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На запрошення оле плен м
пройшов Ченадієво За арпатсь ої
області на базі санаторію «Карпати».

У роботі плен м взяли часть
профспіл ові а тивісти, олова Львів-
сь ої обласної ор анізації профспіл и
працівни ів охорони здоров’я У раїни
Юрій Білий, олова За арпатсь ої
обласної ор анізації профспіл и
працівни ів охорони здоров’я У раїни
Володимир Т ро , перший заст пни
начальни а оловно о правління
охорони здоров’я ЛОДА Орест
Середа, дире тор Представництва
ЗАТ «У рпрофоздоровниця» в За-
арпатсь ій області Любов Б ря ,
начальни медичної частини сана-
торію «Карпати» В’ячеслав Ж равльов.

З вітальним словом вист пили осподарі.
Успішної роботи плен м бажали начальни
медичної частини санаторію «Карпати»
В’ячеслав Ж равльов, дире тор Представ-
ництва ЗАТ «У рпрофоздоровниця» в
За арпатсь ій області Любов Б ря . Перший
заст пни начальни а оловно о правління
охорони здоров’я ЛОДА Орест Середа
на адав, що плен м проходить напередодні
з’їзд медичних працівни ів і проблеми, я і
роз лядатим ться на плен мі, обов’яз ово
б д ть підняті й на з’їзді.

На поряд денном плен м стояло
дев’ять питань. Учасни и об оворили питання
оздоровлення і відпочин дітей вліт 2010
ро та завдання членсь их профспіл ових
ор анізацій в дос оналенні оздоровчої
роботи з дітьми та підліт ами на наст пний
рі , питання молодіжної політи и (доповідав
олова Львівсь ої місь ої ор анізації проф-
спіл и, олова Молодіжної ради Львівсь ої
обласної ор анізації профспіл и працівни ів
охорони здоров’я У раїни Андрій Варава),
ор анізації правової роботи в профспілці
(доповідав завід вач юридично о відділ
Львівсь ої обласної ор анізації профспіл и
працівни ів охорони здоров’я У раїни І ор
Баєв), оплати праці працівни ів за ладів
охорони здоров’я (доповідала завід вач
відділ соціально о захист Львівсь ої
обласної ор анізації профспіл и працівни ів
охорони здоров’я У раїни Єв енія Пи ель) та
інші.

Найбільше ва и плен м приділив
питанням оздоровлення дітей. Про про рам
«Оздоровлення і відпочино дітей вліт 2010
ро » плен м доповідали від Львівсь ої
обласної ор анізації профспіл и працівни ів
охорони здоров’я У раїни завід вач
фінансово о відділ Оле сандра Ш ільна, а
від За арпатсь ої обласної ор анізації
профспіл и працівни ів охорони здоров’я
У раїни олова профспіл и Володимир Т ро .

Прис тнім ці аво й повчально б ло сл -
хати обидві доповіді. Та , Оле сандра
Ш ільна розповіла, що Львівсь а обласна
ор анізація профспіл и працівни ів охорони
здоров’я щоро розробляє і затвердж є на
засіданні Президії про рам і порядо
проведення необхідної роботи з ор анізації
та фінансово о забезпечення відпочин і
оздоровлення дітей. Львівсь а профспіл а
має значний досвід в ор анізації та прове-
денні дитячо о оздоровлення і відпочин я
на теренах Львівсь ої області, та і в
південних областях У раїни, адже впродовж
семи ро ів ор анізов ється відпочино дітей
на морі. Натомість За арпатсь а профспіл а,
хоч і займається оздоровленням дітей, проте
відпочино на морі ще не пра ти вала.
За арпатцям а т альним б в досвід
забезпечення та вдос оналення виховно о
процес під час літньо о оздоровлення дітей.
Оле сандра Ш ільна розповіла, я за-
безпеч ється робота з відбор с про-
водж ючих-вихователів, старших вихо-
вателів- оординаторів, я нала оджена
співпраця з транспортною міліцією та
санепідемсл жбою залізниці та інше.

Львівсь а обласна ор анізація проф-
спіл и працівни ів охорони здоров’я У раїни
році, що минає, 7-ти дитячих лі вально–

оздоровчих за ладах, таборах оздоровила
923 дітей. Натомість за арпатці, я повідомив
Володимир Т ро , оздоровили 826 дітей і на
оздоровлення витратили 298 тисяч рн., з них
168 тисяч рн., – ошти об ом . Львів’яни ж,
ви он ючи про рам дитячо о оздоровлення,
витратили 2 385 566 рн. Із профспіл ово о
бюджет області на част ове здешевлення
п тіво , а та ож на без оштовні п тів и для
дітей із малозабезпечених сімей, дітей сиріт,
напівсиріт, інвалідів виділено 737 143
ривень.
За арпатсь а обласна ор анізація

профспіл и працівни ів охорони здоров’я
У раїни своєм а тиві має д же хорош
пра ти : до оздоровлення дітей вони
зал чають спонсорів. Та , Ві тор Бало а
за пив 300 п тіво , львів’яни ж пра ти и
оздоровлення дітей за рах но бла одійни ів
ще не мають, проте в повном обсязі ви о-
ристов ють ошти соцстрах , тоді я наші
оле и їх е ономлять.
Підбиваючи підс м и дитячих оздоровчих

ампаній, обидві сторони засвідчили
наявність с ттєвих недолі ів і проблем. Перш
за все і львів’яни, і за арпатці зазначили, що
обся оздоровчої роботи з дітьми більший,
ніж наявні фінансові можливості, на жаль,
обидві профспіл и не змо ли домо тися
зал чення додат ових бюджетних аси н вань
на дитяче оздоровлення, я і роботодавці
зобов’язані відрахов вати первинним

Спільний пленум –
плани на перспективу

Відб вся др ий об’єднаний
плен м Львівсь ої та
За арпатсь ої ор анізацій
профспіл и працівни ів
охорони здоров’я У раїни.

профспіл овим ор анізаціям на льт рно-
масов і оздоровч робот – а це не менше
ніж 0,3% від фонд оплати праці. На плен мі
зверн ли ва на те, що навчання проф-
а тивістів варто проводити безпосередньо в
первинних профспіл ових ор анізаціях
за ладів охорони здоров’я, зал чати до цієї
справи всіх членів профспіл и, я і ще не в
повній мірі ознайомлені зі своїми правами та
призначенням профспіл и. Слід більше
різноманітнювати форми та методи нав-
чання, в т.ч. запрош вати для часті
представни ів вищестоящих профспіл ових
ор анів. Д же важливо нала одити в сіх
профор анізаціях оперативн інформаційн
робот .

За підс м ами дитячо о оздоровлення,
ви онання Ре іональної про рами „Відпо-
чино та оздоровлення дітей вліт 2010
ро ” плен м прийняв постанов , я ою на
підставі аналіз рез льтатів оздоровлення і
відпочин дітей, ре омендовано розробити
і здійснити заходи щодо своєчасної
під отов и оздоровлення дітей спілчан вліт
2011 ро , із зал ченням всіх можливих
джерел фінанс вання: оштів профбюджет ,
позабюджетних і бюджетних оштів ор а-
нізацій, надходжень від осподарсь их
ор анів, бать івсь доплат , спонсорсь
допомо , оштів соціально о страх вання,
інших джерела фінанс вання. З метою
посилення ва и профспіл ових ор анізацій
до ор анізації оздоровлення і відпочин дітей
спілчан, вирішення питання виділення
додат ових бюджетних аси н вань (не менше
0,3% фонд оплати праці на оздоровч
робот ), поп ляризації ор анізованих форм
відпочин й оздоровлення, по ращення
оздоровчих посл плен м постановив внести
ці питання до оле тивних до оворів. Плен м
вирішив зверн тися до Правління Фонд
соціально о страх вання з тимчасової втрати
працездатності з пропозиціями щодо збіль-
шення 2011 році аси н вань на оздоровч
робот з дітьми в частині фінанс вання
харч вання, льт рно о і медично о
обсл ов вання с мі 100 рн. на доб , а
робот з дитячо о оздоровлення розпочати
не пізніше березня наст пно о ро .

Та ож на плен мі б ло дося н то домов-
леності, що діти медичних працівни ів
Львівщини наст пно о літа відпочиватим ть
мальовничом лісопар долини річ и

Латориця – санаторії «Карпати». Для них
же от ють номери в старовинном палаці
рафа Фрідріха Шенборна. Т т діти і
відпочин ть, і підлі ються мінеральною
водою Поляна-К піль. Без с мнів , припаде
їм до д ші і басейн, і подорожі, і онцерти та
вистав и, я і санаторії «Карпати» ор анізо-
в ються д же часто.

А діти медичних працівни ів За арпаття,
с ориставшись досвідом львів’ян, відпочи-
ватим ть на морі С адовсь .

Гостинні оле и із За арпаття ознайо-
мили львів’ян із мережею санаторіїв, ор а-
ніз вали е с рсії в Уж ород та М ачево.

Тетяна ЯРЕМЧУК,
відповідальний реда тор
інформаційно о бюлетеня

«За медичні права»

ЗВЕРНЕННЯ
ДО ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ

УКРАЇНИ ЛИТВИНА В.М.

Шановний ВолодимиреМихайлович !
Від імені чотирьохмільйонно о за он пра-

цівни ів освіти, охорони здоров’я, льт ри, на и,
а та ож державних сл жбовців та працівни ів
соціальної сфери звертаємося до Вас з привод
прое т За он У раїни «Про Державний бюджет
У раїни на 2011 рі ».

По азни и бюджет , передбачені в прое ті щодо
фінанс вання ал зей бюджетної сфери, профспіл и
розцінюють я антисоціальні ро и Уряд , я і
с перечатьранішеприйнятимде лараціям і рішенням
основних інстит цій держави.

Та , положення за онопрое т , подано о
Кабінетом Міністрів У раїни на роз ляд Верховної
Ради У раїни, засвідч ють про наст пне.

Видат и на освіт не відповідають положенням
За он У раїни «Про освіт ». їх недостатність
впродовж останніх ро ів неможливила створення
ідних мов для перебі навчально-виховно о
процес , здоб ття безоплатної я існої освіти, реалі-
зації за онодавчо арантовано о рівня оплати праці
працівни ів ал зі, забезпеченняжитлово-поб тових
мов працівни ів і ст дентів.
Десятиліттями ал зь охорони здоров’я потерпає

від хронічно о недофінанс вання, а медичні
працівни и - від шт чно заниженої заробітної плати,
посідаючи передостаннє місце за рівнем оплати
праці серед всіх ал зей е ономі и. В запро-
понованом прое ті бюджет видат и на охорон
здоров’я зменшено на 1 млрд. рн. порівнянні з
2010 ро ом. Передбачене прое ті фінанс вання
ал зі льт ри призведе до с орочення мережі
за ладів льт ри та, я наслідо , до с орочення
фахівців або переведення їх на неповні став и.

Критичною є сит ація з фінанс ванням видат ів
споживання, т.ч. на оплат праці, в ор анах
ви онавчої влади. Не враховано пропозиції проф-
спіло стосовно збільшення видат ів на оплат праці
працівни ів цих ор анів, навіть не передбачено
збільшення фонд оплати праці з рах ванням
підвищення розмірів мінімальної заробітної плати
та про нозовано о інде с інфляції , а та ож оштів
на проведення адміністративної реформи, щоможе
призвести до повної р йнації державної сл жби.

Не задовольняють членів профспіло і
про нозовані Кабміном перспе тиви підвищення
о лад (став и) працівни а першо о тарифно о
розряд я основи Єдиної тарифної сіт и в оплаті
праці бюджетни ів. Та , з 1.01.2011. при за оно-
давчо встановленом розмірі мінімальної зарплати
941 рн. базовий о лад ЄТС заплановано встано-
вити 613 рн. (65,1%), що свідчить про те, що б дь-
я о о йо о наближення до рівня мінімальної
заробітної плати не відб вається.

Це призводить до повно о розбаланс вання
Єдиної тарифної сіт и та р йнації диференційованої
оплати праці працівни ів залежно від рівня
валіфі ації, освіти та ст пеня відповідальності за
ви онання робіт й свідчить про «подвійні арантії» в
державі. І це за мови понад десятирічно о не забез-
печення державних арантій з оплати праці,
передбачених за онодавствомпродіяльність ал зей
освіти, охорони здоров’я, льт ри і на и.

О рім то опрофспіл и в райст рбовані намірами
Уряд запровадити антисоціальні ро и, що
призвед ть до за риття та перепрофілювання
за ладів освіти, охорони здоров’я, соціально-
льт рної сфери й по іршення рівня життя

працівни ів та їхніх сімей, а та ож не ативно
вплин ть на становище фа тично всіх верств
населення (особливо - сільсь ій місцевості).

Слід визнати і той фа т, що роз ляд прое т
Держбюджет -2011 проведено Урядом без дотри-
мання принципів соціально о партнерства.

Непрод мані антисоціальні пропозиції Уряд
мож ть спрово вати нестабільність в державі, я а
призведе до соціально о виб х в с спільстві. Отже,
в рай необхідне об оворення з профспіл ами за
безпосередньої Вашої часті сит ації, що с лалася,
до прийняття зазначено о За он , ос іль и на
сьо одні це є передж вальним заходом масових
протестних дій.

Просимо Вас, шановний Володимире Михай-
лович , визначитидат та час з стрічі з профспіл ами
бюджетних ал зей (бажано за частю ерівни ів
профільних омітетів парламент ).

Вважаємо за можливе знайти під час з стрічі
пороз міння вирішенні цих на альних проблем та
побачити позитивн перспе тив , спрямован на
лі відацію дис римінації в оплаті праці працівни ів
бюджетної сфери.

З пова ою

Голова ФПУ, народний деп тат
У раїни В. Г. Хара

Голова Профспіл и працівни ів
освіти і на и У раїни Г.Ф. Тр ханов

Голова Профспіл и працівни ів
охорони здоров’я У раїни

В.М. Коваль
Голова Профспіл и працівни ів

державних станов У раїни
Т.В. Ні ітіна

Голова Профспіл и працівни ів
льт ри У раїни Л.Ф. Перели іна
Голова Профспіл и працівни ів

соціальної сфери У раїни
В.І. Тьот ін
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