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1ро вшконання

про2ралсш ё!й |1рофсп1лкш
прац|вншк|в зв'язку |кра[нш на 20]7-2022 рокш

за 20]8-2019 рокш

3аслухавтпи та обговоривтши |нформац1то голови |к |{рофсп|лки
€тародуба м.м. щодо виконання програми д|й |{рофсп|лки прац|вник|в
зв'язку 9кра!ни на 20|7-2022 роки за 201-8-2019 роки' 11 |{ленум |к
|{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку 9кра!ни з,вначас' що у шер1од п|сля 3'|зду
|{рофсп|лки, д|т !ентрального ком!тету, профсп|лкоЁих орган|зац|й,
первинних профсц|лкових орган1зац|й були спрямован| на захист прав та

соц|ально-економ|чних |нтерес!в

член|в профсп|лки,

зм|цнення
орган|зац|йно| едност!, удосконалення соц|ального партнерства, дотримання
норм трудового законодавства, забезпечення безпечних умов | охорони прац|,
вир1тшення 1нтших соц|альних проблем.
3 метопо п1двищення правового та соц!ального 3ахисту прац!вник1в
галуз1 зв'язку, |1рофсп|лко}о прац|вник|в зв'язку 9кра|ни протягом зв|тного
пер|оду було проведено 254 перев|рки додер)кання законодавства про прац1о
на г€!'лузевих п|дприемствах: в Ат ''9крпо1пта'', в пАт ''9кртелеком'',
1{онцерн| РРт, [{ ''9кра|нський державний центр рад|онастот''.
в ход! зд!йснення перев|рок було виявлено 31 пору1шення вимог
3аконодавства про прац}о та над|слано роботодавцям 29 лодань про усунення
пору1шень. 9сунуто робот одавцями 26.
|{ротягом 20|8-20|9 рок|в в ф1л1| !{и|вська м|ська дирекц!я Ат
''9крпотшта'' правовим/щомадським 1нспектором прац| профсп|лок були
виявлен| пору1шенн'{ робо1одавцем вимог законодавства про прац}о' про
оплату прац|, про профсп|лки: ненадання |нформац1| |{|{Ф щодо скорочення
прац|вник|в; не проведення консультац|й з профсп|лкото; пору1шення вимог
щодо оформлення просто}о на п|дприсмств|; пору1шення вимог ч. 2 ст. 38
1{3п|{ }кра!ни щодо зв|льнення прац|вника при умов|, що ним була
в|дкликана заява про зв|льнення та на його м|сце не було запро1шено |нтпого
прац|вника | посада з€ш1и1папась вакантно}о; пору1шення ст. |28, 129 (3п|{
}кра|ни.

24.06.201-9 року в 1{онцерн| рад|омовлення, рад|озв'язку та телебачення

в|дпов|дно до заяв в|д 0з.06.20\9

прац|вника !{онцерну
профсп|лок

було

РРт,

зд|йснено

р.та в|д 1|.06.2019 р.члена профсп|лки

-

правовим/щомадським |нспектором прац|
громадський

конщоль

за

додер)!(анням

законодавства про працто щодо порядку | умов надання прац|вникам
щор|нних в|дпусток; порядку застосування дисципл|нарних стягнень та
притягнення до дисципл!нарно| в|дпов|дальност|; забезпечення умов прац|,
необх1дних для виконання роботи, передбаиених законодавством про прац}о'
колективним договором 1(онцерну РР1 та трудовим договором.
|{ерев|ркото було встановлено та п|дтверджено факти пору|пення в
1{онцерн1 РРт законодавства про прац}о, нормативно-правових акт|в,
колективного договору 1(онцерну РРт, внутр|тшн1х документ1в 1(онцерну

РРт.

продовж зв|тного пер!оду |{рофсп!лко}о надав€!пась пр авова допомога.
{ленам профсп!лки надано 5409 консультац|й з правових питань та |024
консультац1| надано профсп!лковим орган|зац|ям, на <<гарячу телефонну
л|н|то звернулося220 член|в профсп1лки, як| отрим€}ли квал|ф|ковану правову
допомогу.
зв'язку |з зверненнями г1по ''|{и}встар'' з мето}о н€]'лагодження
соц|ального д1алогу з роботодавцем, |{рфсп|лка прац|вник1в зв'язку 9кра|ни
неоднор€шово пров одила зустр|и| з кер1вництвом |{рА1''1{и!встар''.
|[ротягом зв|тного пер|оду правовийщомадським |нспектором прац|
профсп|лок було представлено 1нтереси член|в |{рофсп|лки - прац|вник1в
|{рА1 ''БФ )/кра|на'' у судах. 3а р|шеннями суд|в прац|вник1в поновлено на
робот| та виплачено середн|й зароб|ток за час виму1пеного прогулу у
загальн|й сум| _ 460,5 тис щн.
з меток) забезпечення реал|зац|| | захисту конституц!йного права
прац|вник|в на г!дну оплату прац| та достойний р|вень )киття |{рофсп1лка
с||рияла вдоскон€]'ленн}о умов оплати прац1 прац|вник|в галуз1 зв'язку;
забезпечувався д1евий конщоль за сво€часното та в повному обсяз| виплатото
зароб|тно] плати на п|дприемствах галуз! зв'язку, за дотриманням норм щодо
пер1почерговост| !1 виплати на умовах | в строки, передбанен| чинним
законодавством' [алузевими угодами та колективними договорами;
зд|йснтовався анал!з | оц|нка стаъ|у реал|зац|| законодавства з питань оплати
прац|, вносилися пропозиц1? щодо його удоскон€ш1ення.
3а час' що пройтшов п1сля з']А}, для покращення умов прац!,
Б

у

забезпечення налех(них 1а безпечних умов прац!, охорони прац! та
здоров'я прац!вник1в профсп1лковими орган|зацтями (орган|зац|йними
ланками) |{рофсп|лки зд|йснтовався щомадський контроль за додерх{анням
роботодавцями законодавства про охорону прац|, створенням безпечних |
нетшк|дливих умов прац|, н€]_г1ея{них виробниних та сан|тарно-побутових
умов' забезпеченням прац|вник|в спецодягом, спецвзуттям, |нтпими засо6ами
|ндив|дуального захисту' виконанням роботодавцем вимог законодавотва
щодо ф!нансування витрат на охорону прац| на п|дприемствах галуз| зв'язку.

Ёа

)к€ш1ь

у зв|тному пер|од| на п|дприемствах галуз| не

вдалося

уникнути нещасних випадк|в.
у пАт ''}крпотшта" сталося 60 нещасних випадк1в, в яких поотрах(дав
61 прац|вник. Ёетцасн| випадки з| смертельним насл|дком в|дсутн|. } пАт
''9кртелеком'' ст€ш1ося 7 нещасних випадк|в, в яких пострах{дало 15
шрац|вник!в, в т.ч. з| смертельним насл|дком _ 1. 9с1 випадки травматизму,
що ста]\ися з прац|вниками' були розсл|дуван1, оформлен| в|дпов|дними
актами' проанал|зован| обставини та причини нещасних випадк|в, розроблен|
та зд|йснен| в1дпов|дн| заходи. |{рофес1йних захвор}овань серед прац|вник1в
галуз1 не виявлено.

|1ротягом
|{ротягом зв|тного
зв|тного пер|оду
пер|оду проведено 10784 перев|рок, п|д час яких
при3упинено роботу 50 ма1шин, механ|зм|в, устаткування. 9 ход| перев|рок
виявлено 17388 пору1шень вимог законодавства про охорону прац1, усунуто, з
урахуванням перех1дних заува)кень попереднього Рок}, \7 47 5 пору1пень.
|{рофсп1лковими орган|зац|ями (орган!зац|йними ланками) |{рофсп|лки
розглянуто 7| письмових та усних звернень член|в профсп|лки з питань
охорони прац|, 59 з яких були вир|тпен! позитивно.
[{ройтпли перев|рку знань з питань охорони прац| \з6\6 посадових
ос|б. Фрган|зовув€}лося навчання з питань охорони прац| в якому в3яли участь
5 4 профсп|лкових актив!сти.
Ёа ф|нансування заход|в
прац| п1дприемствами галуз1
витрачено б|льтпе 47 млн. щн.
у зв|тному пер|од| |!рофсп|лка прац|вник|в зв'язку !кра|ни брала
участь у заходах з нагоди Бсесв|тнього дня охорони прац|, п|дсумки
виконання яких п|дводилиоя заучаст}о соц|альних партнер|в.
|[ротягом зв|тного пер|оду продовя(увалася робота щодо створення
умов для забе3печення соц!ально_культурних' духовних, осв!тн!х потреб
та |нтерес1в член1в ||рофсп!лки,'пхн!х с|мей, створення умов для занять
народною творч!стпо, забезпечення в1дпонинку та о3доровлення член!в
11рофсп1лки та 11н!х с1мей, соц!ального становлення молод!.
|{р о ф с п|лковими орган|зац |ями (орган|зац|йними л анками) |{р о сп|лки
ф
орган|зовувалися екскурс1|, по}здки по !сторичних м|сцях, конкурси дитячих
роб|т, творн| виставки, фольклорн[ фестивал|, уронист| заходи з нагоди
в|дзнанення }1|жнародного, ж|ночого
8 Березня, Аня прац1, Аня
перемоги, Аня захисту д1тей, ,.(ня 1{онституц|| }кра!ни. !ня Ёезалех<ност|
}кра!ни, {ня захисника 9кра|ни, профес|йних свят - Бсесв|тнього дня по[пти
та.{ня прац|вник|в рад!о, тёлебанення та зв'язку. Фрган|зовув€|лися 3аходи до

. '*'!'',,

дня

новор|нно_р|здвяних свят.
|{роводилиоя уронист| збори, зустр|н| |з запрошленням ветеран|в галуз1
та профсп|лкового Р}х}, виступи д|яч]в культури та мистецтва, уиасник|в
худо)кньо| самод|яльност|.
|{рофсп1лков| орган|зац|| (орган|зац1йн! ланки) |{рофсп|лки щор|нно

6рали участь

у

Бсеукра|нському огляд1 роботи профсп|лок

|

колектив|в на кращу орган|зац|то оздоровлення та в|дпонинку д1тей.

трудових

3а два роки орган|зацтйними ланками ||рофсп!лки вдалося оздоровити
5645 д|тей. Ёа орган|зац|то оздоровлення та в|дпонинку д|тей з р|зних д}1(ерел
ф|нансування було з€ш1учено б|льтше 31 млн. грн.
галуз| проводилися р|зноман|тн| спортивн| змагання, турн1ри та
всеукра|нськ| спартак|ади.
3начна увага прид|лялася робот| з молоддто.
Б галуз| зв'язку станом на 01 с|чня 2о|9 року прац}ое | навчасться 17952
члени профсп|лки у в|ц| до 35 рок|в вк.}1}очно, що складае 23 %о втд загально|
к|лькост| член|в профсп|лки. 3 2012 року д|с Р1олод|>кна Рада |{рофсп|лки.
1у1олод|х<на рада мае власний логотип та бланк орган1зац||. 3 метото
п|дтримки пост|йного зв,язку м|>к членами йолод1х<но| ради, 1пвидкого
обм|ну |нформац|ето, створено у месенд>кер| !|6ег щупу ''Р1олод|я<на рада
|{рофсп|лки прац!вник|в зв'язку 9кра|ни'', 1нтернет-стор|нку у соц|альн|й
мерех<| РасеБоо[ та окремий розд|л ''йолод|жна рада" на оф|ц1йному сайт|
|{рофсп|лки прац|вник1в зв'язку 9кра}ни.
Ф|нансування йолод}кно? ради зд|йснтовалося
в ме)ках
профсп|лкового бгод>кету |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку )/кра|ни на
потонний р|к.
1нформац|я про д|яльн|сть йолод|жно|
|{рофсп1лки
ради
висв!тлтовалася на веб_портал| Федерац|| профсп|лок 9кра!ни, на сайт\
|{рофсп|лки, у соц|альн|й мереж| РасеБоо[ та на [ппа_]1ьтах газети
''[[рофсп|лков| в!ст|''.
у 2018 роц| оновлено склад Р1олод|жно|ради та обрано нового голову.
Фчолив Р1олод0кну раду |{рофсп|лки €вген Беженарь _ нач€ш1ьник слу;кби
охорони прац| )(мельницько| дирекц|] А1 ''}крпо1пта''. 9лени Р1олод|>кно]
Ради у к|лькост| 3 ос|б ув|йтпли до складу 1-{ентрального ком|тету |{рофсп|лки
прац|вник|в зв'язку }кра|ни.
1$( профсп|лки у т|сн|й сп1впрац1 з йолод|жното радо}о прац}овалинад
питаннями навчання молод|>кного профактиву, |нформування про д|яльн1сть
профсп|лки' мотивац|| та формуванн'т св|домого профсп|лкового членства
серед молод|, по1пирення знань в орган|зац1| захисту прав та трудових
|нтерес|в тощо.
Аля проведення навчання член|в 1!1олод}кно] Ради залучалися
представники Федерац|[ профсп|лок }кра!ни, Академ|| прац|, соц|альних
в1дносин ! туризму, !нституту соц|ального партнерства.
1ак, 15 листо||ада 2018 року для член!в Р1олод}кно| ради проведено
навчальний сем|нар на тёму: ''Активн| практики захиоту прав молодих
прац1вник!в''.
|{1д нас практичного трен1нгу члени Р1олод|экно! ради розглядали р|зн|
г{риклади пору1шень прав прац|вник!в, дава]|и оц|нку ситуац|| та д1ям
кер1вництва п|дприемства, обговорк)ваг|и 1шляхи захисту член|в профсп|лки
профсп|лковими органами вс|х р|вн|в.
9лени йолод}кно| ради |{рофсп1лки напередодн| новор|нно-р|здвяних
свят взяли участь
благод|йн|й акц!| 9крпошлти ''Б|дкрий дитин\ св|т

в

у

читання|| | зд|йснили гтередплату дитячу|х г€шет та журнал|в для д1ток з|
спец|ал|зованих дитячих заклад|в м|ста (иева та (и|всько| област|.
|{ротягом с1чня-лтотого 20|9 року 1!1олод|>кното радо}о |{рофсп1лки
разом з головами профсп|лкових орган|зац|й (орган|зац|йних ланок)
[-{рофсп|лки проведено анон|мне опитування серед молодих зв,язк|вц|в.
в результат| проведено| роботи з'яоовано отавлення молод1 до
профсп|лки, встановлено мотиви профсп1лкового членства та причини
виходу молодих прац|вник!в з профсп1лки, з'ясовано вподобання молодих
прац|вник|в щодо реал!зац1| молод|>кно| пол|тики на п|дприемствах галуз|,
виявлено 3нання про д!яльн1сть профсп|лки, з'ясовано готовн|сть молод|
брати участь у масових заходах протесту' проан€|'л|зовано ц|нн|сн| ор|ентац||
молод|.
|{роведене опитування виявило ряд проблемних питань' шо турбутоть
молодь. Ёайгостр|тшото проблемо1о для молод| на п1дприсмствах зв'язку с
низький р|вень оплати прац|. (еред |нтпих проблем, як| турбутоть молодих
прац|вник|в, це умови прац|, в1дсутн|сть кар'ерного росту' в|дсутн|сть
прощам заохоченн'т молод| до роботи на п1дприсмствах зв'язку, >китлов|
проблеми, неорган|зован|сть позаробочого часу, в|дсутн1сть заход|в для
особистого та духовного росту тощо.
Барто в|дзнанити, що не у .вс|х профсп|лкових орган|зац|ях
проводиться робота з молодд}о. 3нанну увагу робот| з молоддто прид|ля!оть
так| профсп|лков| орган|зац|| (орган|зац1йн| ланки) |{рофсп|лки: Бодинсько|,
!н|пропетровсько|, 1(ровощадсько|, }{ьв|всько| дирекц|й пАт ''}крпо1пта'',
-|[ьв|всько| ф|л|{ пАт ''9кртелеком'', [мельницько{, 1{еркасько| дирекц1й пАт
''!крпотпта'', 9еркасько] ф!л!| пАт''9кртелеком''.
9 зв|тний пер!од щив€}ло вдосконалення !нформац!йно[ роботи, що
передбанало проведення комплексу заход|в орган1зац|йного характеру,
спрямованих на оперативне та об'сктивне висв!тлення д|яльност| та
акту€ш1ьних проблем |!рофсп|лки через суласн! |нформац!йн| мереэк1.
3 ц|сго мето}о с|чн| 2019 року введено в д|то оф|ц|йний оайт
|{рофсп|лки прац|вник1в зв'язку 9кра!ни.
1нформац|я про найб|льшл значим| под||, заходи' що в|дбувалиоя в
|{рофсп|лц| та за участк) |{рофсп|лки, розм|ш1увалася на сайт| в розд|л|
''Ёовини'', €!.г1е на )ка.]1ь, не, вс| орган|зац|йн| ланки використову}оть сайт
|{рофсп|лки для висв!тлення профсп|лково| роботи.
1!11яснародна робота !-$ |{рофсп|лки потребуе знанного покращення.
Ёа сьогодн!тшн|й денБ д|е йеморандум про сп|впрац1о з |{рофсп|лкото
прац|вник1в зв'язку Б|лорус||.
|{ротягом 20|8-2019 рок|в представники |{рофсп|лки прац|вник|в
зв'язку 9кра|ни 6рали активну у{асть у таких м|х<народних проектах як
''1нклтозивний ринок прац! для створення робоних м|сць в 9кра!н1''.
Браховутони вищез€вначене, 1| |{ленум 1{{ |!рофсп|лки прац|вник|в
зв'язку }кра|ни

у

постАЁФБ]|9€:

3

метото забезпечення та виконання профсп|лковими орган|зац\ями
(орган!зац|йними ланками) [рофсп|лки в 2020-2022 роках |{рощами д\й
[1рофсп|лки прац|вник|в зв'язку 9кра{ни на 20|7-2022 роки вважати за
необх|дне:

- в)кивати вс]х необх|дних заход|в для 3ахисту трудових,

соц|ально-

економ|чних г1рав та |нтерес|в член|в |{рофсп1лки;

- поси]1ити зд|йснення щомадського контрол}о за додер)канням
роботодавцями законодавства про охорону прац|, створенням безпечних ]
негшк|дливих умов прац|, н€}пе)кних виробниних та сан|тарно-побутових
умов' забезпеченням прац|вник!в спецодягом' спецвзуттям, |нтшими засобами
|ндив|дуального захисту' виконанн'{м в|дпов|дних програм та зобов'язань
в1дпов|дно до |алузевих угод та колективних договор!в з цих питань,
виконання роботодавцем вимог законодавства щодо ф|нансуваььня витрат на

охорону прац| на п|дприемствах галуз| зв'язку;
- забезпечення через [алузев| угоди
колективн1 договори
шерерахування роботодавцями котпт|в профсп|лковим орган1зац1ям на
розвиток духовних 1нтерес1в, пропаганду здорового способу }киття,
спортивну | культурно-масову роботу та оздоровлення член|в |{рофсп|лки;
- забезпечувати виконання заход!в, спрямованих 11а орган|зац|йноф|нансове зм|цнення |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку 9кра!ни;
забезпечувати внутр|тшньосп|лкову
дисципл1ну' п1двищення
ефективност| виконання р!тшень виборних профсп|лкових орган|в,
додерх{ання вимог €татуту;
- спрямовувати зусилля профсп|лкових орган|зац1й на зростання дов|ри
до |{рофсп|лки, виховання почуття власно] г|дност| та формування
усв|домленого профсп!лкового членства;
- проводити навчання профсп|лкових кадр|в та активу |з залученням
навч€ш1ьно-методичних ценщ!в територ1альних профоб'еднань;
покращити по|нформован1сть член|в |{рофсп1лки про д|яльн|сть
|{рофсп1лки' про роль профсп|лкового руху у формуванн1 громадянського
сусп1льства;
- зд|йснтовати заходи, спрямован| на зб|льш:ення чисельност| член|в
|{рофсп1лки, 1цляхом використання мотивац|йних можливостей, введення
додаткових п|льг, гарант|й членам |{рофсп|лки' посилення ре3ультативност|
]х д|яльност! тощо;
- забезпечити представництво молод| у виборних профсп|лкових
органах' робоних щупах' ком|с|ях з ус|х напрямк!в профсп|лково: д1яльност1;
- забезпечити
забезпечити системну роботу |{онтрольно-рев|з|йних ком|с|й
профсп|лкових орган1зац|й щодо контрол1о за збором 1 використанням
профс
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