ДОВІДКА
про роботу Первинної профспілкової організації
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів у 2018 році
Первинна профспілкова організація Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Профспілка
Держпродспоживслужби) розпочала своє існування з 9 грудня 2016 року,
коли була офіційно зареєстрована та внесена до Єдиного державного реєстру.
На сьогодні діє Колективний договір між адміністрацією та трудовим
колективом Держпродспоживслужби на 2017-2020 роки, зареєстрований в
Управлінні праці та соціального зхисту населення Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації за № 455 від 15.02.2017.
Профспілка
Держпродспоживслужби
входить
до
Профспілки
працівників державних установ м. Києва.
Протягом звітного періоду було проведено 14 засідань розширеного
профспілкового комітету Профспілки Держпродспоживслужби, 1 загальні
збори Профспілки Держпродспоживслужби.
Наразі Профспілка Держпродспоживслужби нараховує 85 членів.
ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА
Важливою складовою соціального захисту працівників є їх
проінформованість про останні нормативно-правові акти та події, що
відбуваються у профспілковій організації. З цією метою на офіційному сайті
Держпродспоживслужби успішно ведеться «Профспілка», де розміщені
нормативні матеріали та різноманітна інформація за напрямками роботи
профспілкової організації.
Крім того, Профспілкою в минулому році було придбано та встановлено
інформаційну дошку (стенд) «Профспілка Держпродспоживслужби» для
розміщення корисної інформації, зокрема, і привітань з Днем народження для
членів Профспілки.
КУЛЬТУРНО-МАСОВА РОБОТА
Профспілка Держпродспоживслужби брала участь в організації концертів
і святкових заходів до Міжнародного жіночого дня 8 Березня, Дня державної
служби, Дня захисника України тощо.
7 березня 2018 року, напередодні Міжнародного жіночого дня –
8 Березня Профспілкою Держпродспоживслужби для прекрасної половини
колективу Держпродспоживслужби було організовано святковий концерт.
22 червня 2018 року Профспілкою Держпродспоживслужби було
організовано святковий пікнік на території Національного комплексу
«Експоцентр України» приурочений до професійного свята – Дня державної
служби.
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19 грудня 2018 року в день Святого Миколая Профспілка
Держпродспоживслужби привітала своїх членів зі святом та вручила
напередодні новорічних свят подарунки.
Також, у цьому році Профспілка Держпродспоживслужби продовжила
започатковану в минулому році чудову традицію та влаштувала новорічне
свято для дітей співробітників Держпродспоживслужби, що відбулося
22 грудня 2018 року. У гості до наших діток завітав справжній Дід Мороз та
Снігуронька. Дітки дружньо водили хороводи під новорічною ялинкою, брали
активну участь в конкурсах, розважалися та фотографувалися з батьками разом
з Дідом Морозом та Снігуронькою.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙ
У 2018 році Профспілка
Держпродспоживслужи продовжила
організовувати екскурсії та подорожі по визначним історичним та
культурним місцям України.
21-22 квітня 2018 року відбулася екскурсійна поїздка до міста Львова
та Львівської області. Екскурсія розпочалася зі знайомства з трьома
найцікавішими замками Львівщини, які розташовані в Олеську, Підгірцях та
Золочеві – так звана «Золота підкова Львівщини».
Окремим блоком програми стала пішохідна екскурсія історичним
центром Львова. Представники Держпродспоживслужби прогулялися древніми
середньовічними вуличками, старими кварталами, знаменитою площею Ринок,
«стометрівкою» біля Оперного театру, ознайомилися з ансамблем Вірменського
Кварталу з Вірменською катедрою та Будинком Пір року, Чорною кам’яницею;
Аптекою-Музеєм, колишнім Домініканським костелом, ансамблем Успенської
церкви з вежею Корнякта, колишніми усипальницями родів Боїмів та
Кампіанів.
Бонусом для екскурсантів став концерт органної музики у Львівському
музеї історії релігії, де використовувався автентичний бароковий орган кінця
XVII століття роботи німецького майстра Людвіга Фогеля.
Історичний дух, прекрасні краєвиди, ароматна кава та гостинність
Львівщини справили на кожного з учасників незабутні враження!
9-10 червня 2018 року відбулася екскурсія членів Профспілки
Держпродспоживслужби та їх дітей до Київського зоопарку.
Окрема увага була приділена контактному зоопарку, який функціонує на
території закладу. Особливо велику кількість емоцій дане місце викликало у
дітей, які могли погладити та погодувати тваринок та зробити із ними фото.
Гості зоопарку мали змогу здійснити прогулянку та побачити диких
тварин, птахів, амфібій та плазунів із екзотичних місцин Африки, Азії,
Австралії тощо.
А згодом члени Профспілки Держпродспоживслужби та їх діти
відвідали і ще один, не менш красивий зоопарк «12 місяців» (с. Демидів,
Вишгородський район, Київська область).
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6-7 жовтня 2018 року відбулася екскурсійна поїздка до м. Кам'янецьПодільський (Хмельницька область) та м. Хотин (Чернівецька область).
Знайомство почалося з оглядової екскурсії Хотинської фортеці – грандіозного
середньовічного замку, який знаходиться неподалік від м. Кам’янцяПодільського. Сьогодні на території Хотинської фортеці створено Державний
історико-архітектурний заповідник. Тут полюбляють проводити свята козацької
звитяги та знімати фільми.
Далі екскурсія проходила містом Кам'янець-Подільський, яке
вважається містом-музеєм, в якому нараховується 175 будівель – пам’ятників
архітектури. За цим показником Кам'янець-Подільський займає третє місце в
Україні після Києва і Львова. Тому це місто визнане одним з семи чудес
України. Також, 5-7 жовтня 2018 року в Кам'янець-Подільському проходив
осінній фестиваль повітряних куль. Програма фестивалю включала в себе
повітроплавальну фієсту «Кубок Поділля 2018», в рамках якої бажаючі могли
здійснити оглядовий політ на повітряній кулі над чарівним Кам'янецьПодільським, мальовничим каньйоном річки Смотрич, старою Фортецею і
можливо, якщо пощастить з вітром, під мостом «Стрімка Лань». Учасники
екскурсії з захопленням спостерігали за польотом куль на небі.
Другий день екскурсії проходив в Бакоті – затопленому селі Кам'янецьПодільського району Хмельницької області. Сьогодні Бакотою умовно
називаються місця вздовж берега Дністра, розташовані поблизу залишків
монастиря. Мальовнича природа і романтичний імідж цих місць приваблюють
сюди численні потоки паломників і мандрівників.
СПОРТИВНА РОБОТА
Щорічно Профспілка Держпродспоживслужби приймає активну участь в
Спартакіаді серед профспілкових організацій працівників державних установ
міста Києва.
3 лютого 2018 року відбулися змагання з кульової стрільби серед
колективів профспілок працівників державних установ Києва.
Профспілку Держпродспоживслужби представляли дві команди:
Даниленко Олексій Миколайович, Ніколайчук Руслан Володимирович,
Войновський Сергій Михайлович, Костіна Наталія Михайлівна (одна команда)
та Пишенко Євген Олександрович, Жмуд Дмитро Миколайович, Крамар
Валерій Андрійович, Лисенко Маргарита Олександрівна (друга команда).
Усі учасники змагань показали свою вправність у кульовій стрільбі з
малокаліберної гвинтівки в положенні лежачи з упору на дистанції 50 метрів.
І хоча спортсмени Держпродспоживслужби дебютанти таких змагань, це
не завадило їм гідно себе показати, а одні із команд потрапила в десятку
кращих команд серед 30 команд-учасників.
24 лютого 2018 року відбулися змагання з шахів. Змагання командні,
проводилися
за
швейцарською
системою.
Представники
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Держпродспоживслужби, хто має професійні навики з гри в шахи взяти активну
участь у змаганнях.
10 листопада 2018 року в рамках останнього етапу Спартакіади 2018
року відбулися змагання з волейболу. Участь у змаганнях взяли членські
організації Київського міського комітету профспілки працівників державних
установ міста Києва, серед яких і Профспілка Держпродспоживслужби.
За
підсумками
проведених
змагань
команда
Профспілки
Держпродспоживслужби посіла 4 місце, спортсмени якої були нагороджені
грамотами та відзначені грошовою премією від організаторів спортивного
заходу.
За
сприяння
Голови
Первинної
профспілкової
організації
Держпродспоживслужби Костіни Наталії Михайлівни був закуплений
спортивний інвентар для членів Профспілки Держпродспоживслужби, зокрема:
1 – тенісний стіл, 4 – ракетки для настільного тенісу, набір м’ячиків для
настільного тенісу, 1 – волейбольний м’яч, 1 – футбольний м’яч, 1 – набір для
гри в бадмінтон, 1 – насос ручний для накачування м’ячів.
Також, планується закупівля спортивної форми, для виступу наших
спортсменів в різноманітних змаганнях.
ОЗДОРОВЛЕННЯ
Задля збереження здоров’я своїх працівників та покращення їх
самопочуття Профспілка Держпродспоживслужби у 2018 році придбала:
- АПТЕЧКУ (медична для надання першої допомоги);
- ТОНОМЕТР (GAMMA) – автоматичний прилад для вимірювання
артеріального тиску та частоти пульсу.
При поганому самопочутті (головний біль, температура, нудота тощо) усі
члени Профспілки Держпродспоживслужби можуть звернутися за допомогою
та за потреби скористатися аптечними препаратами.
7 вересня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, члени
Профспілки Держпродспоживслужби пройшли безкоштовний профілактичний
медичний огляд.
За домовленістю між Головою Профспілки Держпродспоживслужби з
керівництвом Міжнародного благодійного фонду «Сприяння розвитку
медицини» медичний огляд проводили лікарі вищої категорії. Також, були
проведені діагностичні дослідження (ультразвукова діагностика щитовидної
залози, органів черевної порожнини (за потреби), електрокардіограма та аналіз
крові на цукор).
Також, члени Профспілки Держпродспоживслужби та члени їх сімей
кожного року мають можливість скористатися пропозиціями Київського
міського комітету з оздоровлення в найпопулярніших санаторіях України,
таких як: «Криштале веджерело», «Термал Стар», «Квітка
полонини»,
«Теплиця», «Боржава» (Закарпатська область); «Молдова», «Шахтар»
(м. Трускавець, Львівська область); «Червона калина» (Рівненська область);
«Хорол» (м. Миргород, Полтавська область); «Жовтень», «Ворзель»( (Київська

5

область); санаторій для дітей з батьками «Скадовськ» (м. Скадовськ);
«Авангард» (м. Немирів, Вінницька область).
При цьому, Профспілкою Держпродспоживслужби здійснюються
відшкодування частини вартості оздоровчої путівки члену профспілки та
дитячої оздоровчої путівки у розмірі 20 % від вартості путівки, за умови
часткового відшкодування (у розмірі 20 %) вартості профспілкою працівників
державних установ м. Києва, але не більше ніж 3 тисячі гривень у загальній
сумі відшкодування.
Пріоритетним
завданням
керівництва
Профспілки
Держпродспоживслужби лишається впровадження медичного страхування для
членів профспілкової організації.
Дане питання неодноразово піднімалося на засіданнях розширеного
профспілкового комітету. Зокрема, розглядалися пропозиції надані страховою
компанією “Провідна” та їх програма добровільного медичного страхування.
Однак, фінансові можливості Профспілки Держпродспоживслужби поки
що не дозволяють придбання страхових полісів для усіх членів Профспілки
Держпродспоживслужби.
ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ ТА МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА
1. Фінансові витрати на організацію та проведення святкових
заходів, а також придбання подарунків.
У березні 2018 року Профспілка Держпродспоживслужби виділила кошти
на організацію та проведення Міжнародного жіночого дня – 8 Березня
у розмірі 17195,00 гривень, з них:
10750,00 гривень – на придбання 43 подарункових сертифікатів в мережі
магазинів «EVA»;
5500,00 гривень – на музичний супровід свята (виступ артистів);
945,00 гривень – витрати на придбання інвентарю для проведення свята.
У червні 2018 року з метою організації та проведення 23 червня 2018
року професійного свята – Дня державної служби України були виділені кошти
у розмірі 6840,00 гривень.
Також, з метою заохочення до професійного свята – Дня державної
служби України 26 працівників Держпродспоживслужби, членів Профспілки
були нагороджені грамотами та отримали грошові виплати у розмірі 250
гривень, усього на загальну суму 6500,00 гривень.
У серпні 2018 року на проведення культурно-масових заходів
напередодні відзначення в Україні державних свят – Дня Державного Прапора
України та Дня Незалежності України Профспілка Держпродспоживслужби
виділила кошти у розмірі 1500,00 гривень.
У жовтні 2018 року на організацію екскурсійної поїздки для членів
Профспілки Держпродспоживслужби до міста Кам’янець-Подільський
(Хмельницька область) та міста Хотин (Чернівецька область), яка відбулася
6 – 7 жовтня 2018 року, виділено кошти у розмірі 27000,00 гривень.
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Крім того, у жовтні Профспілкою Держпродспоживслужби були
виділенні кошти для привітання чоловіків, з нагоди відзначення в Україні
14 жовтня 2018 року – Дня Захисника України, а саме: придбання
подарункових сертифікатів мережі магазинів «EVA», на загальну суму
11550,00 гривень та придбання керамічних виробів, на загальну суму 1191,80
гривень.
У грудні 2018 року напередодні святкування Нового року були виділені
кошти:
- на придбання новорічних подарунків для дітей членів Профспілки
Держпродспоживслужби, а саме 67 – наборів цукерок в розмірі 9514,00
гривень, при цьому вартість одного новорічного подарунка становить 142,00
гривень;
- на придбання новорічних подарунків для членів Профспілки
Держпродспоживслужби, а саме – 90 Пледів «Ельф» в розмірі 25199,64
гривень, при цьому вартість одного новорічного подарунка становить 280,00
гривень.
Також, у грудні на проведення новорічного свята з Дідом Морозом та
Снігуронькою для дітей працівників Держпродспоживслужби, яке відбулося
22 грудня 2018 року Профспілка Держпродспоживслужби виділила кошти на
проведення вищезазначеного заходу у розмірі 4203,70 гривень.
Всього витрачено коштів на загальну суму 110692,00 гривень.
2. Інші фінансові витрати, у тому числі на придбання спортивного
інвентарю, канцелярських товарів тощо.
Міжнародному благодійному фонду «Сприяння розвитку медицини» було
надано безповоротну фінансову допомогу для проведення медико-соціальних
заходів спрямованих на профілактику незахищених верств населення в Україні,
у тому числі на проведення медичного огляду для членів Профспілки
Держпродспоживслужби на загальну суму 8550,00 гривень.
Профспілка Держпродспоживслужби отримала кошти від фізичних осіб,
як безповоротна фінансова допомога, у розмірі 4142,00 гривні, які були
використанні на придбання медичної аптечки, усіх необхідних медикаментів
для надання первинної медичної, автоматичного приладу для вимірювання
артеріального тиску та частоти пульсу (тонометра).
На закупівлю спортивного інвентарю були виділенні кошти на загальну
суму 8694,00 гривень.
На придбання 20 квитків до зоопарку «12 місяців» для членів Профспілки
Держпродспоживслужби та їх дітей (10 білетів для дорослих (повний) та 10
білетів для дітей) виділені кошти на загальну суму 2700,00 гривень.
На
придбання
інформаційної
дошки
(стенду)
Профспілка
Держпродспоживслужби виділила кошти у розмірі 2625,00 гривень.
На придбання канцелярських товарів для потреб Профспілки
Держпродспоживслужби було виділено кошти у розмірі 4800,00 гривень.
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Представницькі витрати Профспілки Держпродспоживслужби становлять
500,00 гривень.
Разом загальна сума витрат складає – 32011,00 гривень.
3. Видача членам Профспілки Держпродспоживслужби матеріальної
допомоги.
Відповідно до затвердженого переліку видів та розміру виплат членам
Профспілки Держпродспоживслужби, затверджених протоколом № 2 засідання
розширеного профспілкового комітету Первинної профспілкової організації
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів від 31 липня 2017 року, а також із врахуванням внесенх змін до
переліку категорій виплат матеріальної допомоги членам Профспілки
Держпродспоживслужби (протоколол
№ 5
засідання розширеного
профспілкового комітету Первинної профспілкової організації Державної
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів від 15 червня 2018 року було збільшено матеріальні виплати членам
Профспілки Держпродспоживслужби у зв’язку з народженням дитини,
одруженням, похованням близьких родичів у розмірі до 2000,00 гривень.
3.1. Виплати у зв’язку з народженням дитини, одруженням, похованням
близьких родичів у розмірі 1500,00 – 2000,00 гривень.
3.2. Виплати у зв’язку з тривалою тимчасовою непрацездатністю у
розмірі від 500,00 до 3000,00 гривень.
3.3. Виплати у зв’язку з непередбаченими обставинами у розмірі від 500
гривень до 3000,00 гривень.
3.4. Відшкодування профспілкою Держпродспоживслужби частини
вартості оздоровчої путівки члену профспілки та дитячої оздоровчої путівки у
розмірі 20 % від вартості путівки, за умови часткового відшкодування
(у розмірі 20 %) вартості профспілкою працівників державних установ
м. Києва, але не більше ніж 3000,00 гривень у загальній сумі відшкодування.
Відповідно до затвердженого переліку були надані виплати:
згідно п. 3.1 – виплачено 16000,00 гривень (отримали 9 осіб);
згідно п. 3.2 – виплачено 8060,00 гривень (отримали 4 особи);
згідно п. 3.3 – виплачено 11600,00гривень (отримали 7 осіб);
згідно п. 3.4 – виплачено 6553,00 гривень (отримали 3 особи).
Крім того, членами розширеного профспілкового комітету Первинної
профспілкової організації Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів (протокол засідання № 9
від 29 серпня 2018 року було прийнято рішення надавати матеріальну допомогу
з нагоди ювілейної дати від Дня народження (30, 40, 50, 60 років) у розмірі
1000,00 гривень.
Відповідно до вищезазначеного матеріальну допомогу до ювілею
отримали 8 осіб на загальну суму 8000,00 гривень.
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Підводячи підсумки роботи Профспілки Держпродспоживслужби за
2018
рік,
хочеться
подякувати
усім
членам
Профспілки
Держпродспоживслужби, адже багато гарних справ просто б не відбулись
без Вашої підтримки й допомоги. Завдяки нашим спільним коштам ми
відвідали найкращі історичні й культурні місця нашої прекрасної
Батьківщини. Також, завдяки внескам кожного з Вас ми дарували дітям
новорічні подарунки, матеріально підтримували наших колег у скрутну
хвилину й допомагали відсвяткувати урочисті події.
Крім того, потрібно відмітити плідну та злагоджену роботу
розширеного профспілкового комітету, зокрема, щодо оперативного
прийняття рішень. Адже, не дивлячись на велику завантаженість в роботі,
члени комітету знаходять час і натхнення працювати на благо нашої
профспілкової
організації
та
всього
трудового
колективу
Держпродспоживслужби.
Сподіваємося, що трудовий колектив Держпродспоживслужби буде
процвітати, а проведення спільних заходів зробить нас ще більш
дружнішими.

