ДОВІДКА
про роботу Профспілки Держпродспоживслужби у 2017 році
Профспілка Держпродспоживслужби була зареєстрована та внесена до
Єдиного державного реєстру 09.12.2016 року.
05.01.2017 року було відкрито рахунок у відділенні Укрсіббанку, перші
відрахування профспілкових внесків були здійсненні у лютому 2017 року.
У березні 2017 року були придбані 38 подарункових сертифікатів на
загальну суму 9 500 грн, вартість подарункового сертифіката – 250 грн. Вони
були використані для привітання жінок (членів профспілки) до Міжнародного
дня жінок – 8 березня. Також, кожна жінка Держпродспоживслужби отримала
квіти до свята (квіти були придбані на загальну суму – 3 885 грн).
У квітні місяці до Великодня кожний член профспілки отримав кекс
«Пасхальний», які були придбані на загальну суму – 4 425 гривень.
У червні місяці надані 2 дитячі путівки зі скидкою 50 % кожна, загальна
сума знижки – 6 250 гривень.
У червні до Дня державної служби отримали матеріальну винагороду із
врученням спільної Подяки від Голови Служби та профспілки – 19 членів
профспілки Держпродспоживслужби на загальну суму – 4 750 грн та 4 особи на
суму – 1 600 грн від Профспілки державних установ м. Києва.
У липні одноголосно членами розширеного профспілкового комітету
прийнято рішення: про затвердження переліку видів та розміру виплат членам
профспілки Держпродспоживслужби, а саме:
1. Виплати у зв’язку з народженням дитини, одруженням, похованням
близьких родичів у розмірі 1 500 гривень.
2. Виплати у зв’язку з тривалою тимчасовою непрацездатністю у розмірі
від 500 гривень до 3 000 гривень.
3. Виплати у зв’язку з непередбаченими обставинами у розмірі від 500
гривень до 3 000 гривень.
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 3 тисячі гривень у загальній сумі відшкодування.
Відповідно до затвердженого переліку були надані виплати:
згідно п.1 – виплачено 12 000 грн. (отримали 7 особи);
згідно п. 2 – виплачено 3 500 грн. (отримали 3 особи);
згідно п. 3 – виплачено 1 500 грн. (отримали 2 особи);
згідно п. 4 – виплачено 10 195 грн. (отримали 4 особи).
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На початку серпня відбулася яскрава поїздка до м. Чернігова, в якій
взяли участь 55 працівників Держпродспоживслужби. На поїздку було
витрачено – 5 700 гривень.
У вересні була не менш цікава дводенна поїздка до м. Полтави та
Полтавської обл., учасниками поїздки було 42 особи. Витрачено було – 18 700
грн, з матеріалами поїздки можна ознайомитися на офіційному сайті
Держпродспоживслужби у розділі «Профспілка».
У жовтні до Дня захисника України було влаштовано свято з
індивідуальним поздоровленням чоловіків – членів профспілки. На вручення
подарунків – витрачено 12 000 гривень. Поздоровлення з врученням цінного
подарунку отримали – 43 працівника Держпродспоживслужби.
До свята Нового року облаштували залу новорічною ялинкою,
запросили дітей працівників-членів профспілки, влаштували їм свято із Дідом
Морозом і Снігуркою та новорічною виставою, вручили подарунки (подарунків
закуплено 55 штук на суму 7 590 грн).
Для працівників Держпродспоживслужби організували Новорічний
святковий концерт. Справжнім сюрпризом для присутніх стало привітання
дитячого художнього колективу ВІА «Шкільна пора», який вразив присутніх
своїм виступом, грацією і майстерністю.
Заслуговує слова подяки робота розширеного профспілкового комітету,
зокрема, за злагодженість у роботі, оперативне прийняття рішень та не
дивлячись на велику завантаженість по роботі, члени комітету знаходять час і
натхнення працювати на благо членів профспілки та всіх працівників
Держпродспоживслужби.
Сподіваємося, що колектив Держпродспоживслужби буде процвітати, а
проведення сумісних заходів зробить колектив ще дружнішим та міцнішим.
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