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Про поточний стан соціально-трудових
відносин в Тернопільській області та дії
профспілкових організацій щодо його
покращення

На кінець 2018 року відбулося значне погіршення стану соціальнотрудових відносин в області.
Зокрема, заборгованість з виплати заробітної плати за статистичними
даними зросла з 4,6 млн. з початку поточного року до 16,9 млн. гривень на
даний час. За інформацією галузевих профспілкових організацій ця
заборгованість є значно вищою. Зокрема, в охороні здоров’я вона сягає
51,4 млн. гривень, у ДП «Тернопільський облавтодор» та його філіях – 10,8
млн. гривень.
Через недостатнє фінансування існує загроза невиплати заробітної плати
працівникам бюджетних установ і організацій. До кінця поточного року
дефіцит коштів складає 228,8 млн. гривень, у тому числі: охорона здоров’я –
105,9, освіта – 104,9, культура – 12,2, соціальна сфера – 5,2 млн. гривень.
Недофінансування бюджетних галузей суттєво зменшило розміри
гарантованих доплат і надбавок для педагогічних працівників, обмежило в
багатьох випадках виплату відпускних та матеріальну допомогу на
оздоровлення працівникам охорони здоров’я, змусило працювати працівників
культури в режимі неповної зайнятості та перебувати у відпустках без
збереження заробітної плати. Натомість місцевими радами на оплату праці з
нарахуваннями спрямовано лише 17,4 % вільних залишків коштів загального
фонду, в той же час на так звані «інші видатки» – 37 %.
Середньомісячний розмір заробітної плати в області і надалі залишається
одним з найнижчих в Україні. Так, у вересні 2018 року він становив
7061 гривню або лише 78,1 % від загальноукраїнського показника.
Загострили ситуацію постанова Уряду щодо підвищення ціни на газ для
населення на 23,5% та рішення виконкому Тернопільської міської ради з
майже подвійного збільшення тарифу на проїзд у міському пасажирському
транспорті з 1 листопада ц.р. При цьому постійний ріст цін на товари та
послуги першої необхідності призводить до зубожіння більшості населення
області.
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Викликає занепокоєння послаблення державного і громадського
контролю за станом охорони праці і техніки безпеки, що призвело до
збільшення нещасних випадків на виробництві. Зокрема, впродовж 9 місяців
поточного року в області травмовано 52 працівники (проти 49 у 2017 році), в
тому числі 9 зі смертельним наслідком (6 – у 2017 році).
З метою протидії підвищенню цін і тарифів на газ та електроенергію,
забезпечення права громадян на гідне життя, профспілкові організації області
провели 9 жовтня попереджувальну акцію протесту у м. Тернополі та взяли
участь у Всеукраїнській профспілковій акції 17 жовтня 2018 року у м. Києві.
Однак до бажаних позитивних результатів це поки що не призвело.
Враховуючи викладене вище, рада Профоб’єднання
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Визнати значне погіршення стану соціально-трудових відносин в
Тернопільській області.
2. Вимагати від Тернопільської обласної державної адміністрації і
обласної ради:
2.1. Вжити заходів для повного погашення заборгованості з виплати
заробітної плати на підприємствах державної та комунальної форм власності.
2.2. З метою своєчасної і повної виплати заробітної плати забезпечити
фінансування витрат бюджетних установ і організацій на оплату праці з
врахуванням стимулюючих доплат і надбавок.
3. Звернутися до органів місцевого самоврядування (районних, міських
рад, об’єднаних територіальних громад) спрямувати вільні залишки коштів
загального фонду місцевих бюджетів на оплату праці з нарахуваннями.
4. Профспілковим організаціям усіх рівнів ефективніше використовувати
свої законні права і повноваження у випадку несвоєчасної виплати заробітної
плати.
5. Взяти до відома, що президією обласної ради профспілок направлено
звернення Президенту та Прем’єр-міністру України про скасування постанови
Уряду щодо підвищення ціни на газ для населення, а також вимоги до
Тернопільської міської ради про відміну рішення виконавчого комітету про
підвищення тарифів на проїзд у міському пасажирському транспорті.
6. Доручити голові обласної ради профспілок Присяжному А.В.
організувати і провести протягом листопада поточного року зустріч
профспілкового активу м.Тернополя з міським головою Надалом С.В.
7. Контроль за виконанням постанови доручити президії обласної ради
профспілок.

Голова обласної
ради профспілок

А.В.Присяжний

