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ПЕРШІ КРОКИ СПІВПРАЦІ 

 
Голова ФПУ і Голова Спільного представницького органу профспілок Юрій 

Кулик 28 грудня провів першу робочу зустріч з членом нового Уряду – Міністром 
соціальної політики України Наталією Королевською. 

Під час обговорення було порушено питання щодо забезпечення своєчасної 
виплати працівникам усіх сфер зарплати. Міністр зазначила, що це питання вона 
вважає пріоритетним і ставить собі за мету реалізацію завдання Глави держави 
покласти край цьому негативному суспільному явищу. Вона висловила 
припущення, що 2014 рік має стати останнім, коли буде існувати заборгованість із 
заробітної плати. 

Юрій Кулик запропонував підтримку профспілок і найактивнішу участь у 
вирішенні цього питання. Дано доручення відповідальним за цей напрямок роботи 
актуалізувати профспілковий пакет додаткових пропозицій, спрямованих на 
вирішення проблеми виплати боргів із зарплати. 

Голова ФПУ надіслав особисте звернення до кожного керівника обласної 
державної адміністрації з пропозицією забезпечити співпрацю  місцевих органів 
виконавчої влади з профспілковими організаціями в налагодженні дієвого 
контролю за дотриманням трудового законодавства і забезпечення своєчасності 
виплати заробітної плати. 

Королевська Н.Ю. в свою чергу звернулася до Федерації профспілок з 
пропозицією запровадити профспілковий моніторинг за своєчасністю виплати 
зарплати і проводити ретельні дослідження стану її виплати на підприємствах і в 
організаціях. А про факти заборгованості невідкладно повідомляти Міністерству 
для вжиття рішучих заходів. Королевська Н.Ю. також повідомила, що робота 
колцентру, який приймає звернення громадян, буде націлено на оперативне 
реагування з боку міністерства на інформацію про заборгованість. 

Для вирішення оперативних проблем у соціальній сфері Міністерство 
увійшло з пропозицією до Кабінету Міністрів щодо виділення понад 3 млрд. грн. 
для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетної сфери.  

У ході зустрічі прийнято рішення, що протягом 2-х тижнів заступники 
Голови ФПУ і заступники Міністра опрацюють проблеми, які накопичилися. А з 
найбільш чутливих питань у другій половині січня 2013 р. має відбутися низка 
зустрічей Міністра з лідерами галузевих профспілок,  де відбудеться інформування 
про результати співпраці Міністерства і Федерації профспілок України про заходи, 
що вживаються.   
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