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м. (и1в п-2-|

|7ро захшстп тпру0овшх прав прац!внъск!в
[{онцерну РР| в улсовах впроваёэюення
в |кр а|н! цосфр о в о а о тп е л ер аё ! олоо вл е ння

|{резид|я 1$( |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку }кра|ни зсвначас, що у
2006 роц! в ){енев| в|дбулася Рег|ональна конференц|я рад|озв'язку з
планування цифрово| наземно| рад|омовно| слу>кби в Район| 1 та в 1сламськ|й
Республ|ц| 1ран в смугах частот \74-2з0 Р1[ц та 470-862 }и1[ц. 9 конференц|?
взяли г{асть г{редставники 104 кра?н св|ту. 9часники конференц|| п|дписали
Рег|ональну угоду з питань планування цифрово? наземно| рад|омовно|
слух<би. 3г|дно ц|е| угоди, }кра!на мас перейти в|д аналогового до цифрового
телерад!омовлення.

Б|дпов|дно до [!лану заход|в тдодо впровадження в !кра!н1 цифрового
телерад|омовлення, затверд)кеного розпоряд}т(енням 1{аб1нету &1|н|стр|в
9кра!ни в|д26.10.2016 року )\э 788-р, остаточний перех|д в|д ан€штогового до
цифрового телебаченн'т мае в|дбутися в|дпов|дно до |{орядку поетапного
в|дклтонення ан€ш1огового телерад|омовлення. |{останово1о |{аб1нету
й|н|стр|в }кра!ни в\д |9.07.2о|7 р. }Ф 563 ''|{ро внесення зм|ни до розд|лу 1

|[лану використання рад|онастотного ресурсу !кра|ни'' _ строком
припинення використання рад|отехнолог|] визначено - 30 березня 2018 року.

|{ерех|д на нов|тн| технолог|| при впровадженн| цифрового
телерад|омовлення мо}(е призвести до зм|ни орган|зац|йно| сщуктури
1{онцерну рад|омовлення, рад|озв'я3ку та телебанення, |, як насл|док, до
маоового скорочення та вив|льнення прац|вник|в - член|в |{рофсп|лки.

26 6ерезня 201,8 року в|дбулася ъ|Фада у кер|вництва .{ер>кспецзв'язку
за г{астто представник!в 1(онцерну РРт та член1в |{резид|| |{рофес1йно|
сп|лки прац|вник|в зв'язку 9кра|ни п|д час яко| розглянуто питання щодо
зберех<ення кадрового потенц|алу прац1вник|в 1{онцерну рад|омовлення,
рад|озв'язку та телебачення в умовах в|дклтонення ан€ш1огового
телерад|омовлення.

3 метото захисту трудових прав прац|вник|в 1(онцерну рад|омовлення,
рад|озв'язку та телебачення член|в |{рофсп|лки, як| будуть п|длягати



вив1льненнк)' врахову}очи результати ътаради за участ1о представник|в
Адм|н|сщац|| {ерт<спецзв'язку' 1{онцерну РР| та |{рофсп|лки прац|вник|в
зв'язку }кра|ни, |[резид|я {( |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку }кра!ни

постАновлА€:

1. [олов| Фб'еднано? профсп|лково] орган|зац|| 1{онцерну РР1 1{еголто
А.А.:

1.1. Разом з адм|н!страц|сто п|дприсмства' з метото збере>кення д|тоиого
виробнииого потёнц|алу, лрийняти р|тшення щодо :

- припинення прийому на роботу у'ф1л1| (дирекц|то) 1(онцерну РР1
нових прац|вник|в;

- скорочення в перш!у чергу вакантних посад;
- у раз1 зв|льнення прац|вник|в за власним бах<анням у ф|л|ях (дирекц1!)

1{онцерну РР1 опрацьовувати г|итання щодо викл}очення у 1птатному розпис|
посад, що займали так| прац|вники;

- удоскон€!_г{ення орган|зац|йно| структури управл|ння п|дприемством.
|.2.{|осилити контроль 3а дощиманням вимог чинного законодавотва з

питань прац| та зайнятост|, [алузево| угоди м|ж Адм|н|страц|ето {ерэкавно|
служби спец|ального зв'язку та захисту |нформац1| !кра|ни 1 |{рофсп|лкото
прац|вник|в зв'язку }кра!ни на 2017 _ 2019 роки та своечасно реагувати на
пору1цення трудових прав член|в [[рофсп1лки.

1.3. Бимагати припинення чи скасування р|тпень роботодавця, що
суперечать законодавству )/кра|ни.

|.4. |{роводити у випадках загрози виникнення трудових спор|в
(конфл|кт|в) зустр|н|, консультац||, переговори з адм|н|страц|сто
п|дприсмства з метото !х запоб|гання.

1.5. 11адавати членам |{рофсп|лки безоплатну правову допомогу та
консультац|| при виникненн| |ндив|ду€|"льних трудових спор|в.

2. 1{онтроль за виконанням постанови покласти на |{резид|то 1к
|{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку !кра|ни.
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1\{.Р!.(тародуб

Ёад1слано: членам [[резид|| _ |4, до сг{рави - 1. Бсього _ 15.


