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Життя постійно кидає нам нові виклики. Тільки-но профспілки адаптувалися до карантинних 

обмежень через ковід, як над всією країною нависла нова, жахлива і незбагненна, загроза – роз-
почалася війна.

Воєнні дії спричинили безліч проблем, з якими люди праці, і зокрема металурги і гірники, рані-
ше ніколи не стикалися. Це означає, що ПМГУ так чи інакше необхідно навчитися їх вирішувати. На 
чому ж ми маємо зосередитися, чому приділити увагу в наявних умовах? На пропозицію фахівця 
з молодіжної роботи Романа Тарасенка над цим запитанням порозмірковували профспілкові акти-
вісти, які наразі знаходяться у лавах захисників України.

Сергій Олійник, «АрселорМіттал Кривий Ріг»:
Серед найважливіших завдань Профспілки сьогодні, 

по-перше, допомога працівникам, що були мобілізовані 
або добровільно пішли до лав ЗСУ з підприємств галузі, 
придбання для них необхідних речей та обладнання.

По-друге, координація та підтримка волонтерської ді-
яльності – за рахунок розвинутої організаційної структури 
та наявності відповідальних профспілкових лідерів в усіх 
ланках ми можемо бути тут дуже ефективними.

По-третє, юридична підтримка членів ПМГУ: оформ-
лення документів та звернень, представництво в судах 
з різних питань, включаючи й побутові, контроль додер-
жання трудового законодавства роботодавцями (право-
мірності звільнень, переводу на інші роботи, скорочення 
робочого часу тощо).

По-четверте: у сфері охорони праці – контроль створення безпечних умов на виробництві, на-
явності спецодягу та СІЗ, збереження пільг та гарантій, передбачених чинним законодавством.

Віктор Квітко, Дружківський завод металевих виробів:
– Навіть у воєнний час Профспілці не можна забувати про 

свої головні – захисні функції. На рівні держави вкрай важли-
во зберегти чинний Кодекс законів про працю та інші правові 
акти, які регулюють трудові відносини.

Локально ж осередки ПМГУ мають дбати про людей. На 
економічно активних підприємствах кошти, призначені на 
культурно-масову роботу, варто перерозподілити на медичну 
допомогу пораненим, підтримку постраждалих від обстрілів, 
ракетних ударів. Тут також можуть стати в нагоді будівельні 
матеріали, які є на всіх заводах для власних потреб.

На непрацюючих підприємствах, звісно, у профкомів гро-
шей немає, тому їм правильно по-максимуму контактувати з 
громадськими організаціями, Червоним Хрестом, місцевою 
владою з метою надання та зручної видачі гуманітарної до-
помоги працівникам та членам їхніх сімей.

Дуже важливо намагатися зберегти первинки: не втрача-
ти зв’язок із колективом, спілкуватися з членами Профспілки, 
доносити до них корисну інформацію. Тримати руку на пульсі: 
хто поїхав закордон, хто – перебуває в іншій області, хто пла-
нує повертатися додому.

Профспілковим юристам треба розширювати сферу знань, щоб не лише ефективніше вирішу-
вати проблеми з охороною праці, робочим часом і часом відпочинку, дискримінацією, булінгом на 
роботі, але й кваліфіковано консультувати членів ПМГУ, які захищають Батьківщину зі зброєю в 
руках. Адже військова служба це не лише обов’язки, а й права військовослужбовців, про які біль-
шість із мобілізованих навіть не здогадується.



Олег Брехаря, «КАМЕТ-СТАЛЬ»:
– Бачу кілька поки що недооцінених напрямів роботи профспілок 

під час війни. Перший – сприяти масовій підтримці корисних громадсь-
ких ініціатив, завдяки вже існуючій розвинутій структурі та налагодже-
ній комунікації з людьми. Профспілки вміють об’єднувати – це потріб-
но робити і в теперішній час.

Другий – звертатися до власників підприємств та представни-
ків влади із пропозиціями щодо зміцнення обороноздатності країни 
(виготовлення спецсталей, окремих елементів озброєння, захисних 
засобів тощо). Реалізовувати подібні проєкти своїми силами чи у 
співробітництві з іншими галузевими профспілками, територіальни-
ми профоб’єднаннями: наприклад, металурги можуть об’єднатися з 
профспілкою легкої промисловості з метою пошиття бронежилетів.

Третій – використовувати всі можливості народовладдя, зокрема, організовано підписувати 
важливі для працюючих українців петиції. І четвертий – вести посилену інформаційну роботу, до-
носити до члена профспілки корисну інформацію.

Микола Соловей, раніше – Дніпропетровська облас-
на організація ПМГУ:

– У тих, хто наразі на фронті, все необхідне більш-менш 
є. Хіба що взимку знадобляться термокомплекти й білі мас-
кувальні сітки, та завжди доречні донати на високотехноло-
гічні прилади: БПЛА, транспорт, павербанки, тепловізори, 
прилади нічного бачення...

А от тим, хто залишився вдома (дружинам, дітям, бать-
кам бійців), профспілкова підтримка дуже важлива. Вона 
може мати будь-яку форму, від грошових виплат до шеф-
ства, організації зустрічей, чаювань – людям цінна увага. 
Всебічна допомога потрібна переселенцям, членам ПМГУ: 
із транспортом, пошуком житла, частковою компенсацією 
вартості оренди.

Трудовим колективам підприємств стануть в нагоді до-
даткові можливості для навчання. Перший варіант – профе-
сійна перепідготовка, яка дасть змогу бути більш конкурент-
ними на ринку праці. Другий – цивільна оборона, долікарська допомога, все те, що варто знати у 
воєнний час.

Бойовий дух можна укріпляти акціями проти агресії росії: мітингами, флешмобами. Варто ство-
рювати інформаційні приводи, у тому числі разом із роботодавцями. Особливо це стосується те-
ми працевлаштування. Показники безробіття неухильно зростають, тож проведення тематичних 
заходів, із запрошенням на них представників Центрів зайнятості, місцевої влади, стовідсотково 
викличе резонанс.

І заразом додасть тем для висвітлення профспілковим журналістам. Їм зараз саме час актив-
но писати статті: про тих, хто на передовій, про утримувачів «трудового фронту», брати інтерв’ю у 
профспілкових лідерів, проводити мотиваційні інформаційні кампанії на сайтах і в соцмережах під 
яскравими хештегами, на кшталт «Металург – це характер!», всіма способами висвітлювати вне-
сок людей праці у наближення нашої перемоги.

Дмитро Дворко, «Кривбасзалізрудком»:
– На мій погляд, зараз принциповими є два блоки профспіл-

кової роботи. Перший блок – підтримка членів ПМГУ на місцях: 
соціально незахищених родин військовослужбовців, металургів і 
гірників, які залишились на територіях бойових дій, у тому чис-
лі шляхом залучення гуманітарної допомоги. Другий блок – про-
довження основної діяльності ПМГУ, спрямованої на захист тру-
дових, соціально-економічних прав працівників та контроль не-
ухильного дотримання роботодавцями трудового законодавства.


