
Додаток 
 до Постанови Президії ЦР ПМГУ 

№ П-5-7    від 28 квітня 2021 р. 
 

Інформаційна записка 
Про підсумки конкурсу «Інформація. Знання. Дія» 

на краще висвітлення в ЗМІ діяльності 
Профспілки металургів і гірників України 

та її організаційних ланок у 2020 році 
 

Конкурс на краще висвітлення в засобах масової інформації діяльності ПМГУ проводиться 
щорічно Центральною радою Профспілки металургів і гірників України, починаючи з 2001 року. 
Рішення про проведення конкурсу було прийнято Президією ЦР ПМГУ з метою посилення 
інформованості трудящих про діяльність Профспілки, забезпечення гласності її роботи, надання 
можливості спілчанам висловлювати свою думку з будь-якого питання профспілкового життя, 
посилення мотивації членства в Профспілці. 

Постановами президії ЦР ПМГУ можуть вноситися зміни і доповнення до Положення про 
конкурс, затвердженого Постановою президії ЦР ПМГУ № П-21-12 від 18.11.2018 р. Ці зміни та 
доповнення, враховуючи появу нових форм інформування та зростаючі вимоги ПМГУ до якості 
інформаційної роботи, дозволяють Постійній комісії ЦР ПМГУ об'єктивно оцінювати матеріали, 
більше уваги приділяти творчій складовій публікацій. 

У 2020 році в конкурсі взяли участь лише ті автори, засоби масової інформації, територіальні 
ради та  профкоми підприємств, які виконали умови, передбачені Положенням про проведення 
конкурсу. 

Далі викладено стислий аналіз висвітлення профспілкової тематики в засобах масової 
інформації та розвитку гласності в профспілкових організаціях, які взяли участь в конкурсі. 

*** 
Новини первинної організації ПМГУ, що діє на Авдіївському коксохімічному заводі, (голова 

С.Дорошенко) періодично публікуються в газеті «Заводчанин» (гол. редактор Л.Ляшова).  
О.Міщенко в статті «Творчество для здоровья» (№20) розповіла про цікавий підхід профкому 

ПМГУ на підприємстві до популяризації здорового способу життя та дотримання правил техніки 
безпеки. Про добру ініціативу профкому - підтримати бадьорість духу заводчан та їхніх дітей під час 
тривалого карантину, Е.Міщенко розповіла в матеріалі «Карантин в хорошем настроении» (№25).  

У газеті публікує свої матеріали і голова профкому С.Дорошенко: «Спорт и труд» - про підсумки 
заводської спартакіади (№50), «Поздравляет профком» (№29), «Колдоговор пролонгирован» (№19).  

У Фейсбуці створена сторінка Палацу культури, техніки і спорту заводу, який є структурною 
одиницею профкому.  

 
Профком ПМГУ МК «Азовсталь» (голова Ю.Дорошенко) на громадських засадах щомісяця 

випускає Інформаційний бюлетень «Профсоюзный вестник» (відп. за випуск Н.Булденко). Вісник 
виходить з вкладкою Листок цехової профспілкової організації Ради ветеранів праці та війни 
«Здравствуй, ветеран!» (відп. за випуск голова Ради, предцехком Т.Ростовська).  

Під рубрикою «Диалог с предцехкомами» публікуються інтерв'ю, які не тільки розкривають 
особистість профлідера, а й дають інформацію про нагальні проблеми колективу. 

Заслуговують на увагу матеріали Н.Булденко «Если могу - всегда помогаю и не обещаю впустую» 
(№5), «Наши кадры – наше богатство» (№11). 

На сторінках видання висвітлюються питання юридичної спрямованості (автори - юрисконсульти 
Т.Аксенова та Т.Шаламова), охорони праці (помічник голови профкому Є.Кармазін), культурно-масової 
та фізкультурно-оздоровчої роботи (помічник голови профкому К.Гордєєва, зав.відділом з 
фізкультурно-оздоровчої роботи С.Агальцев).  

В Інформаційному бюлетені добре висвітлювалися профспілкові акції протесту проти ініційованих 
владою антисоціальних законів.  

Профком ПМГУ МК «Азовсталь» у 2020 році активно співпрацював з журналом ПМГУ «Ваша 
довіра».  

Також слід зазначити комплексний підхід профкому до реалізації інформаційної політики: активно 
велися сторінка первинної організації в мережі Фейсбук (https://www.facebook.com/azovprofcom), сайт 
профспілкової організації (https://azovprof.com/), сторінка в Інстаграм 
(https://www.instagram.com/azovprofcom?r=nametag), на ютуб-каналі https://youtu.be/SDUqdBEQzpg  
розміщувалися відеосюжети, регулярно оновлювалися інформаційні профспілкові стенди, на 
робітничих зборах в структурних підрозділах щомісяця демонструвалися слайди про роботу 
профкому, на білбордах на вулицях міста розміщувалися постери профспілкової тематики).  

 
Сайт первинної організації ПМГУ ПрАТ «ММК ім.Ілліча» (голова М.Під'яблонський) у минулому 

році продовжив традиції якісного, своєчасного і практично корисного інформування членів первинки. 
На сайті регулярно розміщується інформація, яка цікава та важлива працівникам підприємства. 

https://www.facebook.com/azovprofcom
https://azovprof.com/
https://www.instagram.com/azovprofcom?r=nametag
https://youtu.be/SDUqdBEQzpg
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Матеріали стосуються соціально-економічних, організаційних питань, юридичного захисту членів 
профспілки, охорони праці, контролю організації харчування та ін. Такий підхід до інформування 
членів Профспілки заслуговує на високу оцінку. 

 
Первинна організація  ПМГУ ПрАТ «Дружківський  завод металевих виробів» (голова 

профкому Є.Сівко) для інформування членів Профспілки використовує соціальну мережу Facebook. 
На сторінці «Профсоюзная организация ПМГУ Дружковский метизный завод» 
(https://www.facebook.com/profDRMZ) публікуються новини з життя профорганізації, інформація про 
культурно-масові та спортивні події, акції профспілкової молоді, вітання зі святами та ін.  

Бажано більше наповнювати сторінку також інформацєюї, яка стосується соціально-економічних 
питань, охорони праці, новин про діяльність обласної та Центральної рад ПМГУ, ФПУ. Безперечно, 
доповнення інформаційної стрічки такими новинами зробить сторінку в ФБ ще більш цікавою та 
корисною для членів профспілки. 

 
Профком первинної організації ПМГУ «Метінвест - Маріупольський ремонтно-механічний 

завод» (голова В.Альошкін) інформує членів Профспілки за допомогою сайту та сторінки в соціальній 
мережі Фейсбук. Інформаційні матеріали з сайту також розміщуються на профспілкових стендах на 
території підприємства та демонструються у вигляді слайдів на робітничих зборах в структурних 
підрозділах заводу.  

Бажано більше подавати на сайті інформації про події профспілкового життя первинки, а також 
частіше оновлювати деякі розділи сайту.   

Основні новини первинок Донецької обласної організації, заходи обласної та Центральної 
рад висвітлюються на сайті (http://www.pmgu.dn.ua)  Донецької облради ПМГУ (голова Л.Кобзєва). В 
період пандемії, враховуючи важливу роль інформування первинок, обласна рада збільшила обсяг 
важливої інформації та документів, що публікуються в різних розділах сайту.  

 
Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» АТ «ОГХК» випускає «Газету мого 

комбінату» (гол. редактор групи редакції газети та радіомовлення УЗМІ В.Самофал), в якій під 
рубрикою «Твоя профспілка» регулярно публікуються матеріали про профспілкове життя трудового 
колективу.  

Лаконічно, по-діловому, із фотосупроводом В.Самофал висвітлювала в газеті підготовку до VII 
з'їзду ПМГУ («ПМГУ готується до з'їзду», №16) і його проведення («VII з’їзд ПМГУ обрав нового лідера 
та затвердив нову програму дій», №18). Також гідна уваги стаття цього автора про фотоконкурс, який 
був організований комісією профкому ПМГУ по роботі з жінками та дітьми («Весняна фотовиставка 
красунь філії», №5).  

Профспілкову тему в газеті також висвітлює К.Дрозд. У своїх матеріалах вона торкається питань 
охорони праці («ПМГУ навчала громадських інспекторів з охорони праці», №22), молодіжну політику 
(«Як це – бути першачком у 2020 році», №18). У №23 було опубліковано інтерв'ю К.Дрозд з головою 
первинної організації ПМГУ на виробництві Ф.Клименко, в якому були стисло підбиті підсумки роботи 
первинки в 2020 році та представлені плани діяльності на 2021 рік.  

У первинці ПМГУ ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» (голова С.Крамарчук) 
інформаційну роботу якісно проводить  спеціаліст профкому Л.Андріанова. Новини життя первинної 
організації своєчасно з’являються на сайті  http://www.petrovka.dp.ua, надсилаються до редакції 
журналу ПМГУ «Ваша довіра» та  для розміщення на сайті Центральної ради Профспілки. 

 
Дніпропетровська обласна рада ПМГУ (голова І.Соколов) видавала у 2020році газету «Люди 

металла» (редактор М.Ковтун, відп. за випуск М.Соловей). Основна тематика видання: робота 
профгруп, цехкомів, профкомів первинних організацій та обласної ради ПМГУ, спрямована на захист 
соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Велику увагу видання приділяло 
висвітленню переговорних процесів щодо укладення колективних договорів, навчання профактивістів 
(М.Соловей «Быть предцехкомом – очень непростая задача», №142), публікувало матеріали на теми 
охорони здоров’я працюючих (Н.Чепець «Проверка на «вредность», №141), реалізації молодіжної 
політики, мотивації членства в ПМГУ, культурно-масової та спортивної роботи, оздоровлення членів 
ПМГУ та членів їх сімей. Також в газеті публікувались цікаві для читачів матеріали про історію та 
життя трудових колективів, статті про династії, профспілкових лідерів і активістів (Н.Чепець «Он - 
почти ровесник Независимости...», №144).  

Слід відзначити юридичні консультації О.Архипової, в яких дохідливо роз'яснюються найбільш 
важливі для трудящих, членів Профспілки нові законодавчі норми, даються відповіді на злободенні 
питання («Про негативні наслідки для працівників у разі прийняття проєкту закону «Про працю», 
№141, «Як захистити свої трудові права в умовах карантину», №142).  

Всі профспілкові акції та солідарні дії, в яких приймала участь Дніпропетровська обласна рада 
ПМГУ, мали гідний інформаційний супровід на сторінках газети.  

У минулому році Дніпропетровська облорганізація ПМГУ проводила вже традиційний конкурс на 
краще висвітлення профспілкової діяльності на сторінках газети «Люди металла» під девізом: «Голос 

https://www.facebook.com/profDRMZ
http://www.pmgu.dn.ua/
http://www.petrovka.dp.ua/
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профсоюза». Обласна рада ПМГУ щорічно випускає календар-плакат, який оформлений в тематиці 
Профспілки. 

 
Інформаційний бюлетень профспілкового комітету ПАТ «Запоріжсталь» «Вестник 

профсоюза» (гол. редактор О.Чехарін, відп. за випуск Г.Гончаров, комп. верстка А.Концур) активно 
висвітлює діяльність профгруп, цехкому, профкому та соціальну політику комбінату, розвиток 
соціального партнерства на підприємстві, публікує інформацію про роботу обласної, Центральної рад 
ПМГУ, ФПУ.  

У бюлетені публікуються матеріали про виконання заходів колдоговору («Конференция трудового 
коллектива» №6-7, Г.Гончаров), про дотримання виробничої та трудової дисципліни, реалізацію на 
комбінаті соціальних програм, реконструкцію та модернізацію виробництва. На сторінках видання 
регулярно виступають профспілкові лідери («Действовать комплексно, сплоченно и решительно», 
№1-2, Г.Гончаров).  

У кожному номері «Вестника профсоюза» публікуються замальовки про профспілкових активістів 
(«Работается спокойно и легко», «Профсоюзной работой занимаются творческие люди», № 1-2, 
Г.Гончаров, «Надежный помощник предцехкома», № 1-2, О.Чехарін). Читачам цікаві статті, які 
публікуються під рубрикою «Трудовые династии комбината» («Дружная семья Кравченко»), матеріали 
про ювілеї цехів підприємства, про роботу Ради ветеранів, постійних комісій профкому, Фонду 
милосердя та здоров'я ПАТ «Запоріжсталь».  

Заслуговує на увагу розгорнутий матеріал Г.Гончарова «Защитим права человека труда...» (№1-
2) про боротьбу та реальні дії первинної організації проти прийняття антисоціальних та 
антипрофспілкових законопроєктів, розроблених органами державної влади.  

Інтерв'ю Г.Гончарова з головою профкому Л.Анісімовим «Работать на перспективу», опубліковане 
в №6-7, не тільки широко розкриває роль Профспілки, розповідає про практичні результати роботи 
профкому, але і зміцнює позитивний імідж ПМГУ.  

Протягом минулого року журналісти «Вестника профсоюза» приділяли особливу увагу розвитку 
однойменної групи у Фейсбуці (відп. Г.Гончаров). За рік у групі було опубліковано більше 100 постів 
різної тематики. 

 Профком протягом року активно співпрацював з редакціями журналу «Ваша довіра», газет 
«Индустриальное Запорожье», «Днепровский металлург», радіо «Запорожсталь», телерадіокомпанії 
«ТВ-5», сайтами ФПУ і Запорізького обкому ПМГУ. 

 
ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» видає газету «Вісник комбінату» (нач. бюро 

інформаційного забезпечення Н.Зворигіна, відповідальний за висвітлення профспілкової теми – 
К.Бєлий). 

 Газета інформує про виробничі, профспілкові, культурно-масові та спортивні події з життя 
комбінату, в ній опубліковані інтерв'ю з керівниками, новини зі сфери охорони праці, роботи з 
молоддю, привітання для ювілярів тощо.  

Життя первинної організації ПМГУ висвітлюється під рубрикою «Профспілкове життя». Автором 
всіх матеріалів профспілкової спрямованості є профгрупорг, фахівець бюро інформаційного 
забезпечення К.Бєлий. Заслуговують на увагу такі роботи цього журналіста: «У профспілці важливо 
відчувати себе захищеним», №4, «Підбиті підсумки виконання колективного договору за шість місяців 
2020 року», №10, «Людмила Логвінова: «Роль Профспілки у забезпеченні нормальних трудових 
відносин є  суттєвою», №2.  

Дуже добре на імідж Профспілки впливає інформація про реальну допомогу тим, хто найбільш 
потребує її. Тому так важливо, по-перше, надавати адресну підтримку і, по-друге, висвітлювати такі 
заходи. У якості прикладу можуть бути роботи К.Бєлого «Грошові виплати від профкому — батькам 
першокласників», №8, та «Грошова виплата — одиноким і тяжкохворим пенсіонерам», №10. Всі 
публікації профспілкової тематики супроводжуються фотографіями цього ж автора. 

Треба зазначити, що профспілкова тематика добре висвітлювалась завдяки співпраці творчого 
колективу газети з профкомом ЗТМК. Деякі новини ЗТМК також розміщувалися на сайті Запорізької 
обласної організації Профспілки. 

 
Засновниками газети «Рабочее слово» (ред. О.Машталяр) є адміністрація і профком (голова 

М.Пастушенко) ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат». Профспілкова тема в газеті 
висвітлюється регулярно, деякі матеріали публікуються під рубриками «В профсоюзе» і «Колдоговор – 
в действии». Журналісти О.Машталяр і Є.Савенко дають інформацію про заходи, які охоплюють усі 
сфери профспілкового життя. Заслуговують на увагу роботи О.Машталяр: «Все, что вы хотели знать о 
профсоюзе, но не решались спросить» (інтерв'ю з головою профкому М.Пастушенко, № 14), 
«Профсоюз в моей судьбе» (№ 37), «Коллективный договор: подводим итоги» (№49), «Спорт и 
профсоюз: неразрывная связь», №28).  

Слід зазначити, що електронна версія газети публікується на сайті ПрАТ «ЗЗРК». Також на 
заводському сайті є розділ «Профспілка», в якому розміщена інформація про первинну організацію 
ПМГУ на підприємстві.  
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Запорізька обласна рада ПМГУ (голова В.Сєдов) в інформаційній роботі активно використовує 

інтернет-ресурси. Всі головні новини обласної організації, первинок, Центральної ради ПМГУ, 
Федерації профспілок України, звіти про профспілкові акції («Всеукраїнське профспілкове віче» 
16.01.2020,  «За гідну працю», 7.10.2020, автор А.Кучеренко) публікуються на сайті http://zp-ok-
pmgu.com. Постійно поповнюється інформацією, аналітичними матеріалами стрічка новин на сторінці 
в Facebook «Запорізька обласна рада ПМГУ» (https://www.facebook.com/groups/205538490491946), 
працює група в Viber «Запорізька обласна рада ПМГУ» (відповідальний - заступник Голови 
Запорізької обласної ради ПМГУ Ю.Шапчіц). 

Слід зауважити, що дизайн сайту потребує осучаснення, тому що  наразі його форма не 
відповідає цікавому та корисному інформаційному змісту.  

На конкурс представлено відеоролики «Попереджувальна акція протесту профспілок», щодо 
заходу, який відбувся 30.06.2020 р., (автор П. Писарєв) та «Привітання з днем металурга та гірника 
України», в якому до спілчан звернулися голови профкомів первинних організацій, голови обласної та 
Центральної рад. 

 
Профком первинної організації ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (голова Н.Маринюк) 

завжди демонструє комплексний та творчий підхід до розвитку інформаційної роботи. Колектив відділу 
інформації та комунікацій (начальник В.Бєлік) на професійній основі випускає газету «РАЗОМ 
ПРОФІНФО» (редактор С.Соловйов). Це видання, завдяки змісту матеріалів, стилю їх подання, 
сучасному дизайну та верстці, в черговий раз гідно перемоги в даному конкурсі.  

Також значну роль в інформуванні членів ПМГУ грають сайт первинної профорганізації 
(www.amkrprof.org.ua) і сторінка у Фейсбуці (www.fb.com/amkrprof) (відповідальний П.Майоров).  

Журналісти відділу інформації та комунікацій висвітлюють всі сторони профспілкового життя. 
А.Доценко в статті «Туристический сезон 2020 удался!» (№41) розповідає про екскурсії, що були 
організовані профкомом для членів Профспілки та їх сімей у 2020 році. Цікавий текст супроводжується 
живими фото, наданими учасниками подорожей.  

У матеріалі С.Соловйова «ПМГУ помог увеличить стоимость спецпитания для работников и 
изменить график работы  столовой» (№40) йдеться про реальну допомогу Профспілки трудящим 
підприємства. На перший погляд така тема може здаватися дрібною, але на ділі саме такі 
профспілкові дії, які приносять користь людині праці, підвищують імідж ПМГУ. І тому дуже важливо 
висвітлювати такі теми в ЗМІ.  

На високу оцінку заслуговують фоторепортажі В.Бєліка: «Трудовой Кривбасс вышел на акцию 
протеста» (http://bit.ly/3hUgUhe) і «Профессионализм, ответственность и характер» 
(https://bit.ly/3967rzd). Масштабна та грамотна інформаційна політика профкому робить вагомий 
внесок у розвиток профспілкової преси. 

 
Профком первинної організації ПМГУ ПрАТ «Інгулецький ГЗК» (голова А.Логачов) щомісяця 

на громадських засадах випускає «Профсоюзный вестник» (відп. за випуск Н.Беспалова). На 
сторінках видання розміщується інформація про діяльність ЦР ПМГУ, Криворізької міськради ПМГУ, 
відображається життя первинної організації. Особлива увага приділяється соціальній сфері 
(оздоровленню, спортивній та культурно-масовій роботі).  

«Профсоюзный вестник» щомісяця розміщується на 12 профспілкових стендах у цехових 
профспілкових організаціях підприємства.  

У 2020 році профком вів свою сторінку в Фейсбуці, регулярно розміщував інформацію (привітання 
членів ПМГУ зі святами, роз'яснення про заходи безпеки в період пандемії коронавірусу, на тему 
охорони праці) на профспілковому бігборді, з використанням логотипу ПМГУ. Також минулого рокуі 
корпоративна газета «Інгулецький вісник» щомісяця, з ініціативи профкому, розміщувала інформацію 
про події в житті первинної організації ПМГУ. Тісна співпраця профкому з газетою, засновником якої є 
адміністрація підприємства, дозволяє розширити можливості інформування трудящих і працює на 
підвищення іміджу ПМГУ. 

 
Профактивісти та працівники первинної організації Північного ГЗК (голова Н.Шамрицька), а 

також журналісти газети первинки «Профсоюзный вестник» у минулому році творчо працювали в 
інформаційній сфері. 

З метою популяризації ПМГУ та її діяльності, а також оперативного донесення до членів 
Профспілки своєї позиції щодо існуючих проблем, профком активно та ефективно використовував 
соціальні мережі. На сторінці первинки у Фейсбуці (відповідальна Н.Шамрицька) новини 
розміщувалися кілька разів на тиждень, завдяки чому збільшилось охоплення читачів порівняно з 2019 
роком. На кінець року кількість підписників становила 1,4 тисячі осіб. Також слід відзначити роботу у 
інформаційному полі заступника голови профкому П.Третьякова, який робив фотозйомку всіх 
профзаходів (для розміщення у Фейсбуці, профспілкових газетах тощо). 

http://zp-ok-pmgu.com/
http://zp-ok-pmgu.com/
https://www.facebook.com/groups/205538490491946
http://www.amkrprof.org.ua/
http://www.fb.com/amkrprof
http://bit.ly/3hUgUhe
https://bit.ly/3967rzd


5 
 

З метою підтримки позитивного іміджу ПМГУ профком надрукував 120 ексклюзивних календарів з 
фото профактивістів минулого та теперішнього часу, щоденників, пакетів та ручок з нагоди 60-річчя 
первинки.  

 
Багато років творчо працює з профспілковою темою М.Омельницька. Її роботи публікуються у 

журналі «Ваша довіра», газеті Криворізької міськради ПМГУ «Під знаком руди і металу». Також 
М.Омельницька регулярно надсилає матеріали для публікації на сайті ПМГУ. Заслуговують на увагу 
роботи цього автора «Только вперед, не оглядываясь»  (журнал «Ваше доверие»,  № 7-8), 
«Колективні мандри» (газета «Під знаком руди і металу», N 7). 

 
Засновниками газети «За агломерат» (гол. редактор С.Агатьєва) є Правління та первинна 

організація ПМГУ Південного гірничо-збагачувального комбінату (голова В.Комірной). Цим 
пояснюється активне висвітлення діяльності первинки поряд з новинами комбінату і його трудового 
колективу.  

Представники редакції беруть участь у всіх засіданнях, комісіях і президіях профкому. Репортажі 
про важливі події в житті профспілкової організації журналісти надають для розміщення на сайті 
первинної організації ПМГУ комбінату, на зовнішніх ЗМІ.  

Профспілкову тему в своїх матеріалах добре розкриває С. Агатьєва. Заслуговують на увагу її 
статті «Проблемы коллектива – его проблемы» (№13), під рубрикою «Портрет профактивиста» - 
«Личный пример – лучший мотиватор» (№21), під рубрикою «Профсоюзная жизнь» - «Время, 
потраченное с пользой» ( №5), «Об оздоровлении и санаторно-курортном лечении – в новом 
Положении» (№6). Також С.Агатьєва регулярно надсилає інформацію для розміщення в журналі 
«Ваша довіра» і на сайті ПМГУ.  

Новини первинної організації, Центральної ради, ФПУ профком розміщує на сайті 
http://profkomugok.ucoz.ru. Також тут є можливість ознайомитися з усіма напрямками роботи 
профкому, отримати юридичну консультацію і корисну інформацію. На сайті з'явився новий розділ: 
«Гордость первички», де представлені кращі профактивісти ПГЗК.  

Щосереди після кожної оперативної наради голів цехових організацій лектори профкому 
проводять інформаційну та навчальну роботу на інтерактивній панелі у вигляді презентацій. Потім ці 
презентації пересилаються по електронній пошті в кожну цехову організацію з метою інформування 
профгруп. Дана інформація щотижня розміщується на всіх 38 профспілкових стендах єдиного зразка, 
а також доводиться головами цехових комітетів на змінно-зустрічних зборах в кожному структурному 
підрозділі.  

Профком вважає, що, багато в чому завдяки ефективному і своєчасному інформуванню 
працівників щодо профспілкових питань, членами ПМГУ є 99,6% працівників підприємства. 

Первинна організація ПМГУ комбінату щомісяця випускає інформаційний бюлетень «Правовий 
віcник», підготовкою якого займається юрисконсульт первинної організації ПМГУ АТ «Південний ГЗК» 
Р.Приходько. У бюлетені розміщена найактуальніша та корисна інформація в галузі цивільного права, 
зміни в законодавстві тощо. Він виходить раз на місяць і розміщується на інформаційних стендах. 

 
Газету «Шахтар Кривбасу» видає служба інформації ПАТ «Криворізький залізорудний 

комбінат» (начальник В.Котович). Одним з засновників газети  є профспілковий комітет первинної 
організації ПМГУ (голова Ю.Деркач). Саме тому на сторінках видання, поряд з інформацією про 
виробничу та інші сфери діяльності комбінату, регулярно публікуються матеріали про роботу 
профспілкового комітету ПО ПМГУ, інтерв’ю з профспілковими працівниками та активістами. Такі 
матеріали ідуть під рубриками «Профспілкові лідери», «Профактив», «Нові профлідери» та у 
супроводі емблеми ПМГУ.  

Творчо, з розумінням важливості завдань, що вирішує ПМГУ, працюють з профспілковою темою 
журналісти Д.Долгова та Є.Рудий. Варті уваги такі статті цих авторів: Д.Долгова «Кожна подія – це 
маленька перемога» (№2-3), «У ПМГУ випадкових людей не буває» (№32),  Є.Рудий «Від 
механізатора до голови цехкому» (№6-7), «Ми – не раби! Ви – не царі» (№4-5), «Наставники 
робітничої молоді» (під рубрикою «Профспілка, громадськість та освіта», №20), спільне авторство «З 
вірою у дива» (№1). 

Всі матеріали, опубліковані в газеті, проілюстровані якісними сюжетними або емоційними 
фотороботами А.Рогозіної.  

 
Криворізька міська рада ПМГУ (голова А.Макаренко) на професійних засадах випускає газету 

«Під знаком руди і металу» (редактор О.Шахмоть). Газета містить важливу для спілчан інформацію 
про дії ЦР та міськради ПМГУ щодо захисту соціально-економічних прав спілчан та боротьби проти 
антисоціальних законопроєктів.  

Значна увага на сторінках видання приділяється людині праці, профспілковим лідерам і 
активістам (О.Шахмоть «Подвійні стандарти не прийнятні», підбірка інтерв’ю з активістами Північного 
ГЗК (№8), «У швидкому ритмі» (№2) та ін.). Заслуговують на увагу роботи О.Шахмоть «Наставники та 

http://profkomugok.ucoz.ru/
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імідж робітничих професій» (№4), «Південний  ГЗК на шляху до самовдосконалення» (№7), які 
спрямовані на створення позитивного іміджу ПМГУ. 

Також міськрада Профспілки активно розвивала сторінку у Фейсбуці «Криворізька міська 
організація ПМГУ», оперативно інформуючи членів ПМГУ про  актуальні події, проблеми, листування 
керівництва всіх ланок Профспілки з органами влади тощо. 

Важлива для Профспілки інформація розміщувалась у телеефірі ТРК «Рудана», у міській газеті 
«Пульс», у всеукраїнському журналі «Ваша довіра», на сайті ПМГУ, на профспілкових стендах. Навіть 
в умовах обмеженої роботи профспілкові журналісти Кривбасу працювали творчо, професійно, 
всебічно. 

Після організованої 30 січня минулого року Криворізькою міською організацією ПМГУ акції 
протесту в рамках всеукраїнської «Хвилі гніву», на якій роздавали профспілкові агітаційні матеріали, у 
Кривбасі в багатолюдних місцях міською радою  були розміщені  бігборди зі слоганом «STOP 
рабському трудовому закону!».  Ця разова акція була ефективною – до громадян міста швидко була 
донесена позиція ПМГУ з питання реформування урядом  трудового законодавства. 

Протягом 2020 року Криворізька міська організація дуже активно співпрацювала з сайтом ПМГУ: 
протягом цього періоду до Інформаційного центру надано майже 60 актуальних інформацій. 

Профспілковий комітет проммайданчика Миколаївського глиноземного заводу (голова 
О.Медведь) вважає інформаційну роботу одним з головних напрямків своєї діяльності. З метою 
доведення інформації до кожного члена профспілки профком випускає «Вестник профкома». На його 
сторінках зібрана вся важлива профспілкова інформація, публікуються матеріали про профспілкових 
лідерів підприємства, про цікаві заходи (Е. Толкачова «Женщина профлидер на промплощадке НГЗ» 
(№2), «Конкурс. Конкурс. Конкурс ... Итоги подведены. Поздравляем победителей!» (№7).  

З січня 2020 року електронний варіант Вісника поширюється по електронній пошті, розміщується 
на сайті профкому, публікується в групі «Профсоюз промплощадки НГЗ» на Фейсбуці.  

Для поширення оперативної інформації профком почав випуск електронного інформлістка 
«Профсоюзная тема». Його формат дозволяє профлідерам підрозділів роздруковувати та 
розміщувати листок на інформаційних стендах.  

У середині серпня минулого року профспілковий комітет проммайданчика МГЗ презентував 
оновлену версію сайту (https://profngz.mk.ua), в якій з'явилося багато нової корисної інформації для 
працівників проммайданчика. Також у спілчан з’явилася можливість  отримувати оперативну 
інформацію у новому мобільному додатку «Профсоюз НГЗ». По суті, це мобільна версія 
профспілкового сайту з додатковими можливостями. Серед корисних функцій мобільного сервісу - 
установка зворотного зв'язку. Користувачеві досить ввести свій табельний номер в розділі «Вопрос-
ответ» і задати своє питання працівнику профкому, поділитися відгуком. Також профспілковий комітет 
розсилає по електронній пошті, розміщує в соціальних мережах інформаційно-рекламні листівки, 
присвячені Тижню охорони праці, культурно-масовим і спортивним заходам, літньому оздоровчому 
відпочинку та ін.  

У всіх структурних підрозділах підприємств проммайданчика розміщені профспілкові інформаційні 
стенди, виготовлені в єдиному стилі. Також профком проммайданчика постійно співпрацює з 
електронним виданням підприємства «Новости промплощадки НГЗ», журналом ПМГУ «Ваша довіра» і 
сайтами ПМГУ, ФПУ.  

 
Минулого року з журналом «Ваша довіра» активно співпрацювали Андрій Слюсаренко (ДМК), 

Дмитро Кузнєцов (НЗФ), Наталія Булденко (Азовсталь), Світлана Агатьєва (Південний ГЗК), Тетяна 
Карпиш (Метінвест Бізнес Сервіс), Євген Рудий (Кривий Ріг), Ольга Федиків (Південний ГЗК), Тетяна 
Харлан (НЗФ), Василина Котович (КЗРК), Микола Соловей (Дніпропетровська облорганізація), 
профкоми ПМГУ ПАТ «КЗРК», ПрАТ «ЗЗРК», ПрАТ «Дніпровський металургійний завод».  

З сайтом ПМГУ найбільш активно співпрацювала Криворізька міська організації ПМГУ і, зокрема, 
головний спеціаліст міськкому ПМГУ О.Шахмоть (більше 40 повідомлень).  

 
 
 

Інформаційний центр ПМГУ,  
Постійна комісія ЦР ПМГУ з інформаційної роботи  

 
Вик.:  Сіліверстова Е.Б.  
(056) 3725907 

https://profngz.mk.ua/

