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Тих, хто вірить у проф-
спілкову солідарність, час-
то називають романтиками, 
але за фактом це не так. 
Приєднуючись до лав проф-
спілки і приймаючи її ціннос-
ті, люди спираються, в пер-
шу чергу, на суто прагматич-
ні міркування. Вони хочуть 
відчувати себе захищеними 
від свавілля роботодавця, 
мати змогу звернутися по 
допомогу в разі виникнен-
ня нездоланних робочих чи 
життєвих проблем, врешті- 
решт розраховують на якісь 
матеріальні бонуси. Тож не-
має нічого дивного в тому, 
що часом працівник припи-
няє своє членство в одній 
профспілці і вступає до ін-
шої. Не варто оцінювати це 
як зраду, швидше – як мар-
кер ефективності кожної з 
профорганізацій.

– Коли на підприємстві 
діють декілька профспілок, 
між ними, звісно ж, існує кон-
куренція. Як на мене, вона 
корисна, адже стимулює всіх 
нас працювати краще, про-
понуючи людям максимум, 

– зазначає член профкому, 
голова комісії з охорони пра-
ці первинки ПМГУ «КАМЕТ-
СТАЛЬ» Андрій Слюсарен-
ко. – Кожна заява про вступ 
до Профспілки металургів і 
гірників України – це комплі-
мент нашій роботі.

У свій час такий комплі-
мент первинці ПМГУ рідного 
підприємства зробив Олек-
сандр Бурков. От що він ка-
же з цього приводу:

– Я працюю електромон-
тером конвертерного цеху 
«КАМЕТ-СТАЛІ». Спочатку 
був членом профспілки «Ме-
талург», а потім перейшов 
до лав ПМГУ. Це було сві-
доме рішення. Я досить дов-
го спостерігав за діяльністю 
нашої цехової організації 
ПМГУ, яку очолює Андрій 
Головня, познайомився з ак-
тивом цеху, потім з Андрієм 
Слюсаренком, очільником 
первинки Сергієм Какушею.

Мені сподобався їхній 
практичний підхід до справ, 
манера відверто спілкувати-
ся з людьми, звичка опера-
тивно інформувати про всі 

важливі моменти в робочо-
му чаті. Я подумав, що з та-
кими людьми можна мати 
справу. А невдовзі отримав 
цьому наочний доказ. Коли 
мені прийшов час оформлю-
вати пільгову пенсію у Пен-
сійному фонді, нібито через 
дані переатестації робочих 
місць, «викинули» понад три 
роки мого «гарячого» стажу. 
Зібравши всі необхідні доку-
менти, я звернувся в проф-
ком. Там не відмовили – і 
досить швидко вирішили пи-
тання. У ПФУ здійснили пе-
рерахунок пенсійних виплат 
на мою користь.

Тепер всім кажу, що від-
воював своє законне право 
за підтримки мого профко-
му ПМГУ. Вважаю, що такі 
от приклади реальної допо-
моги людям у скруті – най-
краща реклама Профспілки 
металургів і гірників України.


