Коли верстався номер...
Відділення Національної служби посередництва і примирення в
Запорізькій області (Відділення НСПП) — постійно діючий державний орган,
створений для врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів),
здійснює свої повноваження у відповідності із Законом України «Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

(Продовження. Початок на с. 6)
У цих процедурах безпосередньо беруть участь наймані працівники або
первинна профспілкова організація чи інша уповноважена ним організація
та власник підприємства або уповноважений ним орган чи представник,
визначені правові наслідки за ухилення представників сторін від участі в їх
проведенні.
Про ефективність створеної системи вирішення колективних трудових
спорів на досудовій стадії свідчить динаміка показників відділення
Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області.
Так, за час своєї діяльності відділення сприяло вирішенню близько 400
конфліктних ситуацій та 37 зареєстрованих колективних трудових спорів
на підприємствах різних форм власності та галузей економіки. Основними
вимогами найманих працівників або профспілки, що їх представляла,
були вимоги стосовно невиконання пунктів колективного договору та
невиконання вимог законодавства про працю. Кількість працівників, що
брали участь у колективних трудових спорах, на сьогодні становить 41
тис. осіб. Під час вирішення колективних трудових спорів було погашено
заборгованості із виплати заробітної плати на суму 56 млн. 853 тис.грн., що
було головною причиною виникнення конфліктів у трудових колективах.
Із цих колективних трудових спорів 95% було порушено з ініціативи
профспілкових організацій. У свою чергу кожен 4-й спір припадає на
таку важливу галузь для населення області, як житлово-комунальне
господарство. Всі спори на підприємствах цієї галузі виникали за рішення
обкому профспілки та первинних профспілкових організацій. Серед таких
підприємств – ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс», де вже тричі виникали
колективні трудові спори через заборгованість із заробітної плати. Завдяки
активності голови профспілкового комітету спори було своєчасно вирішено,
а отже і повернуто робітникам їх заробітну плату.
Активна позиція профспілкового комітету
ВАТ «Автотранспортне
підприємство «№ 12327» дала змогу зареєструвати два колективних трудових
спори протягом місяця. Завдяки спільній співпраці найманих працівників
ВАТ «Автоматизація», профспілкових комітетів ВАТ «Запорізький
механічний завод» м. Запоріжжя та КП «Комбінат шкільного харчування»
м. Енергодар Запорізької області з відділенням НСПП у Запорізькій області
зареєстровані спори вдалося вирішити у короткий термін.
Також, можна навести приклад співпраці відділення з галузевим обкомом
профспілок та первинним профспілковим комітетом підприємства у
відстоюванні колективних інтересів найманих працівників. Прикладом
таких дій став хід вирішення колективного трудового спору на ВАТ
«Запорізька кондитерська фабрика», найманими працівниками закладів
освіти м. Енергодара та міською радою. Спільні зусилля дали можливість
досягти соціального компромісу, позитивний результат в значній мірі
залежав від готовності до переговорів та бажання співпрацювати.
При наявності активної позиції найманих працівників самостійно
формувати свої вимоги до власника, а при відмові їх вирішення, приймати
рішення про вступ в колективний трудовий спір, відділенням НСПП
в Запорізькій області надавались методичні рекомендації і відповідні
роз’яснення. Такі рішення найманими працівниками приймались в свій
час на ВАТ «Запорізький трансформаторний завод», ВАТ «Запорізький
алюмінієвий комбінат».
Сьогодні можна з упевненістю констатувати, що примирні процедури
мають велике значення для вирішення колективного трудового спору,
оскільки вони істотно впливають на подальшу поведінку сторін соціальнотрудових відносин, консолідують їх дії, задля врегулювати розбіжності.
Відділення НСПП у Запорізькій області готове постійно надавати трудовим
колективам та профспілковим організаціям необхідні консультації щодо
порядку вступу в колективний трудовий спір.

Відділення знаходиться за адресою:
м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164, каб. 750, 771.
Тел. 239-03-05, 239-01-72.
Начальник відділення НСПП в Запорізькій області
С.І.Четвертак

А це означає, що без втрат часу
ми з вами, друзі, зможемо надати
посильну допомогу людям, які:
• по-перше, рятують побитих,
травмованих водіями, викинутих на
вулицю собак і кішок;
• по друге, допомогти цим людям
хоч якось скоротити число бездомних
кішок та собак на вулицях міста.
Активісти притулку намагаються по
змозі знайти новий будинок кинутим
тваринам.

Попереду зима, вольєри на новому
місці ще не утеплені. Оголошений
збір теплих речей, які годяться для
утеплення. Також потрібні будівельні
і підсобні матеріали, шматки рабиці,
шиферу, обрізки ДСП і так далі…
Щоб потрапити на територію
притулку, просто пройдіть вулицею
40 років Радянської України у бік
12 Квітня і, перейшовши вулицю
Верхню, зверніть направо під
вивіскою «Шиномонтаж». Там в
глибині і знаходиться притулок «Дай
лапу друг».

У притулку є свої сторінки на
Однокласниках і в Контакті. А
також власний розрахунковий
рахунок — Запорізьке РУ КБ
Приватбанк, код 313399, ЕДРПОУ
30878940, рахунок 26000060318478,
благодійний внесок.
Але згодиться будь-яка допомога!!!
Потрібні волонтери для збору речей,
потрібні нові господарі нещасним
тваринам, потрібні ті, хто готовий
хоч би приласкати собачку або кішку,
приділити крупинку свого сердечного
тепла.

Яскравий жовтень

