ГОЛОВНИЙ ФОРУМ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
24 березня 2016 року у Міжнародному центрі культури і мистецтв
м. Київ, відбувся VII З’їзд Федерації профспілок України. На зʼїзд було
обрано 620 делегатів від профспілкових організацій з усіх куточків України.
Із звітною доповіддю виступив Голова Федерації профспілок України
ОСОВИЙ ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ. В доповіді він відзначив, що
реформи, конче необхідні для економічного зростання, створення нових
високотехнологічних робочих місць, справедливого розподілу суспільних
результатів праці, гальмуються, а то й напряму блокуються. Урядові заходи
жорсткої бюджетної економії і все більших зовнішніх запозичень ведуть
державу до банкрутства, а людей – до зубожіння.
Тому наш З’їзд має стати сьогодні публічною трибуною для всебічного
аналізу діяльності та подальшого розвитку не тільки ФПУ, а й загалом
національного профспілкового руху. Ми повинні дати відповідь на
запитання: що було зроблено, що не вдалося зробити в звітному періоді, і як
ефективно протидіяти наступу на трудові і соціальні права спілчан у
сучасних умовах.
На жаль, влада обійшла нас, внесено зміни до законів. Ціни і тарифи
виведені за межі впливу профспілок.
У цей період за участю профспілок були розроблені та почали
реалізовуватися державні програми: зайнятості, подолання та запобігання
бідності, Стратегія державної кадрової політики. Вперше під нашим тиском
парламентом прийнято Загальнодержавну програму поліпшення безпеки
праці з гарантованим фінансуванням понад 220 мільйонів гривень і навчання
за ці кошти громадських інспекторів праці.
Ми відбили неодноразові спроби роботодавців та влади збільшити
сплату внеску на соціальне страхування за рахунок самих працівників. І нині
платником внеску є тільки роботодавець. Якби цього не сталося, додатково
до податку довелося б щомісяця віддавати ще 11% своєї заробітної плати.
Розширилось коло союзників профспілок у правозахисній роботі.
Укладено двосторонні договори про співпрацю з Уповноваженим Верховної
Ради України з прав людини, інспекціями праці, захисту прав споживачів.
Розвитку дво- і тристоронніх відносин сприяло прийняття Закону «Про
соціальний діалог в Україні», а в правовому захисті – закону «Про
безоплатну правову допомогу».
ФПУ і практично всі членські організації успішно здали тест на
репрезентативність, і тим самим підтвердили своє право на ведення
колективних переговорів і представництва на всіх рівнях діалогу.
Українські робітники повинні мати такі ж права, як і європейці на
попереджувальний страйк, на страйки солідарності, на швидке та ефективне
розв’язання спорів, а не як зараз, коли ці процедури затягуються на місяці, а
то й роки, а люди у цей час страждають від безправ’я.
Також потребує оновлення і закон «Про колективні договори і
угоди». Під час звітів і виборів в первинних профспілкових організаціях,
зустрічах з профактивом – повсюди ставилося питання про зміну підходів

щодо надання додаткових соціальних гарантій та їх поширення лише на
членів профспілок.
Такий підхід є абсолютно справедливим: одні працівники сплачують
внески, профспілка від їх імені веде переговори, домагається результату, а
інші нічого не привносять, зате користуються всіма здобутками, як і члени
профспілок.
У профспілковому законопроекті «Про колективні договори і угоди»,
який ми направили соціальним партнерам, ми запропонували саме такий
підхід і сподіваємося на його підтримку.
Делегати Профспілки працівників АПК приймали активну участь у
роботі з"їзду.
На наступний 5-річний термін шляхом таємного голосування, серед
п’яти претендентів, більшістю голосів обрано ОСОВОГО Григорія
Васильовича.
За нього віддали голоси 308 делегатів.

Звітна доповідь Голови ФПУ Осового Г.В.

Виступ Міністра соціальної політики Розенка П.Л.

Делегація профспілки працівників агропромислового комплексу України.

Делегати зʼїзду від Харківської обласної профспілки АПК: Голова обласної
профспілки Байбакова Н.П. і голова профспілки ХНТУСГ Артьомов М.П.

Виступ делегата від ХНПУ ім Сковороди Г.С. про проблеми студентів.

Голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і
докторантів НУ ім. Каразіна Махновський С.С. і голова профспілкової
організації ХНТУСГ Артьомов М.П.

Виступи претендентів на посаду Голови ФПУ

