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пРшзу|д\я
постАновА

шп. (и|в л-2-3!'03|' кв1тня 2018 року

|!ро стпан вшконання |еоёц лс!эю Ёац!онш|ьною
ко лл! с ! сто, що з ё |йсню е ё ер эюавн е р е 2ул}о в ання
у сфер! зв'язку тпа !нфорлпатпшзац!|'! [|рофсп!лкою
прац1вншк!в зв'я3ку |кра||нн на 20]7-2019 рокш
за 2017 р|к

3аслухавтпи та обговоривгши |нформац|то голови |{рофсп|лки
прац|вник|в зв'язку 9кра|ни €тарод;у6а м.м., голови Фб'еднано| первинно|
профсп|лково] орган|зац1т дп <!кра!нський дер)кавний центр рад|оиастот>
|{|ннук л.п. про стан виконання }годи м}к Ё{ац1ональното ком|с|сто, що
зд|йснтос дер)кавне регул}овання у сфер1 зв'язку та |нформатизац|? 1

|1рофсп|лко}о прац1вник|в зв'язку }кра|ни на 2017-20|9 роки за 2017 р|к,
|{резид!я 1$( профсп|лки прац|вник|в зв'язку }кра[ни в|дзнаиас' що сп1льна
робота €тор1н щодо виконання в3ятих 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 |{1дприемства,
додер)1{ання трудового законодавотва, забезпечення здорових | безпечних
умов прац|, 3дорового мор€!льно-психолог|чного кл|мату в колектив| та
корпоративно| едност|.

у ц1лому €торонами посилено контроль за дотриманням чинного
законодавства про прац}о' про оплату прац|.

|{олохсення }годи на |ер>кавному п|дприемств! к}кра!нський
дер}кавний центр рад|онастот) решт|зутоться через 1{олективний догов1р ![{
<9кра|нський дер)кавний центр рад|онастот на 2017-20\8 роки>.

Биконання зобов'язань }годи за зв1тний пер|од характери3у}оться
наступними показниками.

Розд!л 3. <<€творення умов для забезпечення стаб1льного ро3витку
галуз!>> _ виконано.

3а зв|тний пер|од €торони спрямовували свото д|яльн|сть на створення
умов для забезпечення стаб|льного та ефективного процесу з надання послуг
на.{|{ уд1Р.

€л|д зазначит00, !!]Ф уд1Р на протяз1 багатьох рок|в почеоно входить до
Ресстру великих платник|в податк|в 9кра|ни.



|{рофсп|лка прац|вник|в зв'язку }кра!ни звах{а}очи на той факт, що дп
уд1Р було позбавлено функц!| дерх{авного нагляду за роботого
рад|оелектронних засоб|в на територ|| }кра!ни у смугах рад|онастот
зага-т1ьного користуванн'1, п|дтримала .законодавч| |н|ц|ативи Ё(Р31 щодо
повернення функц1| контрол}о та оформлення дозвол|в на ввезення
рад|оелектронних засоб|в з_за кордону.

Розд1л 4. <<3айнят|сть>> _ виконано.
|{орутпень не ви'{влено.
Розд|л 5. <<Фплата прац[ та нормування>) _ виконано.
Фплата прац| на [|{ уд1Р зд|йснтоеться в|дпов!дно до 3акону }кра!ни

''|[ро оплату прац|'', 1(одексу закон|в про працто }кра|ни, |нтпих законодавчих
та нормативно-правових 6кт|в.

Ёа |{|дприемств| застосовусться едина €хема посадових оклад|в
(тарифних ставок).

3 метото заохочення |н|ц1ативного | сумл|нного виконання обов'язк|в в
дп удцР' кр|м посадових оклад|в (тарифних ставок), понад законодавчо
встановлен! обов'язков| виплати за виконану роботу, додатково
встановл}о1оться доплати та надбавки прац|вникам до посадових оклад|в |

тарифних ставок зг|дно з 1{олективним договором, зокрема:
доплати за: |нтенсивн|сть прац|, сум|щення посад (профес1й),

роз1пирену зону обслуговування або зб|льтшення обсягу роб|т, виконання
обов'язк1в тимчасово в|дсутнього прац|вника, роботу в н|чний час тощо;

майстерн|сть, виконання особливо ва>кливо| роботи на певний терм|н,
роз'!зний характер роб|т тощо.

Б|дпов]дно до дер)!(авно| статистично] 1нформац|| середньом|сячна
зароб|тна плата за видами економ|чно| д|яльност1, а саме у сфер| 1нформац||
та телекомун|кац|й за 2017 р!к скла ла _ 12029 грн.

|од| як середньом|сячна зароб|тна плата одного 1птатного прац|вника
на !|{ уд1]Р за зв|тний пер1од склала - |3234 |РЁ,', що на 23'| оА б1льцле
аналог!чного пер!оду 2016 року.

1 це найкращий показник на на1пих г€}лузевих п|дприемствах' | як
вк€ву}оть статистичн| дан| | вище за пок€шник у сфер1 |нформац1| та
телекомун1кац1й.

3аборгованост| з виплати зароб|тно| плати на |{|дприемств| немае.
Розд!л 6. <<}мови прац! та в!дпонинку>> _ виконано.
1!одо рет{иму прац| | в|дпоиинку прац|вник|в, то ре)ким прац| 1

в1дпонинку прац|вник|в |{|дприемства встановлк)вався в|дпов|дно до
чинного законодавства }кра!ни.

|[орутшень не виявлено.
Розд|л 7. <<0хорона прац!>>_ виконано.
в дп уд1Р пост|йно проводиться в|дпов|дна робота щодо створення

н€}_шех{них, безпенних | здорових умов прац| в|дпов|дно до вимог сан|тарно-
г]г|ен|чних норм, зд!йснтоеться контроль та проводиться анал|з стану



охорони прац! ] по>кех<но] безпеки об'ект1в зв'язку, орган|зовуеться навчання,
|нструкта>к | перев|рка знань посадових ос|б | фах!вц|в з охорони прац|.

|[рац|вники, робота яких мае особливий характер прац|,
забезпечу}оться спецодягом та |нтшими засобами |ндив|дуального захисту
в1дпов|дно до норм 1{олективного договору.

|{1д особливим контролем профсп|лкових орган|зац|й знаходяться
умови прац| прац|вник|в. Аля пол|птпення умов прац| працк)}очим'
запоб|гання нещасним випадкам та профзахвортованням на |{|дприемств| у
20|6 роц| розро6лялися 1{омплексн| заходи з питань охорони прац|.

Битрати на охорону прац| за зв|тний пер|од скл€|"ли - 1 870 000 грн.
(1846 грн. на 1 працгопоиого) у пор|впян| з аналог1чним пер|одом
1 884 000 тис. грн. (1834 }рн. на 1 працпопоного).

|{рац|вники, що викону1оть роботи з п!двищено}о небезпекото,
проходять навчання в утбових закладах (утбових центрах' курсах тощо). Ё{а
оплату навчання у 2017 р. витраяено 133 000 грн.

3начн| ко1цти направлялися на придбання засоб|в |ндив|дуального
захисту, обладнання прим1щень системами кондиц|товання' пол|пштення
осв|тленост| робоних м|сць тощо. |{рац|вники, для яких передбанена
безплатна видача спецодяц' спецвзуття та |нтпих засоб|в |ндив|дуального
3ахисту, забезпечен| ними в повному обсяз!.

Б|дпов|дно до постанови 1{аб|нету Р1|н|стр|в 9кра]ни в|д 01 серпня
\992 року ]\9 442 <|{ро порядок проведення атестац1| робоних м1сць за
умовами г1рац1) на п1дприемств1 проводиться атестац|я робочих м|сць за
умовами прац1.

в уд1Р близько 70 оА робоних м|сць - це робон| м|сця, де роботи
прид1ляетьсявиконутоться з використанням пвом. 1ому значна увага

створенн}о н€!"лех{них умов прац1 на таких роботих м|сцях.
Аля прац}о}очих з |{Б9Р1 передбаиено перерви оздоровчого

призначення.
в !ентр| д|е комплекс ф|зинно| реаб|л|тац|| та психолог|чного

розванта)кення, де бах<аточ| п|сля зак|нчення робоного часу ма}оть
мохслив|сть в|дв|дувати сауну та трена}керний зал.

1акох<, у деяких ф1л|ях обладнано каб|нети чи
реаб|л|тац||.

куточки ф|зиино|

3 метото своечасно| п1дготовки до ос|нньо-зимового пер1оду 2017-20|&
р.р. на п|дприсмств1 було розроблено в|дпов|дний план п|дготовки до роботи
в зимових умовах' яким визначено необх|дн1 заходи та призначено посадових
ос|б в|дпов|дальних за !х виконання.

3а зв|тний пер|од п|дприемством на заходи щодо проф|лактики
травматизму | профзахвортовань було витрачено 85 000 тис. грн.

9лени профкому сп|льно з прац1вниками в|дд1лу з охорони прац| та
представниками птдрозд|л|в рецлярно перев|ряли стан виконання плану
п|дготовки до зими' в тому числ| забезпечен1сть спецодягом | спецвзуттям,

антенно-ф1дерних
протипо)ке}кного захисту тощо.

споруд, готовн|сть засоб1в



дер)кавний центр рад|онастот>
Бсесв|тнього дн'{ охорони прац|.

орган!зац|я (дп !кра|нський
активну участь у проведенн|

1!1етото заход|в було привернення уваги, суб'ект|в господар}овання та
громадських орган|зац|й до вир|тшення питань охорони прац|, забезпечення

реал|зац|| конституц|йних прав щомадян на н€!-пет{н|, здоров| та безпечн|

умови прац|, надання всеб|чно| п|дтримки потерп|лим на виробництв|
прац|вникам, в1панування пам'ят| загиблих.

Розд1л 8. <<€оц1альн1 гарант1[' гарант1| д!яльност! профсп!лки>) -

виконано.
€оц|альному захисту прац!вник|в кер|вництво дп уд1Р сп|льно з

про ф сп|лковими орган1зат] тями прид|ляли особливу увагу.
€ума кошлт|в, витрачених на соц|альний захист прац|вник!в,

передбанених колективним договором д1 уд1Р за зв|тний пер|од склала
|з773' 5 тис. грн.

.{опомога на о3доровлення прац|вник|в та ]х д|тей скл€ш1а - 6|64'| тис.
грн.

,{опомога на соц|а;тъний захист прац!вник|в, як| вийтпли на пенс|1о | не
прац}о1оть скл€ш1а -275'| тис. грн.

Адм|н|страц|я А|{ уд{-Р дощимуеться норм щодо гарант|й д|яльност1
профсп|лково? орган|зац!|.

Розд!л 9. <<3обов'язання |1рофсп!лки прац|вник1в зв'язку )/кра!ни>>
- виконано.

Фсоблива увага прид|ляеться робот| по захисту прав член|в
|{рофсп|лки, зд|йсненнто щомадського контрол1о за додер)канням
законодавства про прац}о' своечасному ро3гляду звернень прац1вник1в,
прийняттто м|р для понов]1ення прав прац1вник|в у раз1 !х пору1шення,
наданн1о необх|дно| правово| допомоги.

|{ротягом зв|тного пер|оду 1$( .'рофсп|лки зд|йснтовався громадський
контроль профсп!лкових орган|в за додеря(анням 3аконодавства про
працк).

|{роблемн| питанн'{, як| потребутоть особливо| уваги та негайного
реагування вир|тшув€|'лись безпосередньо на м|сцях за участго профсп1лкових
орган|зац1й на |{!дприемств| та !к профсш|лки прац|вник|в зв'язку 9кра!ни.

|{ротягом 2о17 року продов)кув€|ла роботу <(гаряча телефонна л1н1я>>

на яку 3вернулося б]льтпе 200 член|в профсп|лки та отрим€|'ли квал|ф|ковану
правову допомогу.

Аля забезпечення щомадського конщолк) профсп|лок за дотриманням
трудового законодавства в {( |1рофсп|лки за у{аст}о профсп|лкових торист|в
продовх{ус роботу ц1льовий консультац|йний пункт для профсп|лкових
актив|ст|в | член|в профсп1лки з питань громадського контрол1о профсш|лок
за дотриманням щудового законодавства' оплатото прац1' охороно1о прац1
тощо.

Фб'сднана первинна профсп|лкова
брала



|{рофсп|лковими орган|зац\ями у зв|тному пер|од| бупо зд|йснено
громадський контроль за додер}канням роботодавцем законодавства про
працк).

|[орутпень на ,[{ к}кра!нський. дер>кавний ценщ рад|оиастот> не
виявлено.

|{ротягом зв|тного пер1оду надавш1ись консультац|| з правових питань'
правороз'яснтовальна робота з питань трудового

Ё{адано консультац!й з правових питань всього: членам профсп|лки _
4542; профсп|лкоЁим орган|зац|ям _ 899.

цк |{рофсп!лки- пРац|вник!в зв'язку 9кра|ни проводив роботу по
своечасному та об'ективному розгляду звернень член!в профсп|лки та
колективних звернень з питань: зм|н в орган|зац|{ виробництва | прац|; щодо
надання роботодавцем завчасно| |нформац|| первинним профсп|лковим
орган|зац|ям про скорочення чисельност| або тптату прац|вник|в' проведення
погод)кува-т1ьних процедур тощо; порядок перем|щення прац!вник|в; порядок
переведення прац!вник|в; оплата листа непрацездатност| при реорган|зац||
ф|л||; порядок оплати прац1 за виконання обов'язк|в тимчасово в|доутнього
прац!вника тощо.

Розд|л 10. <€оц1альне партнерство> _ виконано.
|{редставники |{рофсп|лки брали активну участь у робот| [ромадсько|

Ради нкР31, нарадах' (круглих столах)), що сприяло розвитку соц|ального
д|алогу, п|двищенн:о р|вня соц|ального захисту прац|вник|в тощо.

1-$ ||рофсп|лки зд|йснтовався посттйний 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 своечасн|стто виплати зароб|тно] плати, дотриманням
роботодавцем законодавства про працто, збере)кенням соц|альних п|льг та

Ёа засадах соц|ального партнерства, представники нкР31 6ра;ти участь
у робот1 кер|вних виборних орган|в галузево| |{рофсп1лки.

Браховутони вищез€вначене' |{резид|я цк |{рофсп|лки прац|вник1в
зв'язку 9кра|ни

постАновлА€:

1. 1нформац|то про стан виконання }годи м1ж Ёац|онально}о ком|с|сто,
що зд|йснтое дер)кавне регул}овання у сфер1 зв'язку та !нформатизац1] 1

|{рофсп|лко[о прац|вник|в зв'язку 9кра|ни на 20|7-20|9 роки за 201;7 р\к,
взяти

покласти на |{резид|то цк

1}1.}1.€тародуб

зд|йснтоваг{ась
законодавотва.

|{рофс

до справи_ 1. Бсього_ 15.


