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[1ро роботу цк 11рофсп!лки прац!вник1в
зв'язку )/кра|ни за пер!од 3 травня 2012 року
по листопад2017 року та напрями д1яльност!
профсп!лки на наступний пер1од

3аслухавтпи зв|тну допов|дь голови |{рофсп|лки прац|вник|в зв,язку!кра|ни €тародуба й.1!1. ''|{ро роботу гк Ёр'Фсп|лки ф'ц|."'к1в зв,язку9кра!ни за пер|од з травня 2012 року по листолад 2017 року,,, !1 3,]зд|{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку }кра!ни з€вначае' що д|яйьн|сть щ([{рофсп|лки у .зв|тному пер|од| була спрямов а|1а на виконання статутних
3авдань в|дпов|дно до основних 

"'.'р"'*!в д1яльност| профсп|лки на 20|2-2017 роки, 1{онцепц|[ розвитку |{рофспйки прац|вник|в^зйзку 9кра!ни на2о14-2017 роки, реал|зац|то критичних заува)кень та пропозиц|й делегат1в !з'!зду |{рофсп1лки прац|вник|в зв'язку }крайи.
} пер|од соц|ально-економ1чних .'.р.'"'рень в кра!н| основн1 зусилля

{ентрального ком|тету, Фб'еднаних профсп|лкових орган|зац 1й' обласних та
:'.3:-1"""" профсп|лкових орган|зац|й [{рофсп1лки 6ули спрямован| нав1дсто}овання конституц|йних прав член|в |{рофсп1л*', ,11й.нення захисту ]хтрудових, соц|ально_економ1чних прав та 1нтерес1в, посилення ;"';;;;;;;контрол1о за додержанням законодавства про прац}о, збереэкення
орган|зац1йно| едност| галузево? профсп1лки, сприяння моб!л1зац!| трудовихколектив|в до високопродуктивно!'прац|, зм1цненнто виробничо] та трудово|
дисципл!ни на гацзевих п|дприемствах' створенн}о здорового морально-психолог|чного кл|мату та корпоративно| сол1дарност1.

3 мето}о с||рияння розвитку галуз1 зв'язку, посилення соц|альногозахисту прац|вник|в, рецл}овання виробниних 1 соц1ально-економ|чних
в|дносин, забезпеченн'{ конституц|йнйх прав та гарант|й прац|вник|в
11рофсп!лка будувала сво[ в!дносини на принципах соц!ального д!алогута партнерства |з Р1|н|стерством 1нфрастру*'ур" }кра!ни, Адм|н1страц1ей
Аерхсавно| слу>к6и спец|ального ."й.у ^{' 

захисту |нформац|| !кра!ни,
Ёац|онально1о ком|с1ето, що зд|йсн1ое д.р'.'""" рецлк)вання у сфер| зв,язку
та |нформатизац1? та роботодавцями.



|{рофсп|лка зд|йснила комплекс орган|зац1йних, правових'
|нформац|йних заход|в, спрямованих на п!дтверАження репрезентативност|.

9 грудн| 2016 року ||рофсп|лка прац|вник|в зв'язку 9кра!ни в|дпов!дно
до 3акону 9кра!ни ''|1ро соц|альний д1а-гдог в 9кра!н|'' визнана

репрезентативно}о (€в|доцтво Ё€|{|{ в1д 23 .12.2о16 ]\ъ 03 5 - 1 6-00-г).
|[ротягом 20|з року було укладено галузев| 9годи на нов| терм|ни:
- м|хс }м1|н|стерством |нфраструктури }кра!ни 1 |{рофес|йното сп1лкото

прац|вник|в зв'язку 9кра!ни на20|3-2015 роки у галуз| по1штового зв'язку;
- м!эк Адм|н1страц|ето ,{ерх<авно| слух<би спец1ального зв'язку та

3ахисту |нформац|| 9кра!ни | |1рофес|йното сп|лкото прац|вник|в зв'язку
9кра!ни на 201.з-20|5 роки;

Ёац|она_гльноЁ ком1с|ето,- м}к Ёац|она_гльноф ком!с!ето, 1!Ф зд!йснтое державне регул}овання у
сфер| зв'язку та |нформатизац1| 1 |!рофсп|лкото прац1вник|в зв'язку 9кра|ни

м|>к

на20|3'2015 роки.
|[ротягом 20|6 - 201.7 рок|в 6ула проведена системна, наполеглива

робота по п!дготовц| та п|дписанн}о [алузевих угод на 2017-2019 роки та
продов}ку}оться колективн| переговори з ук]1адення [алузево? угоди у галуз|
по1штового зв'язку.

3авдяиуточи партнерським в|дносинам у 2017 роц| укладен| 2 галузев|
9годи:

- м|хс Ёац|онально1о ком!с!ето, |{Ф зд|йснтос державне регул}овання у
сфер| зв'язку та |нформатизац|| 1 |{рофсп!лкото прац|вник|в зв'язку !кра?ни
на2017-2019 роки;

- м}к Адм|н|страц|сто .{ер>кавно| слркби спец|ального зв'язку та
захисту |нформац|| }кра|ни | |!рофес|йното сп|лкото прац|вник|в зв'язку
9кра!ни на 20|7 -20|9 роки.

в нин! д|тоних г€]"лузевих '9годах врахован| основн| положення
[енерально| угоди про рецл}овання основних принцип|в | норм реал|зац1|
соц|ально-економ|чно| пол1тики | трудових в|дносин на 2016-2011 роки.

1ако>к вд€!'пося досягти .'*.'р'*|сного р!тшення у визначенн| розм|ру
тарифно| ставки роб|тника ! розряду - не мен1ш, н}к |20 в|дсотк!в
прох{иткового м|н|муму для працездатно| особи, прийнявтпи {! за основу для
диференц|товання оплати прац| за профес|йно_квал|ф|кац|йними щупами
прац|вник|в галуз|

3а зв|тний пер1од в|дбулося 16 зас1дань робоиих ком|с|й €тор|н та
|1резид|| 1$ |1рофсп|лки щодо конщол1о за виконанням [алузевих угод.

1$( |!рофсп|лки зд|йснговався пост|йний мон|торинг за виконанням
нормативно-правових акт1в, [енерально] та [алузевих угод, колективних
договор|в щодо упорядкування умов оплати прац! прац!вник|в галуз|,
контроль за своечасн!стто виплати зароб|тно] плати, дощиманням
роботодавцем законодавства про працто, збереженням соц|альних п|льг та
гарант1и прац1вник1в.

}{а ринку телекомун|кац|йних' по1штових послуг' та 1[-технолог|й у
зв!тному пер|од| в|дбувалася позитивна динам|ка росту обсяг|в доход|в, що
до3волило суб'сктам господар1овання г€}луз! ус!х фор* власностт надати у



20|2 роц| послуг на 51,1 млрА. фн., а в)ке у 2016 Роц| - 61,9 млрд. щн.' в
середньому щор!нний прир|ст складав б\ля 2,0 млрд. щн.

|{ри цьому' доля доход|в отриманих в|д послуг наданих населенн}о
склад€}ла в ме)!(ах 30_40 %о в:'дзаг€!-]-|ьного обсягу.

€ередня зарплата зрост€ш1а б|льтпими темпами: в|д 2924 щн. в 2012 роц\
до ||634 щн.у 2016 Роц|.

фкутони сп|льним зусиллям адм|н|страц|й, профсп1лкових орган|зац|й
| вс|х прац}о}очих' п|дприсмства галуз1 протягом 2012-20|7 рок|в
демонструв€|-]-[и позитивну динам|ку росту основних економ|чних показник|в.

3окрема, досягнуто щор!нного росту р|вня середньо| зароб1тно| плати,
зб|льтшення витрат п|дприемств на соц|альн| виплати' на покращення умов
прац1, на оздоровлення д!тей, культурно-масов| та спортивн| заходи, на
матер|альну допомоц прац|вникам.

|{ротягом 20|2-2017 рок|в за !н|ц|ативото 1$ профсп|лки зв'язку було
скликано 9 зас|дань €п1льного представницького органу профсп|лок з питань
регулк)вання тариф1, у галуз1 зв'язку.

€п!льний представницький орган профсп|лок, врахову}очи позиц|то
галузево| профсп|лки, з ус|х питань ухв€1л}овав позитивн| для галуз1 р|тшення,
що дало моэклив1сть зб|льтпити доходну частину на1пих п|дприемств |, як
результат, покращити соц|ал ъний захист прац|вник1в галуз1.

у м|х<з'!3д|вський пер|од 1д{ [{рофсп|лки була проведена значна
робота щодо проведення правово| експе ртизи проект1в нормативно-правових
акт|в, як| стосува]\ися трудових | соц1ально_економ|чних прав та |нтерес|в
член|в профсп|лки. Б ц|лому ро3глянуто |46 проект|в.

|[рофсп|лка висловила сво}о п|дтримку щодо г€ш1узевих законопроект|в
''|{ро внесення зм1н до 3акону 9кра!ни ''|{ро телекомун|кац||'' щодо
створення Фонду заг€ш1ьнодоступних телекомун|кац|йних послуг''
(ресстрац|йний ]чгч 3842 в|д 27.\2.20|з р.), к|{ро електронн| комун|кац!|>
(реестрац\йний ]\ъ 3549-1 в|д 1|.12.20|5 р.).з меток) вир!тшення найактуальн!тпих економ|чних | соц|альних
проблем прац|вник|в га-глуз1 1щ |1рофсп|лки було внесено пропозиц|| | вимоги
до 9ряду, нкРз1, й!н|нфраструктури' !ер;кспецзв'язку та по3итивно
вир|тшен| питання щодо затвердженн'{ ф|нансових план|в уд|1пз
''!крпо1пта'', 1{онцерну РРт та дп ''9кра|нський дерх<авний центр
рад1оиастот''; п1двищення тариф1в на заг€}льнодоступн1 телекомун1кац|йн|
послуги, ун|версальн| послуги по1штового зв'язку, що над€|"ло змогу п|дняти
р|вень зароб|тно| плати прац|вникам п|дприемств; часткового пога1пення
заборгованост| по дер)кавним замовленням Ё11{9 перед 1{онцерном РР|,
врецл}ован|1я питання про внесення зм|н до €татуту дп ''унд1Рт'' та |нтш1.

|[ротягом зв|тного пер|оду цк [1рофсп|лки прац!вник!в зв'язку
}кра[ни спрямовував свою д!яльн|сть на забезпечення над!йного 3ахисту
трудових | соц1ально-економ!чних прав та 1нтерес1в член1в 11рофсп!лки,
зокрема на забезпечення свосчасно[ гарантовано[ виплати зароб|тно1 ллати,
г|дних та безпечних умов прац! тощо.



в 1щ |1рофсп|лки прац|вник|в зв'язку !кра|ни на ''гаряну телефонну
л|н|то'' звернулося б|льтше |290 прац|вник|в галуз|
правову допомоц 1_{$ профсп|лки.

Б|дпов1дно до постанови |{резид1] Ф117 в|д

та отримали квал|ф|ковану

|0.04.2012 ]\ъ п-12-4 ''|{ро

пункт1в для
громадського

забезпечення громадського контролю профсп|лок за дотриманням трудового
законодавства'' в [$ |{рофсп|лки та опо г{Ат ''}кртелеком'' запроваджена
та продов)куе д!то робота ц1льових консультац|йних
профсп|лкових актив|ст]в | член|в профсп1лки з питань
ко!{трол}о профсп|лок за дотриманням щудового законодавства.

навчаннях, а також виступ€]^пи у засобах
роз'яснення законодавства про прац1о.

1ака допомога надав€|"лась не т|льки членам галузево| профоп|лки, а й
сторонн|м особам, як| 3вернулися за консультац|ето.

Ёа виконання закоЁодавчо-визначених повновах{ень профсп|лки щодо
3ахисту прав громадян на прац}о та зд1иснення щомадського контрол1о за
додер}(анням законодавства про прац}о профсп1лковими орган|зац|ями за
зв|тний пер|од проведено 2525 перев|рок.

[{|д час проведених перев!рок виявлено 899 пору1шень.
Бикористову}очи законодавчо визначен| повноват{ення щодо усунення

пору1шень законодавства про працто профсп|лковими орган|зац|ями над1слано
283 лодання (письмових пов|домлень) роботодавцям.

|[ротягом зв|тного пер|оду надано консультац|й з правових питань -
36781. Б тому нисл| !з письмовими заявами,3верненнями звернулися 508
член|в |{рофсп|лки.

3 них: 30516 член|в профсп|лки отрим€}ли безоплатну правову
допомоц 1шляхом надання консультац|й, п!дготовки письмових роз'яснень,
складання процесуальних та !нтших документ!в та 6265 консультац!й
отрим€|"ли профсп|лков1 орган|зац||.

3д]йснтов€|г1ась правороз'яснювальна робота з питань трудового
законодавства: зм|н в орган!зац|| виробництва | прац|; щодо надання
роботодавцем завчасно| |нформац|| первинним профсп1лковим орган|зац|ям
про скорочення чисельност| а6о штату прац|вник|в, проведення
погод}(ув.ш1ьних процедур; роз|рвання трудового договору; процедури
скорочення; порядку притягнення до матер|а-ттьно| в|дпов1дальност1;
розрахункових сум при зв|льненн|; порядку встановлення та нарахування
прем||; надання щор|нних в|дпусток та в|дпусток у зв'язку з навчанням;
гарант|| для прац|вник1в, як| досягли пенс]йного в|ку; переведення та
перем|щення прац|вника тощо.

|{рофсп|пковими
матер|ал|в.

о!эган|зац!ями п!дготовлено 2|5 методичних

(ер|вники профсп|лкових орган|зац|й 6рали г{асть у 943 сем|нарах-
масово! !нформац|| з питань

|{ротягом зв|тного пер!оду представники |{рофсп|лки 6рали активну
участь у робот| колег|й, правл|нь фонд|в, орган!в управл|ння, щомадських
рад, виробниних нарад, що сприяло ро3витку соц|ального д1алогу,
п|двищеннто р!вня соц|а-гтьного захисту прац|вник|в тощо.



Фдним |з статутних завдань |[рофсп|лки е зд1йснення громадського
контрол[о за додер)!(анням законодавства про охорону працк)' створенням
безпечних | нетшк|дливих умов прац1, н€}пе)кних виробничу|х та сан|тарно-
побутових умов, тому !ентральний ком|тет |{рофсп|лки цьому питанн}о
прид|ляв значну увагу.

€тан умов 1 охорони прац|, виробниного щавматизму, профес|йно|
захвор}ованост| зв'язк|вц|в щор|нно обговор}о}оться на зас|даннях |{резид||
1щ |!рофсп|лки. |{ротягом зв|тного пер|оду спрямовув€ш1аоь робота
представник|в |[рофсп|лки з охорони прац| на участь у розсл|дуванн1
нещасних випадк|в, недоп}1{ення приховування нещаоних випадк1в,
забезпечення конщод1о за виконанням передбанених колективними
договорами проф|лактичйих заход|в з питань безпеки прац|' створення на
м|сцях безпечних ! нетшк|дливих умов прац1, проведення атестац|! робоних
м|сць, свосчасне забезпеченн'{ прац|вник|в спецодягом, спецв3уттям та
|нтпими засобами |ндив|дуального захисту.

в результат|, за п'ять рок|в на п|дприемствах галуз| виробнияий
травматизм знизився' у пор|внянн| з попередн|м зв|тним пер|одом, з 509
випадк|в до 266 | б|льшле н|т< у дв|ч| знизилися лет€!'льн| випадки з 31 до 14.

3а зв|тний пер|од профсп|лковими орган1зац|ями (орган|зац|йними
ланками) |1рофсп1лки зд|йснено близько 30 тисяч перев|рок з охорони прац|.
[{ри цьому виявлено 31 тис. пору1пень вимог нормативних акт|в з охорони
прац|.

3абезпечено виконання заход|в, передбанених [алузевими угодами
щодо орган|зац|| навчання та перев|рки знань з охорони прац| кер|вних
кадр|в | фах!вц|в 3а г{аст!о представник|в |{рофсп|лки.

1!ороку |[рофсп|лка прац|вник|в зв'язку 9кра|ни |н|ц|товала перед
кер|вниками п|дприемств' установ'та орган|зац|й галуз| зв'язку проведення
заход|в з нагоди Бсесв|тнього дня охорони прац|.

1нформац|я щодо практично| реал1зац|| заход1в з нагоди .{ня охорони
прац| висв]тлтов€}лась у засобах масово] |нформац|? та на веб-сайтах
п|дприемств. |{|дсумки проведено| роботи до Бсесв|тнього дня охорони прац|
традиц|йно л|дбива;тися на Бсеукра!нських селекторних нарадах з
в|дзнаненням кращих фах1вц1в з охорони прац|.

|{ротягом зв|тного пер|оду профсп|лков! орган|зац|| (орган|зац1йн|
ланки) |{рофсп|лки брали активну г{асть у проведенн| заход|в з п!дготовки
п|дприемств г€}луз| до роботи в ос|нньо_зимовий пер|од.

Браховуточи те' що й|дготовча кампан1я до ос|нньо-зимового пер|оду
проходила в умовах складно| сусп|льно-пол|тично| ситуац||, скорочення
спох{ивання природного г€шу та переходу на €)пьтернативн| види енерг||,
п|дприсмства галуз| отрим€}ли паспорти готовност| до роботи в ос|нньо-
зимовий пер|од.

|[|дсумки п|дготовки п|дприемств галуз| зв'язку до роботи в ос|нньо_
зимовий пер!од щор|нно п|дводилися на зас|даннях |[резид1т 1д{ |{рофсп|лки
шрац|вник|в зв'язку }кра|ни.



у зв!тний пер!од посл1довно зд!йснповалися заходи щодо
орган!зац!йного та ф!нансового зм|цнення 11рофсп!лки, вдосконалення
його структури.

3а цей пер|од проведено
|{рофсп|лки, на яких розглянут|

5 |{ленум|в, 23 зас|дання |{резид|| 1к
близько 140 актуа.]1ьних питань д|яльност|

профсп|лки. Було розроблено | зд|йснено заходи щодо реал|зац1| критинних
заува}кень делегат|в ! 3'!зду |!рофсп!лки.

1!ор|ино проводився анал|з профсп|лкового
мо>клив!сть виявляти г1озитивн| та негативн| тенденц||
до членства в профсп|лц|, динам|ки членства' охоплення профсп|лковим
членством прац|вник|ц, як| не е членами профсп|лок.

€таном на 01 с|чн} 20\7 року у структур1 |!рофсп|лки прац1вник|в
зв'язку 9кра|ни на-гт|нуеться 293 первинних профсп|лкових орган|зац|й, 4
Фб'еднан| профсп|лков! орган|зац!| _ пАт ''9кртелеком'', удппз
''}крпо1шта'', 9кра|нського дерх{авного ценщу рад|онастот, (онцерну
рад|омовлення, рад|озв'язку та телебачення, 4 _ профкоми' в|днесених до
територ|альних' щупових орган!зац|й, 50 обласних та м|ських (м. 1{иева)
орган|зац1й.

Ёа п|дприсмствах галуз| прац1ое 111060 ос|б. 3агальна чисельн|сть
член]в профсп|лки становить 101589 ос|б. €еред член|в профсп!лки:
студент|в навч.|льних заклад|в - 1363 особи; >к|нок - 76з47 ос|б; молод1 у в1ц1

до 35 рок|в вкл}очно - 24608 ос|б; непрац}оточих пенс|онер|в - 1105 оо1б.
Разом з тим, 3']зд з€1значае, що з р|зних причин загш1ьна к|льк|сть

член|в г€!"лузево| профсп|лки змен1цилась на 6б638 ос|б або на 39,6 % (20|2 -|68227 ос|б; 2016 101589 ос|б), заг€!"льна к|льк|сть первинних
профсп|лкових орган|зац!й протягом 20|2-2016 рок|в стала мен1пе на 224
одиниц1, що становить 4з,з о^ (20|2 _ 5|7;20|6 - 29з).

3а п'ять рок1в вибуло з профсп|лки за власним бахсанням 5940 ос|б.
|акохс в1дбулося змен1пення профсп|лкових орган|зац]й.

9 зв'язку з анекс|ето Автономно] Республ|ки 1{рим,
з 1{римськок} та €евастопольсько1о профсп|лковими
т|рииняли р11пення про входження до складу |{рофсп!лки прац!вник|в зв'язку
Рос|]. Антитерористична операц|я на територ!! .{онецько! та .|{угансько|
областей унемо)кливила реал|зац|то |{рофсп|лкото завдань на
неп!дконтрольних держав| територ|ях.

Б результат| проведено| роботи щодо орган|зац|йного та ф|нансового
зм1цнення |!рофсп|лки, залунення нових илен|в, створення нових первинних
профсп|лкових орган|зац|й у 20|4, 2015 та 2016 роках

ланок |[рофсп|лки вкл}очено первинн| профсп1лков1
до окладу

орган|зац|]: Адм|н1страц|| .{ерэкавно| слркби спец|ального зв'язку та 3ахисту
|нформац1? 9кра!ни, ,^{ержавного науково_досл|дного |нституту спец1ального
зв'язку та захисту |нформац||, |{рА[ ''1(и|встар'' та |[рА? ''мтс }кра|на
(Бодафон).

|{ротягом зв]тного пер|оду
кампан|я в ус|х профсп|лкових

конструктивно
орган|зац|ях

пройтшла зв|тно-виборна
(орган|зац!йних ланках)

членства, 1{Ф дало
у питаннях мотивац||

прилинився зв'язок
орган|зац1ями, як|



|{рофсп|лки. 3а результатами зв|тно-виборно| кампан11 роботу
профсп!лкових орган|зац|й визнано задов!льното. 9часники обласних
конференц|й висловили лов|ру сво]м профсп!лковим л|дерам та обрали
виборн| профсп|лков| органи.

Р|тшеннями в|дпов|дних виборних орган|в обран| делегати на !1 3']зд
|{рофсп|лки та делеговано представник|в орган|зац|йних ланок до складу цк
|{рофсп|лки.

3м|ни серед особового складу кер|вник|в профсп|лкових орган|зац!й
(орган|зац|йних ланок) в|дбулися в:

- [н|пропетровськ!й, }{итомирськ!й, .[{уганськ|й, йикола|вськ|й,
Фдеськ|й, Р|вненськ1йц {ерсонськ|й, )(мельницьк!й, 9еркаськ|й дирекц|ях
удг1п3 ''9крпотшта'';

- Б|нницьк|й, ,{н!пропещовськ|й, 3акарпатськ|й, €умськ|й,
|ерноп1льськ|й, [арк|вськ[й, [мельницьк|й, 9еркаськ!й, 9ерн|г|вськ|й ф1л|ях
пАт ''9кртелеком'';

- Фб'еднан|й профсп|лков|й орган|зац|| 1{онцерну рад|омовлення,
рад|озв'язку та телебачення.

Разом з тим' !снутоть серйозн! недол|ки у формуванн| кадрового
резерву. .{к правило' голови профсп|лкових орган|зац|й обиратоться не 1з

затвердженого кадрового резерву.
Ба>кливу роль для взаемод|? орган|зац|йних ланок в|д|щае система

профсп!лкового навчання, яка дозволяе не ли1ше п|двищувати
профес|онал|зм профсп|лкового активу з р|зних напрям|в роботи, але 1

обм|нговатись досв|дом роботи, вир|тпення проблем, знайомитись з
особливостями д|яльност| профсп|лкових орган|зац|й.

Фсоблива увага в навчанн| профсп|лкових прац|вник|в та активу
прид|лялася 1цколам профсп|лкового активу.

Бсього за зв|тний пер|од було проведено б|льтпе 730 р|зноман1тних
заход1в: круглих стол|в, сем|нар|в, трен|нг|в, профсп|лкових шлк|л участь в
яких взяли 8797 профсп|лкових прац|вник|в та актив|ст|в.

|{!д нас сешт!нар|в, трен|нг|в, круглих стол!в розгляда.]1ися практично вс|
питання д|яльност| профсп|лкових орган|зац|й, а тако)к основн| зм|ни до
д!тотого законодавства. |1рофсп|лков| прац|вники та актив|сти розгл ядали
теми, що стосу}оться законодавства про профсп|лки, про прац}о, оплати
прац|, охорони прац|, колдогов|рно| роботи, колективних трудових спор|в,
конфл!кт!в та способ|в !х вир1тпення, орган|зац|| ф|нансово! роботи у
профсп|лках, психолог|| сп|лкування, етики д|йового спйкуваннй,
молод|хсно| пол|тики, законодавства про працто ж|нок та молод! тощо.

3 мето}о оперативного навчання профсп|лкового активу регулярно
проводилися селекторн1 наради з використанн'1м засоб|в
в|деоконференцзв'язку. Ёа виконанн'| постанови |1резид|! Фпу в|д
\6.0з.20|7 ]\гр п-7-|9 ''[[ро реформування бухгалтерського обл|ку в
профсп|лкових орган|зац|ях'' проведено навчанн'1 гол|в профсп1лкових
орган|зацтй та бухгалтер1в щодо впровад)кення 1нструкц1| про застосування
плану рахунк!в бухгалтерського обл|ку актив|в, кап|талу, зобов'язань 1



операц|й в профсп|лкових орган|зац|ях, зм|ни в формуванн| ф|нансово|,
податково!, статистично| та |нтпо| зв]тност| профорган|зац|й.

Б рамках дансько_укра|нського навч€}|{ьного проекту представниками
|{рофсп|лки прац|вник!в зв'язку 9кра!нц проведено 3_денний сем|нар-трен|нг
для гол|в обласних орган|зац|й профсп|лки прац|вник|в зв'язку дирекц|й
удппз ''9крпотшта'' п|д час якого розгляд€|"лися питання: ''1нформац1йна

профсп!лкового членства''; ''|[сихолог|чн| аспекти ведення переговор|в''.
3а зв|тний пер!од в Академ|| прац|, соц!альних в|дносин | туризму

Федерац|| профсп!лок 9кра!ни п|двищили свото квал|ф|кац|то та отрималй
другу вищу осв|ту три профсп]лкових актив|сти.

1д{ |{рофсп|лки *роводилась в!дпов1дна
всеб!чного задоволення соц!ально_культурних'

робота у напрямку
духовних потреб та

|нтерес!в член1в профсп1лки, !хн!х с1мей, забезпечення умов для розвитку
ф|зинно| культури 1 спорту, орган1зац!| о3доровлення та в!дпочинку д|тей
зв'язк|вц!в.

Бикликатоть захоплення творн| зд|бност| на1ших прац|вник|в. Бони
вм|тоть | сп|вати, | тшити, | витшивати, | в'язати, т робити р|зн| вироби з паперу,
дерева та мет€!,лу.

Б трудових колективах орган!зовува]|ися заходи з нагоди святкування
,{ня захисника Б|тчизни, 1!1|жнародного ж|ночого дня _ 8 березня, 1 1равня,
,{ня |{еремоги' ,{ття Ёезалежност| 9кра!ни, святкування великих рел|г7йних
свят' проводилося пок.]1адання кв]т|в до мемор|ал|в та пам'ятник1в,
орган|зовува]|у|ся зустр|и| з ветеранами в|йни, проводилися святков|
концерти' виступи худоя(ньо| самод|яльност| тощо.

|{рофсп|лков| орган|зац|| протягом зв|тного пер|оду орган|зовували
екскурс!! вих|дного дня для прац|вник|в.

3 нагоди й|т<народного эк|ночого дня _ 8 Березня проводився огляд-
конкурс твор|в декоративно-прик.11адного мистецтва серед прац|вник|в
удг1пз ''9крпотпта'' п|д гаслом: ''Бесна на по1штов|й вулиц|; конкур о дитячих
роб|т (малгонки) ви|17у!вки, л|плення, прикраси та |нтше) п|д назвото: ''йама
лтоба, добра, мила''.

Фрган|зовув€}лись конкурси дитячих фотощаф\й дттей, онук|в, самих
прац|вник|в в дитинств|, як| 6ули присвячен| ]!11экнародному дн}о захисту
д|тей | проходили п|д гаслом: ''.{|ти _ на1ша рад|сть, на1па горд|сть, на1пе
майбутне''!

,.{о [ня знань проведено акц|то ''БуАь укра|нцем _ одягниви|ливанку''.
3 мето}о 1цирокого висв|тлення профес!йно| д!яльност| прац|вник1в

п|дприемств, установ та орган!зац|й галуз| зв'язку, пропагування безпечних |

здорових умов прац|, д|яльност| профсп|лкових орган|зац!й (орган|зац|йних
ланок) гштузево| |{рофсп|лки, спрямованих на захист соц1ально-економ|чних
та трудових прав член|в профсп!лки, протягом зв!тного пер|оду проводився
фотоконкурс ''Ё{а1па робота - на1]|е життя''. 3а п|дсумками фотоконкурсу
|{очеснок) грамотото 1-$ [{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку }кра|ни з виплато}о



гротповот винагороди нагороджено 44 уяасника та видано буклет фотощаф|й
перемо)кц|в фотоконкурсу ''Ёатца робота - на1це життя''.

|!|дтримавтпи |н|ц|ативу Федерац|| профсп|лок 9кра!ни, нада}очи
особливого значення п|двищенн!о рол| первинних профсп|лкових орган|зац|й

у зд|йсненн| захисту трудових прав | соц|ально_економ|чних |нтерес|в член|в
профсп|лки, необх|дност| зростання !хнього авторитету у сусп|льному экитт|,
|$( |{рофсп|лки проводив огляд-конкурс на кращу первинну профсп|лкову
орган|зац|то |!рофсп!лки прац|вник|в зв'язку 9кра|ни п|д гаслом: ''€ильна
первинка сильна профсп!лка''. |[ервинн! профсп|лков| орган|зац|{
перемо>кц| огляду-конкурсу нагород)кувалися |{очесними грамотами |ц{
|{рофсп|лки, дипломами Федерац|| профсп|лок }кра]ни з виплатото щотпово|
винагороди.

|{рофсп|лков| орган|зац|| (орган|зац|йн| ланки) |{рофсп|лки прац|вник1в
зв'язку 9кра!ни у зв|тному пер|од| проводили роботу щодо 3алучення член1в
профсп1лки' член|в !1 с!мей до занять ф!зкультурою та спортом.

€п|льно з {енщ€шьно}о радок) Фст ''€партак'' орган|зовув€}лися
всеукра|нськ| спартак|ади, спортивн| змагання з р|зних вид|в спорту: з

наст|льного тен|су, б!льярду, м|н|-футболу, тцах|в та 1ша1пок, лих{них
перегон|в. |{ереможц| 3магань нагороджува]|ися дипломами, щамотами,
медалями, кубками та гро1шовими прем|ями. |{|дсумки змагань
висв1тлтова]|ися на веб-сайтах п|дприсмств, Федерац1| профсп|лок }кра!ни та
на 1шп€ш1ьтах г€вет ''|[рофсп|лков! в|ст!'' та ''|1отптовий в!сник''.

} березн|2016 року, з меток) 1широкого з€]-пучення прац1вник|в галуз! до
занять ф|зинното культуро1о | спортом, покращення р|вня ф!зкультурно-
оздоровчо| | спортивно-масово| роботи в трудових колективах' пропаганди
здорового способу )киття та зм|цнення корпоративно| сдност|, |к
|{рофсп!лки прац|вник|в зв'язку }кра|ни започатковано проведення змагань з
наст|льного тен|су на |(убок |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку }кра!ни.

3а зв|тний пер|од проведено б|льтше 10 тисяч р|зноман|тних заход|в.
3авдяки активн|й д1яльност| профсп|лкових орган|зац|й (орган|зац1йних

ланок) |[рофсп|лки в зв|тний пер|од на високому р|вн| проходила орган|зац|я
оздоровлення та в!дпочинку д!тей прац!вник!в галуз1.

3аслугову}оть на подяку кер|вники та голови профсп|лкових
орган|зац|й Фдесько] та Р|вненсько| ф|л|й пАт ''}кртелеком'', як| попри вс|
економ|чн1 труднощ| зберегли дитян\ оздоровч| заклади.

1{ороку на зас|даннях |!резид1[ 4{ |{рофсп|лки п|дво дилися п|дсумки
Бсеукра!нського огляду роботи профсп|лок | трудових колектив|в на кращу
орган|зац|то оздоровлення ! в|дпонинку д|тей зв'язк|вц|в з в!дзначенням
кращих орган|затор!в дитячого оздоровленн'т.

Бсього протягом зв|тного пер|оду було охоплено оздоровчими
заходами 2972| дитину.3агальна сума котшт|в, за]1учених на оздоровлення та
в|дпонинок д|тей становила 78 млн. [Р8., з яких б|льтпе |з млн. грн.
витрачено з профсп|лкового бтоджету.



|{роцес орган|зац|| оздоровлення д|тей зв'язк!вц|в вимагае додаткового
орган|зац!йного | ф1нансового забезпечення' удоскон€!лення законодавства'
пов'язаного з орган|зац|сто дитячого оздоровлення.

1${ г{рофсп|лки, р€вом з |нтцими профсп|лками в рамках €п|льного
представницького органу репрезентативних об'еднань всеукра|нських
профсп|лок на нац|ональному р|вн| на переговорах з урядово}о стороно}о
наполягав на в|дновленн| часткового ф1нансування санаторно-курортного
л|кування та дитячого оздоровлення за рахунок кошлт|в Фонду соц|ального
страхування.

Робота 3 молоддк) е одним з найвах<лив|тпих напрям!в кадрово!'
пол|тики ! орган|зац!йного зм|цнення профоп|лкового руху.

}|а виконання р|тпёнь попереднього 3'!зду |1рофсп|лки у зв1тному
пер|од| створена 1!1олод|хсъ|арада |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку }кра|ни до
складу яко| ув|йтпли молод| прац|вники }крпотпти, 9кртелекому,
9кра!нського дер}кавного ценщу рад|онастот, 1{онцерну рад|омовлення'
рад|озв'язку та телебанення, Фдесько| нац|онально| академ|| зв'язку 1м.
Ф.€.|{опова. 1!1олод}кна рада зд|йснтов€ш1а сво1о д|яльн1сть в|дпов1дно до
|{оло>кення про Р1олод1хсну раду та [!ллан|в роботи.

|{очинаточи з листопада 2012 року проведено 7 зас|дань Р1олод|х<но|
Ради на яких розг]ш{нуто ряд питань, зокрема, щодо рол| профсп|лки та
[алузевих угод у захист| прав та гарант|й прац|вник|в; щодо перспектив
ро3витку п|дприсмств галуз|; щодо 3авдань 1!1олод|я<но| ради в питаннях
захисту соц|ально-економ|чних прав та |нтерес!в молодих прац!вник|в в
сучасних умовах; щодо завдань дансько-укра|нського навч€ш1ьного цроекту:
''|{осилення внеску профсп1лок у забезпеченн'1 г|дно| прац|, 3ахиоту прав
прац|вник|в та демократизац|го в }кра|н|''.

Аля член|в 1!1олод|экно| Ради проводилися сем|нари-навчання та
трен1нги на тему: ''|{рофсп|лков| ц|нност| та роль | головн| завдання
профсп|лки на п|дприемств1''; ''Ёконом|чн| п|двалини кризових явищ у
сутасн|й 9кра!н|'';''1!1отивац|я профсп|лкового членства та молод|жна
пол|тика в профсп|лках'';''|{сихолог!чн| аспекти ведення переговор|в'';
''Ф|нансова безпекатазаху|ст банк|вських вклад|в в !кра|н|''. ,{ля проведення
сем|нар|в з€ш1уч€!лися представники !нституту соц|ального партнерства,
Федерац|| профсп|лок }кра!ни, Академ|| прац|, соц|альних в1дносин 1

туризму; прац!вники апарату |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку 9кра!ни.
Ф|нансув ання заход|в

ком1тетом
орган1зац1и.

|!рофсп|лки зё

Р|тшенням |{резид|| 1$( профсп|лки 6 представник1в \4олод|жно[ ради
вкл}очено до ск.т1аду 1-{ентрального ком|тету |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку
}кра|ни.

1нформац|я про д|яльн|сть 1!1олод|жно| ради висв|тлтовалаоя на
оф1ц1йному веб-порта_гт! Федерац|| профсп|лок !кра}ни та на 1шпальтах газет

йолод|жно| ради зд|йснтовалося 1_{ентральним
дольово| уиаст| Фб'сднаних профсп|лкових

''[{рофсп|лков| в|ст|'' та''|[отптовий в!сник''.



Ра )к€|г|ь профсп|лковими орган|зац|ями (орган|зац|йними ланками)
|{рофсп!лки недостатньо прид|ляеться увага робот| з молоддто. Ао цього часу
в б|льтцост| профсп|лкових орган1зац|й ус|х р|вн|в в!дсутн| молод|>кн\ ради
(ком|с||), що уск,1адн}ое роботу 1!1олод|экно| ради |{рофсп|лки. Б кошториоах
профсп|лкових орган|зац|й ус|х р|вн!в не передбачено котшт1в на роботу з
молодд!о. Ёедостатньо активно проводиться робота |з з€|"пучення молодих
профсп|лкових актив|ст|в до роботи у виборних профсп!лкових органах.

3 мето}о реал|зац|| молод|тсно| пол!тики в |{рофсп|лц| необх|дно
продов)}(ити роботу з| створення молод|)кних рад (ком|с|й) в орган1зац|ях
|{рофсп|лки вс|х р|вн!в; з.}лу{ати молодь до складу виборних орган|в
орган|зац!й |!рофсп|л_ки; орган|зовувати та проводити галузев| форуми,
3льоти, конференц|| сере$'молод|.

!нформац1йна д!яльн!сть щ{ |{рофсп|лки спрямовувы1ась на
оперативне |нформування член1в профсп|лки про роботу виборних
профсп!лкових орган|в, доведенн'1 до
проблемних питань та 1плях|в !х вир!1]]ення'
|м1д>ку профсп|лки.

[оловними напрямками в 1нформац|йн\й д|яльност| с сп|впраця з
галузевими та профсп1лковими
висв|тлтова]1ися вахслив| заходи
орган!зац|йних ланок на оф!ц|йному веб-портал1 Федерац|| профсп|лок
9кра|ни, на 1шп€!.пьтах г€вет: ''|[рофсп|лков| в1ст|'' та ''|{отптовий в|сник'', на
стор|нках журналу''Фхорона прац1''.

у 2о|4 роц| розпоч€ш1ася робота з розробки власного сайту |[рофсп|лки,
але через ф|нансов| труднощ| робота 6улаприпинена.

|{рофсп|лков| орган|зац|| (орган|зац|йн| ланки) |{рофсп|лки
забезпечува]\ися необх|дними йатер!алами | нормативно-правовими
документами. |{останови, лу1сти для опрац}овання та ознайомлення
ъ{адсу1лалися електронно}о по1пто}о. Блектронн| адреси матоть вс|
профсп|лков| орган1зац!| (орган1зац|йн1 ланки) |[рофсп|л*й. в"..'|док такого
виА! |нформування документооб!г зб|льтпився в к|лька раз|в.

Ёа жаль, жодна з орган|зац|йних ланок |{рофсп|лки не представлена в
1нтернет-мере>к|, не ма}оть власних стор|нок в соц|альних мере)ках' наявн|сть
яких дозволила 6 донести |нформац|то до ко}кного члена профсп|лки,
п|двищити дов|ру до д|яльност| виборних профсп|лкових орган|в,
с ф ормув ати лозитивний |м|дхс орган|зац||.

Бажливо}о складовоЁ частино!о д|яльност1 |щ |{рофсп|лки протягом
зв|тного пер|оду 6ула участь у колективних д!ях на захист соц!ально-
економ1чних прав та !нтерес!в трудящих' сол!дарна взаемод!я член!в
профсп1лки щодо впровадження важливих та мастптабних реформ:
податково1, пенс|йно|, осв!тньо|, медично|; [рудового кодексу' [енерально|
угоди та багатьох' не мен1ц важливих, соц|ально направлених законопроект|в
}кра!ни.

9лени |{рофсп|лки бра;ти г{асть у всеукра|нських акц1ях протесту з
п|кетуванням 1{аб1нету 1!1!н|стр!в 9кра!ни, Берховно| Ради }кра!ни 3 нагоди

в|дома тпироко| щомадськост|
формування сусп1льно| думки та

засобами |нформац||. €истемно
| под|] у житт| |{рофсп|лки та |1



Бсесв|тнього дня д|й за г!дну прац}о, Р1|жнародного дня боротьби з б|дн!отго,

у зв'язку з прийняттям антисоц|апьних р|тшень 9рядом кра|ни, проти урядово?
пол|тики п|двищення ц|н на г€}з для населення | тариф|в на комунальн1
послуги; про п|дтримку соц|альних законопроект|в щодо: |ндекоац||
гро1шових доход|в населенн'{, зни)кенн'{ р|вня оподаткування пенс|й, зняття
обмехсень на виплату повно] пенс|] прац}о}очим пенс|онерам, зде1певлення
ц|ни на природний г€в для населення, в|дновленття за рахунок котпт|в
соц|ального страхуванн'1 часткового ф|нансування л|тнього о3доровлення
д|тей, санаторного л1кування прац|вник|в, перелус|м зайнятих у тшк|дливих |

важких умовах прац1, на п|дтримку профсп|лкових вимог до проекту
{ерэкбтод>кету-20|7 .

&1олодь ||рофсп|лкй'брала участь у флеш:-моб| на тему: ''|{рофсп|лки _
за г|дне життя для молод|! 1!1олод| потр!бне пер1пе робоне м|сце!''.

9лени |!рофсп|лки висловлк)вш1и сол|дарну п|дтримку укра|нським
1пахтарям та медикам.

9 зв|тний пер|од в на1пе }киття ув|йгпло нове слово - Ато. 1прац|вники
на1пих п!дприемств' члени профсп!лки, як| поповнили ряди 3бройних сил,
перекон€ш1ися в тому' що в профсп|лц| готов! !х п|дтримувати не т|льки
мор€}льно, а й матер1ально. €п|льними зусиллями профсп|лкових орган|зац|й
(орган|зац|йних ланок) |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку з адм|н1страц|ями
п|дприемств галуз! посща)кд€}лим 1з .{онецько| та -}1угансько| областей
надава]|ася цман|тарна допомога у вигляд| продукт|в харнування' одягу та
взуття, господарських товар|в, медичних препарат|в, канцтовар|в, побутово|
техн|ки, захисних масок, рад|останц|й, примус|в та ]нгшого обладнання.

1щ |[рофсп|лки прац!вник1в зв'язку 9кра|ни було укладено
Р1еморандум про сп|впрацто з [ромадсько}о орган|зац|ето ''Б|тер Ёад|! 1

.[{тобов|'' про надання прац|вникай, як| проживатоть | працтоготь в зон|
бойових д|й ,.{онецько| | .[[угансько| областей 7 т. цман1тарно| допомоги в|д
норвезько| благод|йно] м|с|| у вигляд| одяц та взуття.

1\{}лснародна

удоскон€ш!ення.
робота |щ |[рофсп|лки потребус значного

|!|сля анекс|| 1{риму |{рофсп|лка фактинно лрили\\ила оф1ц|йн|
стосунки з 1!1|экнародним об'еднанням профсп|лок прац|вник|в зв'язку кра|н
снд 1 |{рофсп|лкото прац|вник|в зв'язку Рос||.

у травн| 201,7 року |{рофсп|лкото п|дписано Р1еморандум про
сп|впрацто з |!рофсп|лкото !Ратл|вник!в зв'язку Б|лорус|?.

|[ротягом 20|2-20|7 рок1в представники |!рофсп|лки прац|вник|в
зв'язку 9кра!ни бра;ти активну участь у м!экнародних осв|тн|х проектах:
''Р1ед|ац|я в сфер| трудових правов|дносин'', у ,{ансько-укра{нському
навч€ш1ьному проект| ''|{осиленн'{ внеску профсп|лок у забезпечення г|дно?
прац| та демократизац}о в }кра|н|'' та 1!1|жнародному молод|жному
профсп|лковому осв|тньому форум|''твмп-2017. |[рацето €дина Р1олодь
|{рофсп1лок'' у Р1|нську.

}м1!экнародна д!яльн]сть дас можлив]сть вивчати практику д|яльност|
шрофсп|лок за кордоном, проан,ш1|зувати позитивн| | негативн| насл!дки



реформування галуз|, а головне _ вивчити досв|д роботи колег в ринкових
умовах. 1|сн| м|экнародн1 зв'язки дозволять натц|й |[рофсп!лц| отримувати
оол!дарну п|дтримку в|д профсп|лок зв'язку за кордоном при вир|тшенн|
колективних трудових спор|в з }рядом 9кра!ни.

Бокливе значення {( 1!рофсп1лки прид1ляв 3аходам морального та
заохочення профсп|лкових прац|вник|в | активу.

} зв|тному пер|од| за клопотанням орган|зац|йних ланок |{рофсп|лки за
особистий внесок у розвиток профсп|лкового руху, у 3ахист прав та |нтерес1в

3']зд з€вначас, _що незважа}очи на значн| зусил[|я 1_{ентрального
ком|тету, профсп|лкових'' орган|зац|й |{рофсп|лки не в повному обсяз1

реал|зован| завдання, поставлен! у 3'!здом |[рофсп|лки щодо зростання
чисельност|, залучення працк)к)чих до профсп!лкового членства, навчання
профактиву та профкадр|в, п|дготовку кадрового резерву' п|двищення
виконавсько| дисципл1ни, посиленн'{ |нформац|йно| роботи. Биконавська
дисципл|на окремих кер|вник|в профсп|лкових орган|зац|й знаходиться на
низькому р1вн1 1 не в1дпов1да€ вимогам часу.

3']зд наголо1шуе на недол|ках в робот! щодо ф|нансового 3м1цнення
|{рофсп|лки та з€вначае' що т|льки орган|зована | ф|нансово спроможна
профсп!лка здатна в|дстотовати права та гарант|| сво!х сп|лчан в сучасних
умовах, подолання насл|дк|в ф|нансово-економ|чно] кризи.

Биходяни з вищевикладеного, !1 3'!зд |{рофсп!лки прац|вник|в зв'язку
}кра|ни

постАЁФБ-|!{,€:

1. Роботу (ентрального ком1тету |[рофсп|лки прац|вник|в зв'язку
}кра|ни за пер|од з травня 201л2 року по листопад 20\7 року визнати
задов|льното.

2. 3в|т !{онтрольно - рев|з|йно] ком|с|] |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку
9кра|ни про робоц за пер|од з травня 2012 року цо листопад 2017 року
затвердити.

з. 3атвердити |{рограму д|й |{рофес|йно] сп|лки прац1вник|в зв'язку
9кра|ни на20|7 _2022 роки (додаеться).

,{орунити !енщальтому ком|тету |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку
!кра!ни, виходячи |з поточно| ситуац||, вносити до |{рограми в|дпов1дн!
зм1ни.

4. |1рофсп|лковим орган|зац|ям (орган|зац|йним ланкам) галузево|
профсп|лки' скеровувати сво}о д]яльн|сть на:

- безумовне виконання норм €татуту та прийнятих р|:пень виборних
орган|в профсп|лки, зм|цнення внутр|ш:ньосп|лково| дисцилл|ни, зм|цнення
профсп|лково| сол|дарност| | едност|;



- под€|]-1ь\лий розвиток демократичних засад у д|яльност| профсп|лки,
колег|альност|, гласност| та прозорост| в робот| виборних профсп|лкових
орган|в вс|х р|вн1в;

- забезпечення активно| уласт| рядових член|в профсп|лки у д|яльност|
первинних орган|зац|й профсп1лки;

- удоскон€!пення фор* | метод!в орган|зац|йно] роботи д]ш{ створення
позитивного !м!дэку профсп1лки, узаг€!"льнення | поплирення кращого досв1ду
роботи;

- забезпечення ефективно| роботи виборних профсп|лкових орган!в,
п|двищення рол|'первинних орган|зац|й профсп!лки, актив|зац|я !х унаст| у
Б сеукра!нському огляд| на кращу первинну профсп!лкову орган|зац|то ;

- сприяння росту *исельност| член|в профсп|лки 1ш]ш1хом реал1зац||
заход|в щодо мотивац|| профсп|лкового членства;

- н,}ле}кний соц|альний захист профсп|лкових прац|вник|в, посилення
правових та соц|альних гарант|й захищеност| профактиву;

- п!двищення профес|онал!зму профсп|лкових прац|вник|в,
запровадженн'{ механ1зм1в' спрямованих на омолодт{ення складу кер|вних
профсп|лкових прац1вник1в, створення д|свого резерву кадр|в.

5. [оруиити |!резид|? !ентр€]льного ком|тету |!рофсп|лки прац|вник|в
зв'язку }кра}ни до 30 ф}дня 2017 роч узаг€}льнити критинн| заува>кення |

пропозиц!|, висловлен| г{асниками у1 3'!зду |!рофсп|лки та розробити
заходи щодо |х реал!зац||.

6. |{рофсп|лковим орган|зац|ям (орган!зац|йним ланкам) |{рофсп|лки
прац|вник|в зв'язку 9кра!ни у сво!й робот| керуватись | виконувати р|тшенняу| 3'!зду |[рофсп|лки прац|вник|в зв'язку }кра!ни, у11 з'!зду Федерац||
профсп|лок 9кра}ни та довести !х до в|дома ус1х нлен|в профсп|лки.

[оловугочий на \/| 3''пзд1 11рофсп!лки

ц/прац|вник|в зв'язку }кра!ни 1.0.€вдокимова



!оёапок
ёо постпановш |4 3'[з0у [1рофсп!лкш
прац!вншк!в зв'я3ку |кра[нш
в1ё 10'11.2017 року!хгс 6з-2

пРогРАмА дй
пРоФп,спйно! сп1лки пРАц1вник|в зв'язку укРА!ни

(2017-2022 рокп)

Бступ
||рофес|йна сп|пка прац|вник!в зв''язку 9кра{ни для досягнення

основно| мети - зд|йснення представництва та захисту трудових, соц|ально-
економ|чних прав та |нтерес|в сп|лнан, використовуватиме р|зноман|тн1
форми та методи роботи ! забезпечуватиме сво1о д|яльн1сть на принципах
едност|, сол|дарно| п|дтримки профсп|лкових д|й, конструктивност|, взаемно]
поваги' по1шуку компром|сних р1тпень, пр|оритету узгоджув€!"льних процедур,
обов'язковост| дотримання досягнутих домовленостей та в|дпов1дальност| за
виконанн я прийнятих зобов' язань.

Б1дпов|дно до €татуту [{рофсп|лки прац|вник!в зв'язку 9кра!ни, на
п1дстав1 прав ! повноважень' визначених 3аконом }кра|ни ''|{ро профес|йн|
сп|лки, !х права та гарант|| д|яльност|'', врахову1они соц|ально-економ|чн]
умови' що ск.т1ада1оться в 9кра!н1 в ц|лому та в галуз| зв'язку зокрема,
[{рофсп!лка прац|вник|в зв'язку }кра!ни у 20|7 2022 роках
зооередх(уватиме сво}о д1яльн|сть на визначених у1 3'!здом
пр|оритетних напрямах:

таких

Розд1л 1. 3ахист трудових'
член1в профсп!лки, зд1йснення
законодавства про працк)'
зайцятост!

соц!ально_економ!чних прав та !нтерес!в
громадського контролю за додерж(анням
сприяння забезпеченн!о продуктивно!

з мето}о п|двищення правового та соц|ального захисту прац|вник|в
галуз| зв'язку, |{рофсп|лка домагатиметься:

- реал|зац|| у повному обсяз| трудових та соц|ально-економ|чних прав'
|нтерес|в член|в |{рофсп|лки, визначених законами;

- надання безоплатно| правово| допомоги членам |{рофсп|лки
(консультац||, складанн'{ заяв' скарг, тощо) та представлення !} !нтерес|в у
судах, |нцлих органах дер)кавно| влади й м|сцевого самоврядування;

- в|дстотовання законних прав та 1нтерес]в член!в |{рофсп|лки щодо
дотримання роботодавцем гарант|й у сфер| режиму, оплати та нормування
прац|, передбанених трудовим законодавством, [алузевими угодами 1

колективними договорами; слрияння використанн}о колективних трудових
спор1в як ефективного механ|зму захисц прав та |нтерес|в прац|вник|в;



- своечасного усунення виявлених поруш1ень трудового законодавства,
недопущення обмежень трудових прав та |нтерес|в член|в |{рофсп|лки;

- забезпечення захисту член|в |{рофсп|лки в|д незаконного зв|льнення'
поновлення 1х пору1шених прав;

- забезпечення повно? та продуктивно| зайнятост] прац|вник|в,
недопущення необгрунтованого скорочення чисельност! або штату
прац|вник|в - член|в |{рофсп|лки;

- недоп}1{ення на п|дприемствах галуз| зв'язку ''прихованого
безроб|ття'': приму1шенн'{ прац|вник!в до переходу на роботу на умовах
неповного робоного часу та ъ|адання прац|вникам виму1пених в|дпусток бе5
з б ере>кення зароб|тно| -плати ;

- б1льтш ефективног6 застосування права профсп|лок щодо забезпечення
захисту прац|вник|в в|д безроб1ття та його насл|дк|в 1шляхом внесення
в1дпов|дних пропозиц|й органам державно| влади, органам м1оцевого
самоврядування, роботодавцям.

Розд!л 2. 3ахист член|в [1рофсп!лки у сфер1 оплати прац!,
забезпечення г1дно[ оплати прац! член!в [1рофсп!лки

3 мето1о забезпечення реал|зац!| | захисту конституц|йного права
прац1вник!в на г1дну оплату прац| та достойний р|вень )киття |{рофсп|лка
домагатиметься:

прац! прац!вник|в- с||р|4яти вдоскон€}леннк) умов оплати
- посилення впливу первинних

профсп|лкового активу на ефективний захист права член|в |{рофсп|лки на
г|дну оплату !х прац| | п1двищення якост| !х життя;

- забезпечення д|евого контрблто за своечасно1о та в повному обсяз|
виплато}о зароб|тно| плати на п|дприсмствах гащз! зв'язку, за дотриманням
норм щодо пер1почерговост| !]' виплати на умовах | в строки' передбачен!
чинним законодавством, [алузевими угодами та колективними договорами;

- слрияти забезпеченн}о щор|нного зб|льтпення частки прац|вник!в, як|
отриму}оть зароб|тну плату вищу за розм|р трьох про)киткових м|н|мум1в;

- проведення анал|зу ! оц!нки стану реал|зац|| законодавства з питань
оплати прац|, внесення пропозиц|й щодо його удоскон€|"лення.- своечасне |нформування стор|н соц1ального д|алогу про випадки
пору1шення законодавства на п|дприемствах галуз| зв'язку для вжиття
в|дпов|дних заход1в.

Розд!л 3. Б1дстоповання прав член1в [1рофсп1лки на налеэхсн! та
безпечн1 умови прац1

,{ля покращення умов прац|, забезпечення н€ш1е)!(них та безпечних умов
прац|, охорони прац| та здоров'я прац|вник|в |!рофсп|лка домагатиметься:

профсп|лкових
галуз| зв'язку;

орган|зац|й,

- реал!зац!| пр!оритет|в дер)кавно] пол|тики у сфер| охорони прац|;



- зд|йсненн'{ щомадського контрол}о за додер)|(анням роботодавцями
законодавства про охорону прац|, створенням безпечних ! нетшк|дливих умов
прац|, н€!_]-1е)кних виробничих та сан|тарно-побутових умов, забезпеченням
прац|вник|в спецодягом, спецвзуттям'. |нш:ими заоо6ами |ндив|дуального
захисту, виконанням в|дпов|дних прощам та зобов'язань в|дпов|дно до
[алузевих угод та колективних договор|в з цих питань;

- виконання роботодавцем вимог законодавства щодо ф|нансування
витрат на охорону прац| на п|дприсмствах галуз! зв'язку;

- зд|йснення комплексних заход|в, спрямованих на усунення тпк|дливих
| небезпечних фактор|в виробнитого середовища;

_ ведення мон|т_оринц стану охорони прац!, випадк|в виробниного
травматизму та профес|йн}тх захвор}овань на п|дприемствах галуз| зв'язку;

- представленн'{ |нтерес|в член|в |{рофсп|лки п|д час розгляду заяв |

трудових конфл|кт|в з питань охорони прац| та вир|тпення питання щодо
в|дтшкодування в повному обсяз| |цкоди, запод|яно| прац!вников| кал|цтвом
або ]нтшим у]пкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових
обов'язк|в, зг|дно з чинним законодавством;

_ вивчення' узага]1ьнення й потширенн'1 досв|ду роботи в сфер| охорони
прац| кращих п|дприемств г€штуз| зв'язку.

Розд1л 4. €оц[ально-культурний та духовний розвиток !нтерес!в
член1в 11рофсп!лки та |1н1х с1мей, сприяння молод1

3 метото забезпечення реал|зац!| дерх<авних прощам 3 питань культури,
осв|ти, спорту, в|дпонинку та оздоровленн'{ член|в ||рофсп|лки та !хн|х с|мей,
соц|ального становленн'{ молод| |{рофсп|лка домагатиметься :

- в|дновлення 3а рахунок коЁт|в соц1ального сщахування часткового
ф|нансування л|кування застрахованих ос]б | член|в !}н|х с|мей у санаторно-
курортних закладах, санатор|ях-проф|лактор1ях та оздоровлення д|тей;

- спри'{ння функц1онуванн}о мерех<| дитячих оздоровчих заклад|в,
проведеннто с|мейного в|дпочинку та л|куваннто член|в |{рофсп|лки та ]хн|х
с1меи;

- сприяння забезпеченнто соц!ально-культурних, духовних, осв|тн|х
пощеб та |нтерес|в член1в ||рофсп|лки, ]хн|х с|мей, створення умов для
занять народно}о творч1ст}о;

- сприяння розвитку ф|зкультурно-спортивного руху в 9кра|н|,
зштучення до систематичних занять р|зними формами ф|зинно| культури та
масового спорту член!в |!рофсп!лки та |хн|х с|мей;

- проведення оздоровчих | спортивно_масових заход|в, конкурс|в
аматорського мистецтва, профес|йно| майстерност|, худох<ньо|
самод|яльност|, огляд]в на кращу орган|зац|то оздоровлення | в|дпонинку
д!тей та |нтших заход|в;

- забезпеченн'1 через [алузев1
котпт|в

угоди | колективн| договори
перерахування роботодавцями профсп|лковим орган|зац|ям на



розвиток д}/ховних |нтерес|в, пропаганду здорового способу життя,
спортивну | культурно_масову роботу та оздоровлення член|в |{рофсп|лки;

- надання допомоги у працевла1штуванн| молодих спец|ал|ст|в;
- зштучення молод| до членства в |{рофсп|лц| та унаст! в робот|

виборних профсп|лкових орган|в уо|х р|вн|в, орган|зац!| й координац||
навчання, п|двищення кв€}г!1ф|кац|! молодих профсп|лкових кадр|в та активу;

- зд|йсненн'1 контролто за додер)канням законодавства про прац}о при
наданн! пер1цого робоного м!сця.

Розд!л 5. 0рган1зац1йне та ф!нансове зм!цнення, !нформац!йне
забезпечення

3 мето1о забезпечення едност! д1й |{рофсп|лки та || орган|зац|йних
ланок' орган|зац|йного та ф|нансового зм|цнення' посилення мотивац||
профоп1лкового членства та |нформац|йного забезпечення |{рофсп1лка
домагатиметься:

- зм|цнення профсп|лково| сол|дарност1 1 едност|;
- забезпечення внутр|тшньосп|лково] дисципл|ни, ш!двищення

ефективност| виконання р|тпень виборних профсп|лкових орган1в,
додер)кання вимог €татуту;

- створення д|евого резерву виборних профсп|лкових- створення д1евого резерву на посади ви0орних профсп1лкових
зник|в вс|х р|вн|в;
- удоскон€!]1ення ф'р* | метод|в орган|зац|йно] роботи, узаг€}льнення 1

прац|вник|в вс|х р|вн|в;

по1ширення кращого досв|ду роботи;
- п!двищення престю1шост| роботи в |!рофсп|лц|, надан\тя додаткових

п|льг | соц|альних гарант|й профсп|лковим прац|вникам, запровад)кення
д1евих механ]зм|в захисту та п|дтрийки ветеран|в профсп|лкового руху.

- зд|йснення оптим!зац|] сщуктурно| побудови профсп|лки;
- сприяння зб|льтшеннто чисельност| член|в |{рофсп|лки 1шляхом

залучення до профсп|лкового членства прац|вник|в 1з транснац|ональних
телекомун|кац|йних компан|й, надання практично] орган|зац|йно] та правово|
допомоги у створенн| первинних профсп|лкових орган1зац|й |{рофсп1лки;

- фор'ування едино] ф|нансово| пол|тики |{рофсп|лки, дотримання
порядку сплати 1

використання' в}киття
питань ф|нансового

розпод|лу членських внеск|в та ефективного
дисципл1ни

1х

5заход|в щодо п|двищення виконавчо|
забезпечення статутно? д|яльност! |[рофсп|лки'

персон€шьно] в|дпов|дальност| кер|вник|в орган|зац|йних ланок |{рофсп|лки

- з€}лу{ення додаткових джерел поповнення профсп|лкових бтоджет|в
для виконання статутних зобов'язань щодо соц|ального захисту член|в
|[рофсп|лки;

вс|х р|вн|в за виконанн'! р|тшень 3'!зду та €татуту |{рофсп|лки;

- зд1иснення центр€}л1зац11 ко1шт1в первинних
орган|зац|й, запровад)кенн'{ практики переведення !х
обслуговування;

профсп|лкових

ф|нансове



- орган|зац|я навчання (п|двищення квал!ф|кац|?) бухгалтер!в,
скарбник|в, гол|в ! член|в контрольно-рев|з!йних ком|с|й орган!зац1й
|{рофсп|лки;

- створення Фонду сол1дарно| п|дтримки д1й |{рофсп]лки прац!вник!в
зв'язку }кра|ни;

- посилення роз'ясн}ов€ш!ьно| роботи щодо д|яльност| |{рофсп|лки по
захисту ]1 член|в' своечасне |нформування |х про прийнят| р|тшення через
сунасн| |нформац|йн| мере>к|, центральн|, м|сцев!, галузев! та профсп|лков|
засо6и масово| |нформац|[, телебанення' рад!о.

Розд1л б. Р[!яснародне сп!вроб1тництво

3 метото п|двищення м|х<народного |м|дхсу |{рофсп|лки д.т1я посилення
захисту соц|ально-економ|чних прав та !нтерес|в член!в |{рофсп|лки,
|{ро фсп|лка домагатиметься :

- зм|цнення | розтширення м|х<народних профсп|лкових зв'язк|в, б|льтп
1широкого використанн'{ досв|ду м|жнародного профсп1лкового руху в

д|яльност| |{рофсп|лки;
- |нтеграц|| до м|хснародного профсп|лкового руху, н,}лагодження

м|хснародних зв'язк|в та сп|впрац| з профсп|лковими орган|зац|ями в сфер!
надання |нформац|йних, телекомун|кац!йних та по1штових послуг заруб|;кних
кра?н та використанн'{ мо)кливостей членства в м!экнародних орган|зац|ях для
захисту прав член|в |!рофсп!лки;

- участь у м|х<народних прощамах, проектах' спрямованих на розвиток
демократ|! та профсп|лкового руху.


