ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ ПРОФСПІЛОК
07 жовтня у Київському міському будинку учителя відбувся
Всеукраїнський форум профспілок з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну
працю. Ініціатором проведення заходу виступила Федерація профспілок
України а також 2 профспілкових профоб'єднання: Федерація профспілок
транспортників і Об'єднання Всеукраїнських автономних профспілок.

У роботі форуму взяли участь керівництво Федерації профспілок
України та її членських організацій, Міністр соціальної політики Людмила
Денісова, Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної
політики Петро
Цибенко, віце-президент
Федерації
роботодавців
України Олексій Мірошниченко, національний координатор МОП в
Україні Сергій Савчук, представники Адміністрації Президента України,
міністерств та відомств.
У доповіді Голова ФПУ Григорій Осовий наголосив, що сьогодні
людина праці в України стала основним заручником світової фінансовоекономічної кризи та економічного протистояння з Росією і військового
конфлікту на Сході країни.
У своїх виступах представники від галузевих профспілок
наголошували, що розуміють, в якій складній ситуації зараз знаходиться
держава, а також важливість прийняття Урядом невідкладних заходів для
вирішення першочергових проблем, пов’язаних з військовими діями на сході
країни. Але сьогодні як ніколи необхідна єдність та згуртованість народу
України, однак її неможливо досягти, порушуючи принципи соціального
діалогу. Профспілки неодноразово наголошували на неприпустимості
вирішення державних проблем за рахунок працівників та соціально
вразливих верств населення. Профспілки виступають проти:
1.
Скорочення робочих місць і заморожування заробітних плат,
пенсій.

2.
Економії бюджетних коштів виключно за рахунок працюючого
населення, пенсіонерів, членів їхніх сімей.
3.
Підвищення цін та тарифів в умовах падіння реальних доходів.
4.
Безправ’я людей у трудових відносинах, поширення нелегальної
зайнятості без законного захисту та безпеки праці.
5.
Позбавлення працівників і їхніх дітей санаторно-курортного
лікування та оздоровлення, руйнації в цілому ефективно працюючої
самоврядної системи соціального страхування.
6.
Вибірковості Уряду у проведенні соціального діалогу і прийняття
суспільно важливих рішень без врахування позиції профспілок.
Міністр соціальної політики Людмила Денісова у своєму виступі
розповіла про те, як здійснюються соціальні виплати для жителів зі сходу
України. За її словами, на сьогодні немає технічної можливості перерахувати
кошти до міст, які знаходяться під контролем бойовиків, терористів. Міністр
звернулась до представників профспілок Донецької і Луганської областей з
проханням порадити, як краще забезпечити отримання зарплат і пенсій у
цьому регіоні. Людмила Денісова підкреслила, що затримок з виплатами
пенсій не буде. Що стосується розвитку соціального діалогу, то Міністр
зазначила: «Соціальний діалог необхідний для прогресу нашої країни. Тому
Уряд зацікавлений в його розвитку».
Учасники Всеукраїнського форуму профспілок ухвалили текст
Резолюції, у якій висловили занепокоєність складною фінансовоекономічною ситуацією в країні і звернулись до керівництва держави з
вимогою забезпечити неухильне дотримання норм Конституції України, не
допускати при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинного
законодавства звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян.

Також було сформовано перелік Вимог до Кабінету Міністрів України:
- Зберегти та створити достатню кількість сучасних робочих місць,
особливо для молоді.

- Погасити зарплатні борги, зокрема в зоні проведення АТО, та
підтримати законодавчі пропозиції профспілок щодо надійного захисту
права працівника на своєчасне отримання винагороди за працю.
- Підвищити з 1 січня 2015 року рівень мінімальної заробітної плати,
пенсії, прожиткового мінімуму не менш ніж на рівень інфляції за 2014 рік і
відновити повноцінну індексацію трудових доходів, пенсій і соціальних
виплат.
- Ліквідувати дискримінацію в оплаті праці працівників бюджетної
сфери і зайнятих на державний службі та в органах місцевого
самоврядування.
- Повернути державним інспекціям скасоване право вільного доступу
до робочих місць для гарантованого захисту трудових прав, життя та
здоров’я кожного працівника.
- При проведенні економічних реформ забезпечити поступове
досягнення європейських соціальних стандартів.
- Забезпечити ефективний соціальний діалог з профспілками та
розпочати переговори з укладення нової Генеральної угоди, галузевих та
територіальних угод, виходячи із засад, оголошених Президентом України
Стратегії реформ 2020 та Угоді про асоціацію Україна-ЄС.
Вирішено на підтримку вимог форуму профспілок провести 15 жовтня в
м. Києві солідарні публічні акції у формі маніфестацій та пікетування
Кабінету Міністрів України.

