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Захист, іще раз захист

Уже рік країна (та й увесь світ) живе в умовах карантину, спричиненого пандемією
COVID-19. Ця складна ситуація стала для багатьох випробуванням на зрілість. Для
профспілок у тому числі. Як реагувало обласне профспілкове об'єднання на виклики
часу, як забезпечувало статутні завдання щодо захисту прав і гарантій працівників у
сфері праці? Ці питання обговорювалися на ІІ засіданні Ради Федерації профспілок
Кіровоградської області, яке відбулося в онлайн-режимі.

Як повідомив голова ФПО Максим Баланенко, працівники у цей складний час,
безперечно, відчули профспілковий захист. Із запровадженням карантину ФПО,
членські організації, первинки активно підключилися до реалізації спільних заходів щодо
недопущення порушень трудових прав працівників. Так, за наполяганням профспілки
працівників охорони здоров'я встановлено додаткові доплати медичним та іншим
працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах із ліквідації гострої респіраторної
хвороби. Профспілка освітян на всіх рівнях домоглася запровадженням додаткової
оплати працівникам освіти в період карантину у зв'язку з введенням додаткових
обов'язків, посиленим навантаженням та інтенсивністю праці. Приділялася увага
забезпеченню працівників засобами індивідуального захисту, придбанню необхідного
обладнання, організації перевезення працівників до місця роботи. Часто на ці цілі
залучались і продовжують залучатися кошти профорганізацій.

Профкомами ініційовано внесення змін до колдоговорів щодо встановлення надбавок до
посадового окладу, оплати простою у вищому розмірі, ніж це передбачено
законодавством.
Карантин, на жаль, погіршив ситуацію на ринку праці. Максим Баланенко назвав
статистичні дані: значно зріс рівень безробіття, протягом січня 2,7 тис. працівників
попереджені про наступне звільнення, що в рази більше ніж минулого року. На 1 лютого
статус безробітного мали більше 23 тисяч осіб, а кількість вакансій складає лише 1,3 тис.,
або 17 осіб на 1 робоче місце. «Надважливе завдання у цій ситуації - збереження
робочих місць. Тож соціальним партнерам не порізно, а спільно треба боротися за кожне
робоче місце. Особливо зараз, коли в період децентралізації, територіальні громади цією
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проблемою займаються недостатньо. Профоб'єднання намагається запобігати фактам
необґрунтованого (без попереднього узгодження з виборними профорганами)
вивільнення працівників».

Не менш важливим для профспілок є питання оплати праці. Якої позиції дотримується
ФПО у цьому питанні? За словами Максима Баланенка, запровадження карантинних
обмежень спричинило падіння розміру зарплати у січні на 14 відсотків. При цьому в рази
виросли ціни і тарифи. «Якщо торкнутися тарифної теми, то вона повинна цікавити всіх: і
обласну владу, і роботодавців. Сьогодні, на захисті населення не стоїть ні влада, яка
передала усі проблеми на відкуп НКРЕП, ні сама Комісія, яка повинна узгоджувати
інтереси надавача послуг і споживача. Як правило, регулятор - на боці господарника. Як
приклад: наше втручання у визначення розміру тарифу на розподіл газу дало можливість
знизити його на третину від запропонованого товариством «Кіровоградгаз». Думаю,
якби всі підключилися до цього питання, можна було б його ще знизити».

Обговорювалася на засіданні Ради також участь ФПО у процесі децентралізації влади.
Проводилися семінари, круглі столи, робочі зустрічі з фахівцями, які здійснюють
реформу. Ставиться основна мета – недопущення масових звільнень і порушень
трудових прав працівників. Особлива увага приділялася порядку формування бюджетів
громад в умовах постійних змін Податкового і Бюджетного кодексів, передачі
встановлених державою пільг на місцеві бюджети, несправедливого розподілу податків.
Детально обговорювалася роль профспілок щодо забезпечення прав працівників на
працю і соціальний захист, налагодження соціального діалогу в громадах. Ситуація різко
напружилася після реалізації постанови ВРУ щодо ліквідації районів. Відбулося так, що
децентралізаційні процеси випередили нормативно – законодавчий супровід цих
процесів. Керівникам і депутатам новоутворених районів і громад треба було негайно
прийняти багато важливих рішень, у т. ч, пов'язаних з комунальним майном і кадрами.
Окремі територіальні громади через відсутність коштів не хочуть приймати на баланс
районні заклади. Центральна влада перекинула на плечі громад все, що тільки можна, і
це при тому, що місцеві бюджети у багатьох випадках від'ємні. ФПО, обласним
організаціям профспілок бюджетної сфери доводиться розрулювати багато ситуацій,
пов'язаних із майном, виплатою зарплат, недопущенням масових звільнень,
працевлаштуванням вивільнених працівників.
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Порушувалася на засіданні також така болюча проблема, як наступ на права працівників
та профспілок. Минулий рік був роком активної боротьби у відстоюванні конституційних
прав працівників і профспілок. Почалося з проєкту закону «Про працю», коли Кабмін і
Верховна Рада мали намір позбавити працівників основних трудових і соціальних
гарантій. І тільки, завдяки єдності профспілок, підтримки міжнародних об'єднань
профспілок, масовим акціям удалося відстояти ці напади. Свою негативну оцінку
законопроєкту було висловлено міжнародною профспілковою спільнотою, якою було
скеровано до України безпрецедентну за рівнем представництва комісію. котра
зазначила неприпустимість прийняття законопроєкту у запропонованій редакції.
Згодом група народних депутатів фракції «Слуга народу» запустила новий законопроєкт
щодо окремих питань діяльності професійних спілок. І знову довелося включатися у
масову боротьбу, яка триває і досі.

Від імені Ради ФПО прийнято низку звернень, зокрема до Верховної Ради та Кабінету
Міністрів України щодо збереження трудового потенціалу, підвищення зайнятості
населення, недопущення масових звільнень працівників, підвищення соціальних гарантій
у період пандемії, недопущення зростання цін і тарифів. Спрямовано звернення до
Кабміну – щодо забезпечення гарантованого отримання газу для виробництва тепла
теплогенеруючим підприємствами та фінансування компенсацій втрат цих підприємств
згідно з підписаним Меморандумом; продовження державного регулювання цін для
населення на ринку природного газу, забезпечення своєчасного і у повному обсязі
фінансування та виплату допомоги Фонду соціального страхування; недопущення
закриття закладів охорони здоров'я та масового звільнення медичних працівників,
забезпечення рівня оплати праці медпрацівників у розмірі 250 відсотків середньої
зарплати в Україні; недопущення внесення на розгляд Парламенту законопроекту «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації функцій Фонду
соціального страхування», який в рази урізає гарантії застрахованих осіб...

Під час засідання сталася знакова подія – підписано Меморандум про співпрацю між
ФПО та громадською радою при облдержадміністрації, до речі, уперше в Україні, та
Угоду про співпрацю із обласним центром зайнятості.
Прес-центр ФПО
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