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ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ АКЦІЇ ПРОТЕСТУ

Як відомо, 7 жовтня у столиці відбулася Всеукраїнська акція протесту профспілок. Про
перші її результати розповідає Голова Федерації профспілок Кіровоградської області
Максим Баланенко.
-Хочу нагадати, що під час акції протесту профспілок група її учасників провела
перемовини в Уряді. Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий застеріг
владу від перетинання «червоних ліній» при підготовці законопроектів у
соціально-трудовій сфері. Переговорники поставили вимогу перед владною стороною
зупинити розгляд законопроектів, які грубо порушують трудові права працівників і
профспілок.
Учасники зустрічі в Уряді дійшли згоди, що законопроекти з питань трудових відносин,
які стосуються безпосередньо прав працівників, мають розроблятися за участю всіх
трьох сторін соціального діалогу до внесення на розгляд у парламент.
Профспілкова сторона наполягла паралельно з цим розпочати підготовку проекту
нового Трудового кодексу як єдиного цілісного акту, яким будуть регулюватися трудові
права. Під час перемовин обговорювалися важливі для людей питання зазначені у
вимогах профспілок, а саме - створення продуктивних робочих місць, підвищення
заробітної плати до рівня, визначеного Генеральною угодою.
Особливу увагу було приділено фінансовому забезпеченню гарантій виплат для
медичних працівників, освітян, виділення дотацій шахтарським колективам та іншим
категоріям працівників.
Для повного опрацювання та підготовки доручень і необхідних рішень сторони
домовилися про створення робочих груп, які мають напрацювати відповідні урядові
рішення. Такі робочі групи уже створюються.
Як результат перемовин в Уряді, складено протокол зустрічі Прем'єр-міністра України із
представниками всеукраїнських об'єднань профспілок, для виконання якого дані
конкретні доручення міністерствам та визначені терміни та відповідальні особи.
До прикладу, Міністерствам фінансів, економіки, соціальної політики, освіти, охорони
здоров'я та енерго доручено під час доопрацювання проекту Закону «Про Державний
бюджет України на 2022 рік» до другого читання провести додаткові консультації з
представниками профспілок щодо можливості врахування пропозицій Спільного
представницького органу всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні.
Що вимагали профспілки щодо Держбюджету на наступний рік? Для скорочення
бідності та соціальної нерівності затвердити Держбюджет України на 2022 рік з
безумовним дотриманням визначених законами України розмірів грошових виплат і
соціального захисту громадян, зокрема мінімальної зарплати – 6 900 грн, мінімальної
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пенсії – 3 600 грн, посадового окладу першого тарифного розряду у бюджетній сфері – 6
500 грн.
Яке доручення отримали Мінекономіки, Мінстратегпрому, Мінфіну, Міненерго та Фонд
державного майна? Опрацювати питання щодо підтримки виробників, які зазнають
суттєвого впливу на вартість продукції в умовах підвищення вартості газу.
Мінекономіки, Мінстратегпром, Мінфін, Мінінфраструктури зобов'язано: продовжити
роботу з удосконалення нормативно-правового регулювання публічних закупівель
товарів щодо стимулювання закупівель товарів з використанням місцевих компонентів,
тобто задля підтримки вітчизняного товаровиробника.
Важливе доручення отримало Міністерство економіки - прискорити внесення на розгляд
Уряду законопроекту щодо посилення захисту прав працівників на своєчасну та у
повному обсязі виплату заробітної плати. А Міністерству освіти разом із Мінфіном та
Мінекономіки доручено опрацювати питання щодо поетапного підвищення зарплати
педагогічним працівникам.
Міністерство економіки, відповідно до вимог профспілок, планує збільшити рівень
працевлаштування через державні центри зайнятості і створити цифрову карту регіонів,
на якій відображатиметься потреба в робочих місцях.
Федерація профспілок України взяла під контроль виконання доручень, які витікають із
вимог Всеукраїнської акції протесту. 19 жовтня проведено нараду, на якій підбито перші
результати акції.
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