
   ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                       

П Р Е З И Д І Я
П О С Т А Н О В А

“  25  “  лютого  2015 р.                   м. Чернігів               № П-20-1

Про підсумки виконання 
норм  та положень Генеральної 
та регіональної угод Федерацією профорганізацій 
області  та  членськими  організаціями  за 2014 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки виконання норм
та положень Генеральної та  регіональної угод Федерацією профорганізацій
області  та  членськими  організаціями  за  2014  рік,  президія  відмічає,  що
регіональна угода виконана не в повному обсязі. За оцінкою профспілкової
сторони із 197 пунктів угоди у 2014 році не виконано та виконано частково
10 пунктів.

Протягом  дії  угоди  у  2014р.  не  вдалось  вирішити  низку  важливих
питань в частині підтримки вітчизняного виробництва, у сфері  зайнятості,
оплати праці, в частині погашення заборгованості з виплати заробітної плати;
щорічного  забезпечення  зростання  рівня  зайнятості  населення;  зростання
рівня  середньої  заробітної  плати  не  нижче ніж на  16%;  умов  та  охорони
праці.  Заробітна  плата  працівникам,  як  бюджетної  сфери  так  і
госпрозрахункових  підприємств,  впродовж  року  не  завжди  виплачувалася
своєчасно, мали місце порушення строків її  виплати.  Не вдалося погасити
заборгованість із заробітної плати, за 2014 рік сума невиплаченої заробітної
плати лишилася суттєвою, а саме 18,2 млн. грн.. Роботодавцями допускалися
порушення трудового законодавства, особливо в частині надання відпусток
без  збереження  заробітної  плати.  Профспілкові  комітети  недостатньо
застосовують передбачені законодавством заходи впливу на посадових осіб,
які порушують або не виконують домовленостей за колдоговорами. Існує ще
цілий ряд проблем, зокрема, в  частині  перерахування коштів бюджетними
організаціями профспілковим комітетам на культурно-масову та оздоровчу
роботу та забезпечення умов статутної діяльності профспілок.

Заслуговує  уваги,  як  позитив,  форма  роботи  по  відстоюванню
працівниками  своїх  прав  та  інтересів  при  проведенні  акції  протесту,  що
відбулася 23 грудня минулого року.



На  підставі  вищевикладеного,  президія  Федерації  профспілкових
організацій Чернігівської області 
                                               П О С Т А Н О В Л Я Є:

1.  Інформацію  відділу  соціально-правового  захисту  і  економічних
питань ФПО про підсумки виконання регіональної угоди у 2014 році взяти до
відома.

2.  Визнати  роботу  по  виконанню норм та  положень  Генеральної  та
регіональної  угод  Федерацією  профорганізацій  області  та  членськими
організаціями за 2014 рік  недостатньою.

3.  Профспілковим  організаціям  всіх  рівнів  активізувати  роботу  по
виконанню регіональної угоди, а саме:

3.1. Профспілковим організаціям, при укладенні колективних договорів
і  угод  передбачати  норми  і  гарантії  для  працівників  не  нижчі
чинного  законодавства,  щодо  забезпечення  продуктивної
зайнятості  населення,  створення  роботодавцями умов  праці  та  її
оплати відповідно до вимог нормативних актів та додержання прав
працівників.

3.2.  Продовжити роботу по:
 контролю виконання регіональної угоди та колективних договорів

з  метою забезпечення  гідних  умов  праці  та  її  належної  оплати,
забезпечення  здорових  та  безпечних  умов  праці  на  кожному
робочому місці на підприємствах, в установах та організаціях;

 підвищенню  ефективності  соціального  діалогу,  сприянню
охопленням  колективними  договорами  та  угодами  максимальної
кількості суб’єктів сторін соціального діалогу відповідного рівня.

3.3. Вживати дієві заходи щодо своєчасної виплати заробітної плати та
ліквідації заборгованості з неї;

3.4. Сприяти  формуванню  механізмів  „зворотного  зв’язку”  для
узагальнення  та  використання  рекомендацій  громадян  у  процесі
соціально-трудових відносин та соціальному діалозі;

3.5. Проводити  через  засоби  масової  інформації  широку
роз’яснювальну  роботу  щодо  вимог  чинного  законодавства  з
питань дотримання роботодавцями трудового законодавства;

3.6. Продовжувати  роботу  «гарячої»  телефонної  лінії  по  наданню
консультацій та надавати дієву допомогу за зверненнями спілчан.

4. Рекомендувати керівництву ФПО та членських організацій посилити
контроль за виконанням положень регіональної угоди у 2015 році та більш
відповідально підійти до розроблення положень угоди на майбутній період.

5. Контроль за виконанням постанови покласти на президію ФПО.

Голова Федерації М.А.Богдан
профспілкових організацій
Чернігівської області 


