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Проблеми зрушилися з мертвої точки
Під час зустрічі профактиву Кіровоградщини з народним депутатом України,
представником ФПУ у Верховній Раді України Сергієм Капліним порушувалися болючі
для області проблеми, тож гостю були вручені ряд звернень. Ось що відповів Сергій
Каплін.
Зокрема, щодо звернення голови профкому ДП «Дирекція Криворізького
гірничо-збагачувального комбінату окислених руд» Зої Багнюк він повідомив, що
направлено депутатське звернення № 1 15/5307 від 22 серпня 2017 р. до
Прем'єр-міністра України з проханням сприяти у виділенні коштів з Державного бюджету
України на забезпечення функціонування комбінату Очікується відповідь з Кабінету
Міністрів України, за результатами якої буде змога проводити наступні дії для вирішення
цього питання.
Щодо звернення голови обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я
Лариси Козлової зазначив: питання з приводу оплати праці медичних працівників
перебуває під його особистим контролем. До речі, йдучи у першому ряду з працівниками
медичної галузі у вересні 2017 року, народний депутат підтримав зазначену акцію щодо
вирішення проблемних питань медичної галузі.
Враховуючи прийняття закону про освіту, підкреслив Сергій Каплін, будуть
відслідковуватися питання щодо дотримання трудових прав та соціальних гарантій
працівників освіти у актуальних питаннях, що можуть набути негативного значення.
З приводу пенсійної реформи та питання утворення територіальних громад і освітніх
округів, він наголосив на проведенні представниками Соціал- демократичної партії
фахової оцінки, за результатами якої, будуть вжиті всі належні заходи з урегулювання
прогалин та колізій чинного законодавства України.
У листі також повідомляється про вжиття відповідних заходів щодо підтримки лісової
галузі та внесення пропозицій до Парламенту щодо виділення відповідної суми коштів на
охорону та захист галузі, а також, всебічну підтримку Соціал- демократичною партією
працівників лісового господарства. «Усі надані пропозиції у зверненні будуть мною
враховані під час дослідження законодавства на предмет доцільності внесення
відповідних змін. Окремо вдячний Вам за Вашу підтримку та довіру, а також, висловлюю
подяку за Вашу громадянську позицію, зокрема, щодо сприяння у вирішенні нагальних
проблем основних галузей діяльності нашої держави».
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