
Звіт 

про участь представників від ППО ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»  

в масовій акції протесту проти «драконівських» тарифів, 

що відбулася 1 листопада 2016 р. під КМ та ВР України 
 

 

 За ініціативою Київської організації Профспілки працівників освіти і 

науки України 1 листопада 2016р. відбулася масова акція протесту освітян 

проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Освітяни столиці у кількості 

до 15 тисяч представників первинних профспілкових організацій працівників та 

студентів навчальних закладів м. Києва вийшли до Кабінету Міністрів та 

Верховної Ради України з вимогами удвічі зменшити тарифи на житлово-

комунальні послуги, удвічі збільшити заробітну плату освітян та встановити 

стипендію на рівні прожиткового мінімуму. 

 Від КНЕУ ім.В.Гетьмана в акції прийняли участь близько 120 

працівників. Серед учасників акції були представники більшості факультетів, 

коледжів та великих структурних підрозділів (студмістечка, бібліотеки, 

інформаційного центру, спорткомплексу, охорони, господарського відділу) на 

чолі з головами профбюро та профоргами підрозділів, а також керівництво 

профкому. 

З метою забезпечення масовості в даній акції  в порядок денний 

розширеного засідання президії профкому від 26.10.2016 р. було поставлене 

питання про участь профактиву КНЕУ у акції протесту проти «драконівських» 

тарифів, на якому прийнято рішення про забезпечення широкого інформування 

наших працівників про захід та пропорційно до кількості членів профспілки на 

кожному факультеті та у великих підрозділах залучення до участі у ньому. 

Інформація про проведення акції була розташована на сайті Університету 

та сторінці Профспілкової організації працівників. По електронній пошті на 

кожну кафедру також було розіслано відповідне оголошення. Через методистів 

кафедр за персональними електронними скриньками інформація була доведена 

до кожного члена кафедрального підрозділу. Контроль за надходженням 

інформації про акцію та проведення роз’яснювальної роботи було доручено 

головам профбюро всіх 9 факультетів. З кожним деканом проведені особисті 



зустрічі з проханням організаційного сприяння  у забезпеченні участі вільних 

від навчальних занять представників факультетської профорганізації у акції. В 

усіх навчальних корпусах, на кожній кафедрі та на кожному факультеті на 

стендах профкому були розміщені відповідні оголошення. 

Таким чином, інформацію про запланований протестний захід із 

закликами до участі у ньому профспілкової громадськості було заздалегідь 

доведено до найширшого загалу.  

Значна кількість учасників проведеного заходу, і, зокрема, від нашого 

Уныверситету, є результатом результатом розуміння працівниками 

несправедливості чинної політики влади щодо доходів освітян і їх 

невідповідності оплаті за комунальні послуги. 

Для підвищення зацікавленості у прийнятті участі в наступних масових 

заходах підготовлено фотозвіт про участь представників ППО КНЕУ імені 

В.Гетьмана в акції протесту 1.11.2016 р. 

 

 

 


