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3аслухавгпи та обтоворившли !нформац1| голови цк [{рофсп!лки
прац1вник1в зв'язку )/кра|ни €тародуба м.м., гол1в Фб'сднаних
профсп|лкових орган1зац1й пАт <}кртелеком)>' (онцерну РРт, дп
<}кра|нський дерх{авний центр рад1онастот)) про соц|альний д|алог та стан
соц|ального партнерства в галуз| зв'язку та 1нформатизац11, 9 |[ленум 1-{(
[1рофсп1лки прац|вник|в зв'язку 9кра|ни зазначас' що соц|альне партнерство
зд1йснгосться в!дпов1дно до 3акону }кра|ни *|{ро соц|альний д1алог в
!кра|н1> на засадах та принципах соц1ального д|алогу щодо визначення та
зближення позиц|й, досягнення сп1льних домовленостей та прийняття
)'згод}кених р1:шень стор|н з питань регул!овання трудових, соц1альних та
економ!чних в|дносин.
!,ля забезпечення п|двищення рол1 та д|свост1 соц|ального д1алогу на
галузевому та локы1ьному р|внях щодо регул!овання трудових' соц|альних,
економ1чних в1дносин та г|окращення р|вня 1 якост! життя прац|вник1в галуз|
зв'язку та 1нформатизац1|, |х соц1ально| стаб|льност1,
|{ленум цк
|1рофсп1лки прац1вник|в зв'язку !кра|ни

у

постАнФБ-||9€:

1.

Бважати основним пр1оритетним завданням

профсп1лкових

орган|заш1й (орган|зац|йних'ланок) |[рофсп|лки прац|вник|в зв'язку }кра|ни
вс1х р|вн|в у соц|ально-партнерських в1дносинах:

-

ф'р*ування соц1ально в1дпов1дально| пол|тики на законодавчо
визначених принципах соц1ального д|алогу в частин| захисту трудових'

соц|ально-економ|чних прав та 1нтерес!в прац|вник1в;
- узгод}кення та збалансованост1 1нтерес|в стор1н соц|ального д|алогу
щодо сприяння забезпечення шовно| занятост1, шокращення умов прац|,
стаб]льного зростання зар^об1тно| плати, орган|зац1| унаст1 прац|вник1в-член!в
[1рофсп|лки в управл1нн| п1дприсмствами, досягненнто соц1ально] злагоди в
трудових колективах;

- зм1цнення корпоративно| сдност1, д1свого сприяння розвитку

галуз1

зв'язку та 1нформатизац1|.'
2' (ер!вникам профсп1лкових орган1зац|й (орган|зац|йних ланок)
|1рофсп!лки прац1вник1в зв'язку }кра|ни вс1х р|вн|в:
2.|' з мето}о покращення ф|нансово-економ|чного стану п1дприсмств,
установ' орган1зац1й галуз1 зв'язку та 1нформатизац||, виконання планових

завдань, забезпечення належного соц1ального захисту
скеровувати д1яльн1сть профсп|лкових орган|зац|й

на

працго}очих'

забезпечення

в

трудо вих колективах здорового морально-психолог|чного кл!мату, зм|цнення
кор порати вно{ сдност!.
2.2. Актив|зувати координац|то д|яльност| профсп|лкових орган1зац1й у
в1дстогованн| трулових, соц|ально-економ|чних прав та |нтерес|в прац1вник1в
галуз! з метого забезпечення г1дно| прац|, продуктивно| зайнятост1, високого
та свосчасного р!вня оплати прац|.

2.3' €восчасно розглядати стан виконання [алузевих угод' колективних
договор|в на сп|льних зас|даннях стор1н соц|ального д1алогу з мето}о
посилення в|дпов1дальност| за нале)кне виконання взятих на себе взасмних

зобов'язань.
2.4' |{родовх<ити надавати членам профсп|лки необх1дну правову
допомогу, забезпечувати на м1сцях д|евий громадський контроль за
дотриманням трудових прав та соц1ально-економ|чних гарант|й прац1вник!в в
умовах реформування галуз1 та оперативно реагувати на факти |х пору1пень.
2'5. Активн|гше залучати до роботи в профсп1лках, |х виборних органах
молодь з числа актив|ст1в.
3. {орунити |1резид1|
|{рофсп1лки прац|вник|в зв'язку }кра|ни
звернутися до соц|альних партнер|в щодо сприяння висв|тлення на пост1йн]й
основ| у галузевих 3й1' на корпоративних сайтах п!дприсмств |нформац1| про
стан розвитку соц|ального партнерства та оц|нки виконання лрийнятих
зобов'язань з основних напрямк1в д!яльност|, про актуальн| | проблемн1
питання у робот! галузево| 1-{рофсп1лки' д|] [{рофсп1лки прац1вникБ зв'язку
!кра|ни щодо захисту трудових та соц1ально-економ1чних прав та |нтерес|в
член1в профсп|лки.
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4.

1{онтроль

за виконанням постанови покласти на

[1рофсп1лки прац1вник|в зв'язку }кра|ни.
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