ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ АТОМНОЇ
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ПОСТАНОВА
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м. Київ

№ П-25-4

Про виконання Галузевих угод за 2015 рік

Розглянувши інформацію про виконання Галузевих угод за 2015 рік
(додається), Президія 1Центрального комітету

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Інформацію про виконання Галузевих угод за 2015 рік взяти до уваги.
2. Зазначити, що основними проблемними питаннями щодо виконання
умов Галузевих угод за 2015 рік є:
- відсутність підвищення заробітної плати працівникам або підвищення
зарплати на рівень значно нижчий, ніж передбачено умовами Галузевих угод;
- відсутність належного фінансування та несвоєчасне надходження коштів
на підприємства, які фінансуються за рахунок Держбюджету України, а також
несвоєчасні та не в повному обсязі розрахунки за поставлену продукцію;
- виникнення на деяких підприємствах заборгованості із заробітної плати;
- порушення домовленостей з питань охорони праці в частині виконання
комплексних заходів з охорони праці, а також забезпечення працівників
спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту;
- виконання в неповному обсязі на окремих підприємствах домовленостей
з соціально-економічного напрямку щодо виплати премій та матеріальної
допомоги працівникам, організації оздоровлення працівників та членів їх
сімей;
- порушення умов Галузевих угод та Закону України «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності» в частині відрахувань коштів на
культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, а також порушення
принципів соціального партнерства.
3. Робочим комісіям з укладення Галузевих угод
при укладенні або
перегляді Угод направити зусилля на недопущення погіршення їх умов.
4. Президія ЦК профспілки вважає за необхідне прискорити роботу з
укладення Галузевої угоди з Міністерством екології та природних ресурсів
України і не вважає вагомими причини щодо відтермінування її розгляду, які
наведено у листі заступника Міністра С.Л.Коломієць, з огляду на те, що до
складу Профспілки входять профспілкові організації, які діють у 15
національних природних парках та заповідниках, а їх працівники мають
нагальну потребу у зазначеній Угоді з метою встановлення єдиних підходів
до вирішення питань соціально-економічного характеру.

5. Голові Атомпрофспілки Матову В.О. звернутися до Міністра екології
та природних ресурсів України з вимогою про негайний початок роботи з
укладення Галузевої угоди з метою неухильного виконання діючого
законодавства про соціальний діалог та підкреслити неприпустимість
створення штучних перешкод для співпраці.
6. Контроль за виконанням
Атомпрофспілки Матова В.О.
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