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Зверталися – отримали відповідь
Федерація профспілок області, розглянувши проект Державного бюджету на 2022 рік,
визнала його таким, що не забезпечує належне фінансування пріоритетних галузей
економіки України, не є соціально спрямованим. Саме тому ФПО направила звернення
до народних депутатів з проханням підтримати та врахувати профспілкові пропозиції і
зауваження СПО об'єднань профспілок при опрацюванні проекту Закону «Про
Державний бюджет України на 2022 рік».
Надійшла відповідь від народного депутата Олега Воронька, який висловив щиру подяку
за викладені пропозиції, що, безумовно, підлягають розгляду та внесення до проекту
Закону, у зв'язку з чим ним будуть вживатися, на майбутнє, відповідні дії. Хочеться
вірити, що так і буде.
Варто нагадати, про що йшлося у Зверненні до народних депутатів, що найбільше обурює
членів профспілок? Невдоволення викликав закладений до Держбюджету на 2022 рік
розмір прожиткового мінімуму, який становить 2481 гривню, і вже сьогодні у 2,3 раза
менше фактичного розміру. Зважаючи на те, що розмір тарифної ставки робітника 1
розряду встановлюється на рівні на 10 відсотків вище прожиткового мінімуму, її величина
складе лише 2729 грн. Це більше ніж у 2 рази нижче розміру мінімальної зарплати.
За таких обставин розмір тарифної ставки, рівний мінімальній зарплаті, може досягти
лише високопрофесійний робітник 7 розряду. Про яку мотивацію високопродуктивної
праці можна говорити у цій ситуації?
Не можна допустити практичне замороження мінімальної заробітної плати, яке
передбачено проектом, при галопуючому рості цін і тарифів на найнеобхідніші товари і
послуги.
Вкрай недостатнє передбачене проектом фінансування бюджетних галузей та галузей,
що фінансуються чи дотуються з бюджету, що не дозволить забезпечити в повному
обсязі реалізацію гарантій в оплаті праці працівників, передбачених чинним
законодавством України.
Члени профспілок, які об'єднує Федерація профспілок області, які є виборцями, що
голосували за майбутніх депутатів Українивід Кіровоградщини і сподівались на
забезпечення достатнього рівня життя, просять народних обранців підтримати та
врахувати профспілкові пропозиції і зауваження СПО об'єднань профспілок при
опрацюванні проекту Закону «Про Державний бюджет України на 2022 рік».
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