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Ольга Синицька знову на передовій!

Відбулася звітно – виборна конференція первинної профспілкової організації
Кропивницького КП «Теплоенергетик», на якій одноголосно головою профкому знову
обрано Ольгу Синицьку. Вітаємо її! У непростих умовах доводиться працювати сьогодні
«Теплоенергетику», але Ольга Синицька, багаторічний очільник первинки готова на
боротьбу за права спілчан.
Звітувати голові профкому було про що, адже зроблено, незважаючи на складні умови,
чимало. Профком контролює забезпечення працівників, які працюють у шкідливих умовах
праці, спецхарчуванням. На жаль зараз це відбувається не вчасно. До речі,
спецхарчування працівники отримують завдяки наполегливості профкому, тому що при
проведенні атестації робочих місць у 2018 році про забезпечення молоком представників
шкідливих професій взагалі можна сказати забули.
Профком в основному є ініціатором прийняття нового колективного договору або
внесення змін і доповнень до нього. У жовтні 2019 року прийнято новий колективний
договір між адміністрацією підприємства і трудовим колективом.

У 2015році профкомом ініціював звернення до ЦК «Укрелектропрофспілка», ЦК
профспілок ЖКГ, ФПО, в обкоми профспілок енергетиків і комунальників з проханням
надати посильну допомогу на законодавчому рівні у зв'язку з важким фінансовим
становищем. Голова профкому неодноразово доповідала про ситуацію на підприємстві
на спільних засідання ФПО та роботодавців, на засіданнях Президії в обкомі профспілки.
У червні 2016року профком ініціював подачу заяви від усіх працівників підприємства в
Кабмін щодо підвищення ціни на газ для населення. З цього ж приводу спілчани
підприємства брали участь у Всеукраїнському марші протесту профспілок, пікетуванні
Кабміну України і Верховної Ради.
У тому ж році профком підготував листа з підписами працівників підприємства у
Міністерства, Прем'єр-міністру з проханням змінити умови перерахунку коштів, що
надходять на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання, а також з вимогою
виплатити підприємству різницю в тарифах. Звернення отримало підтримку в обох
міністерствах, в ЦК профспілок, ними було вжито відповідних заходів на законодавчому
рівні.
Профком не раз звертався з проханням прискорити прийняття нового галузевої угоди,
що дозволило б переглянути заробітну плату. До речі, Ольга Синицька використовує
будь яку можливість, аби привернути увагу до проблем підприємства. Так, у січні 2019
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році, перебуваючи на навчанні в Чернігові, вручила голові ЦК «Укрелектропрофспілка»
лист від адміністрації та профкому підприємства з вимогою переглянути галузевий
коефіцієнт для можливості збільшення занадто низьких зарплат енергетиків. Були
отримані рекомендації і в лютому зарплата працівників була переглянута та істотно
підвищена. Тільки завдяки активній позиції профкому не раз погашалися борги із
зарплати.
Слід зазначити, що профком тримає під контролем не тільки соціально-економічні
питання на підприємстві, а й виступає ініціатором у культмасовій роботи. Саме за
активність, ініціативність і відповідальність спілчани довіряють свою долю Ользі
Синицькій.
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