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З Новим 2010 роком
та Різдвом Христовим!
Шановні друзі, колеги!
сь і минає нелегкий для всієї країни
2009 рік. Долаючи всі труднощі, українська авіабудівна галузь змогла відповісти
на виклики, які поставила перед нами світова фінансово-економічна криза. В цих
кризових умовах Уряду України, керівникам підприємств галузі, Профспілці довелось вирішувати надзвичайно складні
питання стратегічного реформування та
перспективного планування розвитку авіаційної промисловості України.
Чимало було зроблено у 2009 році, великі сподівання покладаємо на 2010 рік,
який має стати для нашої галузі роком початку тотальної модернізації та розвитку виробництва: саме в цьому є основа
соціально-економічного розвитку підприємств та благополуччя наших трудових колективів — тільки нарощуючи темпи виробництва, ми зможемо забезпечити суттєве зростання заробітної плати та дотримання соціальних гарантій працівникам галузі.
Профспілка авіабудівників України завжди стояла на сторожі захисту
інтересів найманих працівників, і буде й надалі послідовно проводити цю
політику. Всі Ви побачили, що в 2009 році багато підприємств інших галузей
опинилися на межі банкрутства або повністю зупинилися. Проте, завдяки
протекції Уряду і неухильному контролю з боку Профспілки, всі підприємства авіаційної промисловості України працюють, мають перспективу, закріплену в Стратегії розвитку авіаційної промисловості України.
В Новому році хотілося б побажати всім Вам наполегливості, єдності,
миру та добра. Нехай Господь благословить Ваші родини і пошле їм радості,
кохання й духовної благодаті.

О

Щиро Ваш, Голова Профспілки
Ярема ЖУГАЄВИЧ

Профспілкові новини
За останній час відбулись чергові
звітно-виборні профспілкові збори
(конференції) у первинних організаціях ПАУ:
— у ВАТ «Мотор Січ» (головою
ПО ПАУ обрано Труша Михайла
Івановича);
— на Запорізькому машзаводі ВАТ
«Мотор Січ» (ПО ПАУ реорганізована у цехову організацію ПО
ПАУ у ВАТ «Мотор Січ»);

— на Волочиському машзаводі ВАТ
«Мотор Січ» (головою ПО ПАУ
обрано Сінькова Євгена Васильовича).
Поздоровляємо колег з обранням
на новий термін і бажаємо їм міцного здоров’я, енергії і наполегливості у вирішенні профспілкових
завдань!
ЦК Профспілки

Відбулося засідання Президії
ЦК Профспілки
15

грудня у м. Києві, в Будинку
профспілок, відбулося чергове
засідання Президії ЦК ПАУ. Головував на засіданні Голова Профспілки
Ярема Жугаєвич.
Серед питань, розглянутих на засіданні, були наступні:
— підсумки навчання профспілкових кадрів і активу ПАУ у 2009 році.
Оцінка стану навчання виявилася
не дуже втішною – не запрацювала
повноцінно система безперервного навчання профспілкового активу на цеховому рівні, рівень фінансування навчальних заходів у більшості первинних організацій є дуже
незначним, тощо. Разом з тим, в минулому році продовжилася позитивна практика підготовки профспілкових викладачів за міжнародними
проектами, зокрема з МФМ;
—стан роботи профкомів по аналізу
рівня заробітної плати по різних категоріях працюючих. Слід зазначити, що такі аналізи конче необхідні з
точки зору підвищення ефективності виробництва, оскільки не є секретом те, що в галузі склалась не сама

виправдана структура чисельності.
Особливо це стосується чисельності
основних виробничих робітників на
промислових підприємствах;
— визначена позиція Профспілки
щодо розміру тарифної ставки робітника першого розряду, як бази
для побудови системи оплати праці
в галузі.
Для довідки: на час виходу цього номеру
газети вже прийнято узгоджене рішення Сторін Галузевої Угоди;
—підсумки спортивно-масової роботи за 2009 рік і проведених галузевої і всеукраїнської спартакіад, а також завдання на 2010 рік;
—підтримані рішення І-го Всеукраїнського молодіжного форуму ПАУ,
який відбувся у жовтні п. р. на базі
ДАХК «Артем» у м. Києві;
— інші питання поточної діяльності
профспілки.
Учасники засідання обговорили
також питання підготовки до проведення чергового з’їзду Профспілки у
2011 році.
Вл. інф.

Фото С. Ліщинського

На «Авіанті» представили перший
український серійний Ан-148
30 грудня під Новий рік усім українцям зробили подарунок — презентували перший серійний
екземпляр регіонального реактивного літака нового покоління Ан-148.
заході взяли участь Прем’єрміністр України Юлія Тимошенко, Міністр промислової політики
України Володимир Новицький, перший заступник Міністра транспорту і
зв’язку Василь Шевченко, заступник
Міністра транспорту і зв’язку —голова Державіаадміністрації Олександр
Давидов, Голова Профспілки авіабудівників України Ярема Жугаєвич,
інші особи.
Перший серійний літак АН-148
Київського авіаційного заводу «Авіант» передано державному лізинговому підприємству Міністерства транспорту і зв’язку України «Лізингтехтранс».
Генеральний конструктор АНТК
ім. О. К. Антонова Дмитро Ківа повідомив, що цей літак повністю спроектований у цифрових інформаційних
технологіях. Тобто його розробка велась на новому, сучасному рівні. Це
літак, який увібрав у себе багато нових складових —аеродинаміка літака,
обладнання. Це літак інтернаціональний, адже у його виробництві брали
участь 16 країн світу та понад 30 компаній України. У виробництві цього
літака брали участь партнери з Франції, Німеччини, Італії та, звичайно,
Росії. Частка України — понад 50 %.
Це двигуни, сам літак, його розробка. Тобто такий літак —це перший серійний літак, який виробили в Україні.
Як відзначила Прем’єр-міністр
Юлія Тимошенко під час урочистостей, у порівнянні з аналогічними
світовими літаками серійного виробництва Ан-148-100 за характеристиками не поступається, а, можли-

У

во, є й кращим. «Наш літак може сідати у будь-яких умовах, на будьякі смуги та ґрунти», — підкреслила
Прем’єр-міністр.
Юлія Тимошенко також зауважила,
що саме завдяки авіабудівникам Україна входить у сімку країн світу, які
можуть повністю виробляти літаки:
від проектування до запуску в небо:
«Ми входимо завдяки вашій команді
в сімку великих країн, які можуть
підкоряти небо».
Юлія Тимошенко подякувала колективу підприємства за те, «що зробили реальністю цей літак, який буде
підкоряти світ» та вручила найкращим працівникам урядові відзнаки.
Ан-148 — регіональний реактивний літак нового покоління, призначений для перевезення 68–85 пасажирів на регіональних і близькомагістральних маршрутах. В даний час
Ан-148 головної партії, доведений в
АНТК ім. О. К. Антонова до серійної конструкції, успішно експлуатується в Україні під прапором авіакомпанії «АероСвіт».
Починаючи з червня 2009 р., цей
літак виконав близько 500 польотів,
перевіз близько 21000 пасажирів по
регіональних трасах між Києвом,
Сімферополем, Харковом, Одесою,
Львовом. З 13 грудня 2009 р. почалася його експлуатація на міжнародних лініях.
24 грудня 2009 р. відбувся перший
комерційний рейс Ан-148 по маршруту Санкт-Петербург —Москва під
прапором «Державної транспортної
компанії «Росія». Цей лайнер був виготовлений в ВАТ «ВАЛТ» в широкій

Виконавчий апарат ЦК ПАУ:
поточна робота
У грудні п. р. зусилля працівників
виконавчого апарату ЦК ПАУ були
зосереджені на:
— підготовці матеріалів до чергового засідання Президії ЦК ПАУ (всі
працівники);
— проведенні переговорів і укладанні спільного рішення Сторін Галузевої Угоди стосовно розміру
тарифної ставки робітника І-го
розряду на 2010 рік (О. Сметаніна,
Ю. Єфремов);

— опрацюванні заходів по підготовці до проведення у 2010 році ІХ
Спартакіади ПАУ (С. Ліщинський);
— подальшій розробці проектів організаційно-нормативних документів ПАУ, зокрема — «Інструкції по
проведенню звітів і виборів», «Типової інструкції з організації діловодства у виборних органах ПАУ»
(О. Радзиховська, Ю. Єфремов).
Вл. інф.

міжнародній кооперації. Він став першим з 6 літаків, замовлених ДТК «Росія». Другий такий лайнер вже побудований в Росії і готовий до передачі
авіакомпанії. Будівництво третього
серійного Ан-148 у Воронежі також
добігає кінця.
Значне сприяння реалізації цієї
програми надав Уряд України. Зокрема, влітку 2009 р. він ухвалив рішення про реорганізацію ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» шляхом приєднання його до ДП «АНТК
імені О. К. Антонова». Цей крок зроблений з метою виведення серійного
заводу з кризового положення, в якому він опинився останніми роками.
На заводі зазначають, що заходи
по об’єднанню, зроблені до теперішнього часу, дозволили частково ліквідовувати заборгованість «Авіанту»,
зокрема з заробітної плати, прискорити процес будування перших серійних екземплярів Ан-148, а також
виготовлення літакових агрегатів за
контрактом з ВАТ «Воронежське Акціонерне Літакобудівне Товариство»
(ВАЛТ).
«Авіант» отримав статус філії
АНТК ім. О. К. Антонова з серійного виробництва літаків. Ведеться робота з повної інтеграції підприємств в
найближчому майбутньому. У нового
підприємства є хороший фундамент
для успішної роботи: досвідчений колектив учених, інженерів і робочих,
конкурентоспроможна продукція,
зацікавлені замовники, підтримка
Уряду.
Підготувала Ольга ГОРОДНЯ

Галузева угода
авіаційної
промисловості
України
на 2010 рік
стор. 3–14
(друкується без додатків)
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Ж И Т Т Я ГА Л У З І

Ан-148 выполнил первый
международный коммерческий
рейс Одесса—Москва
13

Ан>148 прибыл в аэропорт Абу>Даби

Ан148100 получил аудиенцию
у наследного принца ОАЭ
21 ноября 2009 г. в аэропорту Абу>Даби состоялась
презентация регионального
реактивного самолета нового поколения Ан>148>100
Его Высочеству, наследному
принцу Абу>Даби шейху
Мухаммед бин Заед Аль
Нагаян.
ирокие возможности самолета Его Высочеству представили: Первый заместитель министра промышленной политики
Украины А. И. Пинский, Генеральный директор ГАК «Антонов»
В. В. Белинский, Президент ОАО
«Мотор Сич» В. А. Богуслаев, заместитель Главного конструктора
АНТК им. О. К. Антонова В. Н. Казуров. Во встрече также приняли
участие представители Посольства

Ш

СОБЫТИЯ
УКРАИНА ГОТОВИТ К ПОДПИСАНИЮ КОНТРАКТЫ НА
ПОСТАВКУ 9 САМОЛЕТОВ
В ЛАОС, ЕГИПЕТ И ОАЭ

Украина готовит к подписанию
контракты на поставку трех самолетов Ан-140 на суму свыше
$ 50 млн Лаосу, четырех Ан-74
для Египта на сумму свыше
$ 100 млн и двух Ан-148 для
ОАЭ на сумму свыше $ 50 млн
с дальнейшей закупкой 15 самолетов на сумму около $ 400 млн,
сообщил министр экономики
Богдан Данилишин.
Согласно его данным, обнародованным в четверг на сайте
министерства, уже есть больше,
чем 150 твердых заказов и опционов на самолет Ан-148.
Он напомнил, что подписан
контракт с Индией на модернизацию и ремонт самолетов Ан-32
ВВС Индии на сумму свыше
$ 400 млн и с Ираком на изготовление 6 самолетов Ан-32 на
суму $ 89 млн.
ХГАПП ПЕРЕДАЛ ЕГИПТУ
САМОЛЕТ АН-74Т-200А.

22 декабря Харьковское госавиапроизводственное предприятие
передало Египетской Стороне
очередной самолет Ан-74, в соответствии с контрактом, подписанным в ноябре 2003 г., сообщает пресс-служба Минпромполитики.
«Это третий самолет семейства Ан-74, которые были построены Харьковским предприятием и переданы заказчикам
в 2009 г. по ранее заключенным
контрактам», — сказано в сообщении.
Подготовлено по материалам
информационных агентств

Украины в ОАЭ и руководители
авиакомпаний страны.
Шейх Мухаммед осмотрел самолет, детально ознакомился с его характеристиками, а также с перспективами дальнейшего развития АнK148,
включая создаваемые на его основе самолеты повышенного комфорта, транспортные варианты и самолеты специального назначения. Подводя итоги встречи, он отметил,
что «самолеты семейства АнK148 могут найти достойное применение в
регионе» и выразил заинтересованность в развитии сотрудничества
между Украиной и ОАЭ в авиационной отрасли.
Прошедшая презентация состоялась в продолжение представления
программы АнK148 на аэрокосмическом салоне Dubai Air Show’2009,
который проходил в период с 15 по
19 ноября 2009 г. Помимо АнK148,
«Антонов» представил там программы многоцелевого семейства АнK74

Заместитель Главного конструктора
В. Н. Казуров рассказывает
Его Высочеству о перспективах
самолета Ан>148

и военноKтранспортного самолета
короткого взлета и посадки АнK70.
Стенд предприятия в ходе авиасалона посетил Президент Украины
В. А. Ющенко.
Пресс9служба АНТК
им. О. К. Антонова

декабря 2009 г. региональный
реактивный самолет нового
поколения Ан-148 выполнил первый международный коммерческий
рейс по маршруту Одесса— Москва
(Шереметьево) под флагом авиакомпании «АэроСвит». Командир
экипажа — летчик-испытатель АНТК
им. О. К. Антонова Владимир Мосин.
Полет длился 1 час 50 минут. Планируется, что в дальнейшем по этому маршруту Ан-148 будет выполнять 3–5 рейсов в неделю.

Ранее самолет перевозил пассажиров только на региональных маршрутах Украины. В период со 2 июня
2009 г. до начала декабря он выполнил более 460 полетов, перевез около
21 000 пассажиров.
В ближайшее время начнет выполнять регулярные рейсы и самолет Ан-148-100, поставленный авиакомпании «Россия».
Пресс-служба АНТК
им. О. К. Антонова

МАК поставил высокую оценку
Генеральному конструктору АНТК
им. О. К. Антонова
В
ходе 29-й сессии Совета по авиации и использованию воздушного пространства, которая проходила в Межгосударственном Авиационном Комитете (МАК) с участием руководителей гражданской авиации и предприятий авиапрома стран
СНГ, Генеральному конструктору
Д. С. Киве был вручен «Диплом»,
отмечающий его «исключительный
вклад в разработку новой авиационной техники и плодотворную многолетнюю деятельность как Генерального конструктора».
Таким образом МАК дал высокую
оценку Генеральному конструктору и
возглавляемому им коллективу АНТК
им. О. К. Антонова за создание новых типов, модификаций самолетов
и их сертификацию.
В 2009 г. АНТК им. О. К. Антонова

были получены два дополнения к
Сертификату типа № СТ 264-АН-148,
выданные Авиационным Регистром
МАК, которые подтвердили соответствие регионального реактивного
самолета Ан-148-100 требованиям точной зональной навигации (RNP-1) и
возможность его эксплуатации с четырьмя новыми системами, которые
были установлены по требованию
российского заказчика. В сентябре успешно завершилась работа по сертификации грузовых самолетов Ан-26 и
Ан-26Б в Европе. Соответствующий
Сертификат типа был выдан Европейским Агентством по Безопасности Авиации (Еuropean Aviation Safety
Agency (ЕАSА).
Пресс-служба АНТК
им. О. К. Антонова

Про поточну ситуацію на ДП «Новатор» розповідає
голова ПО ПАУ Олександр Рижанський
—На сьогоднішній день підприємство, незважаючи на світову фінансовоKекономічну кризу, працює, а це
— головне.
Хоча і є певні труднощі, підприємству вдалось збільшити обсяги
виробництва на 111 % у порівнянні з
відповідним періодом минулого року і виготовити продукції на 81,1
млн грн. (у діючих цінах). Реалізовано товарів і надано послуг на 75,1
млн грн. Більша частина надходжень
— 41,4 млн грн. досягнута за рахунок
експортних поставок продукції. Продукція поставлялась до багатьох країн, але тут доречно згадати найбільших
наших партнерів—Китай, Росію, Білорусію. Збільшено експортні поставки побутових лічильників води та
газу за рахунок поставок Азербайджану, Росії, Узбекистану та підписання договору з торгівельною мережею
«Епіцентр».
Особливою популярністю як на Україні, так і в Росії користується медична апаратура: малогабаритний апарат
дарсонвалізації «Корона», апарат низькочастотної терапії МАГK30K4, масажноKрелаксаційний комплекс «РелаксKМ», апарат імпульсної низькочастотної терапії «АлімпK1». А спалах
грипу дав поштовх щодо попиту на
вироб ультрафіолетового випромінювання «УФІТKС».
Разом з тим, не вдалось повністю
завантажити роботою основне виробництво (середньомісячний рівень завантаженості основного виробництва
склав 82,9 %), а це, в свою чергу, спричинило невиконання в повній мірі
фінансового плану. Середньомісячна
заробітна плата працівників склала
1270,8 грн., що на 6 % менше, ніж у
2008 році.

Причини різні, і одна із основних
— це відсутність необхідного портфеля замовлень.
З цією метою вже дещо зроблено
на підприємстві. В стадії підготовки
виробництва ряд запропонованих технічним управлінням нових виробів:
«КоронаKС», «АлімпK1», «КоронаK05»,
«УФІТ», «УФІТKС», приставка цифрового телебачення, телевізор 82 LCD,
клапан автостопу ЕПКK153А, «КоронаK115В», «МАГK30Т», електролічильник ЛОK1000 на 70А, «АлімпKміні».
Особливо хочу зупинитись на виробах авіаційної тематики — «СПС2000», «БуранKА». Укладення Україною
контракту з Індією на модернізацію
літаків АнK32 надає нам величезну
можливість стабілізувати фінансовоекономічний стан підприємства.
Вироби перспективні, відповідають
профілю підприємства, їх освоєння
дасть можливість забезпечити завантаженість підприємства на багато років.
Адміністрацією підприємства в цьому напрямку зроблено все можливе,
підтримка Прем’єрKміністра України
Ю. В. Тимошенко, сподіваюсь, дозво-

лить позитивно вирішити питання в
нашу користь.
Проведений управлінням маркетингу та продажу продукції аналіз цін
та кон’юнктури ринку дає нам можливість відновити в першому кварталі
2010 року серійний випуск LCDKтелевізорів, як із використанням покупних SKDKкомплектів, так і повністю
нашого виробництва телевізорів з діагоналлю 17, 20 дюймів.
В усіх підрозділах підприємства
проведені збори, на яких підвели підсумки роботи за перше півріччя та виконання колективного договору.
А конференція трудового колективу, яка відбулася 4 листопада 2009 р.,
прийняла рішення, що колективний
договір на підприємстві виконується.
Приємно відмітити, що кошти на
соціальний розвиток колективу і пільги для працівників надаються на підприємстві згідно з колективним договором.
Так, премії до ювілейних свят склали 25,2 тис. грн., матеріальна допомога — 52,7 тис. грн., від профкому —
19,2 тис. грн., видатки на медпункт —
27,9 тис. грн., видатки по спільним
рішенням — 11,8 тис. грн. За рахунок
підприємства оплачено листків непрацездатності за 9 місяців на суму
591 тис. грн., за рахунок соціального
страхування — 491 тис. грн.
Профспілковий комітет намагається вирішувати всі трудові та соціальні
питання, які виникають у підрозділах, постійно займається оздоровчою,
культурноKмасовою роботою. За літній
період 2009 року оздоровлено 17 дітей
в таборах відпочинку в Хмельницькій
області та на морі в Херсонській області, в санаторіях — 4 дитини, на базі
відпочинку в Затоці, Одеської об-

ласті — 16 дітей, доплата за путівки з
фонду профспілкового комітету
склала 5950 грн.; 160 працівників
підприємства відпочили на базі відпочинку «Вероніка», у м. Затока, здешевлення путівок становить 20400 грн.
Постійно профспілковий комітет організовує для працівників підприємства поїздки вихідного дня по мальовничих місцях України — це Почаїв,
Зарваниця, Умань, Львів, Карпати.
Такі подорожі вже в цьому році
здійснили 350 працівників підприємства.
Підприємство приймає активну
участь в спортивних спартакіадах міста, області, в спартакіадах ПАУ, в травні п. р. в спорткомплексі підприємства проведена спартакіада серед підрозділів заводу. Призові місця зайняли команди цеху 022, цеху 318, адміністрація. На високому рівні у нас —
волейбол, баскетбол. Є в нас команди з волейболу вищої ліги, першої
ліги, дитяча команда. У спорткомплексі діють секції армреслінгу, гирьового спорту, дзюдо, мініKфутболу.
В грудні плануємо провести ще одну
спартакіаду до Дня підприємства, віримо, що наші спортсмени будуть мати
ще кращі здобутки. На даний час
проходить реконструкція спортивного комплексу «Новатор». Адміністрація підприємства у тісній співпраці з
профспілковою організацією доклала максимальних зусиль, задіяла усі
наявні можливості і резерви, щоб
у цих непростих фінансовоKекономічних умовах виконувати колективний договір і, в першу чергу, передбачені ним соціальні пільги і гарантії працівникам.
Записав Олександр ПАЛІЙ
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Галузева угода
авіаційної промисловості України
(Код КВЕД № 35.3) на 2010 рік
м. Київ — 2009 рік

1. Сторони, що укладають угоду,
їх повноваження.
1.1. Галузева угода укладена між:
— Міністерством промислової політики України (МІНПРОМПОЛІТИКИ), Фондом державного майна України (далі — ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА), за участю Асоціації підприємств авіаційної промисловості України «Укравіапром» (далі — УКРАВІАПРОМ)
— з однієї сторони;
— Професійною спілкою авіабудівників України (далі — УКРПРОФАВІА) — з другої сторони (далі — СТОРОНИ).
1.2. Повноваження СТОРІН:
— ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА, як органи виконавчої влади, мають відповідні повноваження для ведення переговорів, укладення галузевої угоди (далі — УГОДА) та реалізації її норм на підприємствах, в організаціях, господарських товариствах, об’єднаннях підприємств галузі (далі — ПІДПРИЄМСТВА), які перебувають у сфері
дії СТОРІН, що підписали УГОДУ;
— УКРАВІАПРОМ, як добровільне об’єднання ПІДПРИЄМСТВ, через свій виборний орган (Раду асоціації) та Президента
асоціації сприяє керівникам ПІДПРИЄМСТВ (роботодавцям) у виробленні єдиної позиції щодо формування змісту УГОДИ та впливає
на виконання її норм на ПІДПРИЄМСТВАХ;
— УКРПРОФАВІА виступає від імені найманих працівників
ПІДПРИЄМСТВ і має відповідні повноваження для ведення переговорів, укладення УГОДИ та реалізації її норм на ПІДПРИЄМСТВАХ.

2. Загальні положення.
2.1. УГОДА укладається з метою посилення соціального захисту працівників, які перебувають у сфері дії СТОРІН, що підписали
УГОДУ і включає зобов’язання СТОРІН, які спрямовані на створення умов для підвищення ефективності роботи ПІДПРИЄМСТВ, реалізації на цій основі професійних, соціальноKтрудових і економічних гарантій для працівників і трудових колективів.
2.2. УГОДА є галузевим нормативним актом, який регулює трудові відносини та забезпечує соціальноKекономічний захист працівників, умови якого обов’язкові для ПІДПРИЄМСТВ, на які він поширюється згідно зі Ст. 9 Закону України «Про колективні договори
і угоди».
2.3. Сторони, що підписали УГОДУ, керуються, в межах своїх
повноважень, положеннями та нормами Генеральної Угоди.
2.4. Термін дії УГОДИ.
2.4.1. УГОДА укладається на 2010 рік, набуває чинності з 01 січня
2010 року і діє до укладення нової УГОДИ.
2.4.2. СТОРОНИ вступають в переговори з питань укладення
нової УГОДИ не пізніше ніж за три місяці до закінчення календарного року.
2.4.3. СТОРОНИ, у триденний термін з дня підписання УГОДИ,
подають її на повідомну реєстрацію до Мінпраці України.

ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА і УКРПРОФАВІА у двотижневий термін із дня реєстрації УГОДИ надсилають її на ПІДПРИЄМСТВА (керівникам ПІДПРИЄМСТВ і первинним організаціям
УКРПРОФАВІА).
2.4.4. Керівники ПІДПРИЄМСТВ і первинні організації УКРПРОФАВІА (профспілкові комітети) у десятиденний термін із дня отримання УГОДИ доводять її зміст до відома працівників.
2.4.5. На ПІДПРИЄМСТВАХ укладаються нові колективні договори або вносяться необхідні зміни та доповнення до діючих з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною угодою та цією УГОДОЮ.
Ініціатором початку колективних переговорів щодо укладення
нових колективних договорів або внесення змін та доповнень до чинних виступають, як правило, первинні організації (їхні виборні органи) УКРПРОФАВІА на ПІДПРИЄМСТВАХ.
Про дату проведення зборів (конференції) трудового колективу по укладенню колективного договору (внесенню змін та доповнень)
ПІДПРИЄМСТВА інформують СТОРОНИ.
2.4.6. СТОРОНИ сприяють ПІДПРИЄМСТВАМ у проведенні
колективних переговорів, своєчасному укладенні колективних договорів або внесенні до цих змін і доповнень. Представники СТОРІН
можуть за запрошенням сторін колективного договору, брати участь,
як посередники або експерти, у веденні переговорів та укладанні колективних договорів на ПІДПРИЄМСТВАХ.
2.4.7. Якщо, незважаючи на пропозицію первинної організації
УКРПРОФАВІА, колективний договір на ПІДПРИЄМСТВІ не був
укладений або не були внесені необхідні, за змістом УГОДИ, зміни та
доповнення до чинного колективного договору, СТОРОНИ приймають послідовні заходи:
— надсилають на ПІДПРИЄМСТВО письмове попередження;
— направляють на ПІДПРИЄМСТВО своїх представників;
— ставлять до відома власника ПІДПРИЄМСТВА про невиконання керівником умов контракту і вимагають прийняття відповідних рішень.
2.4.8. У випадках неможливості завершення колективних переговорів в узгоджені терміни, ухиляння роботодавців від переговорів
та їх затягування, первинні організації УКРПРОФАВІА надають СТОРОНАМ УГОДИ пропозиції щодо залучення «оперативної переговорної групи» із спеціалістів УКРПРОФАВІА і УКРАВІАПРОМУ.
2.4.9. Жодна із СТОРІН, які уклали цю УГОДУ, не може протягом встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені положення й норми.
2.5. Порядок доповнення чи зміни змісту УГОДИ.
2.5.1. До закінчення терміну дії УГОДИ зміни та доповнення до
неї можуть бути внесені тільки за взаємною домовленістю СТОРІН.
2.5.2. У разі необхідності внесення доповнення чи зміни до УГОДИ, зацікавлена СТОРОНА у встановленому законодавством порядку подає відповідні пропозиції щодо поновлення переговорів.
2.5.3. Пропозиції однієї із СТОРІН щодо внесення доповнень
або змін до умов УГОДИ є обов’язковими для розгляду другою СТОРОНОЮ.
Ці пропозиції розглядаються спільно СТОРОНАМИ, рішення
щодо них приймаються СТОРОНАМИ у десятиденний термін з дня
їхнього отримання іншою СТОРОНОЮ.
2.6. Сфера дії положень УГОДИ.
2.6.1. УГОДА поширюється на всіх працівників, прийнятих на
умовах найму на ПІДПРИЄМСТВА (незалежно від форми трудового договору), а також на працівників профспілкових органів, які працюють на виборних та штатних посадах у профспілкових організа-
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ціях, що входять у УКРПРОФАВІА.
2.6.2. Положення, норми і умови УГОДИ та чинної Генеральної Угоди діють безпосередньо на ПІДПРИЄМСТВАХ (незалежно
від форми власності).
Якщо до сфери дії ПРЕДСТАВНИКІВ ВЛАСНИКА увійдуть
нові ПІДПРИЄМСТВА, а первинні профспілкові організації цих
ПІДПРИЄМСТВ увійдуть до УКРПРОФАВІА, дія УГОДИ буде поширюватись на ці підприємства автоматично.
2.6.3. УГОДА обов’язкова для застосування роботодавцями при
укладанні господарських договорів, трудових договорів з працівниками ПІДПРИЄМСТВ, а також при вирішенні індивідуальних і колективних трудових спорів.
Договори та угоди (у тому числі при зміні власника), укладені
колективно або індивідуально (у тому числі при наймі на роботу),
вважаються недійсними, якщо вони погіршують становище працівників у порівнянні з законодавством та УГОДОЮ.
Норми УГОДИ, що поліпшують становище працівників у порівнянні із законами та іншими нормативноKправовими актами України,
є галузевим мінімальним рівнем.
2.6.4. Збори акціонерів та органи управління господарських товариств керуються умовами, положеннями та нормами УГОДИ при
вирішенні питань, що стосуються соціальноKтрудових гарантій найманих працівників.
2.7. СТОРОНИ вживатимуть заходи щодо усунення передумов
виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі їхнього виникнення — прагнути до розв`язання ситуації без зупинки виробництва.
Представники СТОРІН братимуть участь у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) на ПІДПРИЄМСТВАХ на запрошення учасників трудового спору (конфлікту).

3. Створення умов для забезпечення
стабільного розвитку галузі.
3.1. СТОРОНИ визнають взаємну направленість своєї діяльності на створення умов для забезпечення стабільного та ефективного процесу виробництва на ПІДПРИЄМСТВАХ. З цією метою сприятимуть прийняттю відповідних Законів України щодо стимулювання розвитку авіаційної промисловості України та фінансового оздоровлення субўєктів підприємницької діяльності.
3.2. МІНПРОМПОЛІТИКИ зобов’язується:
3.2.1. Розробити та забезпечити затвердження Кабінетом Міністрів України Державної комплексної цільової програми розвитку авіаційної промисловості України на період до 2020 року. Створювати необхідні організаційні, матеріальноKфінансові умови для її виконання.
3.2.2. Сприяти ПІДПРИЄМСТВАМ:
а) у своєчасному та в повному обсязі виділенні коштів, які передбачені в Державному бюджеті України для розвитку ПІДПРИЄМСТВ;
б) в отриманні ПІДПРИЄМСТВАМИ замовлень на виготовлення продукції (робіт, послуг).
в) у виділенні та освоєнні коштів Державного бюджету України
на 2010 рік на фінансування програми технічного переоснащення
ПІДПРИЄМСТВ.
3.2.3. Забезпечити реалізацію положення першого етапу «Стратегії розвитку вітчизняної авіаційної промисловості на період до
2020 року».
3.2.4. Не допускати заборгованості з оплати поточних робіт за
державним замовленням МІНПРОМПОЛІТИКИ.
Узгодити з Міністерством оборони України та іншими державними замовниками України графіки погашення заборгованості по
договорах попередніх років.
3.2.5. Забезпечити виконання заходів, передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.09.2002 р. № 530KР «Про
посилення контролю за виконанням Угод між Урядами України і Російської Федерації щодо співробітництва в галузі розроблення, виробництва, поставок і експлуатації авіаційної техніки» (усього 8 угод).
3.2.6. Сприяти звільненню ПІДПРИЄМСТВ, що забезпечують
виконання державного замовлення, від штрафів та нарахувань за несвоєчасну сплату податків усіх рівнів у зв’язку із затримкою оплати
виконаного державного замовлення.
3.2.7. Організувати і провести, за участю ПІДПРИЄМСТВ галузі, Міжнародний авіакосмічний салон «АВІАСВІТ–ХХI».

3.2.8. Проводити роботу щодо подальшого удосконалення галузевої мережі учбових закладів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, відповідно до структурних змін та перспектив розвитку галузі, сприяти в отриманні ПІДПРИЄМСТВАМИ ліцензій на проведення професійноKтехнічної підготовки працівників.
3.2.9. У І півріччі 2010 року провести, за участю СТОРІН, а також зацікавлених ПІДПРИЄМСТВ, робочу нараду з метою вирішення доцільності розробки нормативного документу щодо організації та
проведення робіт по встановленню та подовженню ресурсів і строків
служби цивільної та спеціальної авіаційної техніки та участі в цих роботах профільних ПІДПРИЄМСТВ.
3.2.10. Раз на півріччя, на спільному засідання СТОРІН, розглядати заходи щодо соціальноKекономічних наслідків вступу України до
СОТ та адаптації галузі до роботи у нових умовах. Надавати підсумкову інформацію до газети «Авіабудівник України».
3.2.11. Розробити Програму соціальноKекономічного розвитку
авіаційної промисловості України.
3.2.12. На підставі всебічного об’єктивного аналізу стану кадрового потенціалу галузі, із урахуванням перспектив її розвитку як
одного із пріоритетних секторів економіки України, розробити та забезпечити реалізацію фінансово обгрунтованої галузевої (корпоративної) комплексної цільової програми «Кадри для авіабудування».
3.2.13. Сприяти виділенню бюджетних коштів на збереження
унікальної, дорогоцінної дослідної та випробувальної бази ПІДПРИЄМСТВ, включаючи полігони та їх випробувальні інфраструктури,
у межах виконання науковоKтехнічних частин загальнодержавних та
державних програм розвитку авіаційної промисловості України, а також повному фінансуванню утримання мобілізаційних потужностей.
3.2.14. Сприяти виробникам вітчизняної продукції авіаційного
призначення у роботі на зовнішніх ринках.
3.2.15. Забезпечити процес реформування стратегічних ПІДПРИЄМСТВ відповідно до вимог Закону України «Про управління
об’єктами державної власності».
3.2.16. Під час формування бюджетних запитів до проекту Державного бюджету на 2011 рік передбачати рівень державного, зокрема оборонного, замовлення на продукцію авіаційної промисловості з
урахуванням завантаженості виробничих потужностей профільних
ПІДПРИЄМСТВ.
3.3. СТОРОНИ домовились:
3.3.1. На спільних нарадах розглядати питання ефективного
використання бюджетних коштів згідно з договорами та стану розрахунків за виконані роботи. У разі потреби надавати допомогу ПІДПРИЄМСТВАМ в отриманні коштів за виконані замовлення.
3.3.2. Не включати до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, стратегічно важливі для економіки та безпеки держави, ефективно працюючі державні ПІДПРИЄМСТВА, без наявності інвестиційних планів, неодмінними умовами яких повинні бути — подальше підвищення ефективності виробництва та вирішення соціальнотрудових питань трудових колективів.
ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА інформують профспілкові
комітети УКРПРОФАВІА, за їх запитами, про хід та результати приватизації, про початок продажу більше 10 відсотків акцій ПІДПРИЄМСТВ, що знаходяться у державній власності, а також про уповноважену особу, яка виконує функції управління державною часткою
акцій акціонерного товариства.
При продажі 10 та більше відсотків акцій товариства ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА включають до складу комісії із продажу акцій представника профспілкового комітету УКРПРОФАВІА.
3.3.3. При формуванні органів управління та контролю господарських товариств та об’єднань ПІДПРИЄМСТВ передбачати включення до їх складу, за згодою, представників профспілкових комітетів
УКРПРОФАВІА.
3.3.4. Залучати представників УКРПРОФАВІА до проведення
перевірок виконання умов договорів купівліKпродажу державного
майна, укладених у процесі приватизації, в частині надання соціальних гарантій для працівників, у разі порушення таких умов — до
вжиття визначених законодавством заходів.
3.3.5. Щоквартально підводити підсумки соціальноKекономічної
діяльності ПІДПРИЄМСТВ за показниками галузевого «Положення
про Рейтингову оцінку соціальноKекономічної діяльності підприємств
і організацій авіаційної промисловості України».
3.3.6. Галузевий структурний підрозділ з питань авіаційної про-
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мисловості МІНПРОМПОЛІТИКИ завчасно інформує УКРПРОФАВІА про початок розгляду проектів фінансових планів ПІДПРИЄМСТВ на 2011 рік та забезпечує участь представників УКРПРОФАВІА у цьому процесі.
3.3.7. Не допускати при реорганізації ПІДПРИЄМСТВ рішень,
які можуть призвести до масового скорочення робочих місць, а також до змін умов оплати і стимулювання праці, введення неповного
робочого тижня або скороченого робочого дня, без проведення консультацій з УКРПРОФАВІА та її первинними організаціями.
Не допускати також примусового та без глибокого технікоKекономічного обгрунтування і врахування думки трудових колективів
об’єднання ПІДПРИЄМСТВ, що мають статус юридичної особи.
Створення об’єднань ПІДПРИЄМСТВ проводити на добровільній основі, за згодою кожного підприємства — учасника, згідно із
законодавством.
3.3.8. Надавати безоплатно, на запит УКРПРОФАВІА, наявну
інформацію про виконання взятих власниками ПІДПРИЄМСТВ зобов’язань за договорами купівліKпродажу об’єктів приватизації (фіксованими умовами конкурсів), зокрема, стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці та інших питань соціальноKтрудових відносин.
3.3.9. Провести у І кв. 2010 р., за участю УКРПРОФАВІА та
УКРАВІАПРОМУ, аналіз господарської діяльності державних ПІДПРИЄМСТВ та акціонерних товариств галузі з державною часткою
власності 50 відсотків і більше, які працювали у 2009 році збитково, з
метою підготовки пропозицій щодо відновлення платоспроможності
таких ПІДПРИЄМСТВ та акціонерних товариств або визнання їх
банкрутами.
3.3.10. Інформувати та запрошувати представників УКРПРОФАВІА на навчання за спеціальними програмами Фонду державного
майна України.
3.4. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА, в межах своєї компетенції, доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ:
3.4.1. Здійснювати заходи щодо:
а) подальшого нарощування обсягів виробництва (робіт, послуг)
на ПІДПРИЄМСТВАХ, відповідно до планів соціальноKекономічного розвитку та фінансових планів ПІДПРИЄМСТВ, але не менше
рівня інфляції;
б) збільшення продуктивності праці на ПІДПРИЄМСТВАХ без
зменшення чисельності працюючих.
Ці заходи включати як обов’язковий додаток до колективних
договорів ПІДПРИЄМСТВ.
3.4.2. На конференціях трудового колективу ПІДПРИЄМСТВА
надавати інформацію про причини невиконання росту обсягів виробництва та росту продуктивності праці.
3.4.3. Підготовку проектів фінансових планів ПІДПРИЄМСТВ
на 2011 рік проводити за участю профспілкових комітетів УКРПРОФАВІА, що діють на ПІДПРИЄМСТВАХ, передбачивши при цьому
розподіл та використання чистого прибутку ПІДПРИЄМСТВ за участю профкомів УКРПРОФАВІА.
3.4.4. Передбачати у колективних договорах надання інформації профспілковим комітетам УКРПРОФАВІА щодо витрат на оплату праці в укладених договорах (контрактах) на виконання ПІДПРИЄМСТВАМИ робіт (послуг), а також обґрунтування замовлень
стороннім підприємствам, які можна виконати власними силами
ПІДПРИЄМСТВ (крім міжнародних договорів (контрактів).
3.4.5. Надавати профспілковим комітетам УКРПРОФАВІА на
ПІДПРИЄМСТВАХ оперативну інформацію про використання коштів Державного бюджету України, виділених ПІДПРИЄМСТВАМ.
3.4.6. Організовувати та проводити навчання працівників ПІДПРИЄМСТВ із питань трудового законодавства, охорони праці, діяльності акціонерних товариств та прав акціонерів.
3.4.7. Надавати щомісячно профспілковим комітетам УКРПРОФАВІА, згідно зі Ст. 45 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інформацію про технікоKекономічні показники (ТЕП) роботи ПІДПРИЄМСТВ, за встановленою «Положенням
про Рейтингову оцінку соціальноKекономічної діяльності підприємств
і організацій авіаційної промисловості України» формою.
3.4.8. Рекомендувати керівникам акціонерних товариств галузі
проводити навчання представників УКРПРОФАВІА, які беруть участь
у роботі спостережних рад зазначених товариств у спеціальних закладах за рахунок коштів товариств.
3.4.9. Сприяти запровадженню на ПІДПРИЄМСТВАХ міжна-

родного стандарту «Соціальна відповідальність 8000».
3.4.10. Сприяти приєднанню ПІДПРИЄМСТВ до Глобального
договору ООН.
3.5. УКРПРОФАВІА зобов’язується:
3.5.1. Здійснювати нагляд за використанням коштів Державного бюджету України, виділених ПІДПРИЄМСТВАМ.
3.5.2. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни
на ПІДПРИЄМСТВАХ.

4. Зайнятість.
4.1. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА здійснюють аналіз зайнятості в галузі на основі статистичних звітів ПІДПРИЄМСТВ, показників рейтингової оцінки соціальноKекономічної діяльності ПІДПРИЄМСТВ, підсумки якого розглядають одночасно з підсумками виконання УГОДИ.
4.2. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА, в межах своєї компетенції, доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ:
4.2.1. Узгоджувати із профспілковими комітетами УКРПРОФАВІА рішення про зміни в організації виробництва й праці, у т. ч. реорганізації або перепрофілювання ПІДПРИЄМСТВ, скорочення чисельності працівників не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій, із
їх економічним обґрунтуванням, а також із наміченими заходами щодо забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників.
Тримісячний період роботодавець і профком використовують
для проведення переговорів, обміну інформацією та іншої роботи,
що направлена на зменшення рівня скорочення працівників, виконання заходів щодо забезпечення зайнятості.
4.2.2. Не допускати на ПІДПРИЄМСТВАХ звільнень працюючих за ініціативою роботодавців більше 4 відсотків чисельності працівників протягом календарного року.
Якщо на ПІДПРИЄМСТВІ виникає обґрунтована необхідність скоротити більше 4 відсотків працівників, рішення про це приймається роботодавцем спільно із профспілковим комітетом УКРПРОФАВІА, після погодження із ПРЕДСТАВНИКОМ ВЛАСНИКА
і Центральним Комітетом УКРПРОФАВІА.
При цьому на ПІДПРИЄМСТВІ створюються умови для перерозподілу наявних трудових ресурсів (перенавчання, перекваліфікація та ін.).
4.2.3. З метою запобігання масовому вивільненню працівників (при тимчасовому зменшенні обсягів виробництва) та, відповідно, зниженню рівня безробіття, роботодавець, за погодженням з
профкомом УКРПРОФАВІА, розробляє відповідні заходи з використанням:
— відмови від застосування понадурочних робіт, робіт у вихідні
та святкові дні;
— відмови від сумісництва за узгодженими професіями;
— можливої перепідготовки кадрів, навчання новим професіям;
— тимчасового припинення прийому нових працівників та ін.
4.2.4. При звільненні працівника за п. 1 ст. 40 КЗпП (зміни
в організації виробництва і праці, ліквідація, банкрутство або перепрофілювання ПІДПРИЄМСТВА, скорочення чисельності або
штату працівників) виплачувати йому збільшену, в залежності від
стажу роботи на даному ПІДПРИЄМСТВІ, вихідну допомогу, на умовах колективного договору ПІДПРИЄМСТВА.
4.2.5. Вживати заходи щодо забезпечення продуктивної зайнятості, використання наявної робочої сили, відповідно до їх фаху та
кваліфікації, зменшення плинності кадрів на ПІДПРИЄМСТВАХ.
4.2.6. Не застосовувати на ПІДПРИЄМСТВАХ контрактну
форму трудового договору, крім випадків, передбачених законами
України.
4.2.7. Рішення про використання на ПІДПРИЄМСТВАХ іноземної робочої сили приймати після попередніх консультацій із профспілковими комітетами УКРПРОФАВІА.
Рішення про тимчасове залучення до роботи на ПІДПРИЄМСТВАХ працівників інших підприємств України приймати після погодження умов та оплати їх праці із профспілковими комітетами
УКРПРОФАВІА, що діють на ПІДПРИЄМСТВАХ.
4.2.8. Забезпечити періодичність підвищення кваліфікації працівників ПІДПРИЄМСТВ не рідше 1 разу на 5 років.
4.2.9. Визначати у колективних договорах ПІДПРИЄМСТВ
обсяги професійного навчання працівників та відповідні витрати
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коштів, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від
24.12.1997 р. № 1464 «Про розмір витрат платника податку на професійну підготовку або перепідготовку».
4.3. СТОРОНИ домовилися:
4.3.1. Зберігати за працівниками ПІДПРИЄМСТВ, працюючих
на умовах неповного робочого часу, права, пільги та гарантії, передбачені колективними договорами.
4.3.2. Передбачати у колективних договорах ПІДПРИЄМСТВ
заходи щодо попередження безробіття, створення нових (додаткових) робочих місць.
4.3.3. При проведенні реорганізації, реструктуризації, або у разі
порушення питань про ліквідацію, банкрутство ПІДПРИЄМСТВА,
роботодавець не пізніше як за три місяці інформує профспілковий
комітет УКРПРОФАВІА про ці дії.
УКРПРОФАВІА має право, у разі можливого погіршення соціальноKекономічної чи трудової ситуації на ПІДПРИЄМСТВІ, вносити пропозиції відповідним органам про перенесення термінів або
тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних із вивільненням працівників.
4.3.4. Не допускати звільнень працівників за скороченням чисельності на ПІДПРИЄМСТВАХ, що приватизуються, та протягом
6 місяців після завершення приватизації, за винятком умов, передбачених законодавством України (Ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного майна»).
4.3.5. Роботодавець, на умовах колективного договору, надає вихідну матеріальну допомогу у всіх випадках звільнень працівників, де
є ознаки скорочення (крім звільнень, які спричинені провиною працівника та звільнень за власним бажанням).
4.4. УКРПРОФАВІА зобов’язується:
4.4.1. Здійснювати контроль за виконанням на ПІДПРИЄМСТВАХ нормативноKправових актів із питань праці й зайнятості.
При необхідності відстоювати права працівників ПІДПРИЄМСТВ у державних органах і судах.
4.4.2. Надавати членам УКРПРОФАВІА безкоштовну правову
допомогу, консультації з законодавства.
4.4.3. Аналізувати причини всіх звільнень працівників (крім
звільнень за власним бажанням), готувати, при необхідності, відповідні подання роботодавцям.

5. Оплата праці.
5.1. СТОРОНИ домовилися:
5.1.1. До законодавчого запровадження в Україні розміру мінімальної заробітної плати не нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи встановити в галузі мінімальну тарифну ставку робітника першого розряду четвертої сітки у розмірі 125 відсотків мінімальної заробітної плати. При цьому мінімальні тарифні ставки для
робітників інших розрядів та за іншими сітками встановлюються
згідно з додатком № 1 до УГОДИ, із додержанням міжкваліфікаційних (міжрозрядних) співвідношень.
Після законодавчого запровадження в Україні розміру мінімальної заробітної плати не нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи СТОРОНИ відпрацьовують відповідні рішення щодо розміру мінімальної тарифної ставки робітника першого розряду
та змісту додатку № 1 до УГОДИ.
5.1.2. Установити мінімальний посадовий оклад техніка без категорії на рівні місячної тарифної ставки робітника третього розряду
четвертої сітки.
5.1.3. Установити мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів і
фахівців підприємств авіаційної промисловості України до посадового окладу техніка згідно з додатком № 2 до УГОДИ.
5.1.4. Установити мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів і
фахівців науковоKдослідних, конструкторських, технологічних, проектних та інших наукових установ і організацій авіаційної промисловості України до посадового окладу техніка згідно з додатком № 3 до
УГОДИ.
5.1.5. Установити мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів
і фахівців льотноKвипробувальних, льотноKтранспортних та льотнодоводочних підрозділів підприємств авіаційної промисловості Ук-

раїни до посадового окладу техніка згідно з додатком № 4 до УГОДИ.
5.1.6. Установити мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових окладів працівників загальних (наскрізних) професій
до тарифної ставки робітника першого розряду четвертої сітки згідно
з додатком № 5 до УГОДИ.
5.1.7. Установити коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок (окладів) робітників, зайнятих на вантажноKрозвантажувальних роботах на підприємствах і в організаціях авіаційної промисловості України, до тарифної ставки робітника першого розряду четвертої сітки згідно з додатком № 6 до УГОДИ.
5.1.8. Відповідно до законодавства ПІДПРИЄМСТВА самостійно розробляють форми й системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат із дотриманням
норм і гарантій, передбачених УГОДОЮ, і встановлюють їх у колективних договорах.
При цьому мінімальний розмір нарахованої заробітної плати
кожного працівника (включаючи тих, що виконують некваліфіковану роботу), при додержанні встановленої тривалості робочого часу і
виконанні трудових обов’язків (норм праці) не повинен бути нижчим за прожитковий мінімум, законодавчо встановлений для працездатної особи.
Норми колективного договору щодо рівня оплати праці не повинні бути нижчими від раніше прийнятих на ПІДПРИЄМСТВІ.
5.1.9. Забезпечити підвищення середньомісячної заробітної
плати в цілому по галузі на 25 % у порівнянні з 2009 роком, але не
менш ніж на 5 % вище за рівень офіційної інфляції.
5.1.10. ПІДПРИЄМСТВА, одночасно з введенням нових тарифних ставок і посадових окладів, здійснюють заходи щодо упорядкування діючих норм і нормативів праці, систем матеріального заохочення тощо та забезпечують у 2010 році долю тарифних ставок (посадових окладів) у середній заробітній платі працівників промислових підприємств на рівні 65–70 відсотків. У колективних договорах
ПІДПРИЄМСТВ передбачати встановлення частки основної заробітної плати у середній на рівні, не менш ніж досягнутий на 1 січня
2010 року.
5.1.11. Установити розміри доплат і надбавок до тарифних ставок, посадових окладів згідно з додатком № 7 до УГОДИ.
5.1.12. У разі необхідності, за погодженням із профспілковими
комітетами УКРПРОФАВІА, застосовувати на ПІДПРИЄМСТВАХ
для окремих висококваліфікованих робітників місячні оклади замість
тарифних ставок.
5.1.13. При узгодженні із замовником цін на продукцію (роботи, послуги) у розрахунок ціни береться розмір середньої заробітної
плати, досягнутий на ПІДПРИЄМСТВІ (але не нижче рівня середньої заробітної плати по галузі), з урахуванням наступної інфляції.
5.1.14 Час простою не з вини працівника, а також неробочий
час у зв’язку із введенням на ПІДПРИЄМСТВІ скорочених режимів
робочого часу оплачувати з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки (окладу) установленого працівникові розряду (окладу), але не менше рівня мінімальної заробітної плати, встановленої
законом.
5.1.15. Працівникам, попередженим про наступне звільнення
відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП України, при перегляді на ПІДПРИЄМСТВІ форм, систем, розмірів оплати праці підвищувати тарифні
ставки (посадові оклади) у порядку, встановленому на ПІДПРИЄМСТВІ.
5.1.16. Формування, розподіл і використання фондів матеріального заохочення, соціальноKкультурних заходів і житлового будівництва, а також визначення розмірів премій, інших видів заохочення
та винагород, матеріальної допомоги тощо на ПІДПРИЄМСТВАХ
роботодавцям здійснювати спільно із профспілковими комітетами
УКРПРОФАВІА.
5.1.17. При укладенні колективних договорів ПІДПРИЄМСТВА визначають механізм формування фонду оплати праці, виходячи з тарифних умов (діючих ставок, розцінок, окладів), розмірів доплат, надбавок, премій або прирістних нормативів чи планової чисельності персоналу і планової середньої заробітної плати одного працівника та зростання обсягів виробництва, продуктивності праці та
зниження витрат на 1 грн. собівартості продукції, відповідно до «Рекомендацій щодо порядку регулювання фондів оплати праці. Умов їх
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зростання та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці» (додаток № 9 до УГОДИ).
При цьому ПІДПРИЄМСТВА забезпечують темпи зростання
середньої заробітної плати працівників відповідно до темпів зростання продуктивності праці.
5.1.18. Зміни форм, систем оплати праці, преміювання, встановлення систем надбавок та доплат працівникам, а також зниження
їхніх розмірів на ПІДПРИЄМСТВАХ проводити за погодженням із
профспілковими комітетами УКРПРОФАВІА.
5.1.19. Забезпечувати на ПІДПРИЄМСТВАХ гласність внутрішніх положень про оплату праці, у тому числі про преміювання, доплати, заохочувальні виплати тощо, як обов’язкових додатків до колективних договорів.
5.1.20. Щомісячно контролювати рівень середньої заробітної
плати по галузі на її відповідність до міжгалузевих співвідношень з
метою прийняття своєчасних заходів у разі погіршення цих співвідношень.
5.1.21. Здійснювати контроль своєчасності виплат заробітної
плати на ПІДПРИЄМСТВАХ, аналізувати причини затримки виплат і приймати заходи щодо їхнього усунення.
ПІДПРИЄМСТВА, відповідно до діючої статистичної звітності, щомісячно надають СТОРОНАМ інформацію з цього питання.
5.1.22. У разі виникнення на ПІДПРИЄМСТВІ заборгованості
із виплат заробітної плати, СТОРОНИ, відповідно до своїх повноважень, застосовують до керівника такого ПІДПРИЄМСТВА передбачені законодавством заходи впливу, з метою забезпечення ліквідації
заборгованості протягом одного місяця з моменту її виникнення.
5.1.23. Оплату праці за роботу в надурочний час здійснювати
згідно з законодавством.
Працюючим надурочно більше двох годин надавати, при можливості, безоплатне харчування.
5.1.24. Робочим комісіям Сторін у лютому 2010 року опрацювати, за участю фахівців з організації та оплати праці ПІДПРИЄМСТВ
та УКРПРОФАВІА пропозиції щодо внесення змін і доповнень до
Галузевої Угоди з питань:
— розмірів мінімальних коефіцієнтів міжпосадових співвідношень деяких категорій керівників, професіоналів і фахівців (додатки
№ № 2, 3);
— розмірів мінімальних коефіцієнтів міжпосадових співвідношень для деяких категорій льотних підрозділів (додаток № 4);
— надбавок за класність кваліфікації працівникам льотного і
льотноKінструкторського складу екіпажів повітряних суден (додаток
№ 7);
— надбавок за класність кваліфікації керівників польотів і диспетчерів управління повітряним рухом (додаток № 7);
— встановлення мінімальних коефіцієнтів міжпосадових співвідношень для посадових окладів працівників воєнізованої охорони;
— мінімальних галузевих стандартів оплати праці;
— долю тарифних ставок (посадових окладів) у середній заробітній платі працівників науковоKдослідних, конструкторських, технологічних, проектних та інших наукових підприємств, установ і організацій.
5.2. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА, в межах своєї компетенції, доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ (роботодавцям):
5.2.1. Забезпечити, через колективні договори ПІДПРИЄМСТВ,
захист купівельної спроможністі заробітної плати працівників шляхом:
а) індексації нарахованої заробітної плати, згідно із законодавством;
б) компенсації втрат, пов’язаних з порушенням термінів виплати заробітної плати, згідно із законодавством;
в) періодичного, у зв’язку з інфляцією, підвищення тарифних
ставок (посадових окладів), інших виплат;
5.2.2. Здійснювати своєчасно, в терміни, встановлені колективними договорами, виплату поточної заробітної плати працівникам
ПІДПРИЄМСТВ.
5.2.3. У разі затримки виплати заробітної плати надавати
профспілковим комітетам УКРПРОФАВІА, за їх запитами, оперативну інформацію про наявність коштів на рахунках ПІДПРИЄМСТВ,
а працівникам, яким затримана виплата — витяги із розрахункової
відомості (особового рахунка) по заробітній платі з даними про дату
утворення і розміри заборгованості та розміри нарахованої компенсації за затримку виплати заробітної плати.

5.2.4. Виплачувати, на умовах колективних договорів ПІДПРИЄМСТВ, винагороду за вислугу років, згідно з «Типовим положенням
про умови виплати винагороди (відсоткової надбавки) за вислугу років
працівникам підприємств і організацій авіаційної промисловості України» (додаток № 10 до УГОДИ).
5.2.5. Не надавати у період до повного погашення заборгованості із заробітної плати працівникам ПІДПРИЄМСТВ позик без
погодження із профспілковими комітетами УКРПРОФАВІА.
5.2.6. У разі простою не з вини працівника переводити його, за
згодою, на іншу роботу, при цьому оплату праці здійснювати за виконану роботу, але не нижче встановленого посадового окладу (тарифу).
5.2.7. Надавати, на умовах колективних договорів, працівникам
ПІДПРИЄМСТВ одноразові виплати, пов’язані із їхньою трудовою
діяльністю:
— матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки;
— матеріальної допомоги при звільненні у зв’язку із виходом на
пенсію;
— винагороди до ювілейних дат та інших, з віднесенням цих
виплат на валові витрати ПІДПРИЄМСТВ.
5.2.8. Збільшувати, на умовах колективних договорів ПІДПРИЄМСТВ, фонди оплати праці та, відповідно, розміри середньої заробітної плати за рахунок:
— коштів, вивільнених в результаті зменшення податкового навантаження на ПІДПРИЄМСТВА;
— коштів, вивільнених за рахунок передачі об’єктів власної соціальної сфери іншим власникам.
5.2.9. Забезпечити, протягом року, збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату вищу за розмір двох прожиткових мінімумів.
5.2.10. Забезпечити рівень середньомісячної заробітної плати
на ПІДПРИЄМСТВАХ не нижче рівня середньомісячної заробітної
плати у промисловості відповідного регіону.
5.2.11. Забезпечувати на ПІДПРИЄМСТВАХ збільшення, понад досягнутого рівня, долі заробітної плати в собівартості продукції.
При цьому рекомендувати керівникам ПІДПРИЄМСТВ дотримуватись таких рівнів:
— на промислових підприємствах — не менш ніж 25 %;
— у науковоKдослідних, конструкторських, технологічних, проектних та інших наукових підприємствах, установах і організаціях —
не менш ніж 30 %.
Передбачити у колективних договорах здійснення заходів, спрямованих на збільшення витрат з оплати праці в операційних витратах
з реалізованої продукції, робіт і послуг.
5.2.12. Рекомендувати у колективних договорах, у розділі «Оплата праці», надання одноразових заохочувальних виплат працівникам
ПІДПРИЄМСТВ (керівникам, професіоналам, фахівцям, робітникам)
за вагомий особистий внесок у досягнення ПІДПРИЄМСТВАМИ високих результатів (призових місць) у щоквартальному та за рік Рейтингу
соціальноKекономічної діяльності, відповідно до затвердженого СТОРОНАМИ Положення (додаток № 11 до УГОДИ).
5.3. УКРПРОФАВІА зобов’язується:
5.3.1. Здійснювати контроль за дотриманням на ПІДПРИЄМСТВАХ нормативоKправових актів із питань оплати праці і відповідних положень УГОДИ, взаємодіяти з цих питань з органами Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про
працю.
5.3.2. Аналізувати рівні середньої заробітної плати по категоріях працівників на ПІДПРИЄМСТВАХ та готувати, при необхідності, пропозиції роботодавцям щодо регулювання співвідношень
цих рівнів.
5.3.3. Аналізувати рівень середньої заробітної плати у галузі і на
окремих ПІДПРИЄМСТВАХ, готувати обґрунтовані пропозиції з удосконалення оплати праці.
5.3.4. Захищати й відстоювати інтереси працівників галузі з питань оплати праці на всіх рівнях управління.
5.3.5. Ініціювати перед ПРЕДСТАВНИКАМИ ВЛАСНИКА
питання про притягнення до відповідальності керівників ПІДПРИЄМСТВ, де не погашена заборгованість із виплат заробітної плати та
інших видів виплат.
5.3.6. Оприлюднювати в газеті «Авіабудівник України» інформацію щодо вжиття заходів впливу до керівників ПІДПРИЄМСТВ,
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де є наявні борги із заробітної плати, або не забезпечуються гарантії
в оплаті праці, а також про кількість проведених спільно з Держнаглядпраці перевірок дотримання законодавства з оплати праці на
ПІДПРИЄМСТВАХ та про їх результати.
5.3.7. Надавати консультації та правову допомогу працівникам —
членам УКРПРОФАВІА у захисті їх прав з питань оплати праці, представляти їх інтереси у комісіях з трудових спорів та судах.
Постійно проводити аналіз і оцінку стану реалізації законодавства з питань оплати праці, вносити пропозиції щодо його удосконалення та, при необхідності, подавати інформацію СТОРОНАМ Угоди для вжиття відповідних заходів.

6. Нормування праці.
6.1. МІНПРОМПОЛІТИКИ зобов’язується:
6.1.1. Здійснювати розробки з проблем організації та нормування праці у діючих галузевих науковоKдослідних установах і інформувати про це УКРПРОФАВІА, на основі узгоджених СТОРОНАМИ
форм та періодичності їхнього надання.
6.2. СТОРОНИ домовилися:
6.2.1. Запроваджувати знижені норми виробітку:
а) для інвалідів, вагітних жінок — на 20 відсотків;
б) для молодих робітників, прийнятих на роботу після закінчення загальноосвітньої школи, ПТУ, курсів, звільнення зі строкової
військової служби, а також тих, хто пройшов навчання безпосередньо на виробництві — за перші 3 місяці — на 40 відсотків, наступні 3 місяці — на 20 відсотків.
6.2.2. Не допускати впровадження, перегляду та змін норм праці
без реалізації відповідних заходів і погодження з профспілковими комітетами УКРПРОФАВІА.
6.2.3. Рекомендувати роботодавцям визначати у колективних
договорах конкретні зобов’язання щодо поліпшення стану нормування праці працівників.
6.3. УКРПРОФАВІА зобов’язується:
6.3.1. Сприяти впровадженню на ПІДПРИЄМСТВАХ прогресивних норм праці відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва й праці.

7. Режим праці та відпочинку.
7.1. СТОРОНИ, в межах своєї компетенції, доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ:
7.1.1. Забезпечувати додержання встановленої законодавством
тривалості робочого часу.
7.1.2. Установлювати тривалість денної роботи (зміни) згідно із
Правилами внутрішнього трудового розпорядку й графіками змінності,
затвердженими роботодавцем за погодженням з профспілковим комітетом УКРПРОФАВІА, з урахуванням специфіки виробництва.
Установлювати тривалість робочої зміни понад 8 годин (крім
працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці) лише в порядку, визначеному Правилами трудового розпорядку та колективним договором.
Визначати під час укладання колективного договору перелік
робіт, на яких за умовами виробництва працівник не має права відлучатися з робочого місця та використовувати час обідньої перерви на
свій розсуд.
7.1.3. Забезпечувати надання щорічної оплачуваної основної
відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів.
Щорічні відпустки працівникам за професіями, не властивими
основній діяльності галузі, надаються згідно з відповідними законодавчими та нормативними актами України.
Додаткові оплачувані відпустки надавати:
а) працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і важкими умовами праці — відповідно до «Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість
працівників на роботах у яких дає право на щорічну додаткову відпустку» (додаток № 1 до постанови Кабінету Міністрів України від
17.11.1997 р. № 1290);
б) працівникам, зайнятим на роботах з особливим характером
праці — відповідно до «Списку виробництв, робіт, професій і посад
працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним
та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих при-

родних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за
особливий характер праці» (додаток № 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. № 1290);
в) за ненормований робочий день, відповідно до Списків посад, робіт та професій, визначених колективним договором, згідно з
«Орієнтовним переліком професій і посад працівників підприємств
та організацій авіаційної промисловості України з ненормованим робочим днем» (додаток № 8 до УГОДИ).
Конкретну тривалість додаткових відпусток встановлювати у
колективних (чи трудових) договорах ПІДПРИЄМСТВ залежно від
результатів атестації робочих місць за умовами праці (п. 7.1.3. а УГОДИ) та часу зайнятості працівника у цих умовах.
Додаткові відпустки, пов’язані з навчанням, та творчі відпустки
надавати відповідно до законодавчих та нормативних актів України.
Вищезазначені щорічні додаткові відпустки надаються понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником.
7.1.4. Скорочену тривалість робочого тижня встановлювати колективним договором, залежно від результатів атестації робочих місць
за умовами праці, працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими
умовами праці, відповідно до «Переліку виробництв, цехів, професій
і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. № 163.
7.1.5. Чергування працівників у вихідні та святкові дні прирівнювати до роботи у вихідні та святкові дні, погоджувати їх з профспілковими
комітетами УКРПРОФАВІА та компенсувати згідно із законодавством.
7.1.6. Змінювати режим робочого часу на ПІДПРИЄМСТВАХ
тільки у встановленому законодавством порядку, з обов’язковим попереднім погодженням із профспілковими комітетами УКРПРОФАВІА.
7.1.7. Спільно з профспілковими комітетами УКРПРОФАВІА
сприяти створенню на ПІДПРИЄМСТВАХ, із кількістю працюючих
15 осіб і більше, комісії по трудових спорах та сприяти підвищенню
ефективності розгляду ними індивідуальних трудових спорів.
7.1.8. Забезпечити участь представників первинних організацій
УКРПРОФАВІА у заходах Міжнародного авіакосмічного салону
«АВІАСВІТ–ХХI».
7.2. СТОРОНИ вважають доцільним, за рахунок чистого прибутку ПІДПРИЄМСТВ:
7.2.1. Зберігати умови й тривалість надання працівникам відпусток, що були раніше встановлені, якщо вони більше, ніж передбачені законодавством.
7.2.2. Надавати додаткові оплачувані відпустки тривалістю до
3Kх днів у випадках:
а) народження дітей (батькові);
б) проводів на військову службу (дітей);
в) шлюбу працівника або його дітей;
г) смерті одного із подружжя або близьких родичів (батьків,
сестер, братів, дітей).
7.2.3. Надавати оплачуваний вільний день працівникам ПІДПРИЄМСТВ у дні їх ювілейних дат із дня народження.
7.3. Не допускається примушення працівників:
— до переходу на роботу з неповним робочим часом;
— до надання відпустки без збереження заробітної плати;
— до подання заяви про звільнення, у зв’язку із скороченням
чисельності (штату), до закінчення строку попередження.
7.4. СТОРОНИ здійснюють заходи щодо організації святкування галузевого свята — Дня Авіації.
7.5. СТОРОНИ здійснюють заходи щодо розвитку Державного
музею авіації, в тому числі за рахунок поповнення експозицій та фондів музею (стенди, плакати, розробки ПІДПРИЄМСТВ з авіаційної
тематики).

8. Охорона праці.
8.1. МІНПРОМПОЛІТИКИ зобов’язується:
8.1.1. Здійснювати свої повноваження в галузі охорони праці
відповідно до Закону України «Про охорону праці».
Здійснювати моніторинг науковоKдослідних робіт з охорони праці та включення їх до пріоритетних заходів «Галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища».
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8.1.2. Протягом дії УГОДИ розглядати, за участю представників УКРПРОФАВІА, стан умов, безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на ПІДПРИЄМСТВАХ та приймати відповідні рішення.
Матеріали засідань надавати Центральному Комітету УКРПРОФАВІА.
8.1.3. Здійснювати облік і аналіз причин нещасних випадків на
виробництві, професійних захворювань, розробляти заходи для їхнього упередження та забезпечувати контроль за їх виконанням.
За результатами аналізу виробничого травматизму, а також за
поданням УКРПРОФАВІА заслуховувати на колегії МІНПРОМПОЛІТИКИ керівників ПІДПРИЄМСТВ, на яких трапилися смертельні, групові нещасні випадки або не виконуються заходи колективних договорів щодо поліпшення умов і безпеки праці.
8.1.4. Надавати УКРПРОФАВІА документи, інформацію й роз’яснення, а також наявну обліковоKзвітну документацію з виробничого травматизму, професійних захворювань.
8.1.5. Вносити, у разі необхідності, до державних органів пропозиції щодо змін і доповнень до нормативноKправових актів з питань охорони праці, а також здійснювати розробку і перегляд галузевих актів з цих питань за участю УКРПРОФАВІА та з урахуванням
пропозицій провідних ПІДПРИЄМСТВ.
8.1.6. Сприяти забезпеченню ПІДПРИЄМСТВ та УКРПРОФАВІА переліком та комплектами нормативноKправових актів з охорони праці.
8.1.7. Організовувати навчання та перевірку знань з охорони
праці керівників ПІДПРИЄМСТВ, їх заступників та працівників,
виконання службових обов’язків яких пов’язане з організацією безпечного ведення робіт, за обов’язковою участю представників УКРПРОФАВІА.
8.1.8. Спільно із УКРПРОФАВІА, вносити пропозиції, за поданням ПІДПРИЄМСТВ, до Мінпраці України з питань пільгового пенсійного забезпечення працівників галузі, надання додаткових відпусток і скорочення робочого часу, залежно від характеру виробництва.
8.1.9. Забезпечити виконання робіт, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища згідно з
«Галузевою Програмою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища на підприємствах Мінпромполітики України» розробленої відповідно до «Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на
2006–2011 роки». Розробку програм на подальші періоди проводити
за участю УКРПРОФАВІА.
8.1.10. Контролювати, спільно з УКРПРОФАВІА підготовку
ПІДПРИЄМСТВ до роботи в осінньоKзимовий період 2010–2011 рр.
8.2. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА, в межах своєї компетенції, доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ, за участю профспілкових комітетів УКРПРОФАВІА, забезпечити:
8.2.1. Щомісячний розгляд стану справ з охорони праці, створення здорових та безпечних умов праці, прийняття необхідних заходів щодо профілактики виробничого травматизму та професійної
захворюваності й відповідальності низової ланки інженерно-технічних працівників ПІДПРИЄМСТВ за виконання посадових обов’язків з охорони праці.
8.2.2. Обов’язкове фінансування витрат на заходи з охорони
праці у розмірі, встановленому колективним договором (але не менше
0,5 відсотка від суми реалізованої продукції), з віднесенням їх на валові
витрати, відповідно до «Переліку заходів та засобів з охорони праці,
витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат», затвердженого постановою КМ України від 27.06.2003 р. № 994».
Передбачати в колективних договорах збільшення витрат на
охорону праці на одного працюючого, залежно від економічного стану ПІДПРИЄМСТВ.
8.2.3. Проведення, згідно з Постановою КМ України від
01.08.1992 р. № 442, атестації робочих місць за умовами праці працівників, зайнятих у шкідливих і важких умовах праці, для встановлення їхніх прав на пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги і компенсації, а також розроблення заходів щодо поліпшення умов праці
та оздоровлення працівників.
8.2.4. Організацію на ПІДПРИЄМСТВАХ експертизи технічного стану верстатного парку, машин, механізмів, будівель і споруд
щодо їхнього подальшого безпечного використання та поступового
оновлення і заміни.

Провести обстеження будівель, споруд, які не експлуатуються
та перебувають у небезпечному для життя людей технічному стані,
скласти їх перелік, розробити та виконати плани заходів щодо подальшої безпечної їх експлуатації, або вжити заходів щодо їх демонтажу.
Інформувати СТОРОНИ про аварійний стан будівель, споруд
та інженерних мереж із метою контролю за виводом таких обўєктів з
експлуатації або проведенням профілактичних робіт.
8.2.5. Впровадження безпечних технологій, нової техніки з метою створення здорових і безпечних умов праці, розробку а впровадження заходів щодо механізації та автоматизації робіт із шкідливими
і важкими, особливо шкідливими та особливо важкими умовами
праці та робіт з підвищенною небезпекою, вивільнення жінок із цих
робіт з обов’язковим їх працевлаштуванням.
8.2.6. Відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р.
№ 1112,) проводити якісне і об’єктивне розслідування нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, встановлення істинних
технічних та організаційних причин нещасних випадків, а також своєчасну передачу до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України необхідних матеріалів для здійснення страхових виплат.
8.2.7. Здійснення комплексних заходів з охорони праці, в т. ч.,
спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища, профілактики травматизму, нещасних випадків
та професійних захворювань, інформування Мінпромполітики України та УКРПРОФАВІА про нещасні випадки зі смертельним наслідком, групові нещасні випадки та аварії з обов’язковим наданням актів з їх розслідування.
8.2.8. Працюючих сертифікованими засобами індивідуального
захисту, спецодягом, спецвзуттям відповідно до вимог діючих стандартів та згідно з галузевими нормами, а також змиваючими та знешкоджуючими засобами, молоком та іншими продуктами.
8.2.9. Безкоштовне проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із
шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба
у професійному доборі, і щорічний обов’язковий медичний огляд
працівників віком до 21 року. За результатами періодичних медичних
оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів.
З цією метою забезпечити відновлення медичних, в тому числі
цехових, служб на ПІДПРИЄМСТВАХ.
8.2.10. Для працюючих виробничоKпобутові умови, в т. ч. функціонування санітарноKпобутових приміщень, згідно з нормативами.
Передбачати у колективних договорах можливість організації
гарячого харчування та надання працівникам одноразового (обіднього) харчування за рахунок коштів ПІДПРИЄМСТВА.
8.2.11. Впровадження обов’язкового страхування відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна аваріями на роботах і об’єктах підвищеної небезпеки.
8.2.12. Організацію цільового навчання та перевірку знань з питань охорони праці спеціалістів, службові обов’язки яких пов’язані з
організацією безпечного ведення робіт на виробництві, керівників та
спеціалістів служб охорони праці, членів комісій ПІДПРИЄМСТВ з
перевірки знань з питань охорони праці і промислової безпеки, а також активістів УКРПРОФАВІА з охорони праці.
8.2.13. Безперешкодне проведення виборними органами УКРПРОФАВІА громадського контролю за виконанням роботодавцями
законодавства про охорону праці, забезпеченням на ПІДПРИЄМСТВАХ безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії,
а також виконанням вимог виборних органів щодо усунення виявлених недоліків.
8.2.14. Заохочення працівників ПІДПРИЄМСТВ за активну
участь і ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки й
поліпшення умов праці.
8.2.15. Внесення до колективних договорів ПІДПРИЄМСТВ
заходів з попередження поширення епідемії ВІЛ/СНІДУ у виробничому середовищі, недопущення випадків будьKякої дискримінації працівника за його ВІЛKстатусом.
8.3. УКРПРОФАВІА зобов’язується:
8.3.1. Здійснювати громадський контроль за станом умов і безпеки праці на ПІДПРИЄМСТВАХ, виконанням відповідних програм
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та зобов’язань колективних договорів із цих питань, надавати МІНПРОМПОЛІТИКИ інформацію та пропозиції щодо поліпшення цієї
роботи на місцях.
Розглядати ці питання на засіданнях виборних органів УКРПРОФАВІА та інформувати профактив.
8.3.2. За результатами перевірок додержання власником законодавчих та інших нормативноKправових актів з охорони праці вносити керівникам ПІДПРИЄМСТВ, МІНПРОМПОЛІТИКИ подання з цих питань.
У разі відмови власника усунути порушення трудового законодавства ініціювати звернення до суду.
8.3.3. Представляти інтереси членів УКРПРОФАВІА при розгляді заяв і трудових конфліктів з охорони праці та відшкодування
у повному обсязі шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконанням ним трудових обов’язків, згідно з чинним законодавством.
8.3.4. Надати пропозиції до проекту «Методичних рекомендацій щодо здійснення громадського контролю за проведенням атестації робочих місць за умовами праці», які заплановані до розробки Федерацією профспілок України.
8.3.5. Брати участь:
8.3.5.1. У розробці та контролі виконання програм, заходів поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на
ПІДПРИЄМСТВАХ.
8.3.5.2. В опрацюванні, прийнятті, перегляді та скасуванні галузевих нормативноKправових актів з охорони праці.
8.3.5.3. У проведенні атестації робочих місць та давати пропозиції відповідно до Закону України «Про охорону праці», а також
у вирішенні конфліктів із питань умов і охорони праці.
8.3.5.4. У проведенні об’єктивного, повного і якісного розслідування нещасних випадків, профзахворювань, аварій на виробництві, у розробці заходів щодо їх запобігання і недопущення безпідставного звинувачення потерпілих та порушення їх прав на соціальний захист, давати у разі необхідності, свої висновки.
8.3.5.5. У прийнятті в експлуатацію нових і реконструйованих
виробничих об’єктів та об’єктів соціальноKкультурної сфери.
8.3.5.6. У проведенні навчань, нарад, семінарів профактиву та
у роботі комісій з перевірки знань з охорони праці.
8.3.5.7. У складанні акту про нещасний випадок і внесенні змін
до його змісту, якщо будуть виникати конфлікти з цього питання між
потерпілим та власником.
8.3.5.8. У заходах з охорони праці, які проводить Мінпромполітики України.
8.3.5.9. У розробці заходів, за результатами аналізу стану охорони праці, аварійності та травматизму, спрямованих на поліпшення
умов та охорони праці на ПІДПРИЄМСТВАХ.

9. Соціальні гарантії.
9.1. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА, в межах своєї компетенції, зобов’язуються:
9.1.1. Не включати до контрактів із керівниками ПІДПРИЄМСТВ умови їхнього соціальноKпобутового забезпечення без погодження із профспілковими комітетами УКРПРОФАВІА, якщо ці
умови зачіпають загальні соціальноKпобутові інтереси працівників
ПІДПРИЄМСТВ.
9.1.2. Надавати в окремих випадках ПІДПРИЄМСТВАМ дотації, пільгові кредити для часткового фінансування соціальної інфраструктури, що залишається на балансі ПІДПРИЄМСТВ, в межах наявних коштів.
9.1.3. Забезпечити попередній розгляд і узгодження з УКРПРОФАВІА проектів нормативноKправових актів у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування (пенсійного, медичного, на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, у зв’язку з професійною втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням) та недержавного пенсійного страхування, в т. ч. щодо зміни
розміру страхових внесків, об’єкта страхування, умов забезпечення,
інших правових чи організаційних питань.
9.1.4. Провести протягом 2010 року інвентаризацію функціонуючих культурноKосвітних та фізкультурноKспортивних закладів ПІДПРИЄМСТВ і надати інформацію УКРПРОФАВІА.

9.2. СТОРОНИ вважають за доцільне:
9.2.1. ПІДПРИЄМСТВАМ зберігати й підтримувати роботу діючих медичноKсанітарних закладів — основних об’єктів профілактики та зберігання здоров’я працюючих.
9.2.2. Керівникам ПІДПРИЄМСТВ не допускати зміни форм
власності, передачі іншим юридичним або фізичним особам, перепрофілювання та ліквідації об’єктів соціальноKкультурної сфери без
попередніх консультацій з профспілковими комітетами УКРПРОФАВІА.
При цьому розглядати можливість використання органами УКРПРОФАВІА об’єктів соціальноKкультурної сфери, за їхнім призначенням, у порядку, визначеному законодавством України.
9.2.3. Керівникам ПІДПРИЄМСТВ сприяти виконанню заходів
щодо розвитку спорту в трудових колективах. З цією метою:
а) здійснювати, за рахунок коштів ПІДПРИЄМСТВ, проведення своїх спартакіад, турнірів, а також участь представників ПІДПРИЄМСТВ у спортивних змаганнях всіх рівнів, в т. ч. відрядження
працівників — учасників галузевих та всеукраїнських змагань;
б) спільно з головами первинних організацій УКРПРОФАВІА
здійснити заходи щодо участі представників ПІДПРИЄМСТВ (спортсменів, болільників, спостерігачів) у IХ Галузевій Спартакіаді;
в) для солідарного фінансування участі збірної команди УКРПРОФАВІА у ХVII Всеукраїнській Спартакіаді керівники ПІДПРИЄМСТВ перераховують дольові внески (згідно з затвердженим кошторисом) на р/рахунок Центрального Комітету УКРПРОФАВІА;
г) рекомендувати керівникам ПІДПРИЄМСТВ, спільно з головами первинних організацій УКРПРОФАВІА, використовувати,
як заохочення за досягнення у виробничій діяльності, участь у Спартакіадах болільників — працівників ПІДПРИЄМСТВ.
9.2.4. Рекомендувати керівникам ПІДПРИЄМСТВ передбачати у колективних договорах відрахування ПІДПРИЄМСТВАМИ коштів на організацію та проведення додаткового страхування працівників, за напрямками:
— недержавне пенсійне страхування;
— добровільне медичне страхування;
— страхування від нещасних випадків.
При цьому СТОРОНИ рекомендують співпрацювати, перш за
все, із страховими компаніями, з якими у ПІДПРИЄМСТВ та УКРПРОФАВІА накопичений позитивний досвід співробітництва (АКБ
«Аркада», АСК «МоторKГарант», АСК «Енергополіс»).
9.2.5. Забезпечити у колективних договорах зобов’язання щодо
соціального захисту ветеранів війни та праці, людей похилого віку,
непрацюючих пенсіонерів ПІДПРИЄМСТВ.
9.2.6. ПІДПРИЄМСТВАМ (силами трудових колективів) взяти участь у Всеукраїнському фестивалі аматорського мистецтва, а також надати пропозиції щодо участі у Всеукраїнському огляді — конкурсі на кращий культурноKосвітній заклад профспілок і трудових
колективів та кращого працівника цього закладу.
9.2.7. ПІДПРИЄМСТВАМ забезпечувати льотний та диспетчерський склад, за висновками лікарськоKльотної сертифікаційної
комісії (ЛЛСК) та за наявності діагнозу про захворювання, один раз
на рік пільговими путівками в санаторії за профілем лікування. Іншим працівникам путівки надаються на умовах, визначених у колективних договорах ПІДПРИЄМСТВ.
9.2.8. Створювати на ПІДПРИЄМСТВАХ колективи фізичної
культури і спортивні клуби, а в трудових колективах з чисельністю не
менш як 500 осіб — передбачати в штатному розкладі посаду інструктора з фізичної культури і спорту, водночас не допускаючи скорочення штатних одиниць зазначених фахівців.
9.3. Керівникам ПІДПРИЄМСТВ і профспілковим комітетам
УКРПРОФАВІА передбачати у колективних договорах, у межах наявних можливостей, додаткові, у порівнянні з законодавством, соціальні
гарантії, пільги та компенсації для працівників ПІДПРИЄМСТВ, за
рахунок власних коштів, зокрема:
9.3.1. Здійснювати часткову компенсацію за харчування в робітничих їдальнях, проїзду в міському (приміському) транспорті; витрат на житловоKкомунальні послуги, утримання дітей у дитячих дошкільних закладах, наймання житла для молодих сімей, які перебувають на квартирному обліку тощо.
9.3.2. Надавати безпроцентні позики, матеріальну допомогу на
будівництво чи придбання житла та інші потреби.
9.3.3. Здійснювати повну або часткову оплату медичних послуг,
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що надаються працівникам у лікувальних закладах (за медичними
показниками).
9.3.4. Здійснювати за рахунок чистого прибутку ПІДПРИЄМСТВ
додаткові, до передбачених законодавством, соціальні виплати:
а) одноразову допомогу сім’ї працівника, загиблого на виробництві з вини ПІДПРИЄМСТВА, а також унаслідок смерті від професійного захворювання;
б) матеріальну допомогу працівнику, який утратив працездатність (повністю або частково) із вини ПІДПРИЄМСТВА;
в) одноразову допомогу сім’ї працівника, померлого від загального захворювання або нещасного випадку у побуті, а також відшкодування (повне або часткове) витрат на поховання;
г) матеріальну допомогу працівникам при звільненні за скороченням штатів — в розмірі, залежному від стажу роботи на ПІДПРИЄМСТВІ;
д) одноразову допомогу особам, звільненим із Збройних Сил
України і які повернулись на ПІДПРИЄМСТВО тощо.
9.3.5. Відновлювати умови дій соціальноKпобутових пільг, передбачених УГОДОЮ, у разі прийняття працівників на ПІДПРИЄМСТВА протягом одного року після звільнення їх на підставі пункту 1 ст. 40 КЗпП України.
9.3.6. Члени УКРПРОФАВІА мають переважне право на отримання додаткових соціальноKпобутових пільг, передбачених УГОДОЮ
і колективними договорами.
9.3.7. Здійснювати додаткові виплати штатним працівникам,
які працюють на ПІДПРИЄМСТВАХ на умовах неповного робочого
часу, за ініціативою роботодавця, для сплати суми мінімального страхового внеску (компенсації різниці з усіма нарахуваннями) до Пенсійного Фонду України, відповідно до норми, визначеної законодавством, та в порядку, визначеному Пенсійним Фондом України.
9.3.8. Сформувати мінімальний соціальний пакет для працівників ПІДПРИЄМСТВА. Забезпечувати його виконання.
9.3.9. Керівникам і профспілковим комітетам ПІДПРИЄМСТВ
галузі розробити програму забезпечення житлом працівників ПІДПРИЄМСТВ з метою залучення та закріплення кваліфікованих кадрів.
9.4. УКРПРОФАВІА зобов’язується:
9.4.1. Сприяти функціонуванню мережі санаторноKкурортних
установ, проведенню сімейного відпочинку та лікуванню працівників і членів їхніх сімей.
9.4.2. Здійснювати контроль за дотриманням роботодавцями
житлового законодавства і надавати безкоштовно членам УКРПРОФАВІА консультативну допомогу з цих питань.
9.4.3. Здійснювати, у складі комісій із соціального страхування,
контроль за використанням на ПІДПРИЄМСТВАХ коштів, за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, на виплату матеріального забезпечення та надання соціальних послуг, відповідно до чинного законодавства і колективного договору.
Забезпечувати, при цьому, вирішення питань щодо трудових
рекомендацій, зокрема для працюючих інвалідів, призначення допомоги у разі тимчасової непрацездатності та розслідування обставин
побутових травм працівників.
9.4.4. Постійно вивчати потреби працівників у соціальному захисті, узагальнювати й розповсюджувати досвід, який є в галузі.
Брати активну участь у виконанні державних програм культурноKмистецького та фізкультурноKспортивного спрямування.

10. Робота з молоддю.
10.1. З метою залучення та закріплення на ПІДПРИЄМСТВАХ
молодих працівників (віком до 35 років), їх професійного росту та
соціального захисту СТОРОНИ домовились:
10.1.1. Здійснювати заходи щодо сприяння гарантованому забезпеченню молоді першим робочим місцем на ПІДПРИЄМСТВАХ,
стимулювання створення роботодавцями додаткових робочих місць
для молоді.
10.1.2. Започаткувати проведення галузевих заходів з розвитку
науковоKвиробничого потенціалу молоді (конкурсів, смотрів, злетів
тощо).
10.2. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА, в межах своєї компетенції, доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ:
10.2.1. Здійснювати заходи щодо залучення молоді на ПІДПРИЄМСТВА, створювати умови для її адаптації в трудових колек-

тивах, навчання, підвищення кваліфікації, в т. ч.:
а) на ПІДПРИЄМСТВАХ з кількістю працюючих понад 2 тис.
осіб створити (у разі їх відсутності) структурні підрозділи (відділи,
бюро) по роботі з молоддю;
б) сприяти утворенню на ПІДПРИЄМСТВАХ Рад молоді, Рад
молодих спеціалістів тощо, сприяти їм у роботі;
в) забезпечити участь молодих працівників ПІДПРИЄМСТВ
у галузевому конкурсі розвитку науковоKвиробничого потенціалу молоді;
г) практикувати закріплення наставників за молодими працівниками.
10.2.2. Здійснювати обов’язкове працевлаштування випускників професійних училищ, технікумів та вузів, що навчалися за заявками й направленнями ПІДПРИЄМСТВ.
10.3. СТОРОНИ рекомендують ПІДПРИЄМСТВАМ, за рахунок власних коштів:
10.3.1. Вводити додаткові надбавки та інші пільги в оплаті праці
молодих працівників, з віднесенням цих виплат на валові витрати
ПІДПРИЄМСТВ.
10.3.2. Надавати молодим працівникам пільги по оплаті харчування.
10.3.3. Надавати молодим працівникам пільгові кредити на отримання вищої освіти, житла, обзаведення домашнім господарством
тощо.
10.3.4. Проводити, за участю молоді, конкурси професійної майстерності, оглядиKконкурси художньої самодіяльності, спартакіади, вечори відпочинку і т.і.
10.3.5. Вивчати та забезпечувати потреби молоді у відпочинку
та оздоровленні.
10.3.6. На умовах, передбачених колективним договором, здійснювати доплати до заробітної плати молодим працівникам, які без
відриву від виробництва навчаються профільним та необхідним для
ПІДПРИЄМСТВА професіям (спеціальностям).
10.3.7. Надавати одноразову матеріальну допомогу працівнику,
який після закінчення навчального закладу вперше поступив на роботу на ПІДПРИЄМСТВО (перше робоче місце), у розмірі не менше
одного окладу (тарифу) за трудовим договором.
10.4. УКРПРОФАВІА зобов’язується:
10.4.1. Здійснювати громадський контроль за працевлаштуванням молоді на ПІДПРИЄМСТВА, створенням для неї належних
умов для адаптації в трудових колективах, підвищення кваліфікації та
професійної майстерності, задоволення культурноKосвітніх, оздоровчих та житловоKпобутових потреб.
10.4.2. Відстоювати, при необхідності, права молодих працівників на ПІДПРИЄМСТВАХ, у державних органах та судах.
10.4.3. Надавати молодим працівникам консультативну допомогу з питань правового та соціального захисту.
10.4.4. Узагальнювати та розповсюджувати досвід роботи з молоддю на ПІДПРИЄМСТВАХ.
Разом з керівниками ПІДПРИЄМСТВ проводити форуми, конференції, зльоти, семінари з актуальних для молоді питань.

11. Соціальна підтримка жінок
та сімей з дітьми.
11.1. СТОРОНИ, в межах своєї компетенції, доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ:
11.1.1. Включати до колективних договорів положення, що забезпечують гендерну рівність працівників.
11.1.2. Сприяти поліпшенню умов праці жінок, створенню можливостей для роботи в умовах гнучкого режиму праці та, за їх бажанням, роботи на умовах неповного робочого часу.
11.2. СТОРОНИ рекомендують ПІДПРИЄМСТВАМ при укладенні колективних договорів, за рахунок прибутку:
11.2.1. Встановлювати для працюючих жінок, які мають дітей
шкільного, дошкільного віку та дітейKінвалідів 38Kгодинний робочий
тиждень.
11.2.3. Встановлювати 1 вересня неробочим оплачуваним днем
для жінокKпрацівниць, діти яких навчаються в 1–4 класах.
11.2.4. Працівницям до Дня 8 Березня виплачувати одноразове
заохочення, у тому числі відзначених нагородами.
11.2.5. Встановлювати працівникам, які мають дітей (одному із
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батьків) додаткові соціальні відпустки.
11.2.6. Здійснювати щомісячні додаткові виплати жінкам, які
перебувають у відпустці по догляду за дітьми.

12. Соціальне партнерство.
12.1. СТОРОНИ будують свої взаємовідносини на принципах
соціального партнерства — для створення необхідних умов щодо
стабільної роботи, розвитку ПІДПРИЄМСТВ, зростання рівня життя працівників та їх соціальноKправового захисту.
Враховуючи, що УКРПРОФАВІА об’єднує більшість працівників галузі, СТОРОНИ визнають за УКРПРОФАВІА право представляти інтереси працівників ПІДПРИЄМСТВ і проводити узгоджену політику щодо створення та зміцнення первинних профспілкових
організацій УКРПРОФАВІА на ПІДПРИЄМСТВАХ.
12.2. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА, в межах своєї компетенції:
12.2.1. При реалізації своїх повноважень з управління власністю на ПІДПРИЄМСТВАХ рішення, які зачіпають соціальноKекономічні інтереси працівників, приймають після консультацій з УКРПРОФАВІА.
12.2.2. Інформують УКРПРОФАВІА про призначення або
звільнення з посад керівників ПІДПРИЄМСТВ та їх об’єднань.
При призначенні керівників на конкурсній основі включають
до складу конкурсної комісії представника УКРПРОФАВІА з правом
дорадчого голосу.
12.2.3. Запрошують представників УКРПРОФАВІА до нарад та
інших заходів з фінансовоKгосподарських і соціальноKекономічних
питань діяльності ПІДПРИЄМСТВ, які зачіпають соціальноKтрудові
відносини, в т. ч. включають до складу малих колегій.
12.2.4. Направляють (на безоплатній основі) УКРПРОФАВІА
свої накази та іншу інформацію з трудових та соціальноKекономічних
питань, охорони праці і техніки безпеки.
12.2.5. Проекти законів та власних нормативноKправових актів,
що розробляються ПРЕДСТАВНИКАМИ ВЛАСНИКА і стосуються
соціальноKтрудових відносин на ПІДПРИЄМСТВАХ, розглядають з
урахуванням думки і за участю УКРПРОФАВІА.
12.2.6. Надають, на вимогу УКРПРОФІАВІА та УКРАВІАПРОМУ, безоплатну інформацію щодо відомостей про юридичну
особу, ідентичну інформації, яку юридична особа подає державному
реєстратору згідно із Законом України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осібKпідприємців».
12.2.7. Забезпечують відповідність своїх розпорядчих та інших
документів вимогам Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
12.2.8. На запрошення УКРПРОФАВІА беруть участь, у заходах УКРПРОФАВІА з питань захисту трудових та соціальноKекономічних прав та інтересів працівників.
12.2.9. Сприяють ПІДПРИЄМСТВАМ щодо вирішення питань
стосовно надання медикоKсанітарним частинам (поліклінікам) державних ПІДПРИЄМСТВ права видачі листків тимчасової непрацездатності працівникам ПІДПРИЄМСТВ.
12.2.10. Забезпечують участь представників УКРПРОФАВІА у
роботі комісій з приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації ПІДПРИЄМСТВ.
12.3. СТОРОНИ рекомендують ПІДПРИЄМСТВАМ:
12.3.1. З метою підвищення рівня правової підготовки сторін
колективних переговорів та ефективного контролю за виконанням
колективних договорів забезпечувати навчання членів робочих комісій (від власників, роботодавців і первинних організацій УКРПРОФАВІА) протягом 2–4 днів із збереженням заробітної плати за місцем
основної роботи.
12.4. РОБОТОДАВЦІ:
12.4.1. Створюють умови для реалізації УГОДИ на ПІДПРИЄМСТВАХ.
12.4.2. Забезпечують участь представників виборних органів
первинних організацій УКРПРОФАВІА у стосунках з роботодавцями щодо:
а) внесення змін і доповнень до Статутів ПІДПРИЄМСТВ у
частині захисту соціальноKекономічних та трудових прав працівників;
б) розробки внутрішніх документів ПІДПРИЄМСТВ (правил
трудового розпорядку, програм розвитку персоналу тощо), а також

внесення до них змін, відповідно до законодавства.
12.4.3. При формуванні проектів Статутів ПІДПРИЄМСТВ
або внесенні змін до діючих Статутів проводять консультації та враховують, в межах законодавства, думку виборних органів УКРПРОФАВІА.
Протягом дії Угоди вносять, зміни до Статутів та внутрішніх
документів ПІДПРИЄМСТВ щодо повноважень первинних організацій УКРПРОФАВІА представляти, відповідно до законодавства, інтереси працівників.
12.4.4. Забезпечують можливість участі представників УКРПРОФАВІА у роботі колегіальних органів управління ПІДПРИЄМСТВАМИ та їх об’єднань.
12.4.5. Сприяють проведенню всіх форм навчання профспілкового активу УКРПРОФАВІА за рахунок коштів ПІДПРИЄМСТВ,
передбачених колективними договорами.
12.4.6. Забезпечують представникам УКРПРОФАВІА можливість використання наявних на ПІДПРИЄМСТВАХ засобів інформації, друкованих видань, розмножувальної та іншої оргтехніки —
для викладення профспілкових позицій.
12.4.7. Погоджують з профспілковими комітетами УКРПРОФАВІА всі накази, що стосуються питань умов та охорони праці, оплати праці, соціальних, культурних побутових та інших питань соціальноKтрудових відносин.
12.4.8. Включають представників профспілкових комітетів УКРПРОФАВІА до складу комісій з продажу, списання та відчуження
майна.
12.4.9. Забезпечують надання працівникам ПІДПРИЄМСТВ
правової допомоги (силами юридичних служб) з соціальноKтрудових
питань.
12.4.10. Організують систематичне інформування трудових колективів ПІДПРИЄМСТВ з соціальних та інших, пов’язаних з трудовими відносинами, питань.
12.4.11. Дотримуються міжнародних і національних стандартів
розкриття інформації про основних власників ПІДПРИЄМСТВ та
результати господарської діяльності акціонерних товариств.
12.4.12. Заохочують працівників ПІДПРИЄМСТВ, які отримали профспілкові нагороди УКРПРОФАВІА та вносять відповідні записи до трудових книжок працівників.
12.5. УКРПРОФАВІА:
12.5.1. Сприяє реалізації УГОДИ і колективних договорів на
ПІДПРИЄМСТВАХ.
12.5.2. Захищає членів УКРПРОФАВІА при вирішенні трудових спорів (конфліктів), в т. ч. пов’язаних з реорганізацією, тимчасовою зупинкою діяльності та ліквідацією ПІДПРИЄМСТВ, скороченням робочих місць, своєчасністю оплати праці тощо.
При вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) максимально використовує примирні процедури, передбачені законодавством України.
12.5.3. Надає практичну допомогу з формування та укладення
колективних договорів на ПІДПРИЄМСТВАХ.
12.5.4. Сприяє, за допомогою інформаційноKметодичних заходів, ефективній участі ПІДПРИЄМСТВ у Всеукраїнському конкурсі
профспілок на кращий колективний договір, започаткованому Федерацією профспілок України.
12.5.5. Регулярно інформує первинні та територіальні організації УКРПРОФАВІА про рівень оплати праці працівників ПІДПРИЄМСТВ, а також про рівень соціальних стандартів в Україні.
12.5.6. Надає ПРЕДСТАВНИКАМ ВЛАСНИКА та роботодавцям документи, що приймаються виборними органами УКРПРОФАВІА, матеріали з соціальноKтрудових питань, а також своєчасно інформує про заплановані УКРПРОФАВІА заходи та колективні дії.
12.5.7. Утримується від організації страйків та інших форм колективного протесту, за умов виконання зобов’язань, що включені до
УГОДИ та колективних договорів.
12.5.8. Не розголошує відомості, що складають державну, службову або комерційну таємницю, про які становиться відомо в ході
проведення колективних переговорів.

13. Гарантії діяльності профспілки.
13.1. Права УКРПРОФАВІА визначаються Законом України
«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та іншими за-
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конами України, Генеральною угодою, Статутом УКРПРОФАВІА,
колективними договорами ПІДПРИЄМСТВ і цією УГОДОЮ.
13.2. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА, в межах своєї компетенції, доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ (роботодавцям):
13.2.1. Надавати профспілковим комітетам УКРПРОФАВІА,
безоплатно, необхідні для їхньої діяльності приміщення з обладнанням, опаленням, освітленням, прибиранням, охороною — для роботи самих комітетів і для проведення зборів працівників ПІДПРИЄМСТВ, засоби зв’язку для постійного користування і, в разі необхідності, транспорт.
13.2.2. Забезпечувати вільний доступ на місця роботи працівників ПІДПРИЄМСТВ представникам УКРПРОФАВІА за їхніми
посвідченнями.
13.2.3. Надавати (на умовах, визначених колективними договорами) працівникам ПІДПРИЄМСТВ, що обрані до виборних органів УКРПРОФАВІА всіх рівнів і не звільнені від виробничої діяльності, вільний від роботи час — не менше 4 годин на тиждень, із збереженням середньої заробітної плати, для виконання профспілкових
обов’язків в інтересах трудового колективу, а на час їхнього профспілкового навчання — додаткову оплачувану відпустку тривалістю до
6 календарних днів.
13.2.4. Надавати головним технічним, технічним інспекторам
праці УКРПРОФАВІА можливості безперешкодного входу на ПІДПРИЄМСТВА за посвідченнями УКРПРОФАВІА або іншими документами, оформленими у встановленому порядку та забезпечувати
їх, при необхідності, відповідними засобами індивідуального захисту
для проведення профілактичної роботи з охорони праці відповідно
до Закону України «Про охорону праці».
13.2.5. Звільнювати громадських інспекторів з охорони праці
(представників УКРПРОФАВІА з охорони праці) від основної роботи для виконання ними громадських обов’язків з охорони праці на
термін, передбачений колективним договором, із збереженням за
ними середнього заробітку.
13.2.6. Забезпечувати, за наявності письмових заяв членів УКРПРОФАВІА, безоплатний, безготівковий збір членських профспілкових внесків централізовано через бухгалтерії ПІДПРИЄМСТВ, із перерахуванням зібраних внесків на рахунки профспілкових комітетів
та інших виборних органів УКРПРОФАВІА в день отримання в установах банків коштів на виплату заробітної плати.
Роботодавці не мають право затримувати перерахування зазначених коштів.
13.2.7. Щомісячно відраховувати профспілковим комітетам
УКРПРОФАВІА кошти на культурноKмасову, фізкультурну роботу і
оздоровлення в розмірі не менше 0,3 відсотки фонду оплати праці
ПІДПРИЄМСТВА.
13.2.8. Поширювати на виборних та штатних працівників
профспілкових комітетів УКРПРОФАВІА пільги й гарантії, що передбачені колективними договорами цих ПІДПРИЄМСТВ.
На умовах колективних договорів виділяти профспілковим комітетам УКРПРОФАВІА кошти на заохочення профспілкового активу за виконання обов’язків, пов’язаних із реалізацією колективних
договорів ПІДПРИЄМСТВ.
13.2.9. Забезпечити виборним профспілковим працівникам
УКРПРОФАВІА, за їхнім бажанням, після закінчення строку повноважень, працевлаштування на ПІДПРИЄМСТВІ та сприяти працевлаштуванню на інших ПІДПРИЄМСТВАХ, оплату навчання або
перекваліфікації за рахунок коштів ПІДПРИЄМСТВ і утримуватись
від їх звільнення протягом двох років.
13.2.10 Сприяти розвитку галузевої профспілкової газети
«Авіабудівник України», газет ПІДПРИЄМСТВ шляхом надання
редакціям газет інформаційної підтримки, акредитації журналістів
редакцій газет на заходи ПІДПРИЄМСТВ, фінансової допомоги для
видавництва газет.
13.3. СТОРОНИ вважають за необхідне:
13.3.1. Вносити до колективних договорів зобов’язання кадрових служб ПІДПРИЄМСТВА знайомити всіх поступаючих на роботу із Статутом УКРПРОФАВІА, з роботою первинної організації
УКРПРОФАВІА на ПІДПРИЄМСТВІ (пам’ятку про роботу надає
профспілковий комітет) та пропонувати прийняти рішення (подати
заяву) про вступ до УКРПРОФАВІА.
13.3.2. Надавати безоплатно УКРПРОФАВІА наявну інформацію про результати господарської діяльності ПІДПРИЄМСТВ.

13.3.3. Включати профспілкових працівників, за заявками органів УКРПРОФАВІА, до списків на навчання за програмами підвищення рівня знань з питань правового та соціального захисту працівників, що проводять СТОРОНИ УГОДИ (на договірних засадах).
13.4. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА рекомендують керівникам ПІДПРИЄМСТВ (роботодавцям):
13.4.1. Надавати за рахунок коштів ПІДПРИЄМСТВ та на умовах колективних договорів, безповоротну фінансову допомогу на статутну діяльність профспілкових комітетів УКРПРОФАВІА.
13.4.2. Надавати, за рахунок коштів ПІДПРИЄМСТВ (при фінансовій можливості) та на умовах колективного договору, фінансову допомогу профспілковим комітетам УКРПРОФАВІА з метою підвищення ефективності їх роботи, в т. ч. на:
— придбання та експлуатацію сучасної оргтехніки (комп’ютера,
ксерокса, багатофункціонального пристрою), офісних меблів тощо;
— придбання та експлуатацію засобів телекомунікації (факсимільного зв’язку, стільникового мобільного зв’язку тощо);
— оплату навчання профспілкових кадрів, участь у виїзних семінарах тощо;
— відрядження голови (повноважного представника) профспілкового комітету для його участі у заходах УКРПРОФАВІА;
— передплату профспілкових видань, в т. ч. газети «Профспілкові вісті» (для ознайомлення всіх членів УКРПРОФАВІА на ПІДПРИЄМСТВІ), «Бібліотечки голови профкому», журналу «Профспілки України» та галузевої профспілкової газети «Авіабудівник України».
При цьому визначити відповідального за розповсюдження газети «Авіабудівник України».
13.4.3. Сприяти (організаційно та фінансово) виборним органам УКРПРОФАВІА, за їх зверненнями, в оформленні інформаційних стендів про роботу УКРПРОФАВІА.
13.4.4. Надавати пільги з орендної плати виборним органам УКРПРОФАВІА (крім профспілкових комітетів, яким приміщення надаються безоплатно), розташованим у приміщеннях, що знаходяться на
балансі ПІДПРИЄМСТВ.
13.4.5. Включати до складу делегацій ПІДПРИЄМСТВ для участі
в авіакосмічних салонах (виставках) керівників виборних органів
УКРПРОФАВІА різних рівнів, а також профспілкових активістів
ПІДПРИЄМСТВ.
13.5. Працівники ПІДПРИЄМСТВ, що входять до складу виборних органів (усіх рівнів) УКРПРОФАВІА (у т. ч. Ревізійних
комісій) та комісій по трудових спорах ПІДПРИЄМСТВ і не звільнені від основної роботи, не можуть бути піддані дисциплінарному
стягненню, переведені без їхньої згоди на іншу роботу або звільнені
за ініціативою роботодавця, без попередньої згоди відповідних виборних органів УКРПРОФАВІА та комісій по трудових спорах.
Вони також не можуть бути звільнені протягом одного року
після закінчення виборних повноважень, без згоди УКРПРОФАВІА,
крім випадків, передбачених Ст. 41 Закону України «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності».

14. Контроль за виконанням угоди.
14.1. СТОРОНИ домовилися:
14.1.1. Контроль за виконанням УГОДИ здійснювати постійно
діючою двосторонньою комісією.
14.1.2. Самостійно впроваджувати механізм здійснення контролю за виконанням положень і норм УГОДИ.
14.1.3. Хід виконання УГОДИ розглядати двічі на рік на спільних засіданнях СТОРІН УГОДИ.
14.1.4. При виявленні порушень виконання УГОДИ зацікавлена СТОРОНА подає іншій СТОРОНІ відповідне подання у письмовій
формі.
14.1.5. Після одержання письмового подання проводити (у двотижневий термін) взаємні консультації із прийняттям рішення на
спільному засіданні постійнодіючої двосторонньої комісії.
14.1.6. У разі необхідності (не введення норм та положень УГОДИ, не укладення колективних договорів, тривала затримка виплати
заробітної плати тощо), за згодою СТОРІН, направляти на ПІДПРИЄМСТВА спільні комісії з метою оцінки ситуації на місцях і надання
необхідної допомоги.
14.1.7. Роз’яснення щодо застосування УГОДИ на ПІДПРИЄМСТВАХ не можуть суперечити законодавству й положенням УГО-
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ДИ та надаються СТОРОНАМИ спільно, за підписом керівників, або,
за їхньою згодою, на рівні відповідних управлінь (відділів).
14.1.8. ПІДПРИЄМСТВА (роботодавці і профспілкові комітети УКРПРОФАВІА) двічі на рік звітують у своїх трудових колективах про виконання зобов’язань УГОДИ і колективних договорів. Також двічі на рік (у січні та липні) ПІДПРИЄМСТВА надають ПРЕДСТАВНИКАМ ВЛАСНИКА і Центральному Комітету УКРПРОФАВІА звіти, за встановленою формою, про стан виконання УГОДИ.
14.2. Контроль за виконанням УГОДИ здійснюють також трудові колективи, які можуть звернутися по суті питання до двосторонньої комісії або безпосередньо до осіб, які підписали УГОДУ.

15. Критерії оцінки виконання
положень угоди.
15.1. Ці критерії розроблено з метою визначення стану виконання зобов’язань СТОРІН та організації ефективного контролю.
15.2. Під час розгляду стану виконання УГОДИ на засіданні
спільної робочої комісії СТОРІН (колегії) щодо здійснення контролю за виконанням УГОДИ (далі — комісія) за підсумками роботи за відповідний звітний період СТОРОНИ застосовують такі оцінки виконання положень УГОДИ: «виконано», «виконується», «не виконано».
15.3. Тлумачення термінів оцінок виконання положень УГОДИ
та умов їх застосування:
«виконано» — ця оцінка застосовується до положень із фіксованим терміном виконання, або які сформульовані як завершена дія,
у разі їхнього виконання у повному обсязі на час підведення підсумків комісією;
«виконується» — ця оцінка застосовується до положень, які сформульовані як правило або принцип поведінки СТОРІН чи їх суб’єктів
протягом усього строку дії УГОДИ за умови здійснення протягом звітного періоду відповідних заходів із реалізації цих положень;
«не виконано» — ця оцінка застосовується до положень, які виконані не в повному обсязі або з яких не проводилася робота на час
підведення підсумків комісією із зазначенням причин їхнього невиконання.

16. Відповідальність сторін
за виконання угоди.
16.1. СТОРОНИ, які уклали УГОДУ, несуть відповідальність за
не виконання прийнятих ними зобов’язань згідно з законодавством.
16.2. При невиконанні на ПІДПРИЄМСТВІ положень, норм і
умов УГОДИ заслуховувати звіт керівника ПІДПРИЄМСТВА і голови первинної організації УКРПРОФАВІА на спільному засіданні
СТОРІН УГОДИ.
Звіт заслуховується у місячний термін після отримання письмової інформації від профспілкового комітету УКРПРОФАВІА, або
за ініціативою однієї зі СТОРІН УГОДИ.
За результатами заслуховування приймати відповідні рішення,
в т. ч. і відносно відповідальності посадових осіб.

17. Заключні положення.
17.1. СТОРОНИ домовилися:
17.1.1. Зміни і доповнення до УГОДИ вносити після попередніх переговорів за взаємною згодою;
17.1.2. Разом тлумачити окремі положення УГОДИ.
17.1.3. Дотримуватися спільно визначених термінів «за погодженням» та «за участю» під час розроблення проектів законів, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України:
— «За погодженням» — суб’єкт Сторони розробника зазначених документів повинен подати підготовлений ним проект для розгляду іншій Стороні перед його поданням органу, який цей документ
приймає.
Після розгляду проект документа візується представником Сторони. У разі наявності зауважень до проекту, вони додаються у письмовій формі.
Суб’єкт Сторони розробника повинен розглянути ці зауваження й у разі їхнього відхилення внести разом із проектом документа до
органу, який цей документ приймає.

— «За участю» — суб’єкт Сторони розробника зазначених документів залучає представників іншої Сторони до підготовки проекту
документа під час його розроблення (шляхом включення до складу
робочих груп, авторських колективів тощо). Після підготовки документа він погоджується у зазначеному порядку.
17.1.4. Надавати можливість іншим профспілковим об’єднанням та об’єднанням роботодавців, які не брали участі у переговорах,
приєднуватися до УГОДИ протягом усього терміну її дії за умови, якщо вони візьмуть на себе зобов’язання щодо її виконання відповідно
до порядку, який визнано кожною СТОРОНОЮ.
УГОДА підписана у п’яти примірниках, які зберігаються у кожної із СТОРІН і мають однакову юридичну силу.
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Встреча с ветеранами: «Мотор» гарантирует заработок и стабильность
о уже давно сложившейся традиции встречи руководства
«Мотор Сичи» с ветеранами предприятия проходят дважды в год — в
мае и октябре. На нынешней председатель совета директоров Вячеслав
Богуслаев поздравил бывших моторовцев с Днем освобождения Запорожья от фашистских захватчиков и
праздником, который наша страна
будет впервые отмечать 28 октября —
Днем освобождения Украины. Он
выразил надежду, что новый праздник приживется и будет почитаем не
только поколением, прошедшим войну, но и молодежью.
На таких встречах Вячеслав Александрович всегда рассказывает о положении дел на предприятии и обрисовывает перспективы. Говоря о кризисе, он подчеркнул, что конца и края
его не видно, будет и второй этап, а
возможно, и третий. Аналогичные
прошли в 1970 и 1984 годах на территории Советского Союза, но они были не так заметны, поскольку страна
имела сильную экономику и жила на
90 % за счет собственного производства. Ныне этого же принципа —
ставки на внутренних производителей — придерживаются Китай и Индия, вот почему их почти не затронул
кризис.
Впрочем, на встрече с ветеранами
пессимизм Богуслаева был обусловлен только положением дел в Украине. Все, что касалось предприятия,

П

вселяло оптимизм, причем, основан
он был на реальных фактах. Если
прошлый год «Мотор» по вине кризиса закончил с минимальной прибылью, в нынешнем положение стабилизировалось и ожидается неплохая прибыль по итогам года. Деньги
потратят на развитие производства и
социальные проекты. Что касается
последних, в конце прошлого года от
некоторых из них пришлось отказаться, но затем они были восстановлены. Только на поддержку ветеранской организации выделяется 4–5
млн гривен ежегодно. За весь кризисный период не была закрыта ни
одна заводская база отдыха, ни один
детсад, не сокращен ни один работник завода. Все это действительно диссонирует с положением дел в экономике Украины, внешний долг которой перевалил за 100 млрд долларов.
Причину Вячеслав Богуслаев видит в
некомпетентности нынешнего правительства. Не согласен он и с тем,
что колоссальные деньги — около 70
млрд гривен — были потрачены на
спасение лопнувшей банковской системы, а не вложены в реальную экономику страны.
Ни много, ни мало 3 миллиарда
гривен — таков денежный оборот
предприятия за год. Вертолетная тематика — приоритетное направление работы, причем «Мотор» занял
на рынке абсолютно все ниши: он
производит от самых маленьких дви-

гателей до самых больших. Все они
востребованы, и такой широкий диапазон очень выручает в кризисное
время. В свое время производство
вертолетных двигателей хотели освоить россияне и таким образом вытеснить с рынка украинскую технику.
Подсчитав, сколько на это уйдет
средств и времени, от идеи отказались. Замены двигателям, которые
производит предприятие со 100Kлетней историей, нет. Более того, «Мотор» строит в России, в Дубне, завод,
где будут собирать, к примеру, малоразмерные двигатели. Но это вовсе
не означает, что на головном предприятии станет меньше работы.
Опасаться нечего.
Сейчас немного расшевелился отечественный рынок: по линии Минобороны поступил заказ на поставку
большой партии двигателей. Надежды связаны и с авиационной тематикой, в частности с АнK148. Этому среднемагистральному самолету открыта
широкая дорога не только в Украине,
но и в России: его собирают в Воронеже и Киеве (в конце года должна
состояться его выкатка в нашей стране). Уже в следующем году «Мотор»
соберет 30 двигателей на этот самолет. По признанию Вячеслава Александровича, освоение новых изделий — мощный стимул для развития
научного потенциала предприятия.
Речь идет о таких проектах, как новый вертолетный двигатель МСK500,

двигатели для беспилотных летательных аппаратов, гидросамолетов.
Что касается кадровой политики,
на сегодня основной вопрос — как
не потерять интерес молодежи к
предприятию? Текучесть кадров в
нынешнем году составит меньше
1 %. Подтянули дисциплину, стало
гораздо меньше выпивох. Это свидетельствует об одном — народ ценит
стабильную работу, которую имеет
на «Моторе». Стоит подчеркнуть, работы на предприятии много — это
почувствовали в последнее время
все заводские подразделения. Работа
гарантирует заработок и социальные
льготы. Вячеслав Александрович пообещал, что, благодаря заводу, будет
обеспечен теплом заводской жилой
массив. И хотя по прогнозам зима
выдастся суровой, а в феврале обещают сильные морозы, в квартирах
мерзнуть никто не будет. Если Богуслаев сказал, значит, так и будет. И
старшее поколение моторовцев, и нынешнее верят своему руководителю,
в отличие от власти, которая стоит
сейчас у руля страны.
После окончания официальной
части перед ветеранами выступил
Народный хор ветеранов «Мотор
Сич», были исполнены трогательные, берущие за душу песни. А затем
розданы подарки от предприятия —
продуктовые наборы.
О помощи завода, о том, как живется в наше нелегкое время, мы по-

просили рассказать ветеранов, проработавших на заводе не один десяток лет.
Вера Васильевна Бизяева, уполномоченный Совета ветеранов:
— На «Моторе» я проработала 44 года. На участке, который сейчас опекаю, 54 человека. Самой старшей —
Н. Д. Романиной — 93 года. Регулярно проведываю своих ветеранов, звоню, узнаю, как дела, поздравляю с
праздниками, передаю подарки от
предприятия. Вы знаете, столько
благодарности от них слышу за то,
что не забывает их родной завод! Это
тем более для них важно, поскольку
многие уже давно вышли на пенсию.
Валентина Федотовна Суббота:
— На пенсию я вышла в 1992 году,
отработав на «Моторе» 42 года. Но
связь с заводом не теряю — это для
меня очень важно. У Совета ветеранов очень много добрых традиций:
поздравляют с днями рождения, а
когда юбилей, передают денежную
помощь от предприятия, проведывают больных. Несколько раз в году
в ДК им. Шевченко проводят собрания ветеранов, обязательно с подарками, вместе отмечаем Новый год.
В профилакторий ездим, в пансионат «Горизонт» (г. Алушта). Ну, на
каком предприятии так заботятся о
ветеранах?!
Надия РУСЛАНОВА,
газета «Мотор Сич»

Скільки повинна коштувати мінімальна заробітна плата в Україні?
більшості країн основними критеріями для визначення рівня
мінімальної заробітної плати слугують потреби працівників та їх сімей з
урахуванням рівня заробітної плати,
що склався, соціальних виплат та
доходів, об’єми та темпи зростання
ВВП, рівень зайнятості, платіжний баланс та інше. Виходячи з них, і досягається компроміс між соціальними
потребами населення та економічними можливостями суспільства.
Скажімо, в Польщі 100-доларову «мінімалку» ввели одразу після початку
«шокової терапії», і нічого —ціни не
обрушилися, країна не розвалилася,
економіка продовжувала зростати,
доходи людей теж. Греція, Португалія,
Іспанія в свій час вчинили ще радикальніше. Однією з умов вступу до
Європейського Союзу було підвищення мінімальної зарплати до 500
дол. І вони цю умову виконали доволі
швидко. Хоча ці рішення дорого обійшлися —рівень безробіття підскочив до 25 %, проте ті, хто працюють,
отримують гідну заробітну плату. А
дякуючи сплаченим ними податкам
та внескам на соціальне страхування,
держава забезпечила пристойний рівень життя безробітним та пенсіонерам. До речі, сьогодні рівень безробіття в цих країнах не перевищує 8 %.
Щорічно профспілки України ведуть з представниками органів виконавчої влади та роботодавцями переговори щодо визначення розміру мінімальної заробітної плати. До останнього часу переговори зводилися до

аконодатель в статье 41 Закона
Украины «Об охране труда» предоставил полномочия осуществлять
общественный контроль за исполнением законодательства об охране труда профсоюзам, их объединениям в
лице своих выборных органов и представителей.
В рамках представленных полномочий в первичной организации
Профсоюза авиастроителей Украины в Государственной акционерной
холдинговой компании «Артем» была создана комиссия профкома по
охране труда и окружающей среды.
Председателем комиссии назначен инженер по охране труда одного из под-
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одного питання: «Коли мінімальна
заробітна плата досягне прожиткового мінімуму?» В цьому році ми спробували задати нашим соціальним
партнерам питання простіше: «А яким
має бути розмір мінімальної заробітної плати?». Фахівцями апарату Федерації профспілок України були підготовлені пропозиції щодо факторів,
які необхідно враховувати при розрахунку мінімальної заробітної плати.
Насамперед, це прожитковий мінімум
для працездатних осіб, але не та його
занижена величина, що передбачена
в проекті Держбюджеті–2010 та й в
останньому Законі «Про мінімальні
соціальні стандарти», а фактична величина прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, яку щомісячно публікує Мінпраці України. Також було
запропоновано застосувати до нього
коефіцієнт актуалізації норм мінімального споживання, які, до речі, не

переглядалися з 2000 р.
Жоден громадян України не буде
заперечувати, що в нашій державі медичні послуги та освіта є частково
платними, що підтверджується даними вибіркових обстежень домогосподарств, що проводить Держкомстат України. Всі працівники в Україні є застрахованими особами, і навіть
працівник, який отримує мінімальну
заробітну плату, не може бути позбавлений права на оздоровлення, а для
того, щоб придбати соцстрахівську путівку за 20 % вартості, ці витрати також потрібно закласти в мінімальну
заробітну плату.
Освіта має бути основою економічного розвитку, а за Конституцією України ще є безкоштовною, проте —
лише за Конституцією. До речі, за
даними обстежень Держкомстату
щодо витрат на робочу силу, роботодавці в середньому на підвищення
кваліфікації працівників витрачають
щомісячно 3,66 грн. Зрозуміло, що цієї
суми недостатньо, і необхідна державна підтримка в цьому питанні. Тому
ми запропонували ці витрати також
закласти в мінімальну заробітну плату.
Найбільш болючою проблемою
для працюючої людини в Україні є можливість придбання житла. За Конституцією України, «кожен має право
на житло. Держава створює умови, за
яких кожен громадянин матиме змогу збудувати житло, придбати його у
власність або взяти в оренду…» Чи має
право працівник, який отримує мінімальну заробітну плату, накопичити

протягом свого трудового життя кошти на придбання житла? Напевно ж,
має. Згідно з статтею 47 Кодексу, норма жилої площі в Україні встановлюється в розмірі 13,65 кв. м. на одну
особу. Міністерством регіонального
розвитку та будівництва щорічно затверджуються прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла. На основі цих
показників також не складно розрахувати, яку суму необхідно закласти в
мінімальну заробітну плату, щоби працівник протягом всього трудового життя накопичив грошей для придбання
власних 13,65 кв. м. житла.
Країни Європи вже давно дійшли
висновку, що мінімальна заробітна
плата має також передбачати витрати
на утримання членів сім’ї, що відображено в ратифікованій Україною
Конвенції МОП № 131 та в Європейській соціальній хартії. З 1 січня 2009
року таку ж норму передбачено в статті 9 Закону України «Про оплату праці». Для визначення потреби сім’ї працівника використовуємо показники —
величину прожиткового мінімуму для
дітей та середній склад домогосподарства в Україні (коефіцієнт складає 1,3).
Зрозуміло, що обов’язковою умовою є врахування прогнозованого на
наступний рік індексу споживчих цін
та прогнозованого індексу споживчих
цін до кінця року.
Однією з основних умов є також
необхідність врахування податку з доходів фізичних осіб, адже мінімальна
заробітна плата після сплати податків

разделений Компании В. С. Кулагин.
Статус комиссии и общественных
инспекторов по охране труда определен в «Положении о комиссии по охране труда» и «Положении об общественном инспекторе по охране труда».
Целями в работе комиссии и общественных инспекторов являются:
контроль за исполнением законов и
других нормативно-правовых актов
по охране труда, окружающей среды,
а также защита прав и интересов членов Профсоюза в этой области.
В чем конкретно состоит работа
комиссии? Например, в 2009 году совместно с жилищно-бытовой комиссией подготовились и провели про-

верку предприятий (пунктов) общественного питания в Компании.
Потребовалось изучение документов —согласитесь со мной —новых
для нас. А с подготовкой тестовых
вопросов помог санитарно-промышленный врач Ю. О. Качура. И знаете, какие результаты? Те же места
общественного питания —одно лучше другого. В столовых ГП «МФ
«Артем» после ремонта в ОАО «Завод
«Артем-Контакт» еще и приятная
музыка, телевизор. В последнее время улучшилась работа столовых и в
ОАО «Завод «Артемполимер». Следовательно, есть куда зайти пообедать.
Плановые проверки — это часть

работы комиссии и общественных
инспекторов. Для того, чтобы качественно, на достойно высоком уровне осуществлять общественный контроль по охране труда, необходимо
изучать нормативно —правовые документы. Поэтому комиссия совместно с методистом профкома большое внимание уделяет организации
и проведению обучения председателей цехкомов и общественных инспекторов. Для этого разрабатывается
план проведения семинара, учебнотематический план обучения, экзаменационные тестовые вопросы, и
по результатам обучения и тестирования в обязательном порядке офор-

Богдан Оверковський

має забезпечити необхідний мінімум
споживання для працівника.
Мабуть, головне завдання для переговорів, яке не було виконано, це те,
що Сторони так і не наважились об’єктивно визначити, а якою ж має бути
мінімальна заробітна плата? Зрозуміло, що вона в рази перевищуватиме
цифру, яка закладена в проекту Держбюджету 2010 року, і економічні умови не дозволили б її реалізувати, проте, не знаючи об’єктивних даних, будувати економічну політику —це шлях
в нікуди. Такою є позиція профспілок, яку влада та роботодавці можуть
сприйняти або ні, проте вони мають
чітко висловитись, який з факторів,
запропонованих профспілками, не потрібно враховувати, і за рахунок яких
джерел працівник (відпрацювавши на
роботодавця повну норму робочого
часу) повинен оплатити загальнообов’язкові та життєвонеобхідні товари та послуги.
Це —ключове питання, і відповідь
на нього визначатиме подальший
шлях відносин між працею, капіталом
і владою —або це шлях конструктивного соціального діалогу, або антагоністичної класової боротьби!
Заступник керівника
Департаменту з питань економічного захисту апарату ФПУ
Богдан ОВЕРКОВСЬКИЙ
P. S. Редакція запрошує читачів
до обговорення цієї, без перебільшення, «болючої» теми.
НА СТРАЖЕ ОХРАНЫ ТРУДА

З

мляется протокол.
В качестве преподавателей приглашаются специалисты управления
охраны труда Компании.
Хочется отметить, что создание надлежащих условий по вопросам охраны труда невозможно без соответствующего отношения к ним руководства Компании.
Руководство Компании, руководители многих предприятий вкладывают значительные средства на улучшение условий труда.
В. С. КУЛАГИН, председатель
комиссии профкома по охране труда
и окружающей среды ГАХК «Артем»
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Молодежный конкурс и престиж рабочей профессии
Н а заводе «ФЭД» недавно
состоялся конкурс на звание
«Лучший молодой рабочий»,
организованный при поддержке администрации
и профкома завода и по инициативе Совета молодежи
предприятия. Вашему вниманию предлагаем выдержки
из интервью с ведущим инженером отдела управления кадров, членом Совета молодежи
завода Анжелой СветличнаяБелецкая.
— Анжела Славентьевна, какую цель
ставили организаторы конкурса на
звание «Лучший молодой рабочий»,
который недавно проходил на заводе?
— Прежде всего, это повышение
престижа рабочей профессии среди
молодежи, выработки, как мы говорим, рабочей гордости. Молодой не
должен себя чувствовать самым последним в цехе, если он пришел учеником или работает всего полгода.
Ну, естественно, и для повышения
профессионального уровня.
— А чем нынешний конкурс отличается от прошлогоднего?
— В этом году мы полностью изменили систему оценок. Теперь она
состоит из пяти оценок. Первая — за
теоретическую часть, которая проходила в виде письменного экзамена.

Участники конкурса отвечали на поставленные в билетах вопросы, ответы на которые оценивал ведущий
технолог 3 отдела. В практической
части выставлялось четыре оценки:
за качество, за время, за технику безопасности и за умение читать документацию, за умение с ней работать.
Вот на основании этого и выставлялась конкурсная оценка.
— Кстати, а по каким специальностям в этом году проводился конкурс?
Знаю, что после проведения конкурса
в прошлые годы были недовольства
среди ребят некоторых профессий,
которые в нем не участвовали …
— Три года назад у нас было лишь
три специальности: токарь, фрезеровщик и шлифовщик. Сейчас мы максимально расширили круг специальностей. К названным специальностям добавились слесарь механосборочных работ, сверловщик, доводчик, слесарьKинструментальщик, опе-

ратор станков с ЧПУ и наладчик
станков с ЧПУ. То есть, теперь для
участия в конкурс включены все основные машиностроительные профессии, по которым ребята работают
на сдельной оплате труда.
Третий раз участвует в соревновании Андрей Кисель из ИПK17: три года назад он занял третье место, в прошлом году — второе, а в этом — первое место среди инструментальщиков. Как видим, человек растет; очень
приятно было смотреть за его работой во время проведения конкурса.
То же самое Александр Россинский,
токарь 20 цеха. В прошлом году членом комиссии был Геннадий Николаевич Большаков. Этому опытному
ветерану завода тогда очень понравилось как работал Россинский.
ПоKмоему, в 2008 году он занял второе место. А в нынешнем — первое,
он тоже участвует третий раз. Замечательный парень. Знаю, что ребята,
которые с Россинским работают в
цехе, очень гордятся, что он занял
первое место. У нас, действительно,
большая конкуренция среди токарей,
ведь принимают участие в конкурсе
представители 16, 20, 26, 27 цехов.
— Когда призеры конкурса выходили
на сцену, чувствовалось, как они горды
тем, что им дипломы победителей
вручают перед товарищами по работе,
перед наставниками. Видно было: им
приятно, что они лучшие по профессии
среди молодых рабочих. Все это подчеркивал и их праздничный внешний
вид. Раньше говорили: рабочий — это
звучит гордо. Хотелось, чтобы снова

это выражение вошло в обиход, чтобы
оно наполнилось настоящим содержанием, каким оно было в советские годы. И очень хорошо, что в заводе снова возобновлено проведение конкурса
на звание «Лучший молодой рабочий».
— Хочу заметить: важно то, что ребята, приходя узнать об итогах конкурса, интересовались по каким позициям их оценка не дотягивает до
призового уровня. Например, ребята с инструментального производства спрашивали, где им почитать
соответствующую литературу. Мы
им сказали, что есть на заводе прекрасная техническая библиотека, что
в каждом цехе есть ответственный
за обучение, который может им помочь. В конкурсе принимали участие и ребята, всего полгода работающие на производстве, поэтому со
многими вопросами еще не знакомые. Главное, у них есть стремление
учиться работать, у них есть желание и в следующем году участвовать
в конкурсе.
— Кстати, а Вы не могли бы прокомментировать результаты конкурса
«Золотые руки», который проводился
на подшипниковом заводе в канун
Дня машиностроителя? Организаторы (ИГ УПЭК), правда, этот конкурс
среди рабочих профессий назвали почемуMто чемпионатом. В нем, знаю,
принимали участие и представители
нашего завода.
— ИГ УПЭК, объединяющая группу
заводов, в этом году пригласила для
участия в конкурсе еще несколько заводов с области, в том числе и наш

завод. Если в нашем конкурсе
участвуют заводчане в возрасте до
35 лет, то в открытом конкурсе «Золотые руки» возраст не ограничен.
Условия проведения там несколько
иные, чем у нас. На областном использовалась единая сквозная деталь, на которой свое умение показывали токаря, фрезеровщики, шлифовщики и слесаряKинструментальщики (сверловщики). Никто заранее не знал ни детали, ни модели
станка, за которым придется работать. Конечно, это вносило свои сложности. Думаю, если в следующем
году наш завод пригласят для участия в конкурсе «Золотые руки», то
наши рабочие там займут призовые
места. Но все равно все участники
конкурса и этого года, не только
призеры, были отмечены — получили в награду часы. Конечно, это
приятно.
Мне бы хотелось, чтобы наш завод
всегда оставался единым. Чтобы каждый чувствовал свою причастность
и ответственность за большое дело,
которым занимается наша большая
семья фэдовцев, чтобы каждый гордился своей причастностью. Это стараемся мы передавать и каждому
вновь поступившему молодому человеку. И чтобы нынешняя молодежь, также как и комсомольцы советского периода, принимали активное участие в общественной жизни
и гордились историей завода и своей
страны.
Беседовала Л. НАУМЕНКО,
газета «Фэдовец»

Підсумки галузевого Рейтингу
Підбито підсумки соціальноекономічної діяльності,
за рейтинговоною оцінкою,
підприємств і організацій авіаційної промисловості України
за III квартал 2009 року.
ереможцями Рейтингу (зайняли
призові місця у своїх групах підприємств) стали:
— ВАТ «Мотор Січ» (Президент,
голова Ради директорів —
В. О. Богуслаєв, Голова первинної
організації ПАУ — М. І. Труш);
— ДП «ХМЗ «ФЕД» (директор —
О. А. Жданов, голова первинної
організації ПАУ — В. Т. Тиндік);
— ДП «ЖМЗ «Візар» (директор —
А. О. Коваль, голова первинної
організації ПАУ — В. М. Тур);
— ДП «Завод 410 ЦА» (генеральний
директор С. М. Подрєза, голова
первинної організації ПАУ —
В. К. Бочечка);
— ДП «АНТК імені О. К. Антонова»
(генеральний конструктор —
Д. С. Ківа, голова первинної організації ПАУ — В. О. Буслаєв);
— ВАТ «НТК «Електронприлад»

П

(голова правління — генеральний
директор — В. П. Дробінов, голова
первинної організації ПАУ —
О. П. Корнієнко);
— ДП «Івченко-Прогрес» (генеральний конструктор — Ф. М. Муравченко, голова первинної організації ПАУ — С. Г. Харкін);
— ВАТ «УкрНДІАТ» (директор —
голова правління — Г. О. Кривов,
голова первинної організації ПАУ
— Т. М. Урбанська).
Щодо підсумків роботи за окремими
показниками Рейтингу, то найкращіх
результатів ІІІ-го кварталу 2009 р. досягли, по своїх групах підприемств:
а) за обсягами товарної продукції
(виконаних робіт):
— ДАХК «Артем»; ВАТ «Мотор Січ»;
ДП «МФ «Артем»; ДП «АНТК
імені О. К. Антонова»; ВАТ «Авіаконтроль»; ВАТ «НТК «Електронприлад»;
б) за збереженням (зростанням) чисельності працюючих:
— ВАТ «Точприлад» (+19,83 %);
ДП «З-д 410 ЦА» (+2,14 %);
ДП «ХМЗ «ФЕД» (+1,64 %);
ВАТ «УкрНДІАТ» (+2,04 %);
ДП «АНТК імені О. К. Антонова»
(+0,59 %); ТОВ «Київавіапроект»

(+2,38 %); ДП «Івченко-Прогрес»
(+0,20 %);
в) за рівнем середньомісячної заробітньої плати:
— ДП «ХМЗ «ФЕД» (2752,47 грн.);
ДП «КиАЗ «Авіант» (2562,23 грн.);
ВАТ «Мотор Січ» (2403,21 грн.);
ДП «АНТК імені О. К. Антонова»
(5080,93 грн.); ТОВ «Київавіапроект» (4169,84 грн.);
ВАТ «УкрНДІАТ» (3953,33 грн.).
Заборгованість по виплатах заробітної плати, станом на 01.10.2009 р.
мали наступні підприємства галузі:
— ДП «НДІ АПС» (39297,81 грн.
в середньому на 1 працюючого);
— ЗВВО (4797,10 грн. в середньому
на одного працюючого);
— ХДАВП (2692,21 грн. в середньому на 1 працюючого);
— ДП «КиАЗ «Авіант» (1907,85 грн.
в середньому на 1 працюючого);
— ДП «ВІАЗ» (1664,98 грн. в середньому на 1 працюючого);
— ВАТ «ДАЗ» (1550,57 грн. в середньому на 1 працюючого);
— ЗАТ «ПМЗ» (1126,24 грн. в середньому на 1 працюючого).
Відділ соціально-економічного захисту
виконавчого апарату ЦК ПАУ
СОБЫТИЯ

ПРОЕКТ АН-148 ПРИНЕСЕТ
УКРАИНЕ $ 820 МЛН.

В серийном выпуске нового украинско-российского самолета
Ан-148 принимают участие 34
предприятия из Украины. Об этом
заявил генеральный конструктор
АНТК им. О. К. Антонова Дмитрий
Кива. По его словам, суммарные
доходы от постройки 80 самолетов, на которые уже есть заказы,
составят около $ 820 млн.

Как сообщили в пресс-службе
АНТК им. О. К. Антонова, Д. Кива
уточнил, что поступления в государственный и местные бюджеты
Украины в виде налогов и сборов
достигнут $ 241 млн, а на украинских предприятиях будет создано
около 12 тыс. новых рабочих мест.
«Развитие программы Ан-148
является очень важным и выгодным для всех участников проекта», — считает конструктор.
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По его словам, поднявшийся
вчера в небо в России (и заявленный на маршрут Санкт-Петербург—Москва) Ан-148 стал первым из шести самолетов, заказанных авиакомпанией «Россия».
Второй такой лайнер уже построен в России и до конца 2009 года
будет передан авиакомпании.
Подготовлено по материалам
информационных агентств

Награждение победителей

Заводчане вновь лидируют
ноября в клубе на заводе «ФЭД»
была проведена спартакиада
ХОО ФСО «Динамо» по шахматам.
В соревнованиях приняли участи
три команды: областного совета
«Динамо», региональной таможни и
команда завода «ФЭД». В состав нашей команды вошли: доводчик 20
цеха В. И. Тилькиджан, токарь 20 цеха В. Н. Гущин, фрезеровщик ИПK17
(26 цеха) А. А. Сазонов, ведущий инженер ИПK17 В. А. Клименко, зав.
музеем Г. Н. Большаков, начальник
лаборатории НМК ХАКБ В. В. Гушанский.
В этих соревнованиях команда
нашего завода уверенно заняла первое общекомандное место и была
награждена дипломом первой степени и кубком.
Также были проведены соревнования в личном зачете по быстрым
шахматам. Здесь первое место заняла представитель областного совета
«Динамо», международный гроссмейстер Анна Гушенина. Второе
место занял представитель нашего
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завода, кандидат в мастера спорта
Александр Сазонов. И на третье месте Максим Шаломеев — представитель региональной таможни.
3 декабря в клубе нашего завода
прошли соревнования в зачет спартакиады ХОО ФСО «Динамо» по
настольному теннису. В этом виде
спорта наша команда также приняла участие наравне с командами областного совета «Динамо», региональной таможни и команды СБУ.
В результате проведенных соревнований первое место у команды нашего предприятия. На втором месте спортсмены региональной таможни, на третьем — команда областного совета «Динамо», на четвертом — команда СБУ. В личном
зачете по настольному теннису победили заводчане: тренер ДСО
Н. А. Рябченко (первое место), работники УК и СБО А. А. Закаблук
(второе место) и А. В. Неборак (третье место).
Н. РЕВЕНКО, председатель ДСО
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