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прав п1а !нтперес1в член1в 1рофсп!лкт:
прац!вник!в 3 в' язку |кратнн

3аслухавтпи та обговоривгпи 1нформац1го голови цк |{рофсп|лки
прац1вник|в зв'язку }кра|ни €тародуба м'м., гол|в Фб'сднаних
профсп|лкових орган|зац|й, обласних та первинних профсп|лкових
орган|зац|й [[рофсп!лки, 1 [{ленум 1щ |1рофсп1лки прац|вник1в зв'язку
9кра|ни за3начас, що |{резид|я |к, профсп1лков1 орган1зац!| 1-[рофсп1лки
протягом 201в року г{роводили посл|довну роботу щодо вдосконалення
соц1ального д|алогу з Ёац|онально}о ком1с!сто, 00{Ф зд|йсн+ос державне
регулговання у сфер| зв'язку та |нформатизац||, Адм|н1страц|сго {ер>кавно!'
служ6и спец|ального зв'язку та захисту 1нформац1| !кра|ни, й|н|стерством
|нфраструктури !кра|ни та роботодавцями на заоадах колективно*
догов|рного регул}овання виробниних, трудових та соц|ально-економ|чних

в|дносин.
3 метото досягнення визначених ц|лей Федерац1| профсп|лок !кра[ни
на виконання постанов 911 3'|зду Ф|1}, Ради Фпу в]д23.06.2016
Р-2-з
*|{ро заходи з реал|зац|| €тратег1| д|яльност1 Федерац|| профсп1лок !кра1ни
на 2016-2о21 роки <€вропейський виб|р> та на виконання [{рограми д|й
|{рофсп|лки прац1вник1в зв'язку !кра|ни (20|7-2022 роки)' затверд>кено?
постанового
з'тду |1рофсп!лки в1д з0.11.2017 р. }Ф 6з-2,
|{рофсп1лки,
профсп1лков1 орган|зац|| опрямову}оть сво}о д1яльн|сть на забезпечення
над|йного захисту трудових | соц!ально-економ1чних прав та |нтерес]в член1в
профсп|лки, п!двищення рол! профсп!лкових орган1зац|й, актив|зац!го [х
д|яльност| по соц1альному захисту член|в профсп|лки' використовуючи в ц]й
робот1 галузев1 угоди та колективн| договори.
3авдянугочи партнерським в1дносинам у 2017 роц1 укладент 2 галузев!

м

!]

{(

!годи:

- м1ж Ёац]онального ком|с|сто,

1{Ф зд1йснтос державне регулговання у
сфер| зв'язку та |нформатизац|| | |{рофсп|лкого прац1вник|в зв'язку !кра|ни
на20\7-2019 роки;

-

м|>к Адм|н|страц1сго !ер>кавно| слух<би спец1ального зв'язку та
захисту 1нформац1| 9кра|ни 1 [{рофес1йното сп|лкото прац|вник1в зв'язку
!кра|ни на 2017 -201 9 роки.

в

нин1 д|точих галузевих !годах врахован| основн| полох<ення
[енерально[ угоди про регул}овання основних принцип1в 1 норм реал1заш1т

соц!ально-економ|чно| пол|тики 1 трудових в|дносин на 2016-2017 роки.
[ако>к, вдалося досягти компром|сного р1гшення у визначенн! розм|ру
тарифно| ставки роб|тника 1 розряду - не мен1ш, н|>к \20 в|дсотк1в
про}{иткового м|н1муму для працездатно| особи, прийнявгпи'{[ за основу для
диференц|говання оплати прац1 за профес1йно-квал1ф|кац|йними групами
прац1вник1в галуз1.

Ёа виконання рекомендац|й й1н|стерства соц]ально| пол]тики !кра|ни

в|д 14.01'201] р. л9 61|0з|01-1]41 щодо приведення назв профес|й 1 посал у
додатках до [алузево| угоди в!дпов|дно до Ёац|онального класиф|катора
!кра|ни дк 00з.2010 <1{ласиф1катор профес1й>> 26'0з.201в року додаткового
угодого }\!: | були внесен1 зм1ни до [алузево| угоди м1эк Адм1н1страц!с:о
!ер>кавно| слух<би спец|ального зв'язку та захисту |нформац|1 }кра!'ни
[{рофес1йного сп|лкого прац|вник|в зв' язку }кра1ни на 20 \] -201 9 роки.
у зв'язку з |нфляц|йними процесами' значним п|двищенням ц]н на
товари та послуги та з мето}о п|двитцення р|вня соц|ально| захищеност] та
матер|ально| зац|кавленост1 прац1вник|в {|{ <}кра|нський дер)кавний центр
такох{ уперед)кення плинност| кадр|в за 1н!ц|ативото
рад|онастот>,
Ёац|онально| ком1с|т, що зд1йснгос дер)кавне регул}овання у сфер| зв'язку та
|нформатизац1|, 27.08.20|8 року були внесен! зм1ни до !годи м1>к
Ёац1онально}о ком|с1сго, що зд|йсн}ос дер)кавне регул}овання у сфер1 зв'язку'
та |нформатизац!| 1 [{рофсп|лкото прац|вник1в зв'язку }кра1ни на 201]-2019
роки' а саме: додатки 1-5 (п1двищугон1 коеф|ц|снти сп|вв|днот:]ень посадових
оклад1в) викладен| у нових редакц|ях.
Разом з тим' вже трет|й р1к посп1ль трива!оть колективн! переговори з
й!н1стерством 1нфраструктури 9кра|ни щодо укладення |-алузевот угоди у
сфер| г|о1птового зв'язку на новий терм1н.
Ёа останньому зас|данн1 сп1льно| робоно| ком|с|| €тор1н 11'01.201в
року було досягнуто домовленостей про г1роведення найблия<чим часом
сп1льного зас1дання стор|н щодо остаточного узгод)кення 1]роекту та
п|дписання [алузево| угоди сфер! по|птового зв'язку на новий терм1н.
Ёа х<аль, звернення |{рофсп|лки (листи в|д 26'02.2018 р.ш9 01 '2-14129
та в|д 0в'05.2018 р. лъ 0'1'2-|4|&2) до й1н1стра |нфраструктури }кра[ни
Б.Фмеляна щодо сприяння
прискоренн1 колективних переговор[в та
п1дписання [алузево| угоди на новий терм!н, не знай1пли свого позитивного
;

а

у

вир11пення.

3важаточи

на

такий стан

соц|ального партнерства' ухилення
й1н|стерства |нфраструктури }кра|ни в|д унаст1 у колективних переговорах
щодо укладення [алузево| угоди сфер1 поштового зв'язку на новий терм!н,
1_{к профсп|лки мас ухвалити в1дпов|дне
р1гпення.
1{ерутонись положеннями галузевих угод щодо п1дтримки суб'скт|в
господар!овання та з метото збереження кадрового потенц|алу' |{рофсп!лка

проводила деяк| заходи для покращення ф|нансового стану на на11-{их
п|дприсмствах' вир|тпення соц1альних проблем прац|вник|в галуз1 - член1в
профсп1лки.

1ак, протягом 2018 року завдяки системн1й робот1 1$ |{рофсп|лки та
профсп1лков1й п|дтримц\ 6ули п1двищен1 тарифи на приймання та доставку
в|тчизняних пер!одинних друкованих видань за передплато!о' п1двищення
тариф|в на загальнодоступн1 телекомун|кац]йн| г{ослуги та ун|версальн|
г1ослуги по|птового зв'язку за умови' що доходи, отриман1 в1д ш1двищення
тариф|в, булуть направлен| на соц|альний захист прац1вник!в, на зб1льгпення
зароб|тнот плати' в пер1пу чергу - виробничому гтерсоналу.
Браховугочи складну ситуац|го в галуз1, 1]к профсп|лки неодноразово
звертався до (аб1нету \41н1стр1в 9кра[ни, Берховно[ Ради }кра|ни.
й1н|стерства 1нфраструктури }кра[ни та Адм|н|стРац1| {ер>кавно| служби
спец|ального зв'язку та захисту 1нформац|| }кра|ни з литань забезпечення
сталого функц|онування галузевих п1дприсмств.

Ёайгостр|гпими проблемами' як| протягом 2018 року доводилося
розв'язувати сторонам соц|ального д1алогу, було пога1пення заборгованост1
пАт (нсту) перед 1(онцерном РРт за надан| послуги та зобов'язання
дер)кави щодо компенсац]| пАт <!крпогпта> в|дшлкодування витрат за
збитков| ун!версальн! послуги по1штового зв'язку, розповс}одження
пер|одинних видань, послуги 3 виплати та доставки пенс|й, грогшово|
допомоги населенн}о.
[ак, в|дпов1дно до доручення Б!це-прем'ср-м|н|стра !кра)'ни
Б.(1ст|она ]\р 4|226|!71-1в в|д 19.10'2018 р. для обговорення та вир!|1]ення
вище3азначеного питання 13.1 1.2018 року в|дбулася зустр|н профсп|лкового
активу [{рофсп1лки |з представниками !ер>копецзв'язку.
Разом з тим' (( |{рофсп!лки наголо1пу€ на тому, що й1н1стерство
1нфраструктури вкотре |гнорус доручення 1(аб|нету &{1н1стр|в }кра|ни.
|к |{рофсп|лки зазначас, що ц|леспрямована та активна робота
виборних профсп!лкових орган1в дозволили охопити колективними
договорами май>ке ус1 галузев1 п1дприсмства, де с профсп|лков| орган1зац1|
(орган|зац|йн| ланки) |{рофсп1лки.
в них б|льгп конкретно визнача1оться зобов'язання роботодавц1в з
оплати' охорони прац1, збереження робоиих м|сць, зайнятост|, застосування
неповного робоного часу' компенсац|йних виплат та додаткових соц1альних
п!льг та гарант\й для прац|вник!в.
3д]йснившли мон1торйнг виконання галузевих угод та колективних
договор1в за 9 м!сяц1в 2013 року, 1]( профсп|лки зазначас' що:х норми
полоя{ення в ц|лому викону1оться.
3авдяки базовим гарант1ям в оплат! прац|, закладених в галузевих
угодах' р1вень оплати прац1 на галузевих п1дприсмствах значно покращився
та спостер|гасться ст|йка тенденц|я зростання р1вня середньо| зароб|тно|
плати.
{в цьому
заслуга на|пих профсп|лкових орган1зац1й та цк
|[рофсп|лки.
1

с

?ак, середньом1сячна зароб1тна ллата одного 1штатного прац1вника

за

зв1тний пер1од у пор|внян| з аналог|чним пер|одом склала:
- дп (удцР> - 18161 грн./1з047 грн';
дп (унд1Рт> - |52в9 грн./12зв0 щн.;
(онцерн РР[ - 100з2 грн./3490 грн.;
[{рА[ <{|прозв'язок)) -9з27 грн.17792 грн.;
дп <<|{реса> - 8292 грн.|5691 щ".;
г1Ат <}кртелеком)) - 770| грн.162&7 грн.;
дп (онд1з)> _6268 грн. 17898 грн.;
пАт <9крпоглта)) _ 4вз2,2 грн'13562,1 грн.
Б1дпов1дно до дер)кавно| статистично| 1нформац|| середньом1сячна
зароб1тна плата за видами економ]чно| д|яльност|, а саме у сфер! !нформац1|
та телекомун|кац1й за 9 м1сяц!в 2018 року склала |з979 щн. та в погптов1й
та кур'срськ|й д|яльност|
4957 фЁ., що за аналог|чний пер|од 2017 року
складало у сфер| |нформац]] та телекомун|кац!й - ||6з4 щн., та в по1птов1й та
кур'срськ!й д|яльност| _ 3674 грн.
Ёайвищий р!вень оплати прац1 серед на1пих галузевих п1дприсмств
(удцР)'
(унд1Рт),
спостер|гасться на
найни>кчий в |1А1
<!крпотпта>.
|{1д особливим контролем профсп|лкових орган1зац|й знаходяться
умови прац1 прац1вник|в. Аля пол|птпення умов прац1 прац}о}очим'
запоб|гання нещасним випадкам та профзахворгованням на п1дприсмствах у
201в роц1 розроблялися (омплексн1 заходизпитань охорони праш!.
Б|дпов1дно до норм 1{одексу закон1в про працго }кра!ни, 3акону
!кра|ни .|{ро профес|йн| сп|лки, ]х права та гарант1| д|яльност|>>, умов
галузевих угод та колективних договор|в роботодавц1 в|драховували ко1]-|ти
профсп|лковим орган1зац|ям
культурно-масову, ф1зкультурну та
оздоровчу роботу.
Але зазначена норма не була виконана на !|{ (унд1Рт), дп (онд]з),
|1рА? <<!1 прозв язок)).
Разом з тим' через р|зн! суб'сктивн1 чи об'сктивн| прини|1А, ! зв|тному
пер|од|, {к [1рофсп1лки ще не дом|гся вир|тпення окремих завдань.
1з-за суттсвих в1дм|нностей у ф|нансово - економ|нному стан| галузевих
п|дприсмств та з деяких |нтпих причин зали1пасться в|днутното диференц]ац]я
зароб1тно| плати.
[акож, у зв|тному пер1од1 на наш:их галузевих п|дприсмствах значно
змен1пилась чисельн|сть гш{атних прац|вник|в.
[ак, обл|кова чисельн!сть 1птатних прац1вник1в за зв1тний пер|ол 1,
пор|внян| з аналог|чним пер1одом склала:
пАт <9крпогшта>) - 7\500175000;
пАт <9кртелеком)) _ 2ов65123]54;
1(онцерн РР[ * 251512108;

-

-

-

дп

дп

на

-

- дп (удцР> - 977 ||010;
- дп <|{реса> - |5012|5;

_ [{рА[ <{|прозв'язок)) _ 106/101;
- дп (унд1Рт> - 90/39;

а

- дп

(онд1з)> - 5|159 '
|{рининами змен|пення чисельност| прац|вник1в 6ули: оптим1зац|я
орган|зац!йно? структури управл|ння, впровадх(ення цифрового

телерад|омовлення' централ|зац!я функц|й управл!ння, оптим!зац|я
безбалансових виробниних п|дрозд1л|в' частково в|д впровадження ново]

техн|ки та нов1тн1х технолог|й, м1сцевих та б|льп; прощесивних норматив|в,
приведення чисельност1 штату у в|дпов|дн|сть до обсяг1в роб1т, перегляду
рех<им1в роботи об'скт1в зв'язку та |нтш1.
1 що прикро' що в пер|од впровадя{ення реструктуризаш1| п|дприсмств
галуз1, |х залигпила велика части|1а молод1.
Анал|зуточи скорочення чисельност] за зв1тний пер|од, ми бачимо, що в
числ| скорочених молодь займас б1льтпе 50 % або ко>кний 3 зв|льнений це
молода л}одина' в ре3ультат1 в загальн|й структур1 молодь складас всього
24 %.

Ёе

вдалося

[к

|[рофсп1лки переконати кер|вник1в галузевих
п|дприсмств [[А1 <!крпогшта>, |{А1 <}кртелеком>) щодо збереження та

функц1онування баз в|дпочинку' дитячих оздоровчих табор1в.
!{а >каль' так1 соц|альн] об'скти не ц|кавлять роботодавц1в.
Фсоблива увага прид|ляеться робот| по захисту прав член!в профсп|лки,
свосчасному розгляду ]х звернень, прийнятт}о в|дпов1дних заход!в
реагування, наданн}о необх1дно| правово| допомоги та зд|йсненнго
громадського контрол}о за додер)канням законодавства про прац}о'
|[роблемн1 питання' як| потребували особливо| уваги та негайнот'о
реагування вир|тпувались безпосередньо на м1сцях за участго профсп1лкових
орган|зац|й на п|дприсмствах та [1{ |{рофсп1лки прац|вник|в зв'язку !кра|ни.
|{родов;куе сво1о роботу (гаряча телефонна л|н|я>>' на яку звернулося
220 член1в профсп|лки та отримали квал1ф!ковану правову допом0гу.
!ля за6езпечення громадського контрол}о профсп1лки за дотриманням
трудового законодавства в 1!( |{рофсп!лки за участ1о профсп|лкових горист1в
продовжус робот} ш1льовий консультац1йний пункт'
цк [1рофсп1лки прац|вник1в зв'язку 9кра|ни проводив роботу по

свосчасному та об'сктивному розгляду звернень член|в профсп|лки та

колективних звернень з питань: зм!н в орган|заш1| виробництва ! праш1; щодо
надання роботодавцем завчасно| |нформац1| первинним профсп!лковим
орган1зац|ям про скорочення чисельност| або гштату прац!вник1в, проведення
погоджувальних г1роцедур тощо; порядок переведення' перем|щення
прац|вник|в; г1орядок вив|льнення прац!вник|в; порядок оплати прац| за
виконання обов'язк!в тимчасово в1дсутнього прац|вника; надання додатково1
в|дпустки >к|нкам, як| маготь д|тей тощо.
Ё{адано
г1адан0 к0нсу.]|ь1ац1и
консультац1й 3
правових питань
з 1!рав0вих
\\итань всього: членам профсп1лки
профст-;|лки _2617;
2100 у пор|внян| з аналог1чним пер|одом
профсп|лковим орган|зац!ям
_
- 601 у пор|внян1 3 аналог|чним пер1одом 499.
Б умовах сьогодення' зва}ка}очи' на оптим1зац|йн1 процеси на галузевих
п|дприсмствах' зни)кення х{иттсвого р|вня' 3ростання безро6\ття, змен1:!ення
чисельност| член!в профсп1лки, утиск профсп|лкових прав' вимага}оть б!льгп
активно| результативност| захисних функц1й, вдосконалення орган!зац1йно]

структури й ф|нансового зм|цнення, здтйснення конкретних крок1в для свого
оновлення, в тому числ| потребутоть оновлення' осучаснення галузев| угоди
та колективн| договори' в яких було б передбачено перел|к соц1альних п|льг
саме для прац|вник1в, охоплених профсп|лковим членством.
1-{( |{рофсп1лки прац|вник|в зв'язку 9кра|ни зазнача€, 1]]Ф у зв'язку 1з
загальним пад|нням виробничо| д|яльност| в кра|н|, зростанням |нфляц|йних
процес|в' неспок|йного ситуац1съо на сход] кра|ни, п!двищенням тариф!в на
природний газ, паливо' тариф|в на електроенерг|то та )китлово-комунальн!
послуги, транспортн| послути та ц1н на товари' низьким р|внем оплати прац|,
затримко1о з виплати зароб|тно| плати, пору1пенням законодавства про
|ндексац|го зароб|тно| плати, наступом дер)кави на права профсп|лок
змусило увесь на1п профсп1лкових рух звернутися з в1дпов|дними
зверненнями та профсп|лковими вимогами до Берховно] Ради }кра}ни,

}ряду | роботодавц1в.
Ёа п|дтримку вимог Федерац|| профсп|лок }кра|ни профсп|лковий
актив |[рофсп1лки 09.10.2018 року в рег|онах }кра|ни та \1.|0.2013 року в
м. }(исв| взяв активну участь у Бсеукра?нськ|й профсп!лков1й акц!] протесту.
Б|дстототочи майнов| права профсп1лок, профсп!лковий актив
|{рофсш|лки неодноразово п|дтримував 3акарпатську та [{олтавську обласн1
Ради профсп1лок та 26'0].2013 р., 06.11.2018 р. брав участь у п1кетуванн!
Фкрух<ного адм1н|стративного суду м. 1{исва.

[[ротягом

в року

адм!н|страц!| п|дприсмств сп]льно з
профсп|лковими орган|зац|ями галуз1 зв'язку та 1нформатизац!1
спрямовували сво}о д1яльн|сть на моб|л]зац|то трудового колективу до
високопродуктивно| прац|, створення сприятливих умов для мотивовано]
прац1, додер)кання трудового законодавства' забезпечення соц|альноеконом1чних гарант|й для прац1вник|в, здорових | безпечних умов праш!,
забезпечення здорового морально-психолог|чного кл|мату в колективах та
201

корпоративно| сдност!.
цк [{рофсп1лки зазначас, що в умовах сьогодення колективнодогов|рн| в|дносини в|д1гра}оть ва)кливу роль.
9ерез колективн| договори та угоди г[осил}осться роль профсп|лкових
орган1зац|й в регултованн1 трудових в1дносин, !{Ф охопл1о1оть сферу
виробництва, прац|, побуту та культури.
Фдним з основних завдань |{рофсп1лки, |1 профсп1лкових орган!зац!й
була 1 залитпасться робота, направлена на захист трудових, соц1альноеконом|чних прав та |нте$ес1в прац|вник|в; побуАова стаб|льних стосунк1в
сп1впрац| з прац|вниками' що дозволить м|н|м|зувати конфл1кти; досягнення
г1рихильност1 за допомого}о залучення прац|вник|в до процес|в комун|кац1|;
посилення сп1льно| зац1кавленост| у досягненн1 орган|зац1йних ц1лей через
розвиток орган1зац1йно| культури' |{Ф базусться на сп1льних ц|нностях
кер|вництва 1 прац1вник|в; створення безпечних умов |х прац| та г1днот 1[
оплати.
!ля забезпечення п|двищення рол| та д1свост1 ооц|ального д1алогу на
галузевому та локальному р|внях та з мето}о удосконалення' осучаснення
галузевих угод та колективних договор|в щодо регул}овання трудових,

соц|альних, економ|чних в|дносин та покращення р1вня 1 якост| життя на11]их
сп|лнан, |х соц|ально| стаб|льност1, 1 [{ленум |]( профсп1лки прац!вник|в
зв'язку !кра|ни

постАнФБ]!9€:
1. 1{ер|вникам

профсп1лкових орган1зац|й (орган1зац1йних ланок)
|1рофсп1лки прац|вник|в зв'язку 9кра|ни вс|х р1вн1в:
1.1' 1(еруватися у сво:й практинн!й д|яльност1 |1рограмого д|й
[1рофсп|лки прац1вник|в зв'язку !кра|ни (20|7-2022 роки), затверд)кенок)

постановото \/1 з'}ду [{рофсп1лки.
1.2. €восчасно розглядати стан виконання [алузевих угод' колективних
договор|в на сп|льних зас|даннях стор1н соц1ального д1алогу
мето}о
посилення в1дпов!дальност| за налех{не виконання взятих на себе взасмних
зобов'язань.
1.3. [1роявляти принципов|сть при укладанн1 колективних договор1в,
|н|ц1говати та наполягати на вкл}оченн1 до них конкретних зобов'язань
роботодавц|в щодо:

з

- участ!

профсп1лкових представник|в в органах управл!ння
п|дприсмства' при розгляд| питань щодо: розроблення | внесення зм1н до
€татуту п|дприсмства в частин1 повнова)кень профсп|лок представ ляти та

захищати 1нтереси прац|вник|в та захищати |х трулов!, соц!ально-економ!чн|
права; розроблення ф1нансових план]в у частин| соц1ально-економ|чного
розвитку та п|дготовки пропозиц|й стосовно розпод|лу прибутку, !!-1Ф
зали1пасться у розпоряд>кенн| п|дприсмства на соц|ально-економ1чний
розвиток; розроблення правил внутр|шлнього трудового розпорядку' програм
розвитку персоналу тощо;
- обгрунтування та прозорост| процес1в акц!онув а|1ня, приватизац|1,
до6иватися зберех<ення робоних м!сць;
- гарант!й в оплат1 прац| не нижчих в]д встановлених галузевими
угодами,
зд]йснення конкретних заход|в
охорони праш1 та створення
нале)кних сан|тарно-побутових умов:' атестац1| робоних м|сць, проф1лактики
виробниного травматизму та профзахвор{овань. [1роведення !нструктаж|в та
пер|одинних медичних огляд|в, орган|зац1| навчання прац1вник|в з питань
охорони праш|;
- в|драхування роботодавцями профсп|лковим орган|зац|ям когшт|в на
культурно-масову' ф1зкультурну та оздоровну роботу;
- додаткових гарант|й для ветеран1в прац|, г1рац}оточих >к|нок' молодих

-

з

спец!ал!ст!в. п!дготовки' переп!лготовки
прац|вник|в.

|.4. Актив|зувати роботу

та

п|двищення

квал|ф!кац|1.

у в|дстогованн1 трудових, соц1альноеконом|чних прав та |нтерес1в член1в профсп1лки з мето}о забезпечення
г1дного р|вня оплати прац1, продуктивно| зайнятост!, охорони прац1,
соц1альних гарант1й.

1.5. Фперативно реагувати на пору1пення законних прав сп]лчан та

застосовувати

ус!

передбанен1 законодавством заходи впливу до

роботодавц!в у раз1 1гнорування вимог профсп|лкових орган1в.

1.6. 3абезпечити д|евий контроль за свосчасн|стто

перерахування
профсп|лкових внеск|в та регулярного в|драхування роботодавцями когпт!в
на культурно-масову' ф|зкультурну та оздоровчу роботу у розм|рах,
передбанених колективними договорами.
1.7" Б>кивати д]свих заход|в до 1пирокого залучення прац!вник1в галуз1
до рухово| активност|, до активних 3анять ф1зинного культурого 1 спортом,
зм1шнення |х здоров'я | на ц1й основ1 досягти п|двищення продуктивност|
прац1 прац1вник|в, зниження р!вня захворговань та змен1пення к|лькост1 дн!в
непрацездатност1.
1.3. Активн!гпе залучати до роботи в профсп1лц|, ?х виборних органах
та унаст| колективних переговорах молодь числа профсп1лкових
актив1ст|в.
2. /]оруяити |{резид||
|{рофсп1лки прац|вник1в зв'язку !кра|ни:
2.1. 3вернутися
й!н1стерства соц|ально| пол1тики !кра)'ни,
!ерх<авно| слу>кби }кра|ни з питань прац1 шро визначення в|дпов|дальност|
й1н|стерства |нфраструктури }кра|ни за незабезпечення роботи в1дпов|дно]
робоно[ ком|с|| для ведення колективних'переговор1в та ухилення в1д унаст! у
переговорах щодо укладення [алузево? угоди на новий терм|н.
2'2' [римати на пост1йному контрол1 виконання доручення Б!цепрем'ср-м1н|стра !кра|ни Б.(!ст!она ]ф 412261171-18 в|д 19.10.2013 р.ш1одо
пога1пення заборгованост] пАт (нсту) перед 1{онцерном РР] у сум| - 93,5
млн. грн. та зобов'язання держави щодо компенсац|] пАт <}крпогпта>
в1дгпкод}вання витрат за збитков1 ун|версальн| послуги по1птового зв'язку,
розповсгод)кення пер!одинних видань, послуги з виплати та доставки пенс1й,
грогпово| допомоги населеннго та добиватися вир1тпення зазначених проблем,
як1 вплива}оть на стаб|льну роботу (онцерну РР1 та пАт <<!крпогшта>,
насамперед' 1пляхом повного |х в|лгпкодування з дерх(авного бгод>кету.
2.3. Фрган|зувати та провести огляд-конкурс на <(ращий колективний
догов|р>.
2'4' Розглянути питання щодо напрац}овання окремого типового
розл1лу до колективних логовор|в та рекомендац|й, в яких сконцентрувати
ус' мох<лив! соц1альн1 п|льги для прац|вник|в, охоплених профсп1лковим
членством.
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постанови покласти на |{резид1го

[1рофсп1лки прац1вник|в зв'язку 9кра|ни.
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