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3аолухавтши та обговоривтпи !нформац|то гол1в: цк |{рофсп1лки
[тародуба м.м., опо пАт ''9кртелеком'' 1опех|нот л.А., опо 1{онцерну

РР1 Р1ехеда А.\4., 1! |{ленум {1( |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку }кра|ни
3азначае' що в умовах зм|н в соц|ально-економ!чн1й пол|тиц| кра|ни та

перезавантах{ення влади вик.]1ики ! защози профсп|лкового руху ще б|льтш

загострилися.
Федерац|я профсп|лок 9кра|ни на п'ятому зас1данн| Ради 1'6.05.2019

року визнаг1а' що профсп|лковий рух в !кра|н| стикаеться з новими
загрозами | викликами у соц|ально-економ|чн|й та пол|тичн|й сферах,
спричиненими д|ями влади' ол|гарх1нно-кланових структур' а тако)к
внутр|сп|лковими проблемами щодо власно| спроможност| до ефективних
д|йу сучасних умовах.

€ьогодн| новообрана влада декларуе та проводить реформи задля

розбудови правово|, високорозвинено|, цив1л!зовано| !кра|ни з високим

р|внем )киття' культури та демократ||.
Ёатом|сть' на приклад| ухв€}лення парламентом 3акону }кра{ни .|{ро

внесення зм|н до деяких закон|в 9кра!ни щодо перезавантах{ення влади)) в|д
\9.09.2019 р.}.|р 117_0( спостер|гаеться ст]йка тенденц|я нехтування владо}о
проведення соц|ального д|алоц, |гнорування профсп|лково| позиц||, | вретпт1-

ре1пт обме;кення д|] законодавства про прац}о на дерт{авних слуя<бовц|в.
1нгший яскравий приклад' який збурив все профсп|лкове середовище

стосусться запланованих владо1о зм1н до 1сну}очого щудового законодавства,
яке плану[оть переписати, 3адовольня1очи забаганки б|знес структур, а

лк)дину прац| позбавити май>ке вс|х гарант|й, передбанених нин| д|точим
законодавством про прац}о.

3азначене питання було розглянуто та обговорене на зас|данн|
9кра|ни 03.10.2019 року та прийнята|,{резид|| Федерац|| профсп|лок

постанова ]ч|р ||-21-2 ''|{ро ситуац|то з проектом 1рудового кодексу 9кра|ни''
з в|дпов|днок) вимого}о - 3аявото до 3аконодавц|в про забезпечення ними



процесу розробки новот редакц|т 1руАового кодексу 1шляхом 1широкого
обговорення з профсп|лками, роботодавцями, експертним середови1{€['
громадянським сусп!льством з урахуванням м|хснародних стандарт1в та
пров|дно| европейсько!' практики.

Б1дсутн1сть соц1ального д1алогу, |гнорування владо}о справедливих
вимог профсп|лкових орган|в щодо п|двищення добробу'у лтодей прац| та
впровадх{ення сучасних соц|альних стандарт|в негативно позначаеться на
мотивац|| профсп]лкового членства | послаблтое профсп|лковий рух.

|{рофсп|лка прац1вник|в зв'язку !кра|ни та !' орган|зац|йн| ланки
перебуватоть п|д пост|йним тиоком негативних процес|в, як| в|дбуватоться в
економ|ц|, соц|альн|й, цман|тарн|й та трудових сферах як в держав!, так | на
окремих г€|лузевих п|дприемствах.

3м|на форми власност1 галузевих п|дприсмств, часта зм!на !х
орган|зац|йно| структури' скорочення чисельност| прац|вник|в,
необгрунтоване розмех{ування по зароб|тн|й плат| так званого ''кризисного
менед)кменту'' та рядових прац|вник|в, |гнорування роботодавцем заувах(ень
та пропозиц|й профсп|лкових орган|зац|й щодо пол|птшення роботи
п|дприсмств, а тако)к з питань соц|ально-культурного призначення'
оздоровлення прац|вник|в та !х д1тей, ст€!_по суттевим викликом та загрозо1о
для на1цо| |{рофсп|лки.

Разом з тим' сл1д зазначити' що зароб|тна плата прац|вник|в Ат
''9крпо1шта'', пАт ''9кртелеком'' та |{рА1 '',{|прозв'язок'' не забезпенуе
г1дного р|вня ]х :киття.

Розм|р оплати прац| прац|вник|в п|дприсмств, як правило, них{че
показника середньом|сячно| зароб1тно| плати за видами економ{чно|
д|яльност|, внасл|док чого п|дприемства втрача}оть трудовий потенц|ал,
особливо з числа молод|, а тако)к в|дбуваеться трудова м1грац|я прац1вник1в
до |нтших кра}н.

1(|льк|сть прац!вник|в на п|дприсмствах галуз| у 2018 роц| змен|пилася
на 5034 особи (201в - 90984;2017 _ 96018), щ' в сво}о чергу призвело | до
пад|ння профсп|лкового членства на 5628 член|в ||рофсп|лки (2013 _ 78820;
2017 -84448).

€л|д 3азначит00, 1{Ф на п|дприемствах А1 ''!крпо1пта'' та (онцерну РР1
не в повному обсяз| викоцу}оться норми г€!лузевих угод та колективних
договор|в. |{родов)ку}оть мати м|сце пору1шення законних прав та |нтерес|в
член|в профсп|лки.

Фкр|м окреслених проблем е ! незахищен|сть, а подекуди 1 зале>кн|сть
профсп|лкових л|дер|в в|д роботодавця; л1кв|дац!я первинних профсп|лкових
орган|зац|й у зв'язку з| зм|ното орган|зац1йно| структури п!дприемств;
поот|йне скорочення профсп|лкового членства; слабке ф|нансове
забезпечення д!яльност| виборних профорган|в; недостатн€ кадрове
забезпечення виконавчих апарат!в профорган|в; низький р|вень
орган|зац|йно| роботи та невиконання прийнятих р|тпень вищих орган|в
|{рофсп!лки; недоскон€!"ла система навчання профсп|лкового
недостатня сдн|сть | сол|дарн|сть; пасивн1сть член|в профсп|лок та

активу;
сла6ка

|ндив|дуальна робота з ними; в!дсутн|сть н€ш1е)кного резерву профсп|лкових



кадр|в; 3нюкення прести)1{у роботи в профсп!лкових органах; ола6ка

рух; недостатнс|нтеграц1я молодих прац|вник|в у профсптлковий
|нформац|йне забезпечення член|в |{рофоп|лки.

3 метото виконання отатутних завдань вищими за п|дпорядкуванням
органами |{рофсп|лки та рац|онального витрачання профсп|лкових котпт|в на
вс|х р|внях, як| ма1оть спрямовуватись насамперед на захист трудових |

економ1чних прав член|в |{рофсп|лки, на захист на г|дну оплату прац|,
соц|альних стандарт!в | гарант|й, особливо| уваги потребуе ! вдосконалення
натпо| орган|зац|йно| побудови.

(уяасний ринок прац| та структурн| зм|ни на г€}лузевих п|дприсмствах
зобов'язу1оть на1шу |{рофсп|лку модерн|зувати свото орган|зац|йну структ}Р},
з апровад)кувати |нститут профсп|лкових представник!в.

Браховутони вище3€вначене, завданнями ус|х виборних орган|в
профсп1лкових орган|зац|й (орган|зац|йних ланок) |{рофсп!лки щодо
зм|цнення |{рофсп|лки мас стати глибока модерн|зац|я д|яльност| ус|х !1

структурних ланок.
11 |{ленум 1Б профсп1лки прац|вник|в зв'язку }кра|ни

постАБФБ]!9€:

1. Бизнат!!, 1!{Ф профсп|лковий рух у галуз| зв'язку стикаеться з новими
загрозами | викликами у соц|ально-економ1чн|й та трудов|й сферах,
спричиненими д|ями кер|вник|в деяких п1дприемств, а такох(
внутр!сп|лковими проблемами щодо власно| спромоя{ност| до ефективних
д|иу сучасних умовах.

2. 3 мето}о посилення впливу |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку 9кра|ни
на зм|цнення власного потенц|алу | спромох{ност1 забезпечувати над|йний
захист прав та 1нтерес1в прац|вник1в-член1в |{рофсп|лки в умовах реформ та
сучасного ринку прац|:

2. 1. [{рофсп|лковим орган|зац|ям (орган|зац|йним ланкам) |{рофсп|лки
прац|вник!в зв'язку 9кра|ни до 31 щудня2019 року назас|даннях виборних
орган|в розглянути та опрац}овати литання щодо мо}кливого вдосконалення
орган1зац|йно] побудови |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку 9кра|ни |з
запровад)кенням |нституту профсп|лкових представник|в.

2.2. [оручити [[резид|| !$( профсп|лки прац1вник|в зв'язку !кра|ни
протягом пер1шого кварт€!"лу 2020 року опрац}овати пропозиц1| профсп|лкових
орган!зац|й та на своему зас1данн| розглянути питання осучаснення
орган|зац|йно] побудови |{рофсп!лки прац|вник|в зв'язку 9кра|ни

3. в сучасних умовах основними напрямами роботи профсп|лкових
орган1в ус1х р1вн1в вва)кати:

- нс|"лагод)кення д!евого соц|ального д|алогу профсп|лкових орган|в з

роботодавцем;
- недопущення в ход| реформування п|дприемств галуз| масового

скорочення прац|вник|в_член|в |{рофсп|лки;
- зд|йснення активних заход!в з протид1? порутпенн1о прав прац|вник|в-

член|в [рофсп|лки та прав |{рофсп|лки;



- зд1йснення конкретних заход|в щодо зм|цнення авторитету та |м|дх<у

профсп|лки, проведення |нтенсивно|, системно| |нформац|йно] роботи,
по1ширення в 3]!11 позитивно| практики профсп|лково] роботи й соц|ального
д|алогу;

- запозичення досв|ду роботи свропейських профсп|лок стосовно
в|дстотовання та реал|зац|| прав член|в профсп|лки на працто' г|дну зароб|тну
плату та соц|альне забезпечення, по1шуку нових, нестандартних форм та
заход|в профсп|лково? та правозахисно] роботи.

- п|двищення квал|ф|кац|? профсп|лкових прац|вник|в та профактиву,
п|дготовки кадрового резерву, його ста}кування у виборних органах
в|дпов|дного р|вня;

_ за]1учення молод| до роботи у профсп|лкових органах;
- вдоскон€}пення системи профсп|лкового навчання профсп|лкових

прац|вник1в, актив|ст!в, член!в |{рофсп!лки з метото формування св|домого
профсп|лкового членства.

4. 1{ер!вникам профсп|лкових орган!зац|й (орган|зац|йних ланок)
|{рофсп|лки прац1вник1в зв'язку }кра|ни вс|х р|вн|в:

- сприяти по1ширенн}о | запровад)|(енн}о соц|ального профсп|лкового
квитка;

- по11!ир}овати та впровад)кувати ' практику ефективного 1 ц|льового
використання профсп|лкових котпт|в, рекомендувати спря|мовувати !х на

навчання 1 п1дготовку профсп|лкових кадр1в - 10 оА ; \нформац|йну роботу
(зм1) _ 5 оА; ф'"д сол|дарних д|й (страйки, акц||) _ 2 ,А; забезпечення
профсп|лково| д|яльност| виборних орган|в та 1нтп| витрати _ не б|льтше 60 оА;

- звернути увагу на виконавську дисципл|ну щодо виконання
прийнятих р|тшень' дощимання статутних норм та ф|нансово] дисципл|ни.
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