
ВНУТРІШНЬОСПІЛКОВА,
ОРГАНІЗАЦІЙНА

ТА ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА

Відповідальний працівник:
ДЕГРИК Ірина Миколаївна
завідувач відділу
з питань організаційної
та інформаційної роботи
тел./факс (044) 288-14-29

Неможливо виконати всі завдання та задачі профспілки си-
лами невеликої групи людей, зміцнення профспілки залежить
від спільних зусиль та взаємодопомоги, люди хочуть бути час-
ткою важливої справи та вносити свою лепту.

Профспілко-
вий рух за останні
десять років що-
року втрачав по-
над мільйон чле-
нів. За даними со-
ціологічних дослі-
джень, членами
профспілок є нині
трохи більше 21%
громадян України.
За даними ООН,
лише 12% робочої
сили було об'єднано у профспілки у Франції, 16% - в Іспанії,
17% - у США, 26% - у Швейцарії, 42% - у Великій Британії.

Причинами цього є:
• скорочення кількості робочих місць,
• перетікання робочої сили у підприємницький сектор на

малі, приватні підприємства, у фермерські господарства.
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• спостерігається
й вихід з профспілок
внаслідок розчару-
вання у їхній спро-
можності належним
чином захистити лю-
дину, яка опинилася
у складних життєвих
умовах.

Але слід зазна-
чити, що протягом

звітного року наша профспілка зберегла єдність та структуру.
У ІІ півріччі прийнято на профспілковий облік дві первинні
профспілкові організації: Стоматологічної поліклініки № 1 Шев-
ченківського району та Київського міського дитячого діагнос-
тичного центру.

Профспілкове членство на кінець звітного року (01.01.2012)

Кількість первинних профорганізацій
в них обрано:
- профкомів
- профорганізаторів

Кількість штатних працівників профкомів
В т.ч. звільнених голів профкомів
Всього працівників

із них членів профспілки
Профкоми навчальних закладів
Всього профкомів
Кількість штатних працівників

в т.ч. звільнених голів профкомів
Загальна кількість студентів

із них членів профспілки
Непрацюючих пенсіонерів,
які перебувають на профспілковому обліку
Всього членів профспілки

Із них:
- жінок
- молоді до 35 років

Всього первинних профорганізацій
Вибуло із профспілки за власним бажанням

2010

377

273
108

37
16

80951
75357

4
1
-

13011
11968

28
87353

67131
33448

381
833

2011

366

268
98
34
15

80624
74621

4
1
-

13131
12078

13
86712

69563
32956

370
359
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Все більше гро-
мадян звертаються
до профспілки. Тому
успіх залежить від
ініціативи, принци-
повості та компетен-
тності профспіл-
кових активістів.
Профспілковий
лідер - повинен
бути висококвалі-
фікованим спеціа-

лістом, компетентним у правових питаннях, знати напрям-
ки реформування галузі, бути досвідченою та чуйною
людиною.

Профспілковий
актив Київської місь-
кої профспілки пра-
цівників охорони
здоров'я включає:

370 голів проф-
комів та профоргані-
заторів.

Майже всі вони
працюють на гро-
мадських засадах.

Тільки 34 звільнених профспілкових працівники,
в тому числі 15 голів профкомів

Серед голів профкомів:
один член-кореспондент Національної академії медич-

них наук України;
п'ять професорів;
вісім докторів наук;
сім кандидатів медичних наук;
вісім заслужених лікарів.
Більшість голів профкомів мають вищу медичну освіту.
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Київська міська
профспілка праців-
ників охорони здоро-
в'я була нагороджена
8 Почесними грамо-
тами та дипломами
Міністерства охоро-
ни здоров'я України,
Федерації профспі-
лок України, Київ-

ської міської ради профспілок, об'єднанням директорів ВНЗ
1-2 рівнів акредитації.

За 2011 рік нагороджено профспілковий актив:

Нагрудним знаком ФПУ
«Заслужений працівник профспілок» 1
Нагрудним знаком ФПУ «Профспілкова відзнака» 1
Нагрудним знаком ФПУ «Соціальне партнерство» 2
Почесною грамотою ЦК профспілки 10
Грамотою Київської міської ради профспілок 20
Нагрудним знаком КМППОЗ
«Профспілкова відзнака» 14
Почесною грамотою Київської міської
профспілки працівників охорони здоров'я 308

Всього 356
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Робота із соціальними партнерами
Участь у зустрічах профактиву з віце-прем'єр-міністром Ук-

раїни С. Л.Тигіпком щодо запровадження пенсійної реформи -
було передано інформацію та звернення Київської міської проф-
спілки працівників охорони здоров'я (січень, березень).

Надання інформації та робота з депутатами Верховної Ради
України: брали участь у парламентських слуханнях з питань
охорони здоров'я.

Участь у нарадах Київської міської ради, КМДА,
НАМН, МОЗ, ГУОЗ, профспілкових органах - 88.
В тому числі по проблемах галузі охорони здоров'я - 34.

Київська міська
рада - робота з голо-
вою постійної комісії
з гуманітарних пи-
тань Шлапак А. В.,
участь у засіданнях
комісії, надання ін-
формації депутатам
Блоку В. Кличка. На-
дано телеграми на
адресу Київради про
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виконання угоди в пункті надання медпрацівникам надбавок за
складність і напруженість у роботі (зачитані під час засідання
сесії Київради).

Київська міська державна адміністрація - зустріч з
головою КМДА О. П. Поповим, надання інформації та прове-
дення спільної наради з головою КМДА О. П. Поповим «Стра-
тегія Києва до 2025 року. Сектор охорони здоров'я» (05.07).

Участь у засіданнях робочої групи по житлово-комунальних
тарифах у КМДА (перший заступник голови Мазурчак О.В.).

Міністерство охорони здоров'я -участь у засіданні колегії,
надання інформації, листування щодо проблем галузі, внесен-
ня пропозицій, зустріч з міністром охорони здоров'я та надан-
ня наших пропозицій щодо соціально-економічного захисту
медпрацівників.

Головне управління охорони здоров'я - участь у всіх за-
сіданнях колегії ГУОЗ. Укладено та підписано Галузеву угоду з
Головним управлінням охорони здоров'я, проведено спільні за-
ходи: підсумкову колегію, спільне засідання Пленуму проф-
спілки та колегії ГУОЗ.

Кординаційна рада головних лікарів м. Києва - участь у
нарадах, проведення спільних заходів.
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У 2011 р. проведено:
Засідань Президії ради профспілки
Пленумів ради
Розглянуто питань

11
2

56

II Пленум

лранншикм

Пленуми ради профспілки
11 травня 2011 р. відбулося засідання ІІ Пленуму ради проф-

спілки, в якому взяли участь голова постійної комісії Київ-
ради А. В. Шлапак,
начальник ГУОЗ
Р. О. Моісеєнко,
голова Координа-
ційної ради голов-
них лікарів С. О.
Риков, на тему:
«Соціально-еконо-
мічний захист пра-
цівників закладів,
підпорядкованих
Головному управ-
лінню охорони здоров'я, в рамках соціального діалогу між проф-
спілкою та київською міською владою».

У роботі спільного засідання взяли участь близько 300 осіб.

Ш В ж

1
ш
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15 грудня 2011 р. відбувся
III Пленум профспілки «Роль ви-
борних органів профспілки в ре-
алізації статутних цілей і завдань
Київської міської профспілки пра-
цівників охорони здоров'я».

В роботі Пленуму брали
участь члени ради профспілки та
почесні гості.

Засідання Президії ради профспілки
Відбулося 11 засідань

Президії ради профспілки,
на яких розглянуто 56 пи-
тань, в тому числі такі:

1. Про звернення проф-
спілок до Президента Украї-
ни, Голови ВРУ, прем'єр-
міністра щодо зауважень до
пенсійної реформи.

2. Про звернення проф-
спілок щодо підвищення тарифів на комунальні послуги.

3. Про запровадження системи «Лікарняна каса в м. Києві»
та ставлення до неї профспілки.

4. Про основні питання для розгляду та основні заходи
профспілки у 2011 р.

5. Про аналіз роботи міської ради профспілки працівників
охорони здоров'я з листами, заявами та скаргами членів проф-
спілки за 2011 р.

6. Про виконання профбюджету та кошторис на 2011 р. Про
затвердження штатного розпису апарату міської ради проф-
спілки.

7. Про стан виконання колективних договорів в УОЗ, досвід
переможців міського конкурсу «Кращий колективний договір-
2010 р.».

8. Про підготовку до підсумкової колегії ГУОЗ.
9. Про стан охорони праці та умови роботи працівників у

рентгенологічній службі столиці.
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10. Про статистичні звіти первинних профспілкових орга-
нізацій.

11. Про проведення спортивних змагань у рамках Спарта-
кіади 2011 р.

12. Про проведення огляду-конкурсу на кращу постановку
роботи з медично-господарської діяльності в закладах сімей-
ної медицини.

13. Про направлення звернення профспілки до О. П. Попо-
ва щодо стану справ в охороні здоров'я м. Києва та про со-
ціальний захист медпрацівників.

14. Про проведення конкурсів «Краща медична сестра
2011 р.».

15. Про оздоровлення дітей медичних працівників влітку
2011 р. та дислокацію дитячих оздоровчих закладів, терміни та
кількісний склад на період літнього оздоровлення дітей медич-
них працівників у 2011 р.

16. Про прийняття на профспілковий облік ППО Київсько-
го міського центру екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф.

17. Про проведення конкурсів «Кращий лікар 2011 р».
18. Про організацію внутрішньоспілкової роботи та вико-

нання статутних норм первинними профспілковими організа-
ціями. «Кодекс профспілкового працівника».
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На Президії ради профспілки
заслуховувалися членські організації з питань:

Про виконання
колективних дого-
ворів, досвід роботи
профкомів з питань
укладання колектив-
них договорів, про
роботу амбулаторій,
про стан реформу-
вання галузі охорони
здоров'я у Дніпров-
ському районі.

В 2011 році проведено засідання комісій:
• комісії з питань соціаль-

но-економічного захисту
членів профспілки

• комісії з питань вивчен-
ня досвіду роботи та рефор-
мування галузі охорони
здоров'я

• комісії з питань моло-
діжної політики

• комісії з питань охорони
праці.

Навчання профактиву
• Проводилися навчання профактиву за окремою програ-

мою курсу «Основи профспілкової роботи» згідно із планом.
• Проведено семінари для бухгалтерів та скарбників проф-

комів.
• В січні відбулося виїзне засідання президії та семінар

голів ППО «Соціально-економічне партнерство в регулюванні
трудових і соціальних відносин».

• Брали участь у семінарах та конференціях: з обговорен-
ня проекту трудового кодексу, форумі «Державна медицина кра-
ща за приватну?»
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• Участь у
засіданні круг-
лого столу з ре-
формування
охорони здоро-
в'я (Україн-
ський інститут
стратегічних
д о с л і д ж е н ь
МОЗ України) -
випущено ме-
тодичний по-
сібник.

Проведено семінарів для профактиву
Організовано семінар для медичних сестер
Всього пройшли навчання

б
1

280 осіб.

Зустрічі у колективах
Було проведено зустрічі з профактивами установ охорони

здоров'я (всього 53), в тому числі:
• Інституту нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН

України.
• Поліклініки № 1 Солом'янського району.
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КМКЛ № 4.

ЦРП Солом'янського району.
Поліклініки № 1 Деснянського району.
Амбулаторії сімейного лікаря «Биківня».
Лікарні для вчених НАН України.
Поліклініки № 2 Голосіївського району.
Амбулаторії сімейного лікаря Дарницького району.
Поліклініки сімейного лікаря «Русанівка».
КМКЛ № 2.
Київської міської дитячої інфекційної лікарні.
Дитячої клінічної лікарні № 9 Подільського району.
Київського медичного коледжу № 3.
Стоматологічної поліклініки Дніпровського району.
Дитячої поліклініки Оболонського району.
Національної медичної академії післядипломної освіти.

• Київської міської студентської поліклініки.
• Олександрівської клінічної лікарні.
• ДОЗ «Лісова Поляна» КМДСКМО.
• Амбулаторій Солом'янського, Дніпровського, Шевченків-

ського, Дарницького, Оболонського, Печерського районів.
Проведено контроль ведення документації в ОППО УОЗ ра-

йонів та ППО міських установ.
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Конкурси

Рада профспілки провела
галузевий конкурс та брала
участь у міському конкурсі на
кращий колективний договір;

• КП Київська міська
стоматологічна поліклініка
посіла 1 місце.

• ДУ «Інститут гемато-
логії та трансфузіології АМН
України» - 2 місце.

Рада профспілки
була ініціатором прове-
дення конкурсів у райо-
нах та в установах охо-
рони здоров'я «Кращий
лікар - 2011»; за під-
сумками конкурсів були
визначено переможців,
які отримали Почесні
грамоти профспілки та
премії - 27 осіб.
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Конкурс «Краща медична сестра - 2011» нагороджено пе-
реможців - 41 особа.

Рада профспілки брала участь в організації Всеукраїнського
конкурсу професійної майстерності серед студентів медичних
коледжів України та була нагороджена Подякою Міністерства
охорони здоров'я, конкурс проводився на базі Київського ме-
дичного коледжу ім. П. І. Гаврося.

Переможці міського конкурсу серед медичних сестер Ірина
Миколаївна Ісаєва - медична сестра-анестезист операційно-
го відділення ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова
АМН України» та Юлія Юріївна Литвиненко - медична сес-
тра-анестезист відділення анестезіології та інтенсивної терапії
Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2 (нині студентка
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця)
взяли участь у Всеукраїнському конкурсі медичних сестер «Ес-
кулап-професіонал» у м. Рівне та отримали дипломи учасниць.

Проведено заходи:

Виступи в ЗМІ
Проведено спортивних змагань з волейболу,
футболу, настільного тенісу, шахів, шашок,
кульової стрільби

Взяло участь (осіб)
Проведено виступів художньої самодіяльності
Проведено масових заходів

Взяло участь (осіб)
В тому числі:
Святкові дійства для медпрацівників

Взяло участь (осіб)
Відвідування цирку

Взяло участь (осіб)
Новорічні вистави для дітей

Взяло участь (осіб)
Оздоровлено дітей медичних працівників
Надано фінансової допомоги установам
Надано матеріальної допомоги (особам)

6

14
550

5
34

5420

3
3300

2
1610

23
9493
1967

6
117
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• Направлено листів на адреси інших організацій та уста-
нов - 345, в тому числі: на адресу Верховної Ради України, Ка-
бінету Міністрів, Міністерства охорони здоров'я, Київської
міської ради, Київської міської державної адміністрації, щодо
соціально-економічного захисту медичних працівників.

• 6 телеграм
на адресу Київської
міської ради та
КМДА.

• На адресу ра-
ди профспілки на-
дійшло 432 листи.

• На особисто-
му прийомі голови
ради було понад 300
осіб, більшість з пи-
тань трудового зако-
нодавства, надання
матеріальної допомоги, поліпшення житлових умов.

• Рада профспілки випустила збірник «Інформація про ро-
боту ради профспілки за 2010 рік».
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• Продовжується ви-
пуск газети «Медик сто-
лиці» (11 номерів).

• Підготовлено про-
ект «Кодексу проф-
спілкового працівника»
(профспілкового акти-
віста).

• Випущено додаток
до Інформаційного
вісника для НМАПО
ім. П. Л. Шупика.

• Підготовлено бро-
шуру «Реформування
сфери охорони здоров'я
в Україні: організацій-
не, нормативно-правове
та фінансово-економіч-
не забезпечення».

• Працює інформа-
ційний сайт проф-
спілки.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
ЗАХИСТ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ.
СПОДІВАННЯ НА ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ

Відповідальний працівник:
КОВАЛЬ Віталій Петрович -
завідувач відділу із
соціально-економічних питань
тел. (044) 288-07-24

Про охорону здоров'я та її працівників у нашій державі зга-
дують у двох випадках - під час виборів та спалаху епідемій.
Виборчі перипетії останніх років зробили медицину розмінною
монетою політиків, але жодного разу влада не забезпечила га-
лузь належним фінансуванням та не подбала про її працівників,
фактично змушуючи виживати за рахунок власних ресурсів -
керуючись жорсткими правилами економії; і необхідно подя-

кувати головним лікарям та
працівникам установ, які збе-
регли мікроклімат у колекти-
вах та продовжували надавати
медичну допомогу в таких
складних умовах.

В цьому аспекті ключові
питання, яким профспілка
приділяє максимальну увагу, -
це питання виконання зако-
нодавства в частині повно-
цінної організації медичної
допомоги та її фінансування,
питання оплати праці, робота
з кадрами.

28



ж*

За часів Незалеж-
ності в Україні змі-
нилося 16 міністрів
ОЗ, які час від часу
намагалися рефор-
мувати галузь, але,
на жаль, - результа-
ти, як кажуть, «на
лице» - пацієнти та
медики не відчули
позитивних змін.

Нинішня спроба реформувати галузь без фінансового за-
безпечення приречена на провал, і профспілку непокоїть той
факт, що є потуги зруйнувати всю систему, яка працює, а на-
томість створити нове, не знаючи як і не маючи фінансового
підґрунтя.

Ризики, що виникають в ході реформування - а це три «на-
ріжних камені»: перший - відсутність належного фінансуван-
ня (не тільки на оплату праці, а й на інші статті видатків), дру-
гий - кадрова криза, третій - застаріле і морально зношене
обладнання, яке потребує повної модернізації, - провокують зро-
стання напруги у трудових колективах галузі; ці протестні на-
строї можуть призвести до непередбачуваних наслідків.

Відповідно до висновку Головного експертного управління
ВР Закон України «Про порядок проведення реформування
системи охорони здоров'я» в такому варіанті є недосконалим -
не має чітко прописаного механізму та фінансового забезпе-
чення.

Очільники столиці дослухалися до заперечень профспілки з
цього приводу і, на нашу думку, уважно проаналізували висно-
вок та не стали впроваджувати реформу в столиці в цілому,
а вирішили запровадити експереимент у двох районах столиці -
Дарницькому та Дніпровському.

На жаль, депутати Київради, проголосувавши за впрова-
дження експерименту у столиці, не вирішили питання фінансу-
вання, цим самим переклали впровадження цього процесу на
керівників закладів, за рахунок власних ресурсів.
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Профспілка у питаннях соціально-економічного захисту
спілчан максимально використовує механізм соціального діа-
логу - взаємодію з органами державної влади та розвиток со-
ціального партнерства.

_и

_] 1

Саме на засадах соціального партнерства та соціального діа-
логу розвиваються стосунки профспілки з НАМН України,
Міністерством охорони здоров'я України та КМДА.

В основі зазначеного партнерства лежить відповідні угоди.
В Регіональній угоді, укладеній на 2010-2011 рр. між Київською
міською державною адміністрацією та Київською міською ра-
дою профспілок, та Галузевій угоді, укладеній на 2010-2012 рр.
між Головним управлінням охорони здоров'я та Київською
міською профспілкою працівників охорони здоров'я, праців-
никам закладів охорони здоров'я передбачено виплату надба-
вок за складність і напруженість у роботі (до 50% посадового
окладу) та надання матеріальної допомоги до Дня медичного
працівника (один посадовий оклад).

Однак, не зважаючи на це, гарантії відповідно до актів со-
ціального партнерства виконуються не в повному обсязі.

Питання оплати праці медиків постійно були в центрі уваги
та розглядалися на засіданнях президій і з ініціативи профспілки
порушувалися під час зустрічей з першими особами держави
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та міста, на засіданнях у голови КМДА,
на гуманітарній комісії Київради, ко-
легіях ГУОЗ.

Про невиконання пунктів Регіональ-
ної угоди в частині оплати праці проф-
спілка медиків постійно ставить до
відома Київську міську раду профспі-
лок і закликає до дієвого реагування.

Голова Київської міської ради проф-
спілки працівників охорони здоров'я
Канаровська Л. В. протягом 2011 р.
неодноразово зустрічалася з головою

КМДА Поповим О. П. та начальником ГУОЗ Мохоревим В. А.
Основне питання зустрічей - належне фінансування уста-

нов та підвищення рівня зарплати працівників галузі.
На жаль, останнім часом влада взяла за правило порушува-

ти домовленості, викладені в актах соціального партнерства, і
це веде до того, що систематично приймається з порушенням
принципів та норм права головний фінансовий документ дер-
жави - Державний бюджет України.

Ні Уряд, ні Верховна Рада не дотримувалися як вимог 49-ї
статті Конституції України, так і Основ законодавства України
про охорону здоров'я щодо належного фінансування галузі.

Результат - галузь фінансується на 40% від потреби і заробіт-
на плата в охороні здоров'я втратила свою мотивуючу та від-
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творювальну
функції. За її
рівнем галузь
десятиліттями
посідає перед-
останнє місце
серед інших
галузей еконо-
міки.

Співвідно-
шення між рівнем зарплати медиків та прожитковим мініму-
мом - мізерне. Такий стан речей є неприйнятним. Адже питан-
ня оплати праці працівників охорони здоров'я - це питання
гідності наших спілчан!

Співвідношення між середньою зарплатою медиків
та прожитковим мінімумом

5,95

о

1 9 9 0 1 9 М

І молодший персонал середній персонал Ппікарі

В цьому аспекті за наполяганням профспілки Уряд прийняв
постанову від 11 травня 2011 р. № 524, відповідно до якої
з 1 січня 2012 р. медичним і фармацевтичним працівникам дер-
жавних та комунальних закладів виплачується допомога
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на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання
основної щорічної відпустки.

Задля отримання повної та достовірної інформації стосов-
но нарахування та виплати заробітної плати в установах проф-
спілка щоквартально отримує інформацію безпосередньо з уста-
нов столиці про розмір середньої зарплати та порушення у
виплаті і потім розглядає зазначені питання на засіданні Пре-
зидії.

Таблиця
Заробітна плата по галузях господарства та співвідношення

середньої зарплати галузі охорони здоров'я й середньої
по Києву та прожиткових мінімумів за 2005-2011 рр.

Середня зарплата 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
березень

по Києву
у промисловості
В о с в і т і

в охороні здоров'я

1377 1729,11 3038,06 3074 3133
1196 1550,59 2518,65 2628
926 1168,88 2207,26 2180
661 869,42 1760,43 1663

3133
2708
2296
1701

3431
3170
2668
2160

3894
3745
2854
2205

5 4 % 62,9% 56,6%

669
роні
2,37

907
здоров'
2,38

960
я
2,29

% в охороні здоров'я від середньої по Києву
48% 50,2% 57,9% 54%

Прожитковий мінімум
453 496 568 669

Співвідношення з прожитковими мінімумами по охороні
1,45 1,75 3,09 2,48

В питаннях оплати праці відділ з соціально-економічних
питань тісно співпрацює із заступником начальника Головного уп-
равління охорони здо-
ров'я Матюшко Є. М.

У 2011 р. видатки
на заробітну плату
медиків складали
1340,7 млн грн. і по-
рівняно з минулим
роком зросли на
113,6 млн грн. Рі-
шенням сесії Київ-
ської міської ради від
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30.12.2010 № 573/
5385 «Про бюджет
міста Києва на 2011
рік» (з урахуванням
змін, внесених рі-
шеннями сесії Київ-
ради від 24.02.2011
№ 55/5442 та від
28.04.2011) в бюдже-
ті м. Києва на 2011 р.
у обсязі видатків на
заробітну плату (з на-

рахуваннями) передбачено кошти на стимулювання праці пра-
цівників закладів охорони здоров'я в сумі 180,5 млн грн., що
дало можливість встановити надбавки за складність і напруже-
ність у роботі працівникам закладів охорони здоров'я до річно-
го посадового окладу в середньому на 14,3%.

14.07.2011 р. прийнято рішення Київради щодо виділення з
міського бюджету 59,4 млн грн. на виплату премій медичним
працівникам.

За рахунок дотації з державного бюджету виділено додатко-
во 22,3 млн грн. на підвищення оплати праці медичних праців-
ників з 1 липня 2011 р. у відповідності до прийнятої Урядом
постанови від 11 травня 2011 року № 524.

Відповідно до
постанови КМУ від
16.02.2011 №123 «Про
деякі заходи щодо
підвищення престиж-
ності медичних праці-
вників, які надають
медичну допомогу
хворим на туберку-
льоз», з 1 липня 2011 р.
підвищено посадові
оклади від 30 до 60%
у зв'язку зі шкідливи-

. . . .

1

л
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ми та важкими умо-
вами праці та вста-
новлюється надбавка
за тривалість безпе-
рервної роботи у роз-
мірі від 40 до 60%
посадового окладу,
на що у бюджеті
було заплановано
7,2 млн грн.

Попри всі заві-
ряння міської влади
стимулююча надбавка у розмірі 50% протягом року не випла-
чувалася. Працівники закладів охорони здоров'я столиці отри-
мували надбавки за складність у роботі, розмір яких коливався
(в усіх установах по-різному, але максимальний розмір досягав
20% від посадового окладу).

Вперше за останні роки не було виплачено у повному обсязі
матеріальну допомогу в розмірі посадового окладу працівни-
кам закладів охорони здоров'я до професійного свята - Дня ме-
дичного працівника (працівники поліклінічної служби отрима-
ли оклад, а працівники стаціонарів - 200-300 грн.).

Таблиця
Середня заробітна плата по галузях господарства

м. Києва за 2011 р.

Місяць

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад

Київ

3453
3555
3894
3922
3861
4098
4171
4056
4072
4128
4168

Проми-

словість

3306
3366
3745
3621
3695
3790
3949
3939
3948
4004
3977

Освіта

2483
2687
2854
2785
2951
3426
3127
2669
3102
3058
3040

Охорона

здоров'я

2026

2059

2205

2273

2342

2924

2459

2377

2432

2538

2500
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У першому кварталі
2011 р. працівники за-
кладів охорониздоров'я

_ не отримували стиму-
^ 1 ^ І л ю ю ч и х надбавок, щ о

— ^Я І позначилось на рівні се-
іі^^З^^^Ш редньої зарплати, яка

складала у 2010 р. 2162
грн., а у січні та лютому
2011 р.-2000 грн. Що-
правда, міська влада

шляхом прийняття Київрадою вищеперерахованих рішень
віднаходила додаткові кошти, і рівень середньої зарплати у
травні склав 2342 грн., а у червні (з урахуванням виплат до Дня
медпрацівника) - 2924 грн.

Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я
зібрала інформацію з лікувально-профілактичних установ сто-
лиці стосовно розміру середньої заробітної плати за спеціаль-
ностями станом на 1.08.2011 р., яка коливається по стаціонарах
у лікарів від 2044 до 3054 грн., у медсестер від 1477 до 2200
грн., по поліклінічній службі - у лікарів від 2038 до 3095 грн.,
у медсестер від 1745 до 2310 грн.

За результатами ана-
лізу оплати праці пра-
цівників галузей еконо-
міки найгірша ситуація
сьогодні з медичними
працівниками (за рівнем
середньої заробітної
плати медицина знахо-
диться на передостан-
ньому місці): низький
рівень морального та
повна відсутність мате-
ріального задоволення від праці у сфері охорони здоров'я, не-
спроможність середньомісячної заробітної плати задовольняти
навіть першочергові потреби медичних працівників, слабка мо-
тивація до безперервної професійної освіти.
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Зокрема, породжує багато питань та викликає нерозуміння і
невдоволення медичних працівників відсутність єдиних підходів
в оплаті праці працівників бюджетних галузей.

Таблиця
Середня заробітна плата по галузях господарства

за 2001-2011 роки

Роки

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Київ

445
642
649
967
1180
1756
2540
3074
3133
3617
4168

проми-

словість

378
635
680
944
1272
1488
2235
2628
2708
3345
3977

освіта

303
389
420
611
862
1199
2156
2180
2296
2850
3040

охорона

здоров'я

207
282
339
446
608
823
1430
1683
1701
2199
2500

прожит.

мінімум

331
365
365
386
453
496
568
669
669
907
960

співвідн.

до прож.
мін. з/п в
охороні

здоров'я

0,63
0,77
0,93
1,15
1,34
1,66
2,52
2,51
2,54
2,42
2,60

У столичній медицині, в установах, підпорядкованих ГУОЗ
не виконується у повному обсязі спільний наказ Міністерства
охорони здоров'я України та Міністерства праці і соціальної
політики України від
5.10.2005 №308/519
«Про впорядкування
умов оплати праці
працівників закладів
охорони здоров'я та
соціального захисту
населення», який пе-
редбачає стимулю-
ючі надбавки за
складність, інтен-
сивність та напру-
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женість у роботі, і за
належного фінансу-
вання установи в ча-
стині фонду оплати
праці існує мож-
ливість медичному
працівнику отриму-
вати до двох окладів.

В умовах кадро-
вої кризи більшість
медпрацівників пра-
цює на 1,5 чи 2 став-

ки, при цьому, згідно із законодавством України про працю, вони
не можуть отримувати більше 50% від посадових окладів суміс-
них посад, таким чином, в ЛПЗ відбувається значна економія
фондів оплати праці, але навіть за такого стану справ праців-
ники галузі не отримують премій чи інших додаткових винаго-
род, що систематично проводиться в інших галузях (освіта,
комунальна сфера тощо). Фактично відбувається неприхована
експлуатація медпрацівників.

Існуючий стан справ у системі охорони здоров'я не може
утримати кадри, а тим більше сприяти залученню молоді, і як
наслідок, через відсутність мотивації до праці Україну залиша-
ють 6 тисяч лікарів.

У державі сього-
дні не вистачає
близько 49 тисяч
лікарів та 100 тисяч
медичних сестер. В
установах, підпоряд-
кованих ГУОЗ, не ви-
стачає близько 3 ти-
сяч лікарів та 4 тисяч
медсестер. Найбіль-
ше від нестачі кадрів
потерпають: Київська міська станція швидкої медичної допо-
моги (156 лікарів та 140 медсестер), фтизіатрична служба (46
лікарів), дільнична служба (близько 900 медичних працівників).
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40% працюючого персона-
лу - особи пенсійного віку.

З метою подолання кад-
рової кризи профспілка на-
полягає на запровадженні
на столичному рівні про-
грами забезпечення праців-
ників закладів охорони здо-
ров'я житлом за договором
найму (службовим житлом)
та гуртожитками.

Задля цього профспілка ініціювала внесення змін до доку-
мента, який регламентує перелік категорій працівників, що ма-
ють право отримувати службові квартири (приміщення).

У столиці запро-
ваджено програму
забезпечення жит-
лом за схемою 50/50,
яка, на жаль, не ви-
рішує проблемиу по-
вному обсязі, оскіль-
ки на сьогоднішній
день на квартирному
обліку за місцем про-
живання перебуває
1382 медичних пра-
цівники, які працю-

ють у закладах системи ГУОЗ та потребують поліпшення жит-
лових умов, але, враховуючи мізерний рівень заробітної плати
та вартість житла, більшість із них не може осилити оплату за
даною програмою.

Натомість є бажаючі, наші спілчани, працівники установ
НАМН України - але немає механізму такого отримання не пра-
цівниками системи ГУОЗ.

Оскільки у столиці функціонує 21 державна установа Ака-
демії медичних наук України, в яких нараховується 4,5 тисяч
ліжок, в них працює 24 тисячі працівників, що надають висо-
коспеціалізовану медичну допомогу, в тому числі і мешканцям
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столиці (за підрахун-
ками близько 50%
пацієнтів - кияни),
профспілка ініціюва-
ла розгляд питання
у КМДА стосовно
можливості отри-
мання працівника-
ми установ НАМН
України соціального
житла за схемою
50/50, які готові взя-

ти участь у цій програмі; наразі розглядається можливість підпи-
сання угоди про співпрацю.

Декілька слів про останні прийняті Урядом документи, які
профспілка уважно проаналізувала, і це дало привід засумніва-
тися в їхній доцільності та виваженості. Мова йде про поста-
нову від 14.11.2011 р. № 1184 щодо реорганізації державної СЕС
(передбачається скорочення 24 тисяч працівників) та Розпоря-
дження від 16.11.2011 р. №1191-р стосовно передачі до 1 січня
2012 р. вищих медичних навчальних закладів з МОЗ України
до МОН України (на столичному рівні це НМУ ім. О. О. Бого-
мольця).
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З цього приводу профспілка підготувала та направила лист
на адресу Прем'єр-міністра України Азарова М. Я. з викла-
денням своєї позиції і наполяганням скасувати зазначені доку-
менти.

Відділ соціально-економічного захисту та відділ охорони
праці в кінці 2011 р. розпочав роботу з комплексного обстежен-
ня установ НАМН України та МОЗ України з метою визначен-
ня показників діяльності, матеріально-технічної бази, умов
праці та оплати праці в установах. Результати даної роботи бу-
дуть заслухані на засіданні Президії ради на початку 2012 р.

Насамкінець необхідно зазначити, що влада як соціальний
партнер має виконувати у повному обсязі свої зобов'язання
відповідно до актів соціального партнерства, і кожний крок вла-
ди на шляху реформування столичної медицини повинен бути
виваженим та економічно обґрунтованим і мати під собою чітке
фінансування; і якщо очільники держави та міста не подума-
ють про тих, хто буде ці реформи втілювати в життя, а саме про
працівників закладів охорони здоров'я, то будь-які нововведення
не матимуть очікуваних результатів, як це вже траплялось ра-
ніше.
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КОНКУРС НА КРАЩИЙ
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР 2011 р.

Рада Київської
міської профспілки
працівників охорони
здоров'я, сповідую-
чи принципи соці-
ального партнерства,
на початку 2012 р.
підбила підсумки
традиційного щоріч-
ного конкурсу «Кра-
щий колективний до-
говір 2011 р.».

Конкурс на кращу постановку роботи із соціального парт-
нерства працівників та адміністрації - на кращий колективний
договір року - проводився серед чотирьох груп установ охоро-
ни здоров'я м. Києва:

- установи та науково-медичні центри МОЗ України;
- поліклініки, підпорядковані Головному управлінню охо-

рони здоров'я;
- лікарні та стаціонарні заклади підпорядковані Головно-

му управлінню охорони здоров'я;
- комунальні підприємства та інші заклади охорони

здоров'я.
Президія ради Київ-

ської міської профспілки
працівників охорони здо-
ров'я ПОСТАНОВИЛА:
визнати кращими колек-
тивні договори: ДУ «Нау-
ково-практичний медич-
ний центр дитячої кардіо-
логії та кардіохірургії МОЗ
України» (директор -Ємець І. М. Семененко Л. Б.
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Лобода Т. В. Васильєва Т. М.

«,

Валюк М. Д. Тичинська Т. П.

Подобрій В. І. Полкопіна Л. С.

заслужений лікар України,
д.м.н., професор Ємець
І. М., голова профкому -
Семененко Л. Б.), Націо-
нальної дитячої спеціалі-
зованої лікарні «Охматдит»
(генеральний директор -
к.м.н. Гладуш Ю. І., голова
профкому - Корнейчук
Н. П.), Київської міської
клінічної лікарні № 12 (го-
ловний лікар - заслужений
лікар України, к.м.н. Лобо-
да Т. В., голова профкому -
Васильєва Т. М.), Київської
міської клінічної лікарні
№ 9 (головний лікар - Ва-
люк М. Д., голова проф-
кому - Тичинська Т. П.),
Поліклініки № 1 Голосіїв-
ського району (головний
лікар - заслужений лікар
України Подобрій В. І., го-
лова профкому - Полкопі-
на Л. С.), Центральної ди-
тячої поліклініки Шевчен-
ківського району (голов-
ний лікар - Січкар В. І.,
голова профкому - Трач
О. М.), КП «Фармація» (ге-
неральний директор -
д.ф.н., професор Гудзенко
О. П., голова профкому -
Іванкевич С. І.), Київського
міського дитячого санатор-
но-курортного об'єднання
(генеральний директор -
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Сакали М. В., голова проф-
кому - Єпанчинцева А. М.);
нагородити профкоми цих
установ почесними грамо-
тами і грошовими премія-
ми у розмірі 2000 гривень.

Друге місце присудити
колективним договорам
Київської міської клінічної
лікарні № 3 (головний
лікар - заслужений лікар
України, к.м.н. Паламар Б. І.,
голова профкому - Васи-
левська М. А.), дитячої по-
ліклініки № 1 Дарницько-
го району (головний лікар -
Коляда О. О., голова проф-
кому - Веселовська З. В.);
нагородити профкоми
цих установ почесними
грамотами і грошовими
преміями у розмірі 1500
гривень.

Дипломом лауреата
конкурсу нагородити Київ-
ську міську клінічну лікар-
ню № 8 (головний лікар -

Сакали М. В. Єпанчинцева А. заслужений лікар України,

д.м.н. Пілецький А. М., голова профкому - Баренфельд О. І.)
з виплатою грошової премії у розмірі 1000 грн.

Гудзенко О. П. Іванкевич С. І.
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ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ

Відповідальний працівник:
КУБАНСЬКИЙ Сергій Анатолійович
завідувач відділу
з правових питань,
правовий інспектор праці
тел. (044) 235-48-89

У правовому полі 2011 рік розпочався під гаслом проведен-
ня реформ відразу майже у всіх сферах суспільного життя. Старт
реформ почався із перипетій із внесення змін до пенсійного за-
конодавства, а поступово реформи розгорнулись у всій со-
ціальній сфері та галузі охорони здоров'я зокрема.

Профспілка як організація, одним з першочергових завдань
якої, нарівні з захистом соціально-економічних прав та інте-
ресів працівників у питаннях оплати праці, докорінної зміни
умов праці, зайнятості, соціальних потреб, забезпеченням жит-
лом та організацією дитячого оздоровлення, є захист трудових
прав та інтересів медичних працівників, не залишилась осто-
ронь даної проблеми. Можливо, хтось не погодиться саме з та-
ким формулюванням, однак запровадження реформ дійсно ста-
ло створенням проблем, і не лише для членів профспілки, а й
практично для всіх громадян.

Показовим є те, що навіть на тлі новоприйнятого Закону
України «Про соціальний діалог в Україні» органи державної
влади при прийнятті основних законодавчих актів з питань ре-
формування пенсійної системи фактично проігнорували пози-
цію та вимоги профспілкової сторони.

Досить тривалий період часу велись переговори та дискусії
з приводу доцільності втілення пропонованих Урядом змін.
Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я
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неодноразово зверталась до Федерації профспілок України, Ка-
бінету Міністрів України та Міськпрофради щодо неможливості
прийняття урядового проекту закону про пенсійну реформу,
оскільки останній порушує не лише норми Конституції Украї-
ни, але й права та свободи громадян.

Незважаючи на пасивність у вирішенні цього питання з боку
ФПУ та Міськпрофради, профспілковий актив Київської міської
профспілки працівників охорони здоров'я неодноразово брав
участь у акціях протесту під стінами відділення Міжнародного
валютного фонду, будівлями Уряду та Верховної Ради України,
адміністрацією Президента України.

•
>

1 -

•••.
;

Всупереч всенародному супротиву та фаховим оцінкам,
зміни до пенсійного законодавства, на жаль, було прийнято.

Реформою було підвищено як страховий стаж, так і пенсій-
ний вік для жінок та окремих категорій службовців, що є не
лише не виправдано, а й узагалі ставить під загрозу можливість
реалізації громадянами права на пенсійне забезпечення, зважа-
ючи на тривалість та якість життя в Україні. Реформа фактично
не вирішила існуючих проблем з перерахунком пенсій і, найго-
ловніше, не збільшила рівень пенсійного забезпечення. Єди-
ним позитивом у ході реформи було збереження права медич-
них працівників на вихід на пенсію за вислугу років.
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Наступною непе-
ресічною подією
2011 р. було прий-
няття Верховною Ра-
дою України двох за-
конів: «Про внесення
змін до Основ зако-
нодавства України
про охорону здоро-
в'я щодо удоскона-
лення надання ме-

дичної допомоги» та «Про порядок проведення реформування
системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській,
Донецькій областях та м. Києві». І якщо перший нормативно-
правовий акт є доволі зрозумілим і націлений на вдосконален-
ня існуючої системи охорони здоров'я, то другий нормативно-
правовий акт викликав досить неоднозначні оцінки співвідно-
шення «необхідність прийняття - очікувана користь» навіть у
самому парламенті.

Погоджуючись із необхідністю реформування системи охо-
рони здоров 'я, слід зазначити, що даний Закон не повною мірою
відповідає вимогам, які ставляться до законів узагалі. Насам-
перед, треба зазначити, що закон як нормативно-правовий акт
вищої юридичної сили за своєю природою призначений для
регулювання найважливіших суспільних відносин шляхом вста-
новлення нормативних приписів, що дістало відображення у
відповідному рішенні Конституційного Суду України, який тлу-
мачить термін «закон» як «юридично цілісний і структурно
завершений нормативно-правовий акт, який приймається Вер-
ховною Радою України відповідно до її конституційних повно-
важень». Однак переважна більшість норм Закону за його
змістом і характером викладення схожа на положення дер-
жавної цільової програми. Такий характер цього Закону засвід-
чує і його назва.

Крім того, положення Закону недостатньо повно узгоджені
з чинними законами України. Зокрема, у частині, де йдеться,
що «центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
можуть створюватися як комунальні некомерційні підприєм-



ства або комунальні некомерційні установи», однак Цивільним
кодексом України існування вищезазначених організаційно-пра-
вових форм юридичних осіб не передбачено.

Згідно із Законом первинна медична допомога надається в
амбулаторних умовах за місцем проживання (перебування) па-
цієнта лікарем загальної практики - сімейним лікарем, що не
узгоджується з частиною першою статті 35 Основ законо-
давства України про охорону здоров 'я, якою визначено, що «пер-
винна лікувально-профілактична допомога подається переваж-
но за територіальною ознакою сімейними лікарями або інши-
ми лікарями загальної практики». Також норми Закону не узго-
джуються з окремими статтями Кодексу законів про працю
та Бюджетного кодексу України тощо.

Загалом весь Закон рясніє положеннями, які не наповнені
конкретним нормативним змістом, зокрема, не встановлюють
права і обов'язки учасників відповідних суспільних відносин,
що не узгоджується з природою закону як нормативно-право-
вого акта.

У зв'язку з цим профспілка неодноразово зверталася до
органів центральної виконавчої влади, профільного комітету
Верховної Ради та Центрального комітету профспілки праців-
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ників охорони здоров'я України з вимогою не допустити прий-
няття цього Закону та щодо виключення з «експерименту» сто-
лиці - м. Києва. Аналогічна позиція щодо неможливості при-
йняття Закону в такому вигляді була висловлена Головним науко-
во-експертним і юридичним управліннями самої Верховної Ради
України.

Однак Закон було прийнято, і він набрав чинності. Завдяки
проведенню плідного та конструктивного соціального діалогу
профспілки з Київською міською державною адміністрацією та
Київською міською радою, щоби не нашкодити існуючій сис-
темі охорони здоров'я, вдалося розповсюдити дію його норм та
залучити до експерименту лише 2 з 10-ти районів столиці - Дар-
ницький та Дніпровський.

Також необхідно зазначити, що у процесі реформи Верхов-
ною Радою України у першому читанні було прийнято законо-
проект № 7278 «Проект Закону про внесення змін до деяких
законів України щодо подання невідкладної допомоги особам,
які перебувають у небезпечному для життя і здоров'я стані»,
яким парламент мав намір зобов'язати лікувальні заклади об-
лаштовувати діагностико-детоксикаційні, реабілітаційні пала-
ти або відділення для осіб, які знаходяться у стані алкогольно-
го та наркотичного сп'яніння, щоб могло збільшити кількість
асоціального контингенту у лікувальних закладах та серйозно
ускладнити роботу медичних працівників.

Однак неможливо поєднати в одному приймальному
відділенні багато профільної лікарні прийом неврологічних, кар-
діологічних тяжких хворих та хворих на іншу соматику з осо-
бами у стадії алкогольного чи наркотичного сп'яніння, поведі-
нка яких може бути непередбачувана, крім того, у час, коли не
вирішено елементарні питання з охорони в лікарнях, а основ-
ною категорією працівників у них є жінки.

Заклади охорони здоров'я і так сповнені асоціального кон-
тингенту, а його збільшення призвело б до росту навантаження
на лікарів та погіршило умови роботи медичних працівників,
зумовило б відплив медичного персоналу, дефіцит якого вже
сьогодні є відчутним.

З метою недопущення прийняття законопроекту як закону в
цілому профспілка звернулася до голови профільного Комітету
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Верховної Ради України Т. Д. Бахтєєвої з вимогою втрутитись у
вирішення цього питання та навела переконливі аргументи.
Наслідком стало ініціювання Комітетом зняття пропонованого
законопроекту з розгляду, відповідно, профспілка зуміла відсто-
яти свої позиції.

На місцевому рівні профспілка активно відстоювала право
медичних працівників на працю та належні умови праці, на-
приклад, і у процесі реформування лабораторної служби міста.
Так, Головним управлінням охорони здоров'я КМДА було роз-
роблено проект Концепції створення централізованої клініко-
діагностичної лабораторії в Києві.

Занепокоєння профспілки викликав той факт, що можливість
реорганізації структурних підрозділів лікувально-профілактич-
них установ планувалося проводити з подальшим скороченням
чисельності або штату працівників. У зв'язку з цим профспілка
наполягла на необхідності передбачити у Концепції обов'яз-
ковість наступних гарантій працівникам:

- обов'язкове
проведення консуль-
тацій з профспілко-
вими комітетами
щодо заходів із запо-
бігання звільненням
чи зведення їхньої
кількості до мініму-
му та пом'якшення
несприятливих на-
слідків будь-яких
звільнень, згідно з
вимогами ст. 22 Зако-

ну України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяль-
ності»;

- у разі проведення централізації, прийняття працівників
до централізованої лабораторії з ліквідованих структурних ла-
бораторій лікувально-профілактичних закладів лише шляхом пе-
реведення;

- у разі неможливості працевлаштування працівників на
окремі посади до централізованої лабораторії або переведення
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на інші посади у ЛПУ, в яких вони працювали, у зв'язку з не-
відповідністю за фахом або спеціальністю, забезпечити проход-
ження курсів спеціалізації та/або підвищення кваліфікації за ра-
хунок коштів міського бюджету.

Також профспілкою було акцентовано увагу на тому, що ла-
бораторно-діагностичну діяльність не можна розглядати лише
у розрізі діяльності з надання послуг, оскільки проведення ла-
бораторних досліджень є складовою надання медичної допо-
моги, особливо якщо такі здійснюються за направленням ліка-
ря. Що, відповідно до діючої норми статті 49 Конституції Ук-
раїни та положень постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження переліку платних послуг, які надаються в держав-
них закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах
освіти» від 17 вересня 1996 р. № 1138, гарантовано як безоп-
латна послуга. Крім того, до ухвалення відповідних Законів Ук-
раїни про статус провайдерів медичних послуг, про соціальне
медичне страхування і т. ін., що могли б створити умови для
формування єдиного медичного простору, дане питання не лише
не врегульовано законодавчо, а й суперечить нормам статті 184
Кримінального кодексу України. Дана стаття визнає злочином
порушення права громадян на безоплатну медичну допомогу.

Концепцією був нечітко визначений і механізм взаємодії та
розподілу державного фінансування між лікувально-профілак-
тичними закладами, пропонованою централізованою лабора-
торією, приватними діагностичними закладами та пацієнтами,
що потребував додаткового нормативного регулювання. Так за
наслідками звернення профспілки до міської влади з зазначе-
ного питання Концепцію було направлено на доопрацювання.

Також тривалим та складним був процес узгодження позицій
профспілки та міської влади в питанні щодо не зміни умов праці
керівників закладів охорони здоров'я, у зв'язку з запроваджен-
ням з 2012 р. змін до Основ законодавства про охорону здоро-
в'я України та введення контрактної форми трудового догово-
ру для даної категорії працівників.

Профспілка послідовно відстоювала позицію, що примусо-
ве переведення головних лікарів з умов роботи за безстроко-
вим трудовим договором на контракт суперечить нормі ст. 58
Конституції України, якою визначено, що закони та інші нор-
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мативно-правові
акти не мають зво-
ротної дії в часі, крім
випадків, коли вони
пом'якшують або
скасовують відпові-
дальність особи. Та-
ким чином дані нор-
ми повинні стосува-
тись лише тих керів-
ників, яких уперше
буде прийнято на посади після 1.01.2012 р. В ході соціального
діалогу саме такої згоди і було досягнуто.

Таким чином, контрактна форма трудового договору у сто-
лиці застосовуватиметься лише до керівників лікувальних закла-
дів та установ, які будуть прийняті на посади вперше, почина-
ючи з 2012 р.

Профспілкою постійно надавалась допомога як первинним
профспілковим організаціям, так і самим закладам охорони здо-
ров'я. Так, наприклад, профспілці вдалося знайти необхідні
аргументи та переконати Міністерство охорони здоров'я Украї-
ни у відміні власного наказу про ліквідацію Клінічної лікарні
нафтопереробної промисловості України до вжиття консульта-
тивних процедур та погодження будь-який дій у цьому питанні
із самою профспілкою.

На локальному рівні надання індивідуальної правової допо-
моги членам профспілки традиційно відділ з правових питань
проводив роботу з громадського контролю за дотриманням ро-
ботодавцями законодавства про працю, роботу щодо належно-
го захисту трудових і соціально-економічних прав, гарантій та
інтересів медичних працівників - членів профспілки.

Відповідальні працівники відділу систематично не лише
проводили моніторинг виконання чинного галузевого законо-
давства України, але й надавали консультації з правових пи-
тань, вели правороз'яснювальну роботу, надавали допомогу у
складанні позовних заяв та інших процесуальних документів,
представляли інтереси членів профспілки у судах, брали участь
у виїзних засіданнях апарату Ради до закладів охорони здоро-
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в'я міста, допомагали провадити роботу з ведення соціального
діалогу з органами виконавчої влади та місцевого самовряду-
вання щодо поліпшення соціально-правового становища медич-
них працівників.

Всього у 2011 р. відділом надано більше 1,5 тисячі консуль-
тацій з питань трудового законодавства та права соціального
забезпечення, повноважень виборних органів профорганізацій
та фінансової діяльності профспілок, основних засад діяльності
профорганізацій та соціального партнерства між первинними
профспілковими організаціями й роботодавцями. Відділ роз-
глянув 187 письмових звернень членів профспілки з правових
питань за якими здійснено заходи реагування, в тому числі з
виїздом спеціалістів міськради в заклади та установи охорони
здоров'я.

Аналіз проведеної роботи дає змогу виокремити із загаль-
ної кількості отриманих звернень найтиповіші, згрупувати їх
за родовими ознаками та співвіднести:

робочий час та час відпочинку - 11%;
оплата праці - 19%;
звільнення та переведення - 10%;
житлове забезпечення - 6%;
охорона праці - 10%;
праця жінок - 1%;
пенсійне забезпечення - 40%;
інше - 3%.
Найпоширенішими серед підстав для звернень до відділу з

правових питань були зміни до пенсійного законодавства Ук-
раїни, що спричинило масові звернення членів профспілки, з
числа працюючих пенсіонерів, за правовою допомогою з пере-
рахунку у судовому порядку пенсій за віком з урахуванням стра-
хового стажу. Всім заявникам було надано допомогу у оформ-
ленні позовних заяв та подано позови за адміністративною
юрисдикцією. Така робота надала змогу окремим заявникам
здійснити перерахунок своїх пенсій за рішенням судів першої
інстанції, а за окремими позовами справи слухаються і досі в
апеляційному провадженні.

Значна кількість звернень також стосувалась питань підви-
щення рівня оплати праці, правильного нарахування й виплати
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стимулюючих та ком-
пенсуючи надбавок,
незаконних звільнень
і переведень праців-
ників, реалізації права
на відпочинок та вчас-
ного надання щоріч-
них відпусток тощо.

Працівники апара-
ту ради намагалися
вчасно реагувати на звернення членів профспілки, з'ясовувати,
чи мало місце порушення трудових прав у конкретних випад-
ках, отримувати необхідну інформацію, заслуховувати пояснен-
ня посадових осіб, у окремих випадках готували процесуальні
документи для звернення до судів, а також оперативно вжива-
ли відповідних заходів для поновлення порушених прав.

З метою підвищення юридичної освіченості голів первин-
них профспілкових організацій відділом з правових питань по-
ряд з іншими відділами апарату ради проводилися семінари та
круглі столи з навчання голів первинних профспілкових орган-
ізацій за розділами роботи, висвітлювалась правова інформа-
ція на шпальтах газети «Медик столиці», офіційному сайті проф-
спілки, в інших засобах масової інформації і т. ін. Також, відпо-
відно до навчальних планів роботи, проведено ряд семінарів з
профспілковим активом організації. Голови об'єднань первин-
них профспілкових організацій районів, голови первинних
профспілкових організацій та профактивісти постійно направ-
ляються для участі у семінарах Київської міської ради проф-
спілок.

Юридичний потенціал профспілки визначається не лише
знаннями працівників апарату ради, але і профспілковою адво-
катурою Київської міської ради профспілок, правовим відділом
профспілки працівників охорони здоров'я України, а також тим,
що багато голів профкомів організацій профспілки мають юри-
дичну освіту. Тому у профспілки є можливість для подальшого
розширення сфери правового захисту спілчан шляхом безпосе-
реднього залучення фахівців юридичного спрямування для по-
дальшої роботи в даному напрямку.

54



ОХОРОНА ПРАЦІ

Відповідальний працівник:
КРИЛАЧ Крістіна Олександрівна -
завідувач відділу охорони праці
тел. (044) 234-32-27

Охорона праці - це система правових, соціально-економіч-
них, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікуваль-
но-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збере-
ження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі тру-
дової діяльності, і саме тому державна політика в галузі охоро-
ни праці має визначатися відповідно до Конституції України і
має бути спрямована на створення належних, безпечних і здоро-
вих умов праці, запобігання нещасним випадкам та професій-
ним захворюванням.

Адже проблеми якості життя та здоров'я медичних праців-
ників обумовлюють ефективність роботи системи охорони здо-
ров'я. Загальновизнано, що професія медичного працівника за
рівнем захворюваності і напруженості праці належить до кате-
горії шкідливих та небезпечних, пов'язана із фізичним, статич-
ним та психоемоційним перевантаженням, ризиком зараження
небезпечними інфекційними захворюваннями на туберкульоз,
гепатит, СНІД (захворюваність на туберкульоз серед киян має
стійку тенденцію до зростання).

Шкідливі умови праці, ризик зараження небезпечними інфек-
ційними захворюваннями, напади на бригади швидкої медич-
ної допомоги не тільки не сприяють припливу молодих кадрів,
але і призводять до звільнення досвідчених фахівців.

Прикро констатувати, але сьогодні в системі охорони здоро-
в'я відсутня планомірна і повсякденна робота щодо профілак-
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тики захворюваності медичних працівників, їх оздоровлення -
практично не виконується наказ МОЗ України від 30.03.1998 р.
№ 78 «Про заходи по організації системи надання медичної до-
помоги працівникам охорони здоров'я».

У структурі професійної захворюваності медичних праців-
ників переважають професійно пов'язані хвороби: туберкульоз
органів дихання, гепатит, бронхіальна астма.

У шкідливих і небезпечних умовах постійно працюють
близько 70% медиків.

Лікарі є унікальною категорією населення, яка зазнає по-
двійного тягаря своїх проблем та проблем своїх пацієнтів.

Медики продовжують наражатися на такі небезпечні
інфекційні хвороби, як туберкульоз.

У 2011 р. на активну форму туберкульозу в м. Києві захворіло
13 медпрацівників (за 9 місяців 2011 р.).

Діаграма 1
Динаміка захворюваності медпрацівників на туберкульоз

за період 2006-2011 рр.

24
25

2006 2007 200820092010 2011

Отже, з 2006 р. на туберкульоз захворіло 114 медичних пра-
цівників.

Хоч у діаграмі 2 зазначено, що за минулий рік випадків за-
хворюваності на гепатит не зафіксовано, але має місце недо-
обстеження як самих медичних працівників, так і пацієнтів.
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Діаграма 2
Динаміка захворюваності медпрацівників на вірусний

гепатит форми В і С (за період 2006-2011 рр.)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Галузь охорони здоров'я згідно із Класифікатором, розроб-
леним Фондом соціального страхування, відноситься до 4-го
класу ризику поміж інших 63-х класів галузей народного гос-
подарства. Працівники закладів охорони здоров'я продовжують
зазнавати травм, пов'язаних з виробництвом.

Професією підвищеного ризику залишається робота бригад
медиків та водіїв швидкої медичної допомоги. Їхня праця пере-
буває на особливому контролі техінспекції профспілки.

За 2011 р. скоєно 7 розбійних нападів сторонніх осіб на мед-
персонал бригад швидкої медичної допомоги.

Таблиця 1
Динаміка нападів на бригади швидкої медичної допомоги

та медицини катастроф м. Києва

Рік

2007

2008

2009

2010

2011
Всього:

Кількість
скоєних

нападів

16

20

3

14

7
60

Кількість потерпілих бригад, водіїв
та пошкодженого санітарного транспорту

бригад ШМД

13

17

3

14

7
54

водіїв

1

1

0

0

0
2

сан. транспорту

2

2

0

0

0
4
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Незадовільним є матеріальне забезпечення медпрацівників,
які здійснюють високотехнологічні та складні медичні втручан-
ня, а також проводять інтенсивну терапію хворих. Зазначені
працівники постійно працюють у небезпечних умовах під дією
різноманітних випромінювань (ультразвукове дослідження,
магнітні поля, апарати штучного кровообігу тощо).

У першу чергу це
стосується хірургів і
анестезіологів, які не
виходять з операційних
по 12 годин поспіль при
виконанні складних та
відповідальних опе-
рацій.

У лікувально-профі-
лактичних закладах сто-
лиці функціонує близь-

ко 100 операційних блоків, більш ніж 200 операційних залів.
У Києві оперує 1200 хірургів, більш ніж 800 операційних сес-
тер, близько 400 анестезіологів та 480 анестезисток.

Це - велика армія медпрацівників, і вони, в першу чергу,
повинні бути забезпечені в повному обсязі гідними умовами
праці, тобто сучасною матеріально-технічною базою: станом
приміщень, сучасним обладнанням, ефективним кондиціюван-
ням повітря, тим паче стерильного, засобами індивідуального
захисту, виготовленими із сучасних матеріалів.

Наміри головних лікарів поліпшити умови праці персоналу
без відповідного фінансування залишаються нездійсненними.
Галузь катастрофічно недофінансовується. Стаття 19 Закону
України «Про охорону праці», яка передбачає фінансування
0,2% від фонду зарплати бюджетної установи на заходи з охо-
рони праці, не виконується з 2002 р.

В кінці 2010 року було поновлено соціальний діалог між
владою та профспілками і укладено Регіональну угоду між Київ-
ською державною адміністрацією та міськпрофрадою та Галу-
зеву угоду між ГУОЗ та Київською міською галузевою проф-
спілкою на 2010-2012 рр.
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Чільне місце в зазначених угодах займає розділ охорони
праці, який передбачає зобов'язання адміністративних органів
і профспілок стосовно поліпшення умов праці працівників за-
кладів охорони здоров'я та їх життєдіяльності на робочих
місцях.

З метою посилення
роботи зі здійснення
контролю за станом охо-
рони праці і захворюва-
ності медиків та вжиття
відповідних заходів Киї-
вська міська профспілка
працівників охорони
здоров'я, відповідно до
постанови Президії ра-
ди, запровадила конкурс
на кращу постановку
роботи з питань охоро-
ни праці у 2011 р. Під-
сумки зазначеного кон-
курсу будуть підведені на початку 2012 р. Згідно з планом ро-
боти на 2011 р. відділ охорони праці міської ради профспілки
проаналізував матеріально-технічну базу ЛПЗ столиці.

За результатами перевірки можна зробити висновок - мате-
ріально-технічна база хірургічного профілю лікувальних закла-
дів м. Києва потребує оновлення.

Так, наприклад, у лікувально-профілактичних установах,
підпорядкованих Головному управлінню охорони здоров'я та
медичного забезпечення м. Києва, - з 276 операційних столів,
які функціонують:

20% експлуатуються більш ніж 30 років;
30% експлуатуються більш ніж 25 років;
50% експлуатуються до 20 років.
Не в кращому стані перебуває обладнання рентген-кабінетів -

64 рентген-апарати працюють більш ніж 20 років.
Треба визнати, що доволі повільними темпами відбувається

процес модернізації обладнання та технічного переоснащення
столичних лікувальних закладів.
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Усього в столиці є в наявності 151 рентгенодіагностичний
комплекс; з них лише 60, що функціонують менше 10 років,
з 58 флюорографів 33 апарати, яким менше 10 років, комп'ю-
терних томографів 12 штук, з них лише 5, яким менше 10 років,
з 14 мамо графів 9 менше 10 років. Виходячи із цих даних,
більшість апаратури, що функціонує в ЛПЗ, потребує заміни на
сучаснішу.

Обладнання, яке є в наявності, морально застаріле та фізич-
но зношене, що ускладнює процес діагностування пацієнтів та
надання їм допомоги.

Натомість зовсім інша ситуація спостерігається в установах,
підпорядкованих НАМН України та МОЗ України, де наміти-
лась позитивна динаміка стосовно модернізації медичного об-
ладнання.

Наприклад, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінеко-
логії НАМН України» було передано сертифікат на передачу у
користування комплекту медичного обладнання, який включає
в себе 25 одиниць техніки загальною вартістю у 17 647 715 грн.

Також у минулому році в ДУ «Інститут кардіології ім. Стра-
жеска АМН України» ввели в експлуатацію електрофізіологіч-
ну лабораторію для діагностування і лікування порушень рит-
му серця.

Відділення дитячої онкології Національного інституту раку
України отримало нове устаткування для діагностики й ліку-
вання онкозахворювань маленьких пацієнтів.

Перелік устаткування включає модуль для зберігання біоло-
гічних матеріалів при кріогенній температурі KRYO 560-16,
магістраль для отримання тромбоцитів LDP, лабораторний про-
грамний морозильник ProfLine Pegasus, апарат для автоматич-
ного комплексного аферезу MCS+, апарат штучної вентиляції
легенів Carina, комплект джерел безперебійного живлення і
витратні матеріали.

Проводиться впровадження телекомунікаційних технологій
у наукових установах НАМН України.

Першими, хто має долучитися до проекту, є ДУ «Інститут
педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» та ДУ
«Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМН України».
За допомогою цієї технології буде можливість в онлайн-режимі
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надавати необхідну високоспе-
ціалізовану консультативну
допомогу.

У минулому році НДСЛ
«Охматдит» отримав апарат
штучної вентиляції легенів, а
також кошти на ремонт боксів
завдяки фінансуванню банку
(БТА-банк).

Через 2 роки запрацює новий корпус НДСЛ «Охматдит», в
якому будуть такі відділення, як онкогематології, трансплантації
кісткового мозку, нові операційні, у тому числі септичні,
відділення абдомінальної, торакальної і нейрохірургії та реані-
мації, з'явиться відділення, яке включатиме позитронноемісійну
томографію (ПЕТ).

На медичне устаткування та меблі виділено близько
927,6 млн грн.

Площа лікувально-діагностичного комплексу складатиме
67 тис. кв. м. У новому корпусі відкриються сучасні відділен-
ня, яких до цього часу не було в Україні.

Після відкриття кількість ліжок збільшиться на 700, і
відповідно збільшиться потік дітей, яким зможуть надавати до-
помогу.

Найближчим часом буде підписано спільний наказ МОЗ та
НАМН України щодо виділення для кожної з областей країни
квот на отримання високоспеціалізованої медичної допомоги
третього та четвертого рівнів на базі інститутів НАМН України.

19 вересня 2011 року в Міністерстві охорони здоров'я Ук-
раїни відбулося підписання Меморандуму про взаєморозумін-
ня щодо подальшої розбудови національної телемедичної ме-
режі.

Завдяки успішній реалізації першого етапу проекту вдалося
продемонструвати, що вже сьогодні українській медицині до-
ступні найсучасніші технології: передача діагностичних даних
в онлайн-режимі, організація своєчасних інтерактивних кон-
сультацій профільних спеціалістів та онлайн-консиліумів
лікарів, участь фахівців у профільних конференціях без відри-
ву від робочого місця.
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В розрізі нама-
гань очільників сто-
личної медицини
централізувати лабо-
раторну службу
відділ охорони праці
профспілки провів
аналіз матеріально-
технічної бази та по-
казників роботи ла-
бораторій столиці, а
саме: приміщення та

їхнє призначення, види і кількість досліджень, кількість праців-
ників, перелік діагностичного обладнання.

Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я
вважає, що на сьогодні не має сенсу проводити централізацію
лабораторної служби, адже сьогодні, як видно із матеріалів,
зібраних профспілкою, лабораторна служба повністю забезпе-
чує потреби, кошти, які планується витратити на централіза-
цію, було б доцільно розподілити між діючими лабораторіями з
метою оновлення матеріально-технічної бази.

Відповідно до плану роботи на II півріччя 2011 р. Київською
міською профспілкою працівників охорони здоров'я на засіданні
Президії було розглянуто питання «Стан готовності ЛПЗ та ме-
дичних установ столиці до роботи в осінньо-зимовий період

2011-2012 рр.», а
саме кількість виді-
лених коштів для за-
безпечення заходів
по підготовці до ро-
боти в осінньо-зимо-
вий період, план-
графік заходів та
наявність акта готов-
ності до опалюваль-
ного сезону (форма
Е-8). Всі ЛПЗ сто-

62



лиці були вчасно готові
до опалювального сезо-
ну. В рамках Галузевої
угоди, укладеної на
2010-2012 рр., на вико-
нання наказів Міністер-
ства охорони здоров'я
України від 23.07.2001 р.
№ 303 «Про організацію
роботи закладів (під-
розділів) загальної прак-
тики сімейної медици-
ни» та від 22.05.2006 р.
№ 308 «Про затверджен-
ня табеля оснащення
фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських амбулаторій
(у т. ч. амбулаторій загальної практики - сімейної медицини)
та підрозділів первинної медико-санітарної допомоги ЛПЗ», роз-
порядження Київської міської державної адміністрації від
11.03.2011 р. № 304 «Про розміщення амбулаторій лікарів сімей-
ної медицини в м. Києві» Київська міська профспілка праців-
ників охорони здоров'я спільно з Головним управлінням охо-
рони здоров'я оголосили конкурс на кращу постановку роботи
з медично-господарської діяльності в закладах сімейної меди-
цини м. Києва з метою визначення кращих закладів сімейної
медицини столиці. В рамках Галузевої угоди, укладеної на 2010-
2012 рр. згідно зі статтею 41 Закону України «Про охорону
праці» та статтею 21 Закону України «Про професійні спілки,
їх права та гарантії діяльності» та на виконання наказів МОЗ
України від 23.07.2001 р. № 303 «Про організацію роботи за-
кладів (підрозділів) загальної практики сімейної медицини» та
від 22.05.2006 р. № 308 «Про затвердження табеля оснащення
фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських амбулаторій
(у т.ч. амбулаторій загальної практики - сімейної медицини) та
підрозділів первинної медико-санітарної допомоги ЛПЗ» Київ-
ська міська профспілка працівників охорони здоров'я разом з
Головним управлінням охорони здоров'я здійснили адмініст-
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ративно-громадський контроль за медично-господарською
діяльністю поліклінік сімейних лікарів та амбулаторій лікарів
загальної практики з метою проведення огляду-конкурсу та виз-
начення кращих закладів сімейної медицини столиці.

Адміністративно-громадський контроль було здійснено в
таких закладах: поліклініці сімейного лікаря «Корчувате», ам-
булаторії лікарів загальної практики с. Биківня, амбулаторії
сімейного лікаря «Чернігівська» ЦРП Дніпровського району,

науково-практично-
му центрі сімейної
медицини Дарниць-
кого району, полі-
клініці сімейного
лікаря «Русанівка»,
амбулаторії сімейної
медицини ЦРП Шев-
ченківського району.

Особливу увагу
було приділено пи-

танням якості надання медичної допомоги як дорослому, так і
дитячому населенню, матеріально-технічному стану, оснащен-
ню закладів, нормам та положенням колективних договорів, а
саме - умовам праці працівників закладів, дотриманню норма-
тивно-правових актів з охорони праці, виплаті пільг та компен-
сацій за шкідливі та небезпечні умови праці, виплаті зарплати,
надбавок та доплат,
передбачених нака-
зом Міністерства
праці та соціальної
політики України і
Міністерства охоро-
ни здоров'я України
від 5.10.2005 р.
№308/519 «Про впо-
рядкування умов
оплати праці праців-
ників закладів охоро-
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ни здоров'я». За результатами огляду-конкурсу визначено три
призових місця, головні лікарі та голови профкомів зазначених
установ відповідно до постанови ради Київської міської проф-
спілки працівників охорони здоров'я були нагороджені диплома-
ми та грошовими преміями (І місце - 5000 (п'ять тисяч) грн., ІІ
місце - 3000 (три тисячі) грн., ІІІ місце - 2000 (дві тисячі) грн.).

Перше місце за показниками роботи в огляді-конкурсі
виборола поліклініка сімейного лікаря «Корчувате» (головний
лікар - Куц Л. Г, голова профкому - Малишева Т. Л.), друге
місце - Науково-практичний центр сімейної медицини Дар-
ницького району (головний лікар - Сміщук Ю. О., голова проф-
кому - Грабовська В. А.), третє місце - ПСЛ «Русанівка» (го-
ловний лікар - Каштилян О. А., голова профкому - Захожа К. С.).

Продовжую-
чи зазначений
напрямок роботи
по службі сімей-
ної медицини, в
другій половині
2011 р. проф-
спілка оголосила
конкурс на кра-
щу амбулаторію
сімейної медици-
ни. Спеціально
створена комісія
відвідала 42 ам-
булаторії, які
функціонували в столиці, проаналізувала показники роботи та
підготувала фотоматеріал. Результати конкурсу та переможці в
номінаціях будуть оголошені на підсумковій колегії ГУОЗ.

Відділ охорони праці проводить комплексне обстеження
установ НАМН України та МОЗ України з метою визначення
показників діяльності, матеріально-технічної бази та умов праці,
для підготовки узагальнюючих показників діяльності установ.
Результати даної роботи будуть заслухані на засіданні Президії
ради на початку 2012 р.
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У 2012 р. відділ
охорони праці про-
довжить роботу по
контролю за умовами
праці та створенням
належних робочих
місць; план роботи
відділу передбачає
перевірку стану мате-
ріально-технічної

бази в ДУ - інститутах, підпорядкованих НАМН України та
МОЗ, перевірку робіт та послуг в амбулаторіях сімейного ліка-
ря, перевірку дотримання нормативно-законодавчої бази
з охорони праці у закладах, підпорядкованих ГУОЗ, НАМН
України, МОЗ України.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ
ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ КИЇВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Відповідальні працівники:
КОЖАН Онісія Яківна -
головний бухгалтер

ЧЕРНИШЕНКО Юлія Миколаївна -
заступник головного бухгалтера
тел. (044) 234-00-77

Основним завданням фінансового відділу Ради профспілки
є формування повної і достовірної інформації про діяльність
організації; одним з найважливіших напрямків роботи є веден-
ня фінансової роботи. Фінансовий відділ здійснює координа-
цію діяльності відділів міської ради профспілки з питань фінан-
сово-господарської діяльності, планування профспілкового
бюджету міської ради, підготовку проектів рішень та пропо-
зицій Пленумів і Президій.

Фінансовий відділ ради Київської міської профспілки пра-
цівників охорони здоров'я керується законодавством України
та забезпечує виконання положень Конституції України, Законів
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України, Постанов Верховної Ради України, Указів та розпоря-
джень Президента України, постанов та розпоряджень Кабіне-
ту Міністрів України, розпоряджень Київської міської держав-
ної адміністрації, наказів Міністерства охорони здоров'я Ук-
раїни, Закону України «Про професійні спілки, їх права та га-
рантії діяльності» та Статуту міської профспілки працівників
охорони здоров'я. Фінансовий відділ виконує функцію плано-
во-розподільчу, контролюючу, стимулюючу, стабілізуючу.

Відділ проводить методичне керівництво ведення бухгал-
терського обліку згідно з чинним законодавством та контроль
за дотриманням статутної діяльності в первинних профспілко-
вих організаціях установ галузі, здійснює контроль за виконан-
ням профспілкового бюджету та надходженням членських проф-
спілкових внесків, здійснює перевірку та обробку фінансових
звітів від первинних профспілкових організацій.

Протягом 2011 р. надавалася консультативна та практична
допомога первинним профспілковим організаціям, в тому числі
і працівникам, галузі з питань:

1) використання коштів профспілкового бюджету:
перерахування членських внесків на статутну діяльність та

інших доходів профбюджету, оформлення культурно-масових
витрат, надання матеріальної допомоги членам профспілки,
преміювання профактиву, складання звітів до податкових
органів, утримання та перерахування внесків до фондів та по-
датків;

2) використання коштів Фонду соціального страхування
зТВП:

надання допомоги по тимчасовій втраті працездатності та
по догляду за дитиною, по вагітності та пологах, при народженні
дитини, допомоги на поховання.

Проводиться навчання голів, бухгалтерів, скарбників та
членів ревізійних комісій первинних профспілкових організацій
установ охорони здоров'я з питань:

- фінансової діяльності та ведення бухгалтерських доку-
ментів, складання кошторису профбюджету, який формується
із вступних та щомісячних профвнесків, відрахувань коштів
підприємств, установ, організацій на культурно-масову і оздо-
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ровчу роботу за ко-
лективними догово-
рами та угодами, без-
поворотної фінансо-
вої допомоги чи доб-
ровільних пожертву-
вань, пасивних до-
ходів (відсотки бан-
ку), а також вартості
майна та послуг, от-
риманих первинною
профспілковою орга-

нізацією від роботодавця згідно з положеннями колективного
договору (угоди) з метою забезпечення умов діяльності такої
профспілкової організації відповідно до ст. 42 Закону України
«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

- рекомендацій про витрати коштів профспілкового бюдже-
ту організаціями профспілки працівників охорони здоров'я Ук-
раїни на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу,
розроблених у відповідності до Закону України «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності», нового Податкового
кодексу України, інших норм чинного законодавства України
та Статуту професійної спілки працівників охорони здоров'я;

- складання звіту про використання коштів неприбуткови-
ми установами і організаціями до податкової інспекції, звітів
до фонду соціального страхування;

- Закону України «Про державний бюджет України» 2011 р.;
- прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати, нарахуван-

ня Єдиного внеску на загалнообов'язкове державне соціальне
страхування, прибуткового податку з фізичних осіб, розмірів
податкових соціальних пільг, неоподаткованої матеріальної (бла-
годійної) допомоги;

- допомоги по тимчасовій непрацездатності;

- єдиного соціального внеску - змін у системі державного
пенсійного та соціального страхування;

- податкового розрахунку сум нарахованого (сплаченого)
на користь платників податків із сум утриманого з них податку
(форма 1 ДФ);
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- обліку основних засобів, які знаходяться на балансі у пер-
винній профспілковій організації, нарахування амортизації та
проведення інвентаризації;

- проводиться навчання ревізійних комісій первинних
профспілкових організацій, які здійснюють контроль за фор-
муванням і використанням коштів та майна, які знаходяться у
власності ППО;

- ведеться контроль за виконанням рішень зборів (конфе-
ренцій), станом профспілкового діловодства, оперативністю
розгляду звернень, скарг і пропозицій членів профспілки.

Бухгалтерський облік фінансового відділу здійснюється за
допомогою комп'ютерного програмного забезпечення
1 С:Підприємство 7.7.

На профспілково-
му обліку перебуває
370 первинних проф-
спілкових організа-
цій, включаючи уста-
нови охорони здоро-
в'я міського та рес-
публіканського під-
порядкування, апте-
ки, науково-дослідні
інститути, органі-
зації промислової
групи, ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», КП «Фармація», установи
державного управління справами, санітарно-епідеміологічно-
го нагляду.

Відділ забезпечує фінансову діяльність безпосередньо са-
мої ради профспілки, а також проводить бухгалтерський облік
первинних профспілкових орагнізацій:

- ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та
клінічної медицини» ДУС;

- Державного підприємства «Аптека» ДУС;
- Київської міської студентської поліклініки;
- Київського міського товариства Червоного Хреста;
- Стоматологічної поліклініки № 1 Шевченківського р-ну
- ЦРП Шевченківського р-ну (стоматологічне відділення);
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- КМКЛ «Центр серця»;
- ДУ «Інститут генетики та регенеративної медицини

НАМНУ»;
- Українського центру спортивної медицини;
- Управління охорони здоров'я оболонської РДА.
Основним джерелом формування коштів міської профспілки

є відрахування членських профспілкових внесків, які станов-
лять 1% від заробітної плати члена профспілки, 80% яких зали-
шаються на рахунках первинних профспілкових організацій і
20% перераховуються на розрахунковий рахунок ради проф-
спілки для забезпечення та здійснення статутної діяльності, в
тому числі на фінансування Федерації профспілок України,
Центрального комітету профспілки працівників охорони здо-
ров'я - 3% та Київської міської ради профспілок - 2%.

Надходження членських внесків та використання проф-
спілкового бюджету постійно перебуває на контролі фінансо-
вого відділу та затверджується на засіданні Президії та Пле-
нумі ради. У звітному періоді, в цілому за рахунок підвищення
мінімальної заробітної плати та розміру посадових окладів ЄТС
працівникам галузі, маємо збільшення надходжень на 6,7%.

Значна частина грошових коштів ради профспілки за 2011 р.
фінансувалася на:

1. Проведення культурно-масової роботи - 592,8 тис. грн.:
- здійснення виплат з нагоди професійних свят та інших

свят, визначених законодавством - День медичного пра-
цівника, День фармацевта, новорічні свята, 8-го березня
та ін. свята);

- проведення святкових концертів, конкурсів художньої са-
модіяльності;

- привітання з днями народження та ювілеями членів проф-
спілки.

2. Навчання профспілкового активу - 9,3 тис. грн.
3. Інформаційно-видавниче забезпечення (видання інформа-

ційних та методичних вісників, в т.ч. вісника-газети «Медик
столиці») -145,2 тис. грн.

4. На проведення спортивно-масової роботи та преміюван-
ня учасників спортивних змагань витрачено 43,0 тис. грн.

5. На оздоровлення дітей - 267,5 тис. грн.
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Фінансовий відділ бере участь в організації оздоровлення
дітей медпрацівників у літній період щороку:

- в укладанні договорів з оздоровчими закладами та з Фон-
дом соціального страхування з тимчасової втрати працездат-
ності «Про часткове фінансування». Влітку 2011 р. було укла-
дено договори на придбан-
ня на пільгових умовах пу-
тівок у дитячі санаторії
Криму та Київщини з
КМДСКО (генеральний ди-
ректор Сакали М. В.) (сана-
торій у м.Євпаторія - ДОЗ
«Лучезарний» - 184 путів-
ки; Київська обл., ДОЗ
«Лісова Поляна» - 72 путів-
ки), а також з ДОЛК «Сузі-
р'я Таврії» в м. Скадовськ
Херсонської обл. (генераль-
ний директор Вішенцева
Т. В. - 428 путівок.

- забезпечує супровод-
ження дітей під час їх пе-
ревезення досвідченими
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медичними та педагогічними працівниками, здійснює контроль
за умовами перебування дітей у дитячих оздоровчих закладах;

- організовує своєчасне бронювання та викуп білетів на
залізничні перевезення та замовлення автотранспорту для до-
ставки дітей в оздоровчі заклади, проведення розрахунків коштів
за путівки;

- проводить
оформлення актів
з оздоровчими
закладами, пер-
винними проф-
с п і л к о в и м и
організаціями,
Фондом соціаль-
ного страхування
з тимчасової втра-
ти працездатності
щодо розрахунків
за дитячі путівки

за кожну оздоровчу зміну з оформленням актів про виконані
роботи та звітом про підсумки оздоровлення дітей. За рахунок
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коштів ФСС з ТВП
проведено здешев-
лення дитячих путі-
вок на 684 грн. за
кожну на весь літній
період у дитячих
оздоровчих закладах
Криму і закладах,
розташованих на те-
риторії Києва та
Київської приміської
зони. А також зде-
шевлення дитячих путівок у ДОЛК «Сузір'я Таврії» в м. Ска-
довськ Херсонської обл. на 500 грн. за кожну путівку на весь
літній період за рахунок коштів Київської ради профспілки пра-
цівників охорони здоров'я. Також було оздоровлено за пільго-
вими путівками 61 дитину з багатодітних та малозабезпечених
сімей в дитячих оздоровницях Криму (ДС «Дружба», м. Євпа-
торія, м. Алушта, «Кристал»); «Дружний», м. Ірпінь Київської
області через Київміськпрофраду (голова Мельник В. П.).

Рада профспілки забезпечила дітей працівників галузі за-
прошеннями на новорічні вистави в кількості 9493 квитків
у т. ч. безкоштовних ув кількості 1167 для малозабезпечених:

- у Національний цирк України - 5314 квитків;
- у Київський національний академічний театр оперети -

2289 квитків;
- у Київський академічний ляльковий театр - 1890 квитків.
Київська міська рада профспілок забезпечила безкоштовни-

ми квитками в кількості 200 шт. у Київський національний ака-
демічний театр оперети.

Первинним профспілковим організаціям було надано безпо-
воротну фінансову допомогу в розмірі 74,7 тис. грн.

За рахунок профспілкового бюджету міської ради надано
матеріальну допомогу членам профспілки та заохочення проф-
активу в сумі 472,0 тис. грн., в т. ч. на лікування - 121,3 тис. грн.,
на поховання - 24,3 тис. грн. та інше (крадіжки, пожежі) - 81,3
тис. грн.; з нагоди професійних свят та ювілеїв - 245,2 тис. грн.
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Первинні профспілкові організації за звітний період пере-
важну частину своїх коштів витрачали на проведення культур-
но-масових заходів, спортивних заходів, навчання профспілко-
вого активу, роботу з оздоровлення як дітей, так і самих праців-
ників; матеріальну допомогу та заохочення отримали у звітно-
му періоді майже 40 500 працівників галузі за рахунок коштів
профкомів.

Лише 10 первинних профспілкових організацій за звітний
період отримали відрахування коштів від установ і організацій
на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу відпо-
відно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та
гарантії», передбачених колективними договорами та угодами,
в сумі 1153,5 тис. грн.

Первинними профспілковими організаціями за рахунок
коштів профбюджету було проведено оздоровлення дітей
медпрацівників, а також самих медпрацівників на суму
1240,7 тис. грн.

Контрольно-ревізійна комісія ради здійснює контроль та
перевірку фінансово-господарської діяльності міської ради
профспілки. Ревізійні комісії профспілкових первинних органі-
зацій провели перевірки своєчасного надходження та викорис-
тання коштів профбюджету (в т. ч. членських профвнесків) і
звітували про перевірку фінансової діяльності ППО в міську
раду; в результаті перевірок порушень не виявлено.
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СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Відповідальний працівник:
КОВАЛЬ Віталій Петрович -
завідувач відділу із
соціально-економічних питань
тел. (044) 288-07-24

Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я
відповідно до постанови Президії ради від 23.12.2010 р. № 13
«Про проведення спортивно-масових заходів» у 2011 р. прове-
ла такі змагання:

10 лютого 2011 р. у спортивному залі НМУ ім. О. О. Бого-
мольця - змагання з настільного тенісу (склад команди 3 осо-
би - 2 чоловіків + 1 жінка).

В результаті у
змаганнях з настіль-
ного тенісу перше
місце зайняла коман-
да профкому студен-
тів НМУ ім. О. О. Бо-
гомольця, друге міс-
це - команда Київ-
ського міського ме-
дичного коледжу,
третє місце вибороли

дві команди - КП «Фармація» та Київської міської клінічної
лікарні швидкої медичної допомоги.

24 лютого 2011 р. у спортивному залі НМУ ім. О. О. Бого-
мольця відбулися змагання з волейболу серед чоловічих ко-
манд, а 1 березня 2011 р. серед жіночих команд.

У змаганнях з волейболу серед чоловіків перше місце вибо-
рола команда Центральної районної поліклініки Деснянського
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району, друге
місце посіла ко-
манда Київського
міського медич-
ного коледжу,
третє місце зай-
няла команда
профкому сту-
дентів Національ-
ного медичного

університету ім.
О. О. Богомольця.

У змаганнях з
волейболу серед
жінок перше міс-
це виборола ко-
манда студентів
Національного
медичного універ-
ситету ім. О. О.
Богомольця, дру-
ге місце посіла
команда КП «Фармація», третє - команда Київського міського
медичного коледжу.

22 березня 2011 р.
в тирі СДЮСШОР з
кульової стрільби та
біатлону «Схід», за
адресою: м. Київ,
вул. Привокзальна,
12-б, проведено осо-
бисто-командні зма-
гання з кульової
стрільби.

У змаганнях з
кульової стрільби у

**>
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чоловіків перше місце з результатом 50 очок з 50 можливих ви-
бороли два учасники - головний бухгалтер КП «Київська міська
стоматологічна поліклініка» Ганжа В. М. та студент 4 курсу На-
ціонального медичного університету ім. О. О. Богомольця При-
щепа В. В. Друге місце з результатом 49 очок зайняв фельдшер
Київського міського центру екстреної медичної допомоги служ-
би медицини катастроф Семенець Ю. В., третє місце з резуль-
татом 48 очок вибороли: нейрохірург Київської міської клінічної
лікарні швидкої медичної допомоги Гудим М. С., два представ-
ники Київської міської станції швидкої медичної допомоги лікар
Коваленко О. В. та фельдшер Дьомін Р. В., студент Київського
медичного коледжу ім. П. І. Гаврося Мерзлий М., завідувач
хірургічного відділення ЦРП Святошинського району Гошов-
ський Р. Я., лікар-травматолог КМКЛ № 7 Яцевський С. С.,
лікар-хірург КМКЛ № 7 Спиридонов Є. М., голова профкому
Київського міського центру екстреної медичної допомоги служ-
би медицини катастроф Пермяков П. В.

У жінок перше та
друге місце виборо-
ли студентки Київсь-
кого медичного ко-
леджу ім. П. І. Гавро-
ся Ткач М. та Захар-
ченко Т. з результа-
том 48 та 47 очок від-
повідно. Третє місце
зайняли: провізор
аптеки № 28 КП
«Фармація» Дульгер Г. В., лікар-терапевт поліклініки КМКЛ
№ 7 Колотненко Л. А., дві представниці СЕС Деснянського райо-
ну - помічник головного лікаря з гігієни Лазоренко І. М. та енто-
молог Романенко Т. М., лікар-нейрохірург Київської міської клі-
нічної лікарні швидкої медичної допомоги Ілюк Н. Ю., студентка
Київського медичного коледжу ім. П. І. Гаврося Шкарбан А.

У загальнокомандному заліку перше місце з результатом 145
очок зайняла команда профкому студентів Національного ме-
дичного університету ім. О. О. Богомольця, друге з результа-
том 144 очки виборола команда Київського міського центру
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екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф,
третє місце з результатом 143 очки зайняли дві команди: КМКЛ
№ 7 та Київського медичного коледжу ім. П. І. Гаврося.

5 квітня 2011 р. у
приміщенні шахово-
шашкової школи
«Авангард» (Золото-
устівська, 1 -А) відбу-
лися командні зма-
гання з шахів.
Склад команди: 2 чо-
ловіків, 1 жінка.

У змаганнях з ша-
хів перше місце за-
йняла команда ДО

«Київмедавтотранс», друге - команда Київської міської клінічної
лікарні швидкої медичної допомоги, третє місце виборола ко-
манда ДУ «Науково-практичний центр дитячої кардіології та
кардіохірургії МОЗ України».

16 квітня 2011 р. у спортивному залі Київського міського
медичного коледжу (вул. Братиславська, 5) відбулися змаган-
ня з міні-футболу (футзалу) на Кубок Київської міської проф-
спілки працівників охорони здоров'я.
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Команди були розбиті на дві підгрупи та грали за круговою
системою, перші та другі номери груп виходили до півфіналу -
далі матч за третє місце та фінал.

За результатами змагань з футзалу перше місце виборола
команда Київської міської клінічної лікарні № 6, друге місце
посіла команда профкому студентів Національного медичного
університету ім. О. О. Богомольця, третє - команда Київської
міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

14 жовтня 2011 р. в тирі
СДЮСШОР з кульової
стрільби та біатлону «Схід», за
адресою: м. Київ, вул. Привок-
зальна, 12-б відбулися особи-
сто-командні змагання з ку-
льової стрільби.

За результатами змагань в
особистому заліку у чоловіків
перше місце з результатом 48
очок з 50 можливих вибороли
два учасники - викладач фізви-
ховання Київського міського
медичного коледжу Горобець
Б. О. та студент Київського ме-
дичного коледжу ім. П. І. Гав-
рося Мерзлий М. О.

Друге місце з результатом 47 очок зайняв медбрат Націо-
нального інституту раку Прищепа В. В.

Третє місце з результатом 46 очок вибороли: два представ-
ники Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної до-
помоги - нейрохірург Гудим М. С., лікар-офтальмолог Вако-
люк Д. І., студенти Національного медичного університету
ім. О. О. Богомольця Денисюк В. М. та Сурмачевський Д. В.

У жінок в особистому заліку перше місце з результатом 49
очок вибороли дві учасниці - завідувач аптеки № 48 КП «Фар-
мація» Мацюця С. А. та студентка Київського медичного
коледжу ім. П. І. Гаврося Ткач М. О.

Друге місце з результатом 47 очок вибороли дві учасниці -
лікар-анестезіолог Київської міської клінічної лікарні швидкої
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медичної допомоги Мудрак О. В. та студентка Національного
медичного університету ім. О. О. Богомольця Буторина І. Є.

Третє місце зайняли: заступник завідувача аптеки № 28 КП
«Фармація» Дульгер Г. В. та сестра-господарка Київської міської
клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Ісмаїлова Г. І.

У загальнокомандному заліку перше місце з результатом 141
очко зайняла команда Київського медичного коледжу ім. П. І.
Гаврося, друге з результатом 139 очок вибороли дві команди:
профкому студентів Національного медичного університету
ім. О. О. Богомольця та команда Київської міської клінічної лі-
карні швидкої медичної допомоги, третє місце з результатом 134
очки зайняла команда Київського міського медичного коледжу.

12 листопада 2011 р. в спортивному залі Київського міського
медичного коледжу (вул. Братиславська, 5) відбулися змаган-
ня з міні-футболу (футзалу).

Чемпіон останніх двох років команда Київської міської
клінічної лікарні № 6 не брала участі у змаганнях (була задіяна
на Всеукраїнських змаганнях з футболу).

Команди були розбиті на три підгрупи та грали за круговою
системою, перші номери груп та краща команда, що посіла друге
місце, виходили до півфіналу - далі матч за третє місце та фінал.

За результатами змагань з футзалу перше місце виборола
команда підстанції № 2 Київської міської станції швидкої
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медичної допомоги, друге місце посіла команда профкому сту-
дентів Національного медичного університету ім. О. О. Бого-
мольця, третє - команда ДО «Київмедавтотранс».

15 листопада 2011 р. відбулися особисті змагання з шахів
серед чоловіків та жінок. У чоловіків перше місце виборов про-
відний інженер Київської міської СЕС Дяченко В. І., друге та
третє місця зайняли представники ДО «Київмедавтотранс» на-
чальник штабу ЦЗ Пономаренко О. Т. та водій Титенко В. С.
У жінок перше місце виборола студентка Київського медично-
го коледжу ім. П. І. Гаврося Зінченко А., друге місце виборола
медсестра ДУ «НПМЦ дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ
України» Баселадзе Л. В., третє місце зайняла медсестра
КМКЛШМД Складанна В. М.

Переможці та призери усіх змагань були нагороджені
грамотами Київської міської профспілки працівників охорони
здоров'я.

Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я
висловлює подяку ректорові Національного медичного уні-
верситету ім. О. О. Богомольця, академіку НАМН України, про-
фесорові Москаленку Віталію Федоровичу та директору Київ-
ського міського медичного коледжу В 'юницькому Володимиру
Петровичу за розвиток фізичної культури і спорту у вищих на-
вчальних закладах та надання спортивного залу для проведен-
ня змагань Спартакіади медпрацівників, завідувачу кафедри
фізичного виховання та здоров'я НМУ ім. О. О. Богомольця,
доценту кафедри Гусєву Тарасу Петровичові, завідувачу кафед-
ри фізичного виховання Київського міського медичного коле-
джу Співаку Валерію Михайловичу, голові ППО студентів НМУ
ім. О. О. Богомольця Шульжику І. І., голові ППО Київського
міського медичного коледжу Накалюжному О. І. за допомогу в
організації змагань.

Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я
поздоровляє переможців та призерів змагань і бажає успіхів у
наступних спортивних змаганнях серед працівників міської га-
лузі охорони здоров'я.
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КИЇВСЬКА МІСЬКА ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НА МІСЬКИХ ЗМАГАННЯХ

КМФСТ «СПАРТАК»
Відповідно до Угоди про співпрацю з КМФСТ «Спартак»

Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я про-
тягом 2011 р. брала участь у міських змаганнях, які проводило
Київське міське фізкультурно-спортивне товариство «Спартак».

28-29 січня 2011 р. відбувся традиційний Всеукраїнський
турнір з футзалу пам'яті заслуженого тренера України, заслу-

женого працівника
фізичної культури
України, Голови
ЦР ФСТ «Спартак»
1999-2007 років Во-
лодимира Євгено-
вича Баженкова.

КМППОЗ делегу-
вала на турнір дві
команди - команду
Київської міської
клінічної лікарні № 6
(головний лікар -

Крижевський В. В., голова профкому - Мар'ян Є. П.) та коман-
ду профкому студентів Національного медичного університету
ім. О. О. Богомольця (ректор - академік АМН України, доктор
медичних наук, про-
фесор Москаленко
В. Ф., голова проф-
кому студентів -
Шульжик І. І.), які
зайняли 10 та 6 місце
відповідно.

5 лютого 2011 р.
у спортивному клубі
«Ракетка» відбулася
відкрита першість
Київського міського
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ФСТ «Спартак» з настільного тенісу. Київська міська проф-
спілка працівників охорони здоров'я делегувала на змагання
команду Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної
допомоги (головний лікар - Ткаченко О. А., голова профкому -
Панчак Г. С.), яка у загальнокомандному заліку зайняла восьме
місце. Склад команди - лікарі Хмелевський Анатолій, Хмелев-
ський Олександр, медсестра Дрьомова Євгенія, представник
команди - лікар-офтальмолог Вакалюк Дмитро Іванович.

12 лютого 2011 р. у спортивному комплексі НПУ ім. М. Дра-
гоманова відбулася відкрита першість Київського міського ФСТ
«Спартак» з плавання.

У змаганнях взяла участь команда профкому студентів На-
ціонального медичного університету ім. О. О. Богомольця (склад
команди - Рядська
Оксана, Калита
Марія, Савіді Іван,
Шерихов Олек-
сандр).

В результаті
Рядська Оксана по-
сіла друге місце на
дистанціях 25 м
та 50 м вільним
стилем у жінок.
Третє місце на ди-
станціях 50 м та 100 м серед чоловіків зайняв Савіді Іван.

Дуже цікавою стала змішана естафета 4x25 м вільним сти-
лем, у якій взяли участь 7 команд. Впевнену перемогу здобула
команда профкому студентів Національного медичного універ-
ситету ім. О. О. Богомольця і виборола перше місце в загально-
командному заліку.

23 лютого 2011 р. в залі важкої атлетики Інституту фізкуль-
тури (м. Київ, вул. Фізкультурна, 1) відбулися змагання з гирь-
ового спорту та армрестлінгу, присвячені Дню захисника
Вітчизни.

Від Київської міської профспілки працівників охорони здо-
ров'я у змаганнях брала участь команда профкому студентів

НІ 1У

її
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Національного
медичного уні-
верситету ім. О. О.
Богомольця (тре-
нер-представник -
старший викла-
дач кафедри фі-
зичної культури
та здоров'я Задо-
рожний Микола
Семенович).

В результаті спортсмени команди профкому студентів НМУ
ім. О. О. Богомольця зайняли такі місця: Єфименко Роман -
друге місце у змаганнях з гирьового спорту в категорії до 70 кг;
Привалов Максим - друге місце у змаганнях з гирьового спорту
в категорії до 90 кг; Седлярук Максим - третє місце у змаган-
нях з гирьового спорту в категорії понад 90 кг; Ясинський
Андрій - третє місце у змаганнях з армрестлінгу в категорії до
70 кг; Бродецький Ігор - друге місце у змаганнях з армрестлін-
гу в категорії понад 90 кг; Зименко Сергій - перше місце у зма-
ганнях з армрестлінгу в категорії понад 90 кг.

Саме такі високі результати дали змогу команді профкому
студентів Національного медичного університету ім. О. О. Бого-
мольця здобути перемогу в загальнокомандному заліку і на одне
очко обійти команду «Київенерго», яка посіла друге загально-
командне місце.

12-13 березня 2011 р. у спортивному залі спортклубу
«Сокіл» (вул. Мельникова, 4) відбувся відкритий турнір з во-
лейболу.

Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я
делегувала на змагання команду Центральної районної полі-
клініки Деснянського району (головний лікар Кирильчук Люд-
мила Ендрівна, голова профкому - Черникова Галина Леонідів-
на, капітан команди - лікар-травматолог Рябоконь П. В.).

Здобувши перемоги у всіх матчах групового етапу та ви-
гравши у півфіналі і у фіналі команда ЦРП Деснянського райо-
ну здобула перше місце.
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2 квітня 2011 року у м. Києві, за адресою: вул. М. Матеюка,
4, на стадіоні Олімпійського училища фізичної культури відбу-
лися міські змагання з легкої атлетики, в яких від Київської
міської профспілки працівників охорони здоров'я взяли участь
2 команди Національного медичного університету ім. О. О. Бого-
мольця. Склад першої команди - Піскун Богдан, Піддубний
Денис, Олещенко Віталіна, Василенко Руслана. Склад другої
команди - Шульженко Дмитро, Куньковський Дмитро, Войце-
хівська Марта, Шакалова Світлана. Тренер-представник - викла-
дач кафедри фізичного виховання та здоров'я Національного
медичного університету ім. О. О. Богомольця Ткачук Олена
Геннадіївна.

Програма змагань
передбачала такі
види: у чоловіків: біг
100 м, 400 м, стрибок
у довжину, у жінок:
біг 60 м, 200 м, стри-
бок у довжину. За-
вершувала програму
змагань комбінована
естафета 4x100 м.
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У командний залік зараховувався один кращий результат з
кожного виду програми.

Перше місце виборола перша команда Національного ме-
дичного університету ім. О. О. Богомольця, друге місце - друга
команда Національного медичного університету ім. О. О. Бого-
мольця, третє місце зайняла команда Київської міської проф-
спілки працівників житлово-комунального господарства.

11 травня 2011 р. в тирі СДЮСШОР з кульової стрільби та
біатлону «Схід», за адресою: м. Київ, вул. Привокзальна, 12-б,
відбулися міські особисто-командні змагання з кульової стрільби
за програмою відкритого турніру з кульової стрільби присвя-
чені 66-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Склад
команди - 2 чоловіків та 1 жінка.

Учасники змагалися у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з
оптичним прицілом, відстань 50 м, по 13 пострілів, 10 йшло до
заліку.

Київську міську профспілку працівників охорони здоров'я
представляли дві команди: профкому студентів Національного
медичного університету ім. О. О. Богомольця та команда Київ-
ського міського цен-
тру екстреної медич-
ної допомоги служби
медицини катастроф.

В особистому за-
ліку серед жінок
третє місце посіла
Замула К. з команди
Київського міського
центру екстреної ме-
дичної допомоги
служби медицини
катастроф.

У загальнокомандному заліку третє місце посіла команда
Київського міського центру екстреної медичної допомоги
служби медицини катастроф з результатом 276 очок; команда
профкому студентів Національного медичного університету
ім. О. О. Богомольцяу загальнокомандному заліку зайняла сьоме
місце.
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2—4 вересня 2011 р. відбувся традиційний Всеукраїнський
турнір з футзалу пам'яті Олега Міненкова.

Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я
делегувала на турнір три колективи: команду Київської міської
клінічної лікарні № 6, команду профкому студентів Націо-
нального медичного університету ім. О. О. Богомольця, коман-
ду Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допо-
моги. В результаті команди зайняли 8 місце, 3 місце та 10 місце
відповідно.

28-29 жовтня 2011 р. на базі Республіканського вищого учи-
лища фізичної культури (м. Київ, вул. М. Матеюка, 4) відбула-
ся VI Міжгалузева спартакіада м. Києва.

У програмі спартакіади були такі види спорту: футзал, на-
стільний теніс, шахи, легка атлетика, армрестлінг.

До участі у спартакіаді було запрошено кращі колективи
фізкультури Київської міської організації ФСТ «Спартак», се-
ред яких і колекти-
ви Київської міської
профспілки праців-
ників охорони здо-
ров'я.

Команда проф-
спілки медиків була
укомплектована
студентами Націо-
нального медич-
ного університету
ім. О. О. Богомоль-
ця (ректор - акаде-
мік НАМН України, віце-президент НАМН України, професор
Москаленко В. Ф., голова профкому студентів Шульжик І. І.) -
армрестлінг, легка атлетика, настільний теніс, шахи (жінка); пра-
цівниками Київської міської клінічної лікарні № 6 (головний
лікар - заслужений лікар України, д.м.н. Крижевський В. В.,
голова профкому - Мар'ян Є. П.) - команда з футзалу і ДО «Київ-
медавтотранс» (директор - Грищенко М. В., голова профкому -
Ніколаєв В. В.) - шахи (чоловік).

«ІВСЬКА МІСЬКА ПРОФСПІЛКА
ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я
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В результаті футбольна команда медиків (капітан команди -
лікар-анестезіолог Строкоус Віктор Володимирович) виборола
друге місце.

Капітан футбольної команди Київської міської профспілки
працівників охорони здоров'я лікар-анестезіолог КМКЛ № 6
Строкоус Віктор Володимирович став кращим бомбардиром
турніру, забивши 8 м'ячів.

У змаганнях з
шахів серед жінок
студентка НМУ
ім. О. О. Богомольця
Меркулова Ірина,
здобувши перемоги у
всіх партіях, зайняла
перше місце. У чо-
ловіків водій ДО
« Київме давтотр анс »
Черних Володимир
Дмитрович здобув
друге місце.

У наступних змаганнях Київську міську профспілку
працівників охорони здоров'я представляли студенти НМУ
ім. О. О. Богомольця.

У змаганнях з легкої атлетики серед жінок на дистанції
60 метрів Шакалова Світлана стала другою, а Василенко Рус-
лана - третьою. Серед
чоловіків на дистанції
100 метрів Куньков-
ський Дмитро був п'я-
тим, Піддубний Денис -
сьомим.

У змаганнях з на-
стільного тенісу серед
жінок Олексійовець Іри-
на зайняла третє місце, а
серед чоловіків Різничен-
ко Дмитро - четверте.
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У змаганнях з армрестлінгу в категорії понад 90 кг перше
місце виборов Зименко Сергій, друге місце зайняв Мурадьян
Георг, у категорії до 80 кг Вітвицький Сергій зайняв третє місце.

У загальнокоманд-
ному заліку команда
Київської міської
профспілки праців-
ників охорони здоро-
в'я зайняла друге
місце, перемогу у
спартакіаді здобула
команда «Київенер-
го», третє місце посі-
ла команда Київської

міської профспілки працівників житлово-комунального госпо-
дарства та сфери послуг.

Переможці та призери змагань ІV Міжгалузевої спартакіа-
ди м. Києва були нагороджені в урочистій атмосфері на підведенні
підсумків спортивного року КМФСТ «Спартак» у колонній залі
Київської міської державної адміністрації 8 грудня 2011 р.

На церемонії нагородження голові ради Київської міської
профспілки працівників охорони здоров'я Канаровській Ларисі
В'ячеславівні було вручено диплом «Спортивний прорив року».

За вагомий вне-
сок у розвиток фізич-
ної культури і спорту
дипломами Головно-
го управління спорту
КМДА були нагоро-
джені завідувач
кафедри фізичного
виховання та здоро-
в'я Національного
медичного універси-
тету ім. О. О. Бого-
мольця, доцент кафедри Гусєв Тарас Петрович та лікар-анесте-
зіолог Київської міської клінічної лікарні № 6 Строкоус Віктор
Володимирович.
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САМОДІЯЛЬНА ХУДОЖНЯ
ТВОРЧІСТЬ МЕДИКІВ

Відповідальний працівник:
ДЕГРИК Ірина Миколаївна -
завідувач відділу
з питань організаційної
та інформаційної роботи
тел. (044) 288-14-29

«Талановита людина - талановита
у всьому»

У 2011 р. колективам художньої самодіяльності Національ-
ного медичного університету ім. О. О. Богомольця, а саме:
Камерному хору (керівник Н. Куцель), Народному оркестру
(керівник О. Микитюк) та Ансамблю бандуристів (керівник
Б. Простак) за досягнення у розвитку аматорської творчості,
відродження і примноження надбань національної культури,
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художньої пам яті українського народу та високий рівень вико-
навської майстерності Федерацією профспілок України поста-
новою Президії від 29.08.2011 р. було присвоєно звання «На-
родний аматорський колектив профспілок України».

Клуб «Медик» Національного медичного університету
ім. О. О. Богомольця (директор - заслужений працівник куль-
тури України І. Терпелюк) нараховує 17 колективів, кожний
з яких має самобутнє творче обличчя, і тепер 5 з них мають
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почесні звання «На-
родний»; крім вище-
зазначених, це: На-
родна капела банду-
ристів та Народний
ансамбль танцю «Ме-
телиця» (керівник -
заслужений праців-
ник культури Украї-
ни Валерій Скрипка).

Традиції народної

творчості та клубної
роботи продовжу-
ються, колективи
Міжнародного куль-
турного центру На-
ціонального медич-
ного університету
ім. О. О. Богомольця
беруть участь у все-
українських конкур-
сах, де посіли перші
місця, завойовують
гран-прі фестивалю «Ліра Гіппократа», а також проводять кон-
церти для студентів та медичної громадськості міста.

У 2011 р. вперше
в Києві запровадже-
но конкурс-огляд
дитячої самодіяльної
художньої творчості,
в якому взяли участь
і діти медичних пра-
цівників столиці,
Центральної район-
ної дитячої поліклі-
ніки Деснянського
району (Павленко
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Олександр), СЕС Деснянського району (Максутова Олена), Цен-
тральної районної поліклініки Голосіївського району (Лукаше-
вич Вероніка); свої роботи представила й юна художниця Шев-
нюк Дарія (ЦРП Деснянського району). Профспілка отримала
Грамоту за загальне ІІІ місце, а учасники були нагороджені
дипломами та призами.

Продовжуються художні традиції і в Київському міському
медичному коледжі, оновлено склад, придбано нові костюми в
Народному фольклорному хоровому колективі «Любисток»,

який було засновано
в 1991 р. завдяки іні-
ціативі закоханого в
українську пісню та
фольклор заступника
директора коледжу
відмінника освіти
Короля Володимира
Миколайовича та
хормейстера Миколи
Васильовича Скрип-
ки - заслуженого

працівника культури; в 1996 р. колективу було присвоєно зван-
ня «Народний»; та в Київському медичному коледжі № 3,
художній керівник - заступник директора з виховної роботи
заслужений працівник культури Примаченко Сергій Олексійо-
вич; Народний ансамбль «Горлиця» - керівник Ісенко Володи-
мир Миколайович, організатор Ліпчен-
ко Людмила Степанівна, і танцюваль-
ний ансамбль «Діамант» - художній ке-
рівник Криворот Світлана Дмитрівна.

В багатьох установах охорони
здоров'я відбуваються концерти за уча-
стю самих медичних працівників.
Серед них, звичайно, «золотий голос»
медиків столиці - доктор медичних
наук Віктор Іванович Луценко - голо-
ва профкому Інституту отоларинго-
логії.

94



До кожного свята силами самих працівників та їхніх дітей
відбуваються концерти в Інституті ендокринології та обміну ре-
човин ім. В. П. Комісаренка.
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У 2011 р. відбувалися виставки
нових художніх робіт директора
Інституту геронтології академіка На-
ціональної академії медичних наук,
доктора медичних наук, професора
Владислава Вікторовича Безрукова.

Владислав Вікторович - талано-
вита, багатогранна людина, його
творчі роботи - і картини, і музику,
і вірші - не можна назвати аматор-
ськими - це Мистецтво з великої
літери.
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