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ЛЮДИНІ ПРАЦІ – ГІДНЕ ЖИТТЯ! 

 

РАДА ФПУ: НАША МІСІЯ - БУТИ З ЛЮДЬМИ В ЦЕЙ 
СКЛАДНИЙ ЧАС 

 
22 грудня відбулось засідання Ради ФПУ, на якому 
розглянуто роботу ФПУ та членських організацій, 
визначені пріоритети подальшої діяльності.  
 

 
 
У вступному слові Голова ФПУ наголосив, що 
членські організації усіх рівнів, профактив 
сконцентрувались на тому, щоб гідно 
представляти та захищати інтереси працівників – 
членів профспілок. Як пріоритетне завдання - 
підтримка ЗСУ і сил територіальної оборони, усіх, 
хто боронить нашу країну. Профспілки надавали 
їм і фінансову і гуманітарну допомогу. Це наш і 
громадський обов’язок, і вклад у перемогу. 
Всього за період, як почалася активна фаза 
бойових дій, обсяги наданої нами допомоги 
вимірюються сотнями мільйонів грн. У ФПУ 
працює штаб Гумдопомоги, який мобілізує 
необхідні ресурси як всередині країни, так і 
допомогу наших партнерів із закордону. Ці гроші 
ми виділяємо для тих громадян, членських 
організацій ФПУ, які найбільш постраждали від 
війни на територіях, де йдуть активні бойові дії. 
Також ми допомагаємо нашим співвітчизникам 
– внутрішньо переміщеним особам. 

 

Основним для ФПУ, як і у мирний час лишається 
захист прав та інтересів членів профспілок на 
національному рівні.  
На жаль, не припиняється наступ на права 
профспілок та трудівників, лібералізація 
трудового законодавства, чому ми чинимо 
спротив, щоб не допустити зниження існуючого 
рівня прав і гарантій для людини праці. Наша 
позиція непохитна і вона полягає у тому, що 
закони в Україні мають відповідати 
міжнародним нормам, прагненню нашої 
держави щодо набуття членства у ЄС, де 
верховенство права є пріоритетом. Ми не маємо 
давати приводу сказати, що профспілки в тяжких 
умовах воєнного стану втратили свої позиції, або 
дієвість. Наша місія – бути з людьми в цей 
складний час. 
 

ДОПОМОГА ПРОФСПІЛОК ХМЕЛЬНИЧЧИНИ НА 
ГУМАНІТАРНОМУ ФРОНТІ 

 

 
 
З перших днів повномасштабного вторгнення 
членські організації Федерації профспілок 
Хмельницької області активно включились в 
роботу по підвищенню обороноздатності країни, 
підтримку гуманітарного фронту, допомогу 
кожному із вимушених переселенців, які 
зупинялись транзитом або на тривалий період в 
гуртожитку Навчально-культурного центру 
«Побужжя». 



ЛЮДИНІ ПРАЦІ – ГІДНЕ ЖИТТЯ! 

Величезна подяка за це кожному члену 
профспілки, організації які зробили свій внесок в 
майбутню перемогу.  
Звісно неможливо оцінити весь внесок і кожного: 
профспілковими організаціями області 
переказано для потреб ЗСУ та територіальної 
оборони понад 5 млн.грн. профспілкових коштів. 
Надавались і надаються профспілкові виплати, 
цільові благодійні допомоги постраждалим 
внаслідок збройної агресії росії, працівникам, 
призваним на військову службу, та в лави 
територіальної оборони, пораненим бійцям, 
вимушеним переселенцям, які втратили житло, 
майно та роботу з населених пунктів, в яких 
ведуться активні бойові дії. Надаються 
матеріальні допомоги на поховання сім’ям 
загиблих у війні з росією.  
 

 
 
Профспілковці області долучились до 
приготування продуктів харчування, консервації, 
плетіння сіток, здавали кров та забезпечують 
амуніцією бійців ЗСУ, територіальної оборони, 
прийому внутрішньо переміщених осіб.  
Заклади освіти, культури, територіальні центри, 
центри реабілітації дітей, інтернати стали 
центрами по прийому вимушених переселенців з 
областей де тривають активні військові дії, 
працюють цілодобово, організовано чергування 
соціальних працівників та волонтерів. 
 

 
 
В гуртожитку «Навчально-культурного центру 
«Побужжя» ФП області» розміщуються 

внутрішньо переміщені особи з різних куточків 
України, де ведуться бойові дії, або їх місця 
проживання знаходяться на окупованих 
територіях. За весь період з початку 
широкомасштабного вторгнення до сьогодні  в 
гуртожитку знайшли прихисток та для потреб 
переселенців надано більше 8 тисяч ліжко-місць 
під проживання, третя частина з них проживали 
безкоштовно за допомогою Гуманітарного штабу 
ФПУ, ФП області, обласних членських 
профспілкових організацій. 
Для всіх переселенців гуртожитку силами 
профспілок при підтримці волонтерських 
організацій було організоване безкоштовне 3-
разове харчування. Облаштовано укриття та були 
розгорнуті ще додаткові 60 ліжко-місць для 
тимчасового розміщення переселенців щоденно. 
 

ПЕРЕДАНО АВТО ДЛЯ ЗСУ 

 
Автомобіль від штабу з гуманітарної допомоги 

Профспілки будівельників України 
ПРОФБУД, до збору коштів якого приєднались 

Гуманітарний Штаб ФПУ, члени профспілок, 

громадяни, благодійники було передано нашим 
будівельникам, які здійснюють військову службу 
у ЗСУ.  
 

 
 
Як сказав голова Профспілки будівельників 
Василь Андреєв, - розраховуємо, що цей 
повнопривідний автомобіль придбаний в Англії, 
буде добре служити нашим воїнам десантникам 
36-ї бригади під Бахмутом і Кремінною, де 
натепер ведуться запеклі бої з ворогом. Це наш 
профспілковий різдвяний подарунок для 
військових, щоб їхня служба була трохи легшою. 
Вдячність тим, хто долучився до збору коштів як 
по 100 грн., так і по 10 тис. грн., всім донорам із 
Хмельниччини та усієї України. 
 

Україна Переможе! Слава Україні! 



ЛЮДИНІ ПРАЦІ – ГІДНЕ ЖИТТЯ! 

ЧЕРГОВИЙ ПЛЕНУМ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ 

 

 
 

Основне питання порядку денного пленуму «Про 
роботу обласного комітету, членських 
організацій Профспілки під час дії воєнного 
стану», з доповіддю виступила голова обласної 
організації Профспілки Надія Лисик. 
Це питання є досить актуальним на сьогоднішній 
день, тому викликало зацікавленість в учасників 
пленуму. Під час виступів та обговорення 
відбувся відкритий та конструктивний діалог. 
Виступаючі акцентували увагу на питаннях 
роботи первинних профспілкових організацій 
щодо надання допомоги ЗСУ, територіальній 
обороні, тимчасово переміщеним особам, людям, 
які постраждали від наслідків війни. Особлива 
увага зосереджувалася на змінах у трудовому 
законодавстві в умовах воєнного стану та захисті 
трудових прав членів Профспілки. 
 

 
 
Поділилися досвідом роботи голови 
Шепетівської районної організації Катерина 
Колбасовська, Кам’янець-Подільського 
міськрайонної організації Віра Чеховська; голови 
первинних організацій Профспілки: обласного 
центру зайнятості – Людмила Євдокимова, 
обласної ради – Віта Гребенюк, Національної 
академії Державної Прикордонної служби 
України ім.Б.Хмельницького Олег Цюзік та інші. 
Голова Молодіжної ради обласної організації 
Профспілки Аліна Гембова поділилася 
враженнями від навчального візиту до 
Профспілки державних службовців Швеції. 
У роботі пленарного засідання взяв участь і 
виступив голова Федерації профспілок області 

Олег Сковородніков. За результатами пленуму 
прийнято відповідні постанови. На завершення 
роботи найактивніші спілчани Профспілки 
отримали відзнаки. 
 

ПЕРШІ ВИПУСКНИКИ 
ПРОФСПІЛКОВОГО ХАБУ МІКРОНАВИЧОК 

 
На базі «Навчально-культурного центру 
«Побужжя» Федерації профспілок області 
завершила своє навчання пілотна група слухачів 
навчального курсу «Монтажник 
металопластикових конструкцій» у 
Хмельницькому. Впродовж 10 днів слухачі 
навчалися встановлювати та регулювати вікна і 
вже зараз готові приступати до роботи. Серед 
слухачів курсу - фахівці різного рівня та з різним 
досвідом роботи, віком від 20 до 60 років. Але всіх 
їх об’єднує бажання отримати нові навички та 
мати можливість виходити чи повертатися на 
ринок праці підготовленим спеціалістом. 
 

 
 
Проєкт зі створення Хабів неформального 
професійного навчання мікронавичкам у 
будівельному секторі ініціювала Профспілка 
будівельників України спільно з Федерацією 
профспілок Хмельницької області з метою 
допомоги своїй країні та її громадянам у 
відновленні після війни. 
 

ВІДБУВСЯ ПЛЕНУМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФСПІЛКИ ЖКГ 

 

 



ЛЮДИНІ ПРАЦІ – ГІДНЕ ЖИТТЯ! 

По основному питанню порядку денного «Про 
завдання профспілки щодо забезпечення 
трудових  прав працівників в умовах воєнного 
стану» виступив голова обласної організації 
профспілки Микола Шафінський. 
У своїй доповіді голова розповів про роботу 
підприємств життєзабезпечення області, через 
які труднощі, зумовлені війною, проходять 
колективи задля забезпечення населення 
якісними комунальними послугами. Важливу 
роль у підтримці забезпечення сталої роботи 
відіграють первинні профспілкові організації. 
Також члени обласного комітету профспілки 
ознайомились з інформацією про  допомогу, яку 
надають первинні профспілкові організації 
працівникам, які служать в ЗСУ, спорідненим 
підприємствам, які зазнали матеріальних втрат в 
наслідок воєнних дій, внутрішньо переміщеним 
особам. 
 

 
 
Більшість членів обкому взяли активну участь в 
обговоренні. Прийнято постанову Пленуму, в 
якій поставлено завдання, як обкому 
профспілки, так і первинним профспілковим 
організаціям щодо збереження профспілкового 
членства, а також переорієнтації роботи на  
напрямки та виклики, зумовлені воєнним станом 
в Україні. Також обговорено бюджет обласної 
організації профспілки на 2023 рік. 
У заході прийняв участь голова Федерації 
профспілок Хмельницької області Олег 
Сковородніков, члени ЦК профспілки Лариса 
Успенська та Олег Підскоцький. 
 

ВІДБУВСЯ ЧЕРГОВИЙ ПЛЕНУМ ОБЛАСНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

28 грудня 2022 року в приміщенні Будинку ФП 
області відбувся черговий пленум обласної 
організації Профспілки працівників освіти і 
науки України на якому було розглянуто питання 
«Про особливості діяльності Хмельницької 
обласної організації Профспілки працівників 
освіти і науки України та її організаційних ланок 
під час воєнного стану». З інформацією виступив 

голова Хмельницького обласної організації 
Профспілки Анатолій Яримюк. 
 

 
 
В роботі пленуму прийняли участь директор 
Департаменту освіти, науки, молоді та спорту 
Хмельницької ОДА Басюк Д.І. та начальник 
Управління Державної служби якості освіти у 
Хмельницькій області Олійник В.Ц.. 
Того ж дня відбулося чергове засідання президії 
Хмельницької обласної організації Профспілки 
працівників освіти і науки, на якій був 
затверджений план основних заходів обласної 
організації Профспілки на перше півріччя 2023 
року. 
Після пленуму відбулась нарада голів обласної 
організації Профспілки працівників освіти і 
науки України на якій були розглянуті поточні 
питання діяльності Хмельницької обласної 
організації Профспілки працівників освіти і 
науки України. 
 

 
 
Найкращі профспілкові лідери були нагороджені 
Почесними грамотами та профспілковими 
нагородами. 
На завершення наради голова обкому 
Профспілки Анатолій Яримюк привітав 
учасників з прийдешніми Новорічними та 
Різдвяними святами. 
 

НОВАЦІЇ В ПЕНСІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 
ПРЕЗЕНТУВАЛИ ФАХІВЦІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 

 
В Федерації профспілок Хмельницької області 
відбулась семінар – нарада з керівниками та 
спеціалістами членських і підвідомчих 
організацій Федерації профспілок області, в якій 
взяли участь начальник головного управління 
Пенсійного фонду України в Хмельницькій 
області Олександр Крупа та його заступник Юлія 
Ковальчук. 



ЛЮДИНІ ПРАЦІ – ГІДНЕ ЖИТТЯ! 

 
 
Темою зустрічі було використання інноваційних 
технологій в практичній реалізації пенсійного 
законодавства та нових функцій Пенсійного 
фонду України. 
Під час виступу Олександр Крупа зазначив, що в 
сучасних реаліях життя все активніше 
громадянами поважного віку використовуються 
новітні інформаційні технології, які впроваджує 
Пенсійний фонд України, головне завдання 
якого є покращення обслуговування його 
відвідувачів, мінімізація витрат часу та 
максимальне спрощення процедур одержання 
послуг, і як складова цього напряму – можливість 
дистанційного їх отримання за допомогою 
сучасних електронних сервісів.  
 

 
 
Юлія Ковальчук презентувала та зосередила 
увагу присутніх на: електронних сервісах 
Пенсійного фонду України, змінах механізму 
оформлення та отримання житлових субсидій та 
пільг з 1 грудня 2022 року, змінах та новаціях у 
пенсійному забезпеченні громадян з 2023 року. 
Важливо: з 1 січня 2023 року набула чинності 
оновлена редакція Закону України «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування», відповідно до якої уповноваженим 
органом управління в системі 
загальнообов'язкового державного соціального 
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та від нещасного випадку на 
виробництві визначено Пенсійний фонд 
України. 
Таким чином, з 1 січня 2023 року страхові 
виплати у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та від нещасного випадку на 
виробництві здійснює Пенсійний фонд України. 
 

ВІДБУВСЯ СЕМІНАР-НАВЧАННЯ БУХГАЛТЕРІВ 
ЧЛЕНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

 
10 січня 2023 року згідно плану роботи 
Хмельницької обласної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України відбувся 
семінар-навчання бухгалтерів членських 
організацій. В роботі семінару взяв участь голова 
обласної організації Профспілки Яримюк А.С., 
який ознайомив учасників з поточною 
діяльністю галузевої Профспілки. 
 

 
 
Питання фінансової роботи профспілкових 
організацій, порядку складання кошторису, 
бухгалтерського обліку, контрольно-ревізійної 
роботи розглянула головний бухгалтер обкому 
Профспілки Крук Т.П. 
 

 
 
Учасники семінару отримали інформаційні 
матеріали по питанням фінансової роботи. 
Під час семінару були задані проблемні питання 
в частині оформлення документів, подачі 
звітності з якими зустрічаються профспілкові 
організації під час виконання своїх статутних 
завдань, на які були надані фахові відповіді. 
 
 
 
 
 
 



ЛЮДИНІ ПРАЦІ – ГІДНЕ ЖИТТЯ! 

ВАЖЛИВО, ЩОБ ДІТИ, ВІДЧУЛИ ТУРБОТУ 

 
 
Напередодні Новорічних свят в Навчально-
культурний центр «Побужжя» Федерації 
профспілок області до дітей з різних куточків 
України, які разом з батьками були вимушені 
шукати прихисток, і які проживають в 
профспілковому гуртожитку завітав Святий 
Миколай.  
 

 
 
Для маленьких гостей та їх батьків профспілковці 
та благодійники організували  справжнє свято: 
танцювали та співали пісні,  грали і змагались у 
новорічних конкурсах. На завершення діточок 
чекали подарунки і солодкий стіл. 
 

 
 
Сьогодні надзвичайно важливо, аби наші діти 
почували себе у безпеці та продовжували вірити 
у казку й диво. У різдвяно-новорічні свята 
особливо хочеться подарувати частинку тепла 
дітям, які не можуть залишатися в своїх домівках. 

 
 

Шановні спілчани, колеги! 
 

Приміть сердечні вітання з Новим 2023 роком і 
Різдвом Христовим! 

Сьогодні кожен українець тримає свій, і всі 
разом єдино, – воєнний, гуманітарний, 

дипломатичний, волонтерський, трудовий, 
соціальний, економічний фронти. 

Ми віримо в наші Збройні Сили, і переконані, що 
вистоїмо, переможемо, відбудуємо! 

Щира вдячність за витримку і 
самовіддану працю. 

Бажаю здоров’я, миру, родинного затишку, віри 
у нашу Перемогу та 

Божого благословення! 
 
З повагою, 
 
Голова Федерації профспілок  
Хмельницької області             

          
                Олег Сковородніков 

 


