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3аслухавтпи |нформац1го [олови |{рофсп|лки прац|вник1в зв'язку
}кра|ни €тародуба м.м. про перерахування членських профсп|лкових
внеск]в до Ф|{} та беруни до уваги поясн}овальну записку щодо ф|нансового
стану профсп|лки (АоАасться), 1 |{ленум |[рофсп|лки прац!вник!в зв'язку
}кра|ни

постАновлА€:

1. Аля ф|нансового забезпечення д|яльност| |]ентрального

ком1тету
виконання планових вимог по

|{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку !кра|ни та
перерахуванн}о профсп|лкових внеск|в до Федерац1| профсп1лок !кра|ни,
встановити в1драхування профсп1лкових внеск|в в|д Фб'сднаних
профсп1лкових орган|зац1й, як! с орган1зац1йними ланками |{рофсп1лки
прац|вник1в зв'язку !кра|ни' у розм|р1 не мен1ше 2,5 в|дсотка в1д загально]
суми членських профсп|лкових внеск|в.
2' 3вернутися до Федерац1| профсп|лок 9кра|ни щодо змен11-|ення
розм1ру сплати членського внеску до Ф[|!.
3. (онтроль за виконанням дано| постанови покласти на презид1го 1-{1{
[{рофсп|лки прац|вник1в зв'язку !кра|ни.
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|{оясн говальна записка

щодо ф!нансового стану 1{( |!рофсп!лки прац!вник!в зв'язку }кра|ни
та несплату у повному обсяз! членських внеск1в до Фпу

}

зв'язку з реорган1зац1сто галуз| зв'язку, у |1рофсп1лц1 з 2000
року
проходить структурна перебудова. Б|дпов1дно до €татуту профсп|лки

прац|вник|в зв'язку вона зд1йснгосться 3а виробниио-галузевим ]1ринципом'
Аля сдност| галузево1 профсп1лки
в|дпов1дност1 до структури
господарських орган1в зм|нено 1 структуру [{рофсп|лки прац|вник!в зв'язку

у

!кра?ни.
Ё{а сьогодн| |1рофсп1лка прац|вник|в зв'язку !кра[ни мас чотирьохступеневу внутр|гпньосп1лкову структуру.

€истема ф|нансування |[рофсп|лки, яка закладено

вертикальну
- 65 %
орган|зац|ях
- з5 %
р|вн1в"

у

€татут! мас
направлен1сть знизу доверху, а саме:
профсп1лкових внеск]в зали1пасться у первинних профсп|лкових
п|дприсмств' установ' орган|зац1й галуз1;
- направля€ться на д|яльн1сть вищих профсп|лкових орган!в
ус!х

Ёа 01'01'2018 року

[{рофсп!лка прац1вник|в зв'язку !кра[ни нал1чус
з яких з]682 члена профсп1лки працгоготь

83159 член1в профсп1лки,

неповний робоний нас.
3а 2017 р1к отримано 38 млн. гривень доходу' в тому числ1 складова
профсп|лкових внеск|в склала 40,7 млн. гривень. Битрати за
минулий р|к
склали 35,6 млн. гривень.
Фактично розпод1л когшт|в на зд1йснення д1яльност1 профсп1лкових
орган|в у 2017 роц1 виглядав наступним чином:
- з7,5 0% - когпти первинних профсп1лкових орган|з
ац|й;
- 54,2 0% - котпти обласних орган1зац|й профсй1лки;
- 5,з о^ _ ф1нансування Фб'сднаних профорган|зац|й;
- |,0 о^ - ф1нансування обласних рад профсп|лок;
- 2,0 % - ф1нансування 1]ентрального ком|тету профсп1лки, з яких
частина котпт!в йде на ф|нансування Федерац|| профсп{''.^м.р
а|ни'
Ёа п|дстав1 проведеного анал1зу бгоджету за останн1 6
рок1в |-1рофсп1лка
прац1вник|в зв'язку потребус котпт|в для виконання сво|х
ста1.утних вимог
шор1ино у розм|р| 2 % в1драхувань профсп1лкових внеск|в, 1.0му частина
котпт1в у розм|р1 20 о^, яка направлясться на
ф|нансування Фпу не мо)1{е
задовольнити потреби у виконанн1 планових показник|в, як|
за.гверд)1(у}оться
на зас1даннях Ради Фпу 1 тим самим виконати €татутн| вимоги
Фпу щодо
повноти сплати членських профсп|лкових внеск|в.

|{ланов1 вимоги в1драхувань профсп1лкових внеск1в до Ф[1} складаготь
щор!ино майхсе третину бтод>кету цк [{рофсп|лки, що унемо)кливл}ос ]х
виконання у повному обсяз|.
3а показниками бтод>кету [{рофсп1лки прац1вник|в зв'язку динам!ка
надход)кення котпт|в до {_{ентрального ком1тету профсп|лки та планов]
показники ф|нансування Фпу виглядас так:
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1]к профсп|лки прац!вник|в зв'язку викл}очно складасться

з

в|драхувань в1д профсп|лкових внеск|в, |нтп| дх<ерела надходх{ень в|дсутн!.
Анал1з ситуац!!, що складасться на поточний момент у галуз! зв'язку, не
дас оптим1стичних прогноз!в щодо суттсвого зб1льгпення зароб1тно| плати
або зб|льгпення член|в профсп|лки, що являсться основними чинниками
зростання нарахувань профсп1лкових внеск|в.
[ому виходячи з фактинних надход)кень членських профсп|лкових
внеск|в, для уникнення в подаль1пому санкц|й з боку Федерац1[ профсп|лок
!кра|ни (зментпення к!лькост! член]в Ради в|д профсп1лки, заборона
приймати участь у голосуванн1 та 1гнорування думки профсп|лки, тошо) в
залежност| в1д сплати членських внеск]в, |1резид1я |{рофсп1лки прац|вник|в
зв'язку 9кра|ни лрийняла р|тпення зб|льгпити в|драхування профсп1лкових
внеск]в до 1]ентрального ком|тету |{рофсп1лки прац1вник|в зв'язку на 0,5 оА
затвердити в|драхування у розм|р1 не мен[ше 2,5 % в1д загально] суми
членських профсп|лкових внеск1в.
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