки, гігієни праці та виробничого 
середовища на	2013–2016	роки,	який	
Держгірпромнагляд	підготував	для	
розгляду	Урядом,	включено	пропози-
ції	ФПУ	щодо:

підготовки	до	ратифікації	Конвенцій	•	
МОП	№	121	«Про	допомоги	у	ви-
падках	виробничого	травматизму;	

№	187	«Про	основи,	які	сприяють	
безпеці	та	гігієні	праці»;
упровадження	систем	управління	•	
охороною	праці	на	державному,	га-
лузевому	та	регіональному	рівнях;
диференціації	внесків	на	соціальне	•	
страхування	залежно	від	рівня	без-
пеки	та	умов	праці;
економічного	стимулювання	робо-•	
тодавців	щодо	підвищення	рівня	
безпеки	та	поліпшення	умов	праці;
розроблення	та	впровадження	•	
механізму	виявлення	фактів	при-
ховування	випадків	травматизму	на	
виробництві	та	професійної	захво-
рюваності;

участі	Фонду	соціального	страху-•	
вання	від	нещасних	випадків	на	
виробництві	та	профзахворювань	у	
фінансуванні	навчання	профактиву	
з	питань	охорони	праці. 

заХист прав членів  
проФспілок У сФері  
Безпеки праці та 
здоров’я
проведено понад 5,5 тис. перевірок 
дотримання	роботодавцями	законодав-
ства	з	охорони	праці.	За	їх	результатами	
роботодавцям,	органам	державного	
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управління	внесено	близько	6,5 тис. 
подань. із них 85% вирішено на користь 
працюючих.

профспілкові інспектори та акти-
вісти провели завершальну стадію 
акції ФпУ «атестацію робочих місць 
за умовами праці – під контроль 
профспілок!», у	рамках	якої	переві-
рено	близько	трьох	тисяч	підприємств	
різних	галузей	економіки.	Внаслідок	
втручання	профспілкових	організацій	
майже	на	40%	збільшилася	кількість	
підприємств,	на	яких	проведено	
атестацію	робочих	місць	за	умовами	
праці,	підтверджено	право	працівни-

ків	на	пільги	та	компенсації	за	важкі	та	
шкідливі	умови	праці,	а	також	випла-
чено	ці	кошти	працівникам.

З	метою	захисту	соціальних	прав	чле-
нів	профспілок	на	безпечні	та	здорові	
умови	праці	створений та успішно 
працює центр незалежних експертиз 
з охорони праці Федерації профспі-
лок України. 

Серед	основних	напрямів	діяльності	 
Центру	такі:	

проведення	обстеження,	оцінки	•	
технічного	стану	й	паспортизації	
будівель	та	споруд;

проведення	атестації	робочих	місць	•	
за	умовами	праці	робітників,	на	
яких	поширюється	дія	шкідливих	
виробничих	факторів;
надання	методичної	та	методологіч-•	
ної	допомоги	службам	охорони	пра-
ці	підприємств,	керівникам	і	членам	
профспілок.

Центр	атестований	Державною	
архітектурно-будівельною	інспекцією	
Мінрегіонбуду	України	та	Міністер-
ством	охорони	здоров’я	України.	
Оргкомітет	Національного	бізнес-
рейтингу	України	визнав	Центр	«Ліде-
ром	галузі–2010»	у	Донецькому	регіоні.
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соціальниЙ 
заХист

Розроблений	ФПУ	проект	Концепту-
альних	положень	Соціального	кодексу	
України	дістав	підтримку	Мінсоцполі-
тики	України	та	Комітету	ВРУ	з	питань	
соціальної	політики	і	праці.

РНБОУ	підтримала	ініціативу	ФПУ	
щодо	розгляду	питань	про	ситуацію	
у	сфері	соціального	забезпечення	
громадян	і	стан	ЖКГ	та	його	вплив	на	
досягнення	Україною	європейських	
соціальних	стандартів.

Профспілки	ініціювали	напра-
цювання	спільних	пропозицій	із	
соціальними	партнерами	щодо	
внесення	змін	до	законодавства	

з	метою	поліпшення	механізмів	
здійснення	індексації	грошових	до-
ходів	населення.

Уряд	підтримав	позицію	профспілок	
про	необхідність	розвитку	житлового	
будівництва.	Передбачено	збільшен-
ня	фінансування	Державної	про-
грами	забезпечення	молоді	житлом,	
запроваджено	нову	програму	іпо-
течного	кредитування,	якою	здешев-
люється	вартість	іпотечних	кредитів,	
встановлено	податкові	пільги	для	
громадян	і	будівельних	компаній.

За	наполяганням	ФПУ	ВРУ	вилучила	
розділ	ІІ	«Прикінцеві	та	перехідні	

положення»	Закону	України	«Про	
гарантії	щодо	виконання	рішень	суду»,	
якими	передбачалося	обмеження	чи	
скасування	пільг	і	гарантій.

З	ініціативи	ФПУ,	яку	підтримав	
Президент	України,	20	лютого	2012	
року	в	Україні	вперше	відзначався	
День	соціальної	справедливості.	
Згідно	з	Указом	Глави	держави	цей	
день	відзначатиметься	щороку	20	
лютого	–	у	Всесвітній	день	соціаль-
ної	справедливості.	Представників	
ФПУ	було	включено	до	складу	Ор-
ганізаційного	комітету	з	відзначен-
ня	Дня	соціальної	справедливості	у	
2013	році.



З ініціативи профспілок у 2012 році розпо-
чалось осучаснення щомісячних страхових 
виплат потерпілим на виробництві за 
рахунок коштів Фонду соціального стра-
хування від нещасних випадків на виробни-
цтві та професійних захворювань.
Протягом останніх семи років профспіл-
ки боролися за перерахунок щомісячних 
страхових виплат потерпілим на коефі-
цієнт зростання номінальної середньої 
заробітної плати, і в 2012 році Уряд 
пішов на поступки у цьому питанні.

першиЙ етап осучаснення	було	про-
ведено	навесні	ц.р.	стосовно	щомісячних	
страхових	виплат,	призначених	потерпі-
лим	та	їх	сім’ям	до	2006	року.	Витрати	

Фонду	на	реалізацію	цього	заходу	до	кін-
ця	року	становитимуть	300	млн	гривень.	

Правлінням	Фонду	прийнято	рішен-
ня	про	проведення	другого	етапу,	а	
саме	підвищення з 1 вересня 2012 
року щомісячних страхових виплат в 
середньому на 200–220 грн понад 240 
тис. потерпілих (членам	їх	сімей),	у	
яких	право	на	перерахунок	щомісячних	
страхових	виплат	відповідно	до	частини	
другої	статті	29	базового	Закону	наста-
ло	у	період	з	1	січня	2002	до	1	березня	
2007	року.	Додатково	на	ці	цілі	Фонд	
спрямовує	близько	700	млн	грн	на	рік.	
У 2012 році досягнуто суттєвого збіль-
шення числа оздоровлених застрахо-

ваних осіб та членів їх сімей, зокрема 
дітей, за рахунок страхових коштів.

Асигнування	на	фінансування	
санаторно-курортного	лікування	
становлять	в	2012	році	1076,8 млн грн 
–	втричі	більше,	ніж	у	2011	та	трохи	
більше	рівня	фінансування	у	2010	році.	
На	оздоровлення	дітей	виділено	стра-
хові	кошти	на	суму	217,76	млн	грн	(на	
36%	більше),	часткове	фінансування	
ДЮСШ	–	170	млн	грн	(на	9%	більше),	
позашкільне	обслуговування	дітей	–	
95,5	млн	грн	(на	26%	більше).	В	2012	
році	буде	оздоровлено	(загалом	за	рік)	
на	108 239 застрахованих осіб та на 41 
207 дітей більше, ніж минулого року.
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пенсіЙне 
заБезпечення

дії ФпУ спрямовуються на вдоскона-
лення пенсійного законодавства  
та забезпечення поступового  
підвищення пенсійних виплат. 

Після	численних	переговорів	та	кон-
сультацій	ФПУ	з	Урядом	з	1	травня	
2012	року	пенсії,	призначені	до	2008	
року,	перераховані	відповідно	до	се-
редньої	заробітної	плати	в	Україні	за	
2007	рік	–	1197,91	грн.	Нині	урядовою	
стороною	розглядаються	пропозиції	
ФПУ	щодо	перерахунку	в	2013	році	
пенсій,	призначених	до	2008	року,	

відповідно	до	середньої	заробітної	
плати	за	2008	рік	(1573,99	грн).	

За	ініціативою	ФПУ	розроблено	
законодавчі	пропозиції	щодо	про-
ведення	щорічного	(з	1	березня)	
підвищення	пенсій	не	нижче,	ніж	
на	рівень	інфляції,	удосконалення	
порядку	обчислення	заробітку	та	
інших	питань.	Також	на	вимоги	
профспілок	та	роботодавців,	з	ме-
тою	зниження	фінансового	наванта-
ження	на	підприємства	розроблено	
законопроект,	який	змінює	порядок	

відшкодування	підприємствами	ви-
трат	Пенсійного	фонду	на	виплату	
пенсій,	призначених	працівникам,	
зайнятим	на	роботах	із	шкідливими	
та	важкими	умовами	праці.

Федерацією профспілок та пенсійним  
фондом України 10 квітня 2012 року  
укладено Угоду про співпрацю.

У	проекті	Генеральної	угоди	на	новий	
термін	профспілки	ініціюють	запрова-
дження	норм	щодо	реалізації	заходів	
з	удосконалення	порядку	призначення	



та	індексації	пенсій,	 лік-
відації	диспропорцій	
у	розмірах	пенсій,	
призначених	у	різні	
роки,	звільнення	
солідарної	пенсійної	
системи	від	невласти-
вих	їй	виплат,	забез-
печення	інформаційної	
відкритості	Пенсійного	
фонду	України,	підго-
товки	пропозицій	щодо	
створення	рівних	умов	
призначення	пенсій	всім	
громадянам.



цінова 
політика

ФПУ	вдалося	домогтися	
створення	Главою	держа-
ви	Державної	інспекції	з	
контролю	за	цінами	та	за-
твердження	Положення	про	
її	діяльність,	у	якому	перед-
бачено	взаємодію	Держцінін-
спекції	з	профспілками.
9	жовтня	2012	року	підписано	 
МЕМОРАНДУМ	про	співробіт-
ництво	між	Державною	інспек-
цією	України	з	контролю	 
за	цінами	та	ФПУ.
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Ініціатива	ФПУ	щодо	розроблен-
ня	та	прийняття	РЕКОМЕНДАЦІЙ	
Міжнародної	організації	праці	про	
СПРАВЕДЛИВЕ	ОПОДАТКУВАННЯ	
позитивно сприйнята Міжнародним	
бюро	праці	(питання	розглядати-
меться	на	засіданні	Адміністратив-
ної	ради).	Членські	організації	ФПУ	
та	профцентри	Киргизстану	й	Казах-
стану	виявили	солідарну	підтримку	
щодо	необхідності	розроблення	
зазначених	РЕКОМЕНДАЦІЙ	і	звер-
нулися	до	МОП	та	міжнародних	
об’єднань	профспілок.	Ініціатива	
ФПУ	розглядатиметься	на	засіданні	 
Виконкому	Загальної	конфедерації	

профспілок	у	I	півріччі	2013	року.
В	урядовому	законопроекті	про	 
запровадження	податку	на	багатство	 
враховано переважну	більшість	 
профспілкових	зауважень	і	пропозицій.

У	рамках	підготовки	проекту	концепції  
реформування податкової системи 
України ФПУ	ініціювала	проведення	
широкого	публічного	обговорення	
на	тему	«впровадження соціальних 
ініціатив у ході податкової реформи: 
погляд у майбутнє».

У	проекті	Концепції	реформування	
податкової	системи	України	врахова-

но принципові	пропозиції	профспілок	
щодо	неоподаткування	частини	доходу	
(1500	грн	на	місяць)	для	всіх	громадян.

триває робота над розв’язанням про-
блеми спрощення податкової звітності 
для профспілок. 

Мінфін	та	ДПС	України	підтримали	про-
позицію	ФПУ	щодо	подання	профспіл-
ками	Звіту	неприбуткової	організації	за	
наслідками	податкового	року.

Комітет	Верховної	Ради	України	з	
питань	фінансів,	банківської	діяль-
ності,	податкової	та	митної	політики	

податкова 
політика



та	Мінфін	підтриму-
ють пропозицію ФпУ 
щодо	невідображення	
у	податковій	звітності	
(форма	№	1ДФ)	вартості	
неоподатковуваних	ви-
плат	(зокрема	дитячих	
новорічних	подарунків).	
Мінфін	та	ДПС	України	
спільно	з	ФПУ	опрацьову-
ють	найприйнятніший	для	
сторін	варіант	звільнення	
профспілок	від	обов’язкової	
реєстрації	платниками	ПДВ	
під	час	надання	путівок	на	
суму	понад	300	тис.	грн.
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БЮдЖетна 
політика

за ініціативи ФпУ напрацьовано	та	ак-
туалізовано	Порядок участі соціальних 
партнерів у формуванні бюджетної 
політики,	затверджений	НТСЕР.
Створено	постійно	діючу	тристоронньою	
робочу	групу	для	консультацій	на	всіх	ста-
діях	бюджетного	процесу.	В	Основних на-
прямах бюджетної політики на 2013 рік 
враховано більшість принципових проф-
спілкових пропозицій,	зокрема	щодо:

збільшення	доходів	громадян;•	
ефективної	зайнятості;•	
житлової	політики;	•	
компенсації	вкладникам	Ощадбан-•	
ку	колишнього	СРСР.	

Упродовж	року	внесено зміни до	За-
кону	України	«Про	Державний	бюджет	
України	на	2012	рік»,	які	забезпечили:

збільшення	на	7,7	млрд	грн	фінансу-•	
вання	пенсійного	забезпечення;
підвищення	з	1	липня	п.	р.	рівня	за-•	
безпечення	прожиткового	мінімуму	
для	інвалідів	і	пенсіонерів	із	80%	до	
100%	прожиткового	мінімуму,	для	
дітей	–	із	50%	до	75%;
виділення	6,15	млрд	грн	на	виплати	•	
громадянам	компенсації	втрат	від	
знецінення	грошових	заощаджень	
установ	Ощадного	банку	СРСР;
збільшення	на	9,3	млрд	грн	 •	
суми	трансфертів	місцевим	 
бюджетам;
виділення	1,5	млрд	грн	на	додаткову	•	
дотацію	місцевим	бюджетам	із	держ-
бюджету	на	оплату	праці	працівників	
бюджетних	установ;

збільшення	на	2100	млн	грн	видат-•	
ків	на	виплату	заробітної	плати	пра-
цівникам	державних	вугледобувних	
підприємств;
збільшення	бюджетних	витрат	на	71	•	
млн	грн	на	оплату	праці	працівників	
закладів	культури	та	освіти.

Спільними	зусиллями	ФПУ	та	профспілок	
бюджетної	сфери	вдалося не допустити 
прийняття	розробленого	Мінсоцполі-
тики	недосконалого	проекту	Методики	
віднесення	посад	працівників	бюджетної	
сфери	до	певних	розрядів	ЄТС	і	коефіці-
єнтів	з	оплати	праці	працівників	установ,	
закладів	та	організацій	окремих	галузей	
бюджетної	сфери,	застосування	якої	не-
гативно	позначилося	б	на	рівні	доходів	
перелічених	працівників.	



Презентовано	центральним	органам	
виконавчої	влади	та	громадськості	
проект	«Дорожня карта входження 
України в ТОП–20»,	який	підтримали	
наукові	установи.
Національна	тристороння	соціально-
економіч	на	рада	ухвалила	рішення:	
сторонам	соціального	діалогу	викорис-
товувати	положення	проекту	під	час	ро-
боти	над	програмними	документами.	

ФпУ – активний учасник  
формування бюджетної  
політики 2013 року

Голова	ФПУ	Ю.	М.	Кулик	 •	
увійшов	до	складу	робочої	 
групи	з	підготовки	щорічних	 
послань	Президента	України	до	Вер-

ховної	Ради	про	внутрішнє	та	
зовнішнє	становище	України.
Підготовлено	пропозиції	•	
ФПУ	до	проекту	Послання	
Президента,	які	дістали	висо-
ку	оцінку	головного	розроб-
ника	–	Національного	інсти-
туту	стратегічних	досліджень	
при	Президентові	України.
Підготовлено	пропозиції	ФПУ	•	
до	проекту	Національного	
плану	дій	на	2013	рік	щодо	
впровадження	Програми	еконо-
мічних	реформ	на	2010–2014	роки	
«Заможне	суспільство,	конкурен-
тоспроможна	економіка,	ефектив-
на	держава»,	які	опрацьовуються	
міністерствами.
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президією ФпУ визначено пріори-
тетне завдання ФпУ, її членських 
організацій на 2013–2014 роки 
– розгортання масового, дієвого 
громадського контролю профспі-
лок за дотриманням трудового 
законодавства. 

ФПУ,	її	членські	організації	вжива-
ють	рішучих	заходів	щодо	закрі-
плення	прав	профспілок	на	здій-
снення	повноважного	громадського	
контролю,	в	тому	числі	у	проекті	
Трудового	кодексу	України,	шляхом	
відновлення	інституту	громад-
ських	інспекторів	праці,	організації	

ефективної	діяльності	правових	та	
технічних	інспекцій	праці	профспі-
лок,	ініціювання	підвищення	відпо-
відальності	роботодавців	за	пору-
шення	трудового	законодавства.

Федерація	профспілок	бере	курс	на	
поглиблення	соціального	діалогу	з	
контрольними	органами	виконавчої	
влади,	ефективну	інтеграцію	дер-
жавного	нагляду	та	громадського	
контролю	профспілок	за	дотриман-
ням	трудових	прав	громадян.

9	листопада	2012	року	під	час	робо-
чої	зустрічі	Голови	ФПУ	Юрія	Кулика	з	

головою	Державної	інспекції	України	
з	питань	праці	Валерієм	Яцкіним	
обговорено	напрями	подальшої	
співпраці,	узгоджено	найважливіші	
положення	проекту	нової	Угоди про 
співпрацю ФпУ і держпраці та	досяг-
нуто	домовленості	про	її	підписання	
в	урочистій	обстановці	на	засіданні	
Ради	ФПУ	12	грудня	ц.р.	

Згідно	з	рішенням	Президії	ФПУ	від	
10.04.2012	в	організаційних	ланках	
профспілок,	територіальних	проф-
спілкових	об’єднаннях,	коорди-
наційних	радах	у	районах	і	містах,	
навчальних	центрах	створюються 

громадськиЙ 
контроль 
проФспілок



цільові консультаційні пункти 
для	профспілкових	активістів	і	чле-
нів	профспілок	із	питань	громад-
ського	контролю	за	дотриманням	
трудового	законодавства.	
Робота	із	здійснення	громадського	
контролю	проводиться	штатними	
правовими	інспекторами	праці,	спе-
ціалістами	з	питань	правової	роботи,	
юрисконсультами	та	іншими	фахівця-
ми,	яких	налічується	близько	270	осіб.	
За	підсумками	першого	півріччя	2012	
року	зазначеними	спеціалістами	прове-
дено	12	285	перевірок	дотримання	вимог	
трудового	законодавства,	якими	охоплено	
10	583	юридичні	особи,	виявлено	60	755	по-
рушень	законодавства	про	працю.
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організаціЙне 
зміцнення 
ФпУ 

Нині	Федерація	налічує	70	членських	
організацій,	у	вересні	до	її	складу	ввій-
шла	Профспілка	працівників	Пенсійного	
фонду	України.	
Створюються	профспілкові	організації	на	
підприємствах	новітніх	секторів	економі-
ки	(в	т.ч.	приватних,	у	транснаціональних	
компаніях).	В	умовах	реформування	
економіки	розробляється	нова	Стратегія	
розвитку	ФПУ.
Для	підвищення	якості	освіти	три	заклади	–	
Академія	праці	і	соціальних	відносин	ФПУ,	
Інститут	туризму	та	Харківський	соціально-
економічний	інститут	–	об’єд	нуються	в	єди-
ний	потужний	вищий	навчальний	заклад.	
Задля	дієвого	захисту	прав	та	інтересів	
людини	праці	висококваліфікованими	

профспілковими	працівниками	створено	
Інститут	профспілкового	руху	ФПУ.
На	семінарах,	які	постійно	проводить	 
Федерація,	спілчан	навчають:

як	обстоювати	власні	інтереси;•	
що	робити	для	посилення	впливу	проф-•	
спілкової	організації	на	підприємстві.

Молодь	у	профспілках	становить	3	млн	
осіб.	Це	майже	35%	від	загальної	чисель-
ності	спілчан.	ФПУ	здійснює	ефективну	
молодіжну	політику,	спрямовану	на	ак-
тивне	залучення	молоді	до	профспілок,	
використання	сповна	її	потенціалу.
Федерація	ініціює:

встановлення	розміру	стипендії	на	•	
рівні	не	менше	85%	прожиткового	
мінімуму;

збільшення	фінансування	програми	 •	
забезпечення	молоді	житлом;
виплати	одноразової	фінансової	допо-•	
моги	молодим	спеціалістам,	які	працев-
лаштовуються	в	сільській	місцевості.

Формується	усвідомлене	й	активне	проф-
спілкове	членство	шляхом	залучення	
спілчан	до	вирішення	важливих	питань	
діяльності	профспілкових	організацій,	
поновлення	регулярності	проведення	
профспілкових	зборів	та	конференцій.
Створено	Раду	ветеранів	профспілково-
го	руху	ФПУ.	Вдосконалено	структуру	
апарату	ФПУ	відповідно	до	пріоритетів	
її	роботи.	Здійснюється	ефективний	ме-
неджмент	усіма	процесами	в	апараті,	які	



спрямовані	на	реалізацію	рішень	 
VІ	з’їзду	та	V	засідання	Ради	ФПУ.

За	цей	період:
членськими	організаціями	та	струк-•	
турними	підрозділами	апарату	
ФПУ	проведено	біля	400	масових	
заходів.	Всеукраїнськими	профспіл-
ками	проведено	більше	100	таких	
заходів,	профоб’єднаннями	–	 
майже	300;
відбулося	чотири	засідання	 •	
Президії	ФПУ,	де	розглянуто	 
близько	100	актуальних	питань	
профспілкового	життя;
за	активну	роботу	в	профспілках	703	•	
особи	відзначено	нагородами	ФПУ.	
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Федерація	посідає	в	національному	 
інформаційному	просторі	наступальну	
позицію	щодо	обстоювання	соціально-
економічних	 
прав	трудящих	та	членів	їхніх	сімей.
Позиція	профспілок	оприлюднюється	на	
таких	телеканалах:	Першому	національ-
ному,	ІСТV,	ІНТЕР,	1+1,	Київ,	РАДА,	5-й,	
ТВІ,	СІТІ,	УТР,	КРДТРК,	24-й,	UBR.	Вийшли	
в	ефір	16	профспілкових	телепрограм	
«Час	країни.	Соціальні	аспекти».	Щомі-
сяця	на	каналі	ТВІ	виходить	телевізійна	
профспілкова	програма	«Ділова	кухня».
Тематичні	публікації,	аналітичні	статті	
та	актуальні	інтерв’ю	про	діяльність	
профспілок	виходять	у	центральних	
друкованих	ЗМІ:	«Урядовий	кур’єр»,	

«Голос	України»,	«Правда	України»,	
«Экономические	известия»,	«Комсо-
мольская	правда»,	«День»,	«Праця	
і	зарплата»,	«Профспілкові	вісті»,	
«Коммерсантъ	Україна»,	«Столичные	
новости»,	«Солидарность»	(Россия)…
На	радіо	транслюються	подієві	репорта-
жі	–	на	Українському	радіо	і	радіо	«Голос	
Києва»,	прямі	ефіри	на	FМ-станціях	«Ра-
діо	ЕРА»	та	ін.	В	інтернет-просторі	про-
водяться	інформаційно-роз’яснювальні	
кампанії.	У	2012	році	ФПУ	327	разів	
розмістила	власні	матеріали.	 
Проводяться	інтернет-конференції.
Газета	«Профспілкові	вісті»	постійно	вво-
дить	нові	інформаційні	рубрики,	активно	
співпрацює	з	журналістами	регіональної	

та	галузевої	преси,	дописувачами	–	проф-
спілковими	активістами.	Особливим	по-
питом	користуються	тематичні	спецвипус-
ки.	Оновлено	дизайн	і	формат	видання.
Модернізовано	офіційний	веб-портал	
ФПУ	www.fpsu.org.ua.

інФормаціЙна 
роБота 
ФпУ
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Одним	із	головних	завдань	у сфері  
культури є	підтримка	діяльності	
аматорських	колективів	та	окремих	
виконавців.	Високі	звання	«народний»	
і	«зразковий»	аматорський	колектив	
профспілок	України	отримали	1474	твор-
чих	аматорських	формування,	що	свід-
чить	про	високий	рівень	майстерності	
самодіяльних	колективів	профспілок.
255	осіб	нагороджено	почесним	зна-
ком	ФПУ	«За	досягнення	в	аматор-
ському	мистецтві».
організація роботи з оздоровлення  
та відпочинку дітей –	важливий	
напрям	соціальної	підтримки	
працівників-батьків.	

Улітку	2012	року	завдяки	організа-
ційній	та	фінансовій	участі	профспі-
лок	і	господарників	у	27	регіонах	
України	діяло	620	дитячих	оздоров-
чих	закладів.	На	їх	базі	оздоровлено 
понад 850 тис. дітей.
Фізкультурно-спортивна робота у	
профспілках	проводиться	за	активної	
участі	всеукраїнських	фізкультурно-
спортивних	товариств	«Спартак»,	
«Україна»	та	«Колос».
Організацію	та	проведення	фізкуль-
турно-спортивних	заходів	здійсню-
ють	понад 12 тис. штатних фізкуль-
турних працівників на базі 21 тис. 
спортивних споруд. 

Завдяки	підтримці	профспілок	
у	дитячо-юнацьких	спортивних	
школах	займаються	близько	180 
тис. юних	спортсменів.	У	2011–2012	
роках	вдалося зберегти систему 
фінансування понад 650 спортив-
них шкіл за	участі	Фонду	соціально-
го	страхування	з	тимчасової	втрати	
працездатності,	а	31	жовтня	2012	
року	за	сприяння	ФПУ	Уряд	прийняв	
спеціальне	рішення	про	подаль-
ший	розвиток	дитячо-юнацького	та	
резервного	спорту.

На	ХХХ	літніх	Олімпійських	іграх	2012	
року	19	вихованців	фізкультурно-
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спортивних	товариств	«Україна»,	
«Спартак»,	«Колос»,	які	мають	проф-
спілкове	коріння,	стали	чемпіонами	
та	призерами.	Золоті	медалі	здобули	
Яна	Дементьєва,	Анастасія	Коженко-
ва,	Катерина	Тарасенко	(веслування),	
Яна	Шемякіна	(фехтування),	Василь	
Ломаченко	та	
Олександр	Усик	
(бокс).	ФПУ	нагоро-
дила	олімпійців-
медалістів	без-
коштовними	
путівками	в	оздо-
ровчі	профспілкові	
заклади.	
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Майновий	комплекс	ФПУ	складається	
з	18	унітарних	підприємств	прямого	
підпорядкування	та	5	господарських	
товариств.
Оздоровчі	та	туристичні	заклади	здій-
снюють	системне	обслуговування	пра-
цівників	і	членів	їх	сімей,	малозабез-
печених	верств	населення	і	є	єдиними	
доступними	для	трудящих	закладами	
санаторно-курортного	призначення	в	
регіонах	України.	Доходи	акціонерних	
товариств	за	9	місяців	2012	року	скла-
ли	1137,9	млн	грн,	що	на	193,8	млн	
грн	перевищує	показник	2011	року	(за	
рахунок	зростання	надходжень	до	бю-
джетів	ПрАТ	«Укрпрофоздоровниця»	
(+189,1	млн	грн)	та	ПрАТ	«Укрпрофтур»	
(+5,6	млн	грн)).	За	9	місяців	2012	року	

у	закладах	системи	ПрАТ	«Укрпрофоз-
доровниця»	оздоровлено	близько	
300	тис.	осіб,	що	на	11%	більше,	ніж	у	
минулому	році.	Обсяг	витрат	на	поліп-
шення	основних	фондів	(капітальних	
інвестицій)	по	системі	загалом	склав	
57,4	млн	грн.
Сумарний	дохід,	отриманий	ПрАТ	
«Укрпрофтур»	за	9	місяців	2012	року,	
становить	123,4	млн	грн,	що	на	8,5	
млн	грн,	або	7,4%,	перевищує	запла-
нований	показник.	Порівняно	з	ана-
логічним	періодом	2011	року	зведені	
доходи	зросли	на	5,6	млн	грн.
Загалом	майновий	комплекс	ФПУ	за	9	
місяців	2012	року	отримав	прибуток	у	
сумі	43,4	млн	грн	(при	запланованих	
53,7	млн	грн).	Загальний	результат	ді-

яльності	перевищив	показник	2011	
року	на	7,9	млн	грн,	або	22,2%.
Із	початку	2012	року	спостерігаєть-
ся	позитивна	динаміка	вирішення	
судових	спорів	на	користь	ФПУ	за	
позовами	органів	прокуратури	
в	інтересах	Фонду	державного	
майна	України,	що	свідчить	про	
відсутність	тиску	з	боку	органів	
влади	та	налагодження	відносин	
між	державою	та	профспілками.
Зберігається	позитивна	динаміка	
фінансово-господарсь	кої	діяль-
ності	суб’єктів	господарювання,	
закладена	фундаментальна	
основа	поліпшення	фінансово-
економічної	ситуації	в	наступному	
році	не	менш	ніж	на	50%.
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У	2012	році	ФПУ	вперше	ско-
ристалася	своїм	спеціальним	
консультативним	статусом	при	
Економічній	і	соціальній	раді	
ООН	(ЕКОСОР),	направивши	
своїх	представників	на	50-ту	
сесію	Комісії	ООН	із	соціального	
розвитку,	засідання	Комісії	ООН	
зі	становища	жінок,	Конферен-
цію	ООН	зі	сталого	розвитку	
Ріо+20.	Керівник	ФПУ	виступив	
з	трибуни	найвищого	міжнарод-
ного	соціального	форуму	ООН.	
У	червні	під	час	101-ї	сесії	Між-
народної	конференції	праці	
підписано	Національну	програму	
гідної	праці	разом	із	соціальними	
партнерами	та	МОП.	У	докумен-

ті	йдеться	про	спільні	
дії	Уряду,	профспілок	і	
роботодавців	за	сприяння	
МОП	у	вирішенні	актуаль-
них	проблем,	пов’язаних	
із	зростанням	економіки,	
підвищенням	рівня	за-
йнятості	і	реалізацією	права	
трудящих	на	гідну	працю.
На	новий	рівень	вийшла	
співпраця	з	представництвом	
Фонду	ім.	Фрідріха	Еберта,	у	
2012	році	проведено	15	заходів	
за	фінансування	Фонду.
Протягом	2012	року	свою	
кваліфікацію	за	кордоном	
підвищили	понад	75	профспіл-
кових	активістів.
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