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Про виклики і завдання ФПУ, її членських 
організацій щодо забезпечення трудових і 
соціально-економічних прав працівників 
в умовах воєнного стану в Україні

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на всій території 
України було введено воєнний стан у зв'язку з військовою агресією російської 
федерації проти України.

З перших днів війни Федерація профспілок України, її членські організації 
долучилися до підтримки Збройних Сил України, сил територіальної оборони, 
перерахувавши на допомогу їм десятки мільйонів гривень. Профспілковими 
активістами постійно здійснюється волонтерська діяльність.

Окремим напрямом роботи ФПУ стало надання гуманітарної допомоги 
постраждалим через війну, зокрема внутрішньо переміщеним особам. З цією 
метою було створено Штаб ФПУ з гуманітарної допомоги членам профспілок, 
профспілковим організаціям та внутрішньо переміщеним особам, постраждалим 
внаслідок військової агресії РФ, який очолив Голова ФПУ Григорій Осовий.

Крім того, з метою сприяння оперативному розв’язанню питань 
економічного відновлення в умовах воєнного стану та протидії російській 
інтервенції Українським союзом промисловців і підприємців на базі 
Антикризової ради громадських організацій утворено Антикризовий штаб як 
консультативно-дорадчий орган, до складу якого увійшли представники ФПУ.

За рішенням ФПУ розконсервовано 16 профспілкових санаторіїв, 
8 туристичних об’єктів, які за цей період надали тимчасовий або постійний 
притулок близько 400 тис. вимушених переселенців, у тому числі найбільш 
вразливих категорій (діти-сироти, вагітні жінки, особи з інвалідністю та ін.), та 
забезпечили їх харчуванням. Однак, компенсаційних виплат або державної 
підтримки таким підприємствам чинним законодавством не передбачено. 
Чисельні звернення ФПУ щодо врегулювання цього питання позитивного 
результату не дали.

Завдяки потужній підтримці ФПУ з боку Міжнародної конфедерації 
профспілок (МКП), Європейської конфедерації профспілок (ЄКП), Міжнародної 
організації праці (МОП), фінансовій допомозі від профоб’єднань Франції, 
Норвегії, Німеччини, Ізраїлю, Литви, США, двом масштабним грантовим угодам 
з Данським агентством профспілкового розвитку та Благодійним фондом Corus 
International, а також гуманітарній допомозі від профоб’єднань Австрії, Польщі, 
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Італії, Іспанії, Франції вдалося на безоплатній основі надавати послуги 
проживання і харчування найбільш нужденним людям, яких розміщено в 
профспілкових санаторіях, на туристичних та інших об’єктах в умовах воєнного 
стану. Членам профспілок та профцентрам, які постраждали внаслідок 
військової агресії, надається фінансова підтримка для відновлення пошкоджених 
будівель і переміщення в більш безпечні регіони.

У соціально-економічному плані пріоритетним завданням ФПУ є 
збереження робочих місць і зайнятості кваліфікованих кадрів, відновлення 
трудового потенціалу країни, створення умов для життєзабезпечення населення 
в умовах воєнного стану, а також підтримка трудових колективів підприємств, у 
першу чергу об’єктів критичної інфраструктури, які забезпечують безперебійне 
постачання електроенергії, природного газу, води, тепла тощо.

На засіданні Президії НТСЕР 17 травня 2022 року - головному 
майданчику соціального діалогу на національному рівні, акцентувалась 
особлива увага сторін соціального діалогу на питанні збереження і розвитку 
людського потенціалу в країні, у тому числі трудового, враховуючи воєнний 
стан в Україні, а також подальшу повоєнну відбудову. Водночас, у окремих 
випадках, відзначається підміна реального соціального діалогу на 
національному рівні на формальну участь представників соціального діалогу у 
різного роду заходах, що мотивується їх організаторами, наприклад, 
карантинними обмеженнями чи умовами воєнного стану, крім того до процесів 
соціального діалогу залучаються маловідомі представники інститутів 
громадянського суспільства замість повноважних представників 
репрезентативних організацій (об’єднань) профспілок і організацій 
роботодавців, що представляють сторони соціального діалогу.

Сторони соціального діалогу в рамках міжвідомчої робочої групи з 
координації заходів, зокрема щодо переміщення виробничих потужностей 
підприємств з територій, що наближені або знаходяться у зоні бойових дій, у 
безпечні регіони Західної України, напрацьовують необхідні програми релокації, 
якими вже скористалися понад 605 українських підприємств.

Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує падіння економіки 
України через війну до ЗО %. Значна частина підприємств у зоні бойових дій 
призупинили роботу або їх пошкоджено, близько 55 % працівників втратили 
роботу, понад 10 млн громадян стали внутрішньо переміщеними особами. 
Скільки серед них членів профспілок встановити вкрай важко. За інформацією 
всеукраїнських профспілок, станом на травень п.р. кількість працюючих членів 
профспілок зменшилась на третину і становить 2,05 млн осіб, проти 2,93 млн у 
2021 році.

Загальні втрати економіки України через війну коливаються від 564 до 600 
млрд доларів. За оцінками Міжнародної організації праці, з початку російської 
агресії в Україні було втрачено 4,8 млн робочих місць. МОП прогнозує, що у 
разі ескалації бойових дій ця кількість зросте до 7 млн.

За різними даними, падіння зарплат у приватному секторі економіки в 
середньому становить від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом, найбільше, 
за інформацією Національного банку України, у добувній промисловості і 
будівництві. Поступово зростає частка підприємств, що зменшили оплату праці 
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на 10-50%, зокрема в енергетиці, секторі послуг, транспорті та торгівлі. 
Водночас сільськогосподарські підприємства переважають серед тих, хто не 
змінив або навіть підвищив зарплати.

Потребують врегулювання питання забезпечення своєчасної виплати 
заробітної плати, у тому числі працівникам бюджетної сфери, вугільних 
підприємств та об’єктів критичної Інфраструктури, які знаходяться на території 
тимчасової окупації або у зоні бойових дій та продовжують виконання трудових 
обов’язків у рамках українського законодавства, підвищення рівня оплати 
простою до рівня фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб тощо.

Через скорочення виробництва та зменшення чисельності працюючих осіб 
знизились надходження від єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування. У Фонді соціального страхування зростає заборгованість 
перед застрахованими особами з виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю та вагітністю і пологами (2,4 млрд грн). Заборгованість Фонду 
соціального страхування на випадок безробіття з виплат застрахованим 
особам погашено за рахунок фінансової допомоги з державного бюджету та 
відновлено виплати по частковому безробіттю.

Дефіцитним є і Пенсійний фонд, але завдяки дотаціям з державного 
бюджету, як цього вимагає законодавство, пенсії виплачуються вчасно і в 
повному розмірі. Незважаючи на складність ситуації, проводяться 
перерахунки/підвищення пенсій, передбачені законодавством.

Воєнний стан вніс свої корективи і у чинне законодавство у сфері 
колективно-договірного регулювання, надавши право роботодавцям ініціювати 
призупинення дії окремих положень колективного договору (ст. 11 Закону 
України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (реєстр. 
№ 2136-ІХ). У зв’язку з цим профспілкові організації активізували співпрацю зі 
сторонами соціального діалогу на всіх рівнях, особливо на локальному, з метою 
утримання роботодавців від односторонніх дій у трудових відносинах з 
працівниками та зупинення дії окремих положень колективного договору.

Також, внаслідок ведення активних бойових дій на території країни, 
значно збільшились ризики настання нещасних випадків при виконанні 
працівниками трудових обов’язків. Так, за чотири місяці війни на підприємствах 
України зафіксовано 180 випадків травмування та/або смерті працівників 
внаслідок бойових дій, більшість з яких групові. Під час виконання трудових 
обов’язків через збройну агресію росії постраждали 355 працівників, 119 з них 
загинули. Кількість потерпілих зростає щодня.

Водночас, в умовах запровадженого Урядом мораторію на проведення 
планових і позапланових заходів державного нагляду (контролю) на період 
воєнного стану, Державна служба України з питань праці виконує виключно 
консультативну функцію. Обмеження наглядових функцій Держпраці може 
призвести до вкрай негативних наслідків, особливо у сферах охорони праці, 
гігієни праці, промислової безпеки тощо.

Одним із пріоритетних напрямів роботи ФПУ залишається моніторинг, 
правова експертиза законопроектів, відстоювання прав працівників і профспілок 
під час узгоджувальних процедур у робочих групах зі сторонами соціального 
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діалогу та у профільних комітетах парламенту щодо проектів актів 
законодавства, а також проведення консультативної і правороз’яснювальної 
роботи для членів профспілок та громадян.

Прихильники проведення ліберальних реформ у сфері праці не полишають 
спроб внести мові законодавчі ініціативи, які зачіпають права та інтереси 
працівників і профспілок. Скориставшись обмеженнями конституційних прав 
громадян на мирні зібрання та страйк в умовах воєнного стану в Україні, вони 
лобіюють на користь олігархічних кланів і тіньового бізнесу прийняття 
законопроектів, спрямованих на руйнацію збалансованих трудових відносин і 
нівелювання захисної функції профспілок.

За ініціативою керівництва ФПУ СПО об’єднань профспілок 17 травня 
2022 року розглянув питання щодо загроз прийняття Верховною Радою України 
найближчим часом проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері 
малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного 
навантаження на підприємницьку діяльність» (реєстр. № 5371) (далі - 
законопроект № 5371) та визнав його неприйнятним. Відкритий лист об’єднань 
професійних спілок України з правовою позицією щодо неприйнятності 
підтримки парламентарями таких законодавчих ініціатив, особливо в умовах 
воєнного стану, надіслано до народних депутатів України із закликом не 
голосувати за проект № 5371. Аналогічне звернення направлено до Президента 
України.

Підтримуючи позицію ФПУ, ЗО травня п.р. МКП та ЄКП спільно 
звернулися до Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з листом, у 
якому висловили глибоке занепокоєння продовженням регресивних трудових 
реформ, незважаючи на воєнний стан, які суперечать принципам і цінностям ЄС, 
та категорично виступили проти прийняття законопроекту № 5371.

Проте 7 червня п.р. Комітетом ВРУ з питань соціальної політики та 
захисту прав ветеранів рекомендовано парламенту розглянути законопроект 
№5371 у другому читанні. Через це Голова ФПУ невідкладно звернувся до голів 
фракцій та депутатських груп у Верховної Ради України щодо доведення до 
народних депутатів України позиції міжнародних профспілкових організацій та 
профспілок України про неприйнятність підтримки законопроекту № 5371 як 
такого, що викликає під час воєнного стану протестні настрої в суспільстві та 
шкодит» іміджу України, яка 23 червня п.р. стала кандидатом на вступ до ЄС. 
Також викликає занепокоєння лібералізація у сфері економічної діяльності та 
праці, що визначається владою одним із стратегічних пріоритетів повоєнного 
відновлення України.

Зазначені виклики потребують невідкладної мобілізації профспілкових 
організацій усіх рівнів на консолідовану протидію спробам окремих 
представників влади в умовах воєнного стану законодавчо обмежити права 
працівників та профспілок, а також на подальше активне відстоювання 
принципів соціального діалогу та дотримання норм міжнародного права при 
реформуванні законодавства про працю.

Враховуючи зазначене, питання лібералізації законодавства про працю в 
Україні піднімалися Головою ФПУ перед високопосадовцями Кабінету 
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Президента США Джо Байдена та Ради національної безпеки під час його участі 
у червні у роботі 29-го конгресу Американської федерації праці-Конгресу 
виробничих профспілок.

Щодо неприпустимості погіршення трудового законодавства, зокрема 
прийняття проекту закону № 5371 йшлося і під час червневих зустрічей 
делегацій ФПУ і КВПУ з лідерами політичних фракцій Європарламенту, 
представниками Єврокомісії, Європейської служби зовнішніх справ.

З метою забезпечення моніторингу дотримання роботодавцями трудових 
прав працівників рішенням Президії ФПУ від 19.04.2022 № П-8/1 створено 
Реєстр ФПУ про грубі порушення трудових прав працівників та прав профспілок 
в умовах воєнного стану. На жаль, інформація до вказаного Реєстру від 
членських організацій ФПУ не надходить, що свідчить про формальне 
відношення до прийнятого Президією ФПУ рішення і унеможливлює як 
відповідне реагування на грубі порушення, так і використання цієї інформації у 
правозахисній роботі ФПУ на майданчиках у парламенті, НТСЕР, органах Ради 
ЄС, МКПтаМОП.

ФПУ оперативно інформує міжнародний профспілковий рух про події в 
Україні та отримує численні листи та заяви про солідарну підтримку народу 
України від міжнародних організацій. Зокрема, Європейська конфедерація 
профспілок підтримала визнання України кандидатом у члени Європейського 
союзу, а Адміністративна рада Міжнародної організації праці у відповідь на 
звернення ФПУ та її соціальних партнерів тимчасово призупинила технічну 
співпрацю або допомогу МОП російській федерації.

У рамках міжнародної співпраці ФПУ ініційовано переформатування 
Програми гідної праці МОП для України з метою її спрямування на вирішення 
викликів в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови країни.

Відповідно до рішення Ради ЄС, українські біженці мають право 
скористатися тимчасовим захистом, передбаченим Директивою ЄС про 
тимчасовий захист, яка передбачає, серед іншого, доступ до ринку праці, доступ 
до систем соціального страхування, оплату праці на рівних умовах з 
громадянами країн-членів ЄС. Про реалізацію цих положень на практиці йшлося 
під час зустрічей Голови ФПУ з керівництвом Всепольського об’єднання 
профспілок у червні п.р., а також під час конференції Фонду ім. Фрідріха Еберта 
«Становище біженців з України в країнах ЄС» за участю представників ФПУ, 
профоб’єднань Польщі, Німеччини, Словаччини та Литви.

Отримання Україною в кінці червня статусу країни-кандидата в члени ЄС 
відкриває перед ФПУ перспективу набуття членства у Європейській 
конфедерації профспілок.

У зв’язку з вищезазначеним, відповідно до завдань, визначених Стратегією 
діяльності ФПУ на 2021-2026 роки «Час дій та якісних змін», що набули нового 
змісту в умовах воєнного стану в Україні, Рада Федерації профспілок України

ПОСТАНОВЛЯЄ:
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1. Узяти узагальнену Інформацію про стан забезпечення трудових і 
соціально-економічних прав працівників в умовах воєнного стану в Україні до 
відома (додається).

Визнати, що Федерація профспілок України вживає належних заходів 
щодо забезпечення трудових і соціально-економічних прав працівників в 
умовах, що склалися в Україні, та вважати цей напрям роботи профспілок вкрай 
важливим і таким, який необхідно продовжувати.

2. Президії ФПУ опрацювати ініційовану Урядом і Президентом України 
Стратегію відновлення України в повоєнний період. Забезпечити взаємодію з 
робочими групами з розробки напрямів соціально-економічного розвитку та 
посилення ролі громадянського суспільства в модернізації країни для 
просування профспілкових пропозицій щодо забезпечення прав і гарантій 
працюючої людини, зокрема з питань збереження та створення нових 
високопродуктивних робочих місць з гідними безпечними умовами праці, 
підвищення державних соціальних стандартів та гарантій, удосконалення 
податкової політики задля відновлення і розвитку економіки та справедливого 
оподаткування прибутків і доходів, повернення громадян України на 
батьківщину та досягнення добробуту для кожного.

3. Керівництву Федерації профспілок України, всеукраїнських профспілок 
та територіальних профоб’єднань:

3.1. Продовжувати надання допомоги Збройним силам України та силам 
територіальної оборони ЗСУ, зокрема фінансової, технічної, гуманітарної, а 
також надавати матеріальну підтримку членам профспілок та членам їхніх сімей, 
які постраждали під час війни, шляхом здійснення профспілкових виплат.

3.2. Першочергово сприяти: вирішенню питань необхідних для 
безперебійної роботи підприємств критичної інфраструктури; відновленню 
промислового виробництва; відбудові зруйнованого житлового фонду; релокації 
підприємств на території, де не ведуться бойові дії; роботі бюджетних установ, 
підприємств та організацій соціальної і гуманітарної сфер, які надають щоденно 
послуги населенню.

3.3. Продовжити зі сторонами соціального діалогу на всіх рівнях і 
народними депутатами України - представниками ФПУ у Верховній Раді 
України тісні комунікаційні зв'язки, погодження спільних дій та об'єднання 
зусиль у питаннях соціально-економічного розвитку країни, регулювання 
трудових відносин, особливо в умовах воєнного стану, зокрема щодо:

- забезпечення реалізації державних та колективно-договірних гарантій в 
оплаті праці та соціального захисту громадян, недопущення прийняття рішень 
щодо звуження обсягу трудових прав і зниження гарантій у сфері праці й 
соціального захисту, збільшення податкового навантаження на заробітну плату;

- збереження існуючої системи соціального страхування, зокрема фондів 
соціального страхування та управління ними, видів та розмірів страхових виплат 
і обсягу соціальних послуг, своєчасності й повноти їх надання, зростання 
їхнього рівня;

- недопущення встановлення нових пільг зі сплати єдиного соціального 
внеску, зменшення його розміру для страхувальників, що унеможливить 
страхові виплати застрахованим особам;
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- напрацювання в ініційованій Мінекономіки робочій групі порядку 
оцінки, нарахування та виплати працівникам та роботодавцям компенсацій за 
завдані у зв'язку зі збройною агресією росії збитки, які мають бути пред'явлені 
до відшкодування країною-агресором після перемоги;

- надання державних дотацій фондам соціального страхування з метою 
забезпечення виконання ними фінансових зобов’язань перед застрахованими 
особами;

- домагатися результативного соціального діалогу на всіх рівнях 
профспілкових організацій відповідно до законодавства та базових принципів 
його реалізації.

3.4. Здійснювати постійний моніторинг за дотриманням роботодавцями 
вимог трудового законодавства та надавати інформацію до Реєстру ФПУ про 
грубі порушення трудових прав працівників та прав профспілок в умовах 
воєнного стану, в тому числі з метою направлення інформації до створеної 
Радою з прав людини ООН Міжнародної комісії з розслідування утисків прав 
людини, порушень міжнародного гуманітарного права і пов’язаних з цим 
злочинів у контексті агресії Росії проти України.

4. Керівництву ФПУ:
4.1. Продовжувати відстоювати правові позиції профспілок щодо 

комплексного підходу до реформування законодавства про працю, максимально 
просуваючи та використовуючи принципи соціального діалогу на майданчиках 
законодавчої та виконавчої влади, НТСЕР, міжнародних організацій.

4.2. Терміново спільно з керівництвом Профспілки працівників державних 
установ України та СПО сторони роботодавців на національному рівні провести 
консультації з Кабінетом Міністрів України щодо анонсованої ЗМІ 
трансформації органів виконавчої влади в Україні з метою недопущення 
ліквідації важливих функцій державного управління, порушень законодавства 
про працю, необгрунтованого масового скорочення державних службовців, а 
також задля збереження окремих важливих міністерств (зокрема 
Мінстратегпром) тощо.

4.3. Ініціювати проведення міжвідомчої наради із зацікавленими 
центральними органами виконавчої влади щодо трансформації органів 
виконавчої влади в Україні, а також у терміновому порядку внести це питання 
на розгляд НТСЕР.

4.4. Спонукати сторони соціального діалогу від держави та роботодавців 
до підготовки протягом 2022 року нового Трудового кодексу України на 
узгоджених сторонами концептуальних підходах, які б враховували найкращі 
стандарти міжнародних правових актів, визначених конвенціями Міжнародної 
організації праці, законодавчими актами Європейського Союзу, та забезпечувати 
реалізацію встановлених Конституцією України прав людини.

4.5. Домагатися відновлення в Україні державного нагляду (контролю) у 
сфері охорони праці для забезпечення захисту конституційного права 
працівників на належні, безпечні та здорові умови праці, а також попередження 
настання нещасних випадків на виробництві, виявлення та запобігання 
порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання.
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4.6. Спільно з іншими сторонами НТСЕР забезпечити переформатування 
Програми гідної праці МОП для України в умовах воєнного стану та повоєнного 
періоду, а також долучитися до розробки перехідної програми співпраці України 
з ООН в цих умовах.

4.7. Активізувати співпрацю із національними профоб’єднаннями країн- 
членів ЄС з питань захисту українських біженців на ринках праці цих країн, як 
це передбачено Директивою ЄС про тимчасовий захист.

4.8. Здійснити необхідні заходи щодо набуття ФПУ повноправного 
членства в Європейській конфедерації профспілок до кінця 2022 року та 
направити делегацію ФПУ на 5-й Всесвітній конгрес МКП, що відбудеться у 
листопаді ц.р. з порядком денним «Новий суспільний договір».

4.9. Продовжувати активну роботу спільно із членськими організаціями 
ФПУ щодо залучення додаткових коштів, грантів, проектів, гуманітарної 
допомоги для забезпечення гуманітарної діяльності, підтримки внутрішньо 
переміщених осіб, відновлення зруйнованих профспілкових будівель та надання 
фінансової підтримки на відбудову житла громадян України, зруйнованого 
(пошкодженого) внаслідок воєнних дій, а також сприяння наданню грантів для 
пільгового житлового кредитування.

4.10. У поточній діяльності та відносинах із соціальними партнерами 
домагатися:

- максимально можливого збереження робочих місць на підприємствах 
усіх форм власності та працевлаштування тимчасово переміщених осіб;

- забезпечення нарахування своєчасної і в повному обсязі виплати 
заробітної плати працівникам на підконтрольних територіях, а також 
працівникам, які продовжують виконувати свою роботу на тимчасово 
окупованих територіях або на територіях, де ведуться бойові дії, в рамках 
законодавства України;

- внесення змін до законодавства щодо підвищення оплати часу простою 
щонайменше до рівня фактичного розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб;

- вирішення питання забезпечення працівників, які виконують свої 
професійні (посадові) обов’язки в зоні бойових дій, додатковими засобами 
індивідуального захисту (шоломи та бронежилети) та індивідуальними 
медичними аптечками для надання домедичної допомоги;

- внесення змін до законодавства щодо удосконалення інструментів 
державних житлових програм, а також розробки програм відновлення житлового 
фонду та промислових об’єктів, передбачивши при їх реалізації забезпечення 
легальної зайнятості, гідних умов праці, зафіксованих в контрактах на 
будівництво, виробництво і монтаж обладнання тощо.

4.11. Вивчити досвід роботи профспілок країн-членів ЄС, зокрема Польщі, 
щодо захисту прав працівників в умовах ринкової економіки, у тому числі тих, 
які працюють в транснаціональних корпораціях.

5. Рекомендувати виборним органам всеукраїнських профспілок і 
територіальних профоб’єднань:

5.1. Сприяти відновленню діяльності підприємств, збереженню робочих 
місць на підприємствах усіх форм власності, забезпеченню гідних умов праці, 
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економічній стабілізації та наступному післявоєнному відновленню, підтримці 
зайнятості населення та працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб, а 
також розвитку інституційної спроможності сторін соціального діалогу з метою 
реалізації спільних завдань в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови 
країни.

5.2. Здійснити аудит профспілкової структури, у тому числі на 
релокованих, зруйнованих (пошкоджених) підприємствах з метою здійснення 
заходів Із відновлення профспілкових організацій, що діяли на них.

5.3. Забезпечити посилення громадського контролю за дотриманням 
суб'єктами господарювання, зокрема релокованими підприємствами, вимог 
законодавства у сфері охорони праці, вживати заходів щодо своєчасного та 
об'єктивного проведення розслідування нещасних випадків, що сталися із 
працівниками під час виконання ними трудових обов'язків, у тому числі 
внаслідок бойових дій.

5.4. Здійснювати органайзингові кампанії із залучення до профчленства та 
поновлення/створення профспілкових організацій на відроджених чи 
новоутворених підприємствах, в установах, організаціях у рамках Програми 
відбудови України.

5.5. Продовжити роботу зі здійснення моніторингу за збереженням 
існуючих умов оплати праці та соціального захисту, своєчасності та повноти 
виплати заробітної плати, насамперед на підприємствах, в організаціях і 
установах, які продовжують працювати в безпечних місцях розташування.

5.6. Направити зусилля первинних профспілкових організацій на 
проведення колективних переговорів з роботодавцями з питань:

- запобігання погіршенню існуючих умов оплати праці та зниженню рівня 
соціального захисту працівників, порушенню термінів та повноти виплати 
заробітної плати;

- підвищення гарантованого рівня оплати часу простою;
- утримання від односторонніх дій у регулюванні трудових відносин з 

працівниками та припинення дії окремих положень колективного договору.
6. Представникам ФПУ у Антикризовому штабі продовжити роботу щодо 

вирішення проблем адаптації вітчизняної економіки до воєнних умов і 
відновлення звільнених та постраждалих територій.

7. Контроль за виконанням цієї постанови Ради ФПУ покласти на 
Президію ФПУ-

Голова Ф Григорій ОСОВИЙ


