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|[ро результати оц!нки в1дпов!днос'г! критер!ям репрезентативност!
||рофес!йно[ сп|лки прац!вник!в зв'язку }кра|ни

Б!дпов|дно до [{орядку оц|нки в1дпов1дност| критер1ям
репрезентативност| та п|дтвердження репрезентативност| суб'скт1в стор1н
профсп1лок та орган|зац1й роботодавц|в, затверд)кеного нак€шом Ёац|онально|
слухсби посере/]ництва ;

в]д21 липня 201 1 року :\о 73 (дал1 - [1орядок), {{ом1с]сго Ёац1онально[ служби
посередництва 1 примирення з проведення оц|нки в|дпов|дност| критер|яшт
репрезентативност| та п|дтвердження репрезентативност1 суб'скт|в стор|гт
профсп|лок 1 орган1зац1й роботодавц1в на нац|ональному та галузевому р1вйях(дал| 1{ом|с|я нспп) зд|йснено оц1нку в|дпов|дност| критер1ям
репрезентативност1 |{рофес1йно| сп]лки прац1вник|в зв'язку !кра{ни на
галузевому р|вн| для участ1 у колективних переговорах з укладе}!1]я галузевих
(м|>кгалузевих) угод та для делегування представник]в до в|дпов|дних орган|в
соц1ального д1алогу.

3агальними критер|ями для п1дтверд)кення репрезе1]тативност1
в|дпов|дно до 3акону !кра|ни <|{ро соц|альт:ий д1алог в }кра!н|> с:

' .]1егал1зац1я (ресстрац1я) зазнанено| орган|зац||та]л- с.гатус;о загальна чисельн1сть ]| член|в, зайнятих у в|дпов1дн1й галуз1 (вид!
економ|чно| д|яльност1).

[{1дставого для зд|йснення оц|нки в1дпов|дност1 критер|ям
репрезен'гативност1 [{рофе0|йнот сп1лки прац|вник1в зв'язку !кра|ни стали
подан| документи, як| над|йгпли до нспп 18 листоп ада 202| року (вх. Ё{€[{|{
м 4з714-04), а саме:

о лист-заява (за встановлено|о формого) в1д 17 '||.2021;о когт!я статуту [1рофес1йно] сп!ттки прат;1вник|в зв'язку 9кра?ни
(дал! - €татут');

о дов|дка про загальну чисельн|сть член]в 11рофес|йно| сп1лки
прац1вник|в зв'язку }кра|ни 1з зазначенням орган1зац1йно| структури
[{рофсп!лки;



коп1я св!доцтва про ресстрац1}о об'сднання громадян [1рофес\йна

сп]лка прац!вник1в зв'язку }кра1ни ш91370 в1д 22.оз.2000, виданого

й!н1стерством тостиц|[ }кра|ни (дал1 - €в1доцтво);
. 1нформац|я !ер>кавно| слу>кби статистики }кра|ни щодо к|лькост|

зайнятих прац|вник|в у суб'скт|в господар[овання за окремими видами
економ1чно| д1яльност1 (лист в1д 01.|2.2021 ш905 .6-1614в4-2|).

Бстановлено, що документи, подан| |1рофес|йното сп|лко1о прац1вник|в

зв'язку !кра1ни в|дпов|да}оть вимогам п. 2..|.2. |{орядку.
Б|дпов|дно до статт1 16 3акону }кра|ни <|{ро профес1йн1 сп|лки, |х

права та гарант!| д|яльност|> в1д 1 5 вересн я 1999 року м 1045-х19 легал|зац|я

|1рофес1йно| сп|лки прац1вник|в зв'язку }кра|ни п1дтверАя{ена поданими

заявником коп!ями €в1доцтва та €татуту.
Б1дпов1дно до €татуту, |{рофес1йна сп|лка прац|вник|в зв'язку !кра{ни

с добров|льното неприбутково}о самоврядно}о всеукра|нсько}о громадського
ор:'ан1зац1ск'т, яка не проводить п1лприсмницько] д1яльност|. [1рофсп|лка

об'сднус громадян, пов'язаних сп|льними 1нтересами за родом 1х профес|йно|
(трудово!) д1яльност|, як1 працго!оть на п1дприсмствах' у господарських
товариствах' асоц1ац|ях, концернах' в установах' орган1зац|ях зв'язку,

незале)кно в|д форпл в]1асност! та вид|в господар}овання а6о у ф1зинно| особи,
яка використовус найману пра|1го, або забезпечу}оть себе робото}о самост|йно,
або нав!1ак)ться у навчальних 3?('11?;]10{ зв'язку, а тако)к непрацго}очих
пенс|онер1в г'алуз| за ]х ба>канням.

3г]дно з1 €татутом, [1рофес1йна сп|лка прац1вник1в зв'язку 9кра|ни
знаходиться заадресо}о: м. 1{и|в, вул. [рещатик, 22.

3а даними !ержавно| служби статистики !кра|ни (лист в1д 0|.|2.2021;
м05.6-1614в4-2|) загальна чисельн]сть прац|вник1в, зайнятих у видах
економ|чно[ д]яльност] <[|яльн|сть нат-{]онально] по1пти)) (.'д 53.10),
<!1яльн|с'ть у сфер! гтроволового електрозв'язку>> (кол 61.10), <.[|яльн|сть у
сфер1 безпроводовог'о електрозв'язку>> (код 61.20), <1нгпа д|яльн|сть у сфер1

електрозв'язку>> (код 61.90) становить 115 777 остб, а зг|дно з |гтформагд1сто'

надано}о |{рофес|йного сп|лкого прац|вник1в зв'язку !кра|ни, зага.}1ьна

чисельн!сть ]| член|в, як| прац[о!оть за зазначеними кодами вид!в економ|чно|
д1яльност!, становить б5 320 ос|б. [обто, питома вага к1лькост1 член1в
[1рофес|йно| сп1лки праш|вник|в зв'язку !кра1ни у загальн1й чисельност!
прац1вник|в, зайнятих у в1дпов1дних видах економ]чно| д]яльност|, складас
56'4о^.

з огляду на результати проведено[ процедури оц|нки в|дпов!дност1
критер|ям репрезентативност| |{рофес1йно| сп|лки прац!вник|в зв'язку
!кра|ни та врахову}очи' що в1дпов|дно до статт| 6 3акону !кра|ни <|{ро

соц|альт-тий д!алог в !кра1н1>, репрезентативними для всеукра|нських
профсп|лок на галузевому р!вн! визнаготься профсп|лки, членами яких с не
ме1-{111 як з"А праш!вник|в, зайнятих у в1дпов1дних видах економ|.тно]
д1яльност!' нспп прийнято р1пшення:



| 1. Бизнати |{рофес|йну сп1лку прац1вник|в зв'язку }кра|ни такого' що
в1дпов|дас критер|ям репрезентативност1 на галузевому р1вн| для унаст1
у колективних переговорах з укладення галузевих (м|хсгалузевих) угод та для
делегування представник1в до орган|в соц1ального д|алогу на в|дпов|дному

р1вн1.
2.Бидати |{рофес|йн1й сп|лц| прац1вник|в зв'язку !кра|ни €в|доцтво

про в!дпов1дн]сть критер!ям репрезентативнос'г] на галузевому р1вн|.
3.!ане р1п-тення над1слати [1рофес1йн1й сп1лц| прац|вник|в зв'язку

!кра1ни.
4. 1нформац1го щодо в|дпов|дност! критер1ям репрезентативност|

на галузевому р1вн| |{рофес|йно] сп1лки прац|вник|в зв'язку 9кра|ни внести до
<Ресстру профсп1лок, як| пройтпли оц|нку в1дпов|дност1 критер1ям

репрезентативност| на нац1ональному та галузевому р1внях>>, та розм1стити |{а

оф1ц1йному веб-сайт1 Ёац|онально] слух<би посередництва | примирення.
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