
                 

                        П О С Т А Н О В А

11 травня 2020 року                                               м. Миколаївка                                      № П-11-1

Про забезпечення справедливих 
підходів в оплаті праці працівників 

Заслухавши  та  обговоривши  доручення  Профспілки  (лист  №  05-07/109  від
08.05.2020),  стосовно  проблемних  питань,  пов'язаних  з  виплатою доплат  у  розмірі  трьох
окладів  (тарифних ставок)  за  березень  2020 року та  до 300 відсотків  заробітної  плати за
квітень 2020 року до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо
зайняті  на  роботах  з  ліквідації  гострої  респіраторної  хвороби  СОVID-19,  спричиненої
коронавірусом  SARS-СоV-2,  а  також  невчасне  розміщення  законодавчих  змін  стосовно
вказаних доплат на офіційних інтернет-сайтах, що зумовлює порушення права працівників
на  оплату  їх  праці  на  рівні,  не  нижче  від  встановлених  державних  норм  і  гарантій.  

3 метою вжиття заходів, спрямованих на усунення зазначеного дисбалансу, сприяння
зниженню  рівня  соціальної  напруги  у  трудових  колективах,  забезпечення  безперервності
надання  медичної  допомоги,  керуючись,  зокрема,  пунктом  3  частини  1  статті  40  Закону
України  «Про  професійні  спілки,  їх  права  та  гарантії`  діяльності»,  пунктами  2.22,  2.29
розділу  ІІ  Генеральної  Угоди  про  регулювання  основних  принципів  і  норм  реалізації
соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки, 3.2.1 3.3.2
Галузевої Угоди між Міністерством охорони здоров'я України та Профспілкою працівників
охорони здоров'я України, -

П О С Т А Н О В И Л И:

1. Інформацію  голови  Донецької  обласної  організації  Профспілки  Доценка  В.І.  -
прийняти до відома; доручення Профспілки - до виконання.

2. Доручити територіальним організаціям Профспілки ініціювати звернення виборних
органів  територіальних  організацій   Профспілки  -  до  відповідних  місцевих  органів
управління  охорони  здоров'я,  а  також  виборним  органам  первинних  профспілкових
організацій   -  до  роботодавців,  щодо  преміювання  медичних  та  інших  працівників,  які
безпосередньо  зайняті  на  роботах  з  ліквідації  гострої  респіраторної  хвороби  СОVID-19,
спричиненої  коронавірусом  SARS-СоV-2,  проте  не  отримали  додаткових  доплат  до
заробітної плати за березень та квітень 2020 року з незалежних від них причин. Виконання
даного  доручення  здійснювати  з  дотриманням  карантинних  обмежень,  встановлених  у
населених пунктах здійснення профспілкової діяльності.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на голову Донецької   обласної
організації Профспілки Доценка В.І. і керівників територіальних та первинних організацій
Профспілки в Донецькій області.

Голова                                                                                                                             В.І. Доценко

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
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ПРЕЗИДІЯ


