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Прозорість, чесність, живе спілкування

Відповідно до норм дію
чого Статуту ПМГУ кожен
профлідер має з певною
регулярністю звітувати
членам Профспілки, які
його обрали. Це прави
ло не порушує ніхто, але
ставлення до нього в усіх
різне. Одні вважають та
кий порядок суворою не
обхідністю, інші ж – запо
рукою прозорості та чес
ності у профспілковій ро
боті й чудовою можливіс
тю наживо поспілкуватися
з людьми.
Голові та активістам
первинки ПМГУ «КАМЕТСТАЛЬ» ближче друга по
зиція. Вони знають: звіту
вати – корисно, і роблять
це щомісячно, відвідуючи
робочі зібрання в струк
турних підрозділах підпри
ємства. Так, нещодавно
озвучили працівникам ін
формацію щодо діяльнос
ті профорганізації в серп
ні. Розповіли про надан
ня матеріальної допомоги
членам Профспілки: тим,

хто опинилися в складних
життєвих ситуаціях, бать
кам першокласників, пред
ставникам «Азовсталі»,
«Маріупольського метком
бінату імені Ілліча», «Ав
діївського КХЗ» та інших
підприємств з окупованих
територій та з громад, де
йдуть бойові дії, які виїха
ли до Кам’янського і пра
цевлаштувалися на «КА
МЕТ-СТАЛІ».
Також йшлося про юри
дичний супровід металур
гів, що відстоюють свої
права – у тому числі у
зв’язку з незаконною від
мовою у призначенні піль
гових пенсій (дві справи
наразі знаходяться на роз
гляді в суді, ще за двома в
серпні і вересні ухвалені
рішення на користь пра
цівників конвертерного та
прокатного цехів: позовні
заяви, складені за допо
могою фахівців профкому,
задоволені в повному об
сязі).

Первинка ПМГУ «КАМЕТСТАЛЬ» висловила подяку
керівникам Групи «Метін
вест» та підприємства – за
те, що, як і профком, не
випускають з поля зору по
треби металургів, які зараз
захищають Батьківщину в
лавах ЗСУ. Завдяки тако
му підходу всі мобілізова
ні працівники забезпечені
бронежилетами та каска
ми. Крім того, наприкінці лі
та профорганізація закупи
ла для хлопців на фронті
камери відеоспостережен
ня. Не забували соціальні
партнери і про представ
ників пільгових категорій,
ветеранів: їх було охопле
но програмою видачі гума
нітарної допомоги (продук
тових наборів).
Слова вдячності з поба
жаннями подальших пере
мог профспілковці також
адресували
робітничим
спортсменам: гравцям
збірної команди «ПМГУ»,
що продовжують брати ак
тивну участь в благодій
ному «Футбольному ма
рафоні миру» (організова
ний Федерацією футболу
міста Кам’янського задля
збору коштів на підтримку
армії), а також гідно захис
тили спортивну честь «КА
МЕТ-СТАЛІ» в міському
кубковому турнірі до Дня
Незалежності України.
За інформацією
профкому ПМГУ
«КАМЕТ-СТАЛЬ»

