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[7ро стпан вшконання [алузево| уао0ац лц!эю А1м|н|стпрац!сю
!ерэюавно| слуэюбш спец!ально2о зв'я3ку п'а 3ахцспу
!нфорлоац|[ |кра|нш 1 |7рофес!йною сп]лкою прац!вншк|в
3в'я3ку |кра|нш на 2017-2019 рокш за 2017 р!к

та обговоривтши |нформац|то голови |{рофсп|лки
прац|вник|в зв'язку 9кра!ни €тародуба й.Р1., голови опо 1{онцерну РР1
1!еголя А.я. про стан виконання [алузево| угоди м}к Адм!н|страц|ето
,{ерхсавно| слухсби спец|ального зв'язку та захисту |нформац|| }кра?ни
3аслухавтши

1

|{рофес1йното сп|лко}о прац|вник|в зв'язку 9кра|ни на2017-20|9 роки за201,7
р1к, |{резид|я 1-$ |{рофсп!лки прац|вник|в зв'язку }кра!ни в1дзначае, що
сп|льна робота €тор|н щодо виконання взятих на себе зобов'язань у зв|тному

пер|од| була спрямована на забезпечення виконання ф|нансово-економ|чних

показник|в та соц|ально-економ|чних гарант|й прац|вник|в

га-]1узевих

|{|дприемств' додерт{ання трудового законодавства' забезпечення здорових |
безпечних умов прац!, здорового мор€|-]-|ьно-психолог|чного кл|мату в
трудових колектив ах та !х корпоративно| едност|.
у ц|лому €торонами посилено конщоль за дотриманням чинного
законодавства про прац1о' про оплату прац|.
|{олоя<ення [алузево| угоди на |!|дприсмствах галуз| зв'язку
реал|зутоться через колективн! договори |!|дприемств.
Ё{орми колективних договор|в |{1дприсмств в|дпов|датоть нормам та
г{оло}кенням
[алузево| -угоди. А|тоними колективними договорами
передбанен|
заходи щодо поперед}кення безроб|ття, матер|ального
стимултовання прац|вник|в, соц|ально| захищеност1 та низка додаткових
ш!льг, як| покращу}оть умови прац| соц|альн| питання прац|вник!в
|{|дприемств.
Биконання зобов'язань [алузево| угоди за зв|тний пер|од на
|[|дприсмствах галуз | зв' язку х ар актер изу вались наступними пок€вниками.
|ак, в|дпов|дно до Розд!лу ! <<3агальн! полоясення> _ Адм|н|страц|я
,(ержспецзв'язку та |{рофсп|лка прац|вник|в зв'язку 9кра!ни е соц|альними
партнерами у вир|тшенн| правових, трудових, соц|ально-економ|чних та

!

|нтпих питань прац|вник|в |[!дприемств галуз|, що перебуватоть у сфер1 д1|
€тор|н.
Б|дпов|дно до критер||в оц|нки виконання поло)кень !годи Розд!л 1 -

виконано.

Розд1л 11 <€фера 1 строк д1| )/годи> - виконано.
Розд1л 1|| <<€творення умов для забе3печення стаб1льного ро3витку

вико[!ано.
3а п|дсумками роботи в 20|7 роц| 1{онцерном РР1 отримано чистого
доходу в|д реал|зац|| послуг в сум| 677 м|льйон!в гривень' що б!льпше на 5'2
м|льйона гривеЁь, або на 0'7 в|дсотка пор|вняно з 2016 роком. |{лан
доход|в в|д реал|зац|] послуг виконаний на \03 в|дсотка.
.'}.'ех.ах до бтоджет1в - в|дсутня.
3аборгован|сть
'''
!о дерт<авних ц!льових фонд|в спрямовано 62 м|льйона гривень' що
б1льтпе проти 20|6 року на 2 мтльйона. 3аборгован|сть до |{енс|йного фо"ду
та фонд|в соц|ального страхування _ в|дсутня.
в ц|лому на користь дер)кави в 20|7 роцт сплачено 237 м1льйон1в
гривень. |{итома вага сплачених податкових зобов'язань складае май:ке 30
в|дсотк|в в|д зароблених котпт|в.
1{ер|вництвом разом з первинними профсп|лковими орган|зац|ями опо
1{онцерну РР| рецлярно вносилися зм|ни та доповнення до колективного
договору з питань покращенн'{ соц|альних питань (останн| зм|ни та
доповнення 22 березня поточного року: продов}кення колективного договору
на 2018 р1к).
3а у{аст}о
1{онцерну РРт формувався ф|нансовий план
п|дприсмства та ф1л1й.
Ёа сп|льних нарадах розгляда"]1ися, обговортова]тися | приймалися
узгодх{ен| р|тшення з питань соц|ально-економ|чного розвитку п|дприсмства.
Б той же час' було наголо1шено на тому, що сторонам 9годи необх|дно
б|льтп д|ево спрямувати сво}о д|яльн1сть на створення умов для соц|альноеконом!чного розвитку галуз|, забезпечення стаб|льно| та ефективно| роботи
|{|дприемств, пол|п1шенн'{ !х ф|нансового стану та показник|в якост| надання
послуг.
Розд!.:т |\/ <<3айнят1сть>> _ виконано.
Б умовах перех|дного пер|оду в|д ан€|-г{огового до цифрового мовлення
для запоб|гання зв!льненн}о прац}оточих, зведеннто !х к1лькост| до м|н!муму
;
та пом'як1пення
неспри'1тливих насл|дк|в, в 1(онцерн! РРт заплановано
виконанн'1 наступних заход|в:
- до к!нця року провести основн1 роботи з розбудови нац|онального
цифрового мультиплексу в метровому д|апазон| иаотот;
- надати пропозиц|| щодо корегування поетапного плану вимкнення
аналогового мовлення;
- почина}очи з с|чня 2018 року т|рипинити прийом на роботу у ф1л1|
(дирекц|то) 1{онцерну РР[ нових прац|вник!в;
- для збере:кення прац}о}очих фах1вц1в зд|йснтовати в пер1шу чергу
скороченн'1 вакантних посад;
галуз|>> _

опо

- у раз| зв|льнення прац|вник|в за власним ба>канням у ф|л|ях (дирекц1|)
1{онцерну РР1 опрацьовувати питання щодо викл}очення у 1штатному розпис|
посад, що займали так| прац|вники;
- удоскон€ш1ення орган|зац|йно| структури управл|ння п|дприемством.
Розд1л
<<Фплата прац! та нормування>> _ виконано.
Фплата прац| на |{|дприемствах зд|йснтоеться в|дпов|дно до 3акон|в
}кра!ни <|{ро оплату прац|>>, <|{ро дерхсавн| соц|альн| стандарти та державн|
соц|альн| гарант|[>>, <<|{ро про}итковий м|н|мум>>, 1{одексу закон|в про прац}о
}кра|ни, |нтших законодавчих та нормативно_правових акт|в, [енерально| та

!

ц|е| угод

Б|дпов|дно до дер)кавно| статистично| |нформац|{ середньом1сячна
зароб|тна плата за видамй е*оно'|чно| д1яльност|, а саме у сфер| |нформац1|
телекомун|кац|й за2017 р!к склала - |2029 грн.
3а 20\7 р|к середньом|сячна зароб|тна плата 1штатних прац|вник1в
(онцерну РР1 становила 8891 гривень. 3ростання проти 2016 року на 13
в!дсотк1в. 3аборгован1сть з виплати зароб!тцо[ плати в!дсутня.
3 1 с|чня 2018 року вс|ма ф|л|ями забезпечено перех1д на нов| схеми
посадових оклад|в (тарифних ставок) з урахуванням розм|ру прох<иткового
м|н|муму для працездатно| особи |762 щивень.
Б ц!лому 3 1 с1чня 2018 року забезпечено 3ростання фонду оплати
прац| 3а !птатними розписами на 416 в!дсотк1в.
Розд!л \/| <<)/мови прац1 та в1дпонинку>> _ виконано.

Ре>ким прац| | в|дпонинку на |{|дприемствах встановл}оеться в1дпов|дно
до норм чинного законодавства 9кра|ни. 1ривал|сть робоного часу не
перевиш{уе 40 годин на ти}кдень.
1!ор|нн| в|дпустки прац1вникам |{1дприсмств нада}оться в|дпов|дно до

з урахуванням потреб виробництва та
|нтерес!в прац|вника. |[рац|вникам з ненормованим робоним днем надаеться
додаткова в|дпустка трива.]1|стто до 7 календарних дн|в. ,{одаткова в|дпустка
за роботу |з тпк|дливими | воккими умовами прац1 та за особливий характер
роботи встановл1оеться пропорц|йно фактинно в|дпрацьованому часу
в|дпов|дно до €писку виробництв, роб|т, цех|в, профес|й | посад. }{адання
в1дпусток без зберех<ення зароб|тно] плати провадиться
порядку,
визначеному статтето 84 (одексу закон|в про працто 9кра|ни.
Розд!л \/1| <<Фхорона прац}> - виконано.
Ёа |{|дприемствах пост1йно проводиться в|дпов1дна робота щодо
створення н€ш1ех{них, безпечних | здорових умов прац| в|дттов1дно до вимог
сан|тарно-г|г|сн|чних норм, зд|йснтоеться контроль та прово диться анал|з
стану охорони прац| | пох<еэкно] безпеки об'скт|в зв'язку, орган1зовуеться
навчання, |нструкталс 1 перев|рка знань посадових ос|б | фах1вц|в з охорони
прац|.
|{рац|вники,
робота яких мае особливий характер прац|,
забезпечу}оться спецодягом та ]нтпими засобами |ндив|дуального захисту
в|дпов|дно до норм 1(олективного договору.
3акону 9кра|ни <|{ро в|дпустки>

в

|{!д особливим контролем профсп|лкових орган!зац|й знаходяться
умови прац! прац|вник|в. Аля пол|птпення умов прац| працтоточим'

запоб|гання нещасним випадкам та профзахвор}ованням на п|дприемствах'
орган|зац|ях та установах галуз| зв'язку у 2017 роц| розробля!\иоя 1{омплексн|
заходи з питань охорони прац|.
[х реал|з ац|я дала змогу пол|птпити умови прац| прац|вникам завдяки
з реконструкц|!
реконструкц|| буд|вель та споруд' проведенн}о роб|т
осв|тлення, вентиляц||, опалення, забезпечення прац|вник|в спецодягом'
спецв3уттям, засо бами |ндив|дуального захисту тощо.
'20|1
нещасних випадк|в,
пер1од
року (онцерн1
пов'язаних з виробництвом не було.
Бпродов>к 2017 року проведено навчання та перев1рка знань з питань
охорони прац| 2206 посадових ос|б та прац|вник|в, з яких:
- у спец|ал|зованих навч€штьних 3акладах 9кра|ни-245 чол.;
- у ф!л|ях, п|дприсмствах 1{онцерну РР1_ 1961 чол.
3а умовами прац| атестовано 811 робоиих м|сць, приведено у
_ 1066 робоних
в|дпов|дн|сть до вимог нормативних акт|в з охорони прац|
м|сць.

{,

в

РРт

€таном на 01.01.2018 року засобами

|ндив1дуального |
колективного захисту' спецодягом та спецвзуттям прац1вники ф1л1й'
п|дприсмств (онцерну РРт забезпечен! на 100о^.

в

2017 роц| шроведено медичний огляд 1'798 прац|вник|в, як1 зайнятт на
вах{ких роботах, роботах |з тшк!дливими чи небезпечними умовами прац| або
таких, де е шотреба у профес|йному добор|, щор|нного обов'язкового
медичного огляду ос|б в|ком до 21 року.
[о Ресстру авар!йно небезпечних об'ект|в станом на 01.01.2018 року
з€ш1и1па}оться вкл1оченими 2 аъттеннб-щоглов| споруди, а саме:
- щогла' м. Болочиськ, ресстр. ]\9 4235 (!,мельницька ф1л1я);
- рад|ощогла, с. 1аран|вка' ресстр. ]\ъ 1197 @(арк|вська ф1л1я).
9 {мельницьк|й ф1л1| 1(онцерну РР1 щогла, м. Болочиськ виведена 1з
авар|йно-небезпечного стану (проведен| вс| ремонтн| роботи), ы1е станом на
01.01.2018 року щогла ще не викл}очена з Реестру авар|йно небезпечних

об'скт|в (РАно).
Ёа виконання заход|в з охорони прац|, пол|птпення та забезпечення
умов прац| прац|вник|в протягом 2017 року 1{онцерном РРт витрачено
котпт|в на суму 5 457 420 грн., 1{Ф в розрахунку на одного прац|вника в
середньому становить 1830 грн.
|{рофсп|лков| орган|зац1| (орган|зац|йн| ланки) галузево| |[рофсп|лки
традиц|йно брали активну участь у проведенн| Бсесв|тнього дня охорони
прац|.

Р1етото заход|в було привернення уваги, суб'скт|в господар1овання та
громадських орган|зац|й до вир|тпення питань охорони прац|, забезпечення
та безпечн!
реал1зац|] конституц|йних прав громадян на н€ш1ежн|, здоров|
прац|, надання всеб!чно| п|дтримки потерп|лим на виробництв!
прац!вникам' в1панування пам'ят| загиблих.

у''",

_
Розд!л у1|1 <<€оц1альн1 гарант|!, гарант!! д1яльност| профсп|лки)>
виконано.
€оц|альному 3ахиоц прац|вник|в адм|н|страц|| |{|дприемств сп|льно з
шрофсп|лковими орган|зац|ями прид|ляли особливу увагу.
€ума котшт|в, як| були в|драхован| роботодавцем на культурно-масову'
ф|зкультурну та оздоровну роботу склш1и 887'00 тис. грн.
Розд!л 0( <3обов'язання 11рофсп1лки зв'язку>> - виконано.
Фсоблива увага прид|лястьоя робот| по захисту прав член1в
|[рофсп|лки, зд|йсненнто громадського контрол1о за додер}1(анням
законодавства про прац}о, своечасному ро3гляду звернень член|в профсп1лки,'
прийняттто м|р для поно1+:""". прав прац|вник|в-член|в профсп|лки у раз| !х
пору1шення, наданнто необх|дно| правово{ допомоги.
|{роблемн| питання, як| потребували особливо| уваги та негайного
реагування вир|тшува.т1ись безпосередньо на м|сцях за участто профсп|лкових
орган|зац!й на |1|дприемств| та |{к |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку !кра|ни.
|[ротягом 20\7 року продовх(увала роботу <(гаряча телефонна л|н1я>>
на яку 3верну'1ося б|льтпе 200 член|в профсп|лки та отримали квал|ф|ковану
правову допомоц.
[ля забезпечення щомадського контролк) профсп|лок за дотриманням
|1рофсп|лки за участ}о профсп|лкових горист|в
трудового законодавства в
г1родов}(уе роботу ц|льовий консультац\йний пункт для профсп1лкових
актив|ст|в | член!в профсп|лки з питань громадського контрол1о профсп|лок
за дотриманням трудового законодавства' оплато}о прац|, охороно}о прац|
тощо.
|{рофсп|лковими орган|зац|ями у зв|тному пер!од| було зд|йснено
громадський контроль за додер)канням роботодавцем законодавства про

!(

прац}о.

|{ротягом зв]тного пер|оду ътадавались консультац|| з правових питань,
зд!йснтовалась правороз'яснтовальна робота з питань щудового
законодавства.
Ёадано консультац|й з правових питань всього: членам профсп|лки _
4542; профсп|пковим орган|зац|ям _ 899.
цк |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку 9кра|ни проводив роботу по

своечасному та об'сктивному ро3гляду звернень член|в профсп|лки та
колективних звернень з питань: зм!н в орган|зац|| виробництва | прац|; щодо
надання роботодавцем зрвчасно| 1нформац|| первинним профсп|лковим
орган|зац|ям про скорочення чисельност1 або тптату прац|вник|в, проведення
погодх(увальних процедур тощо; порядок перем1щення прац!вник!в; порядок
переведення прац|вник|в; оплата листа непрацездатност| при реорган|зац||
в|доутнього
ф1л1|; порядок оплати прац| за виконання обов'язк|в тимчасово

прац|вника тощо.
партнерство'' _ виконано.
Розд!л )(
''€оц1альне
|1редотавники профсп|лкових орган|зац|й 6ра;ти активну участь у
робот| колег|й, рад директор|в, фонд|в, громадських рад, нарадах, круглих

столах, 1{Ф, беззаперечно, допомаг€[ло оперативно вир11шувати питанн'[
соц|ального сг!рямування.
|1рофсп|лки зд|йснтовався пост|йний мон|торинг за виконанням
нормативно-правових акт|в, [енерально| та [алузево| угод, колективних

|$

договор|в щодо упорядкування умов оплати прац| прац|вник|в галуз|,
контроль за своечаон|стто виплати зароб|тно] плати, дощиманням
роботодавцем законодавства про працто, збере)кенн'1м соц|альних п|льг та
гарант|й прац|вник1в.
Ёа засадах соц1ального партнерства' представники адм|н|страц|| брали
участь у робот| кер|вних виборних орган|в галузево| |{рофсп|лки.
Браховутони вищезазначене' [{резид|я 1д{ |{рофсп|лки прац|вник1в

зв'язку

}кра!ни

\

постАновлА€з
1. 1нформац|то про стан виконання [алузево|

угоди м|ж Адм|н|страц|сто
!ерхсавно| слут<би спец|ального зв'язку та захиоту |нформац|| !кра|ни
|1рофес|йното сп|лко}о прац|вник1в зв'язку 9кра!ни на20\7-2019 роки за201'7
р|к, взяти до в|дома.
2. 1{онтроль за виконанням постанови покласти на |{резид|то цк
[{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку )/кра|ни.
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Ёад|слано: членам |[резид|| _ 14, до справи

-

1.

Бсього
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14.

