Якщо ваші права порушено:
• ви працюєте без оформлення
трудових відносин;
• вас незаконно звільнено;
• вам не виплачують заробітну плату;
• шкідливі умови праці загрожують
вашому здоров’ю,

НЕ ЗНЕВІРЯЙТЕСЬ!

Поважайте свою гідність!
Вступайте у профспілку!

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК
УКРАЇНИ

Профспілка – надійний
колективний захист ваших
трудових прав!
Профспілка робить вас
сильнішими!
ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК
УКРАЇНИ
Адреса для листування:
майдан Незалежності, 2,
м. Київ, 01001
E-mail: fpsu@fpsu.org.ua
Сайт: www.fpsu.org.ua
@fpsu.administration
Наші контакти для отримання
додаткових консультацій:

Ніхто не зможе
змінити ваше життя
на краще, окрім вас
самих!
РАЗОМ МИ – СИЛА!

(044) 205-76-17
(044) 205-76-13
(044) 205-76-16

ФПУ – ФОРПОСТ
ПРАВОЗАХИСТУ
УКРАЇНЦІВ

30 РОКІВ НА
ЗАХИСТІ
ТРУДОВИХ ПРАВ
ГРОМАДЯН
УКРАЇНИ
ФПУ – фундамент
працьовитої України

Федерація професійних спілок України
є найбільшим національним профспілковим об’єднанням України у сфері захисту
трудових прав громадян. 30 років тому
6 жовтня 1990 року на Установчому з’їзді було утворено Федерацію незалежних
профспілок України.
Сьогодні до складу Федерації входять
44 всеукраїнські профспілки і 25 територіальних об’єднань, які захищають права та інтереси 4,4 млн працівників.

За цей історичний період з ініціативи і законотворчої діяльності профспілок створено
правову основу трудових відносин в Україні,
прийнято закони в сфері зайнятості, оплати
і безпеки праці, вирішення трудових спорів,
запроваджено законодавство про загальнообов’язкове соціальне страхування і низку
інших нормативних актів.
Права громадян на об’єднання у профспілку гарантуються Конституцією України і
закріплені у Законі України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Профспілка – це організація, яка створюється самими працівниками без будь-якого
дозволу для захисту своїх трудових та соціально-економічних прав.

Запровадження з ініціативи профспілок
соціального діалогу в країні створило систему колективного захисту прав працівників, у
якій сьогодні діють на національному рівні –
Генеральна угода, 97 галузевих та 25 територіальних угод, понад 50 тис. колективних
договорів.

Уряд та парламент повинні погоджувати з
профспілками проєкти нормативно-правових актів, які стосуються сфери праці та трудових відносин.
У випадку обмеження прав працівників
такі правові акти заперечуються профспілками правовими висновками, а у разі їх ігнорування проводяться акції протесту.
Щорічно профспілковим активом проводяться понад 30 акцій протесту.

Пріоритетом діяльності профспілок
є правозахисна робота, де правовими
інспекторами праці за останні п’ять років:

надано 843 тис.
безоплатних юридичних
консультацій
у судових органах
представлено інтереси
15 тис. спілчан
працівникам виплачено
500 млн грн заборгованої заробітної плати
на вимогу профспілок
роботодавцями усунено
49 тис. порушень прав
працівників

Профспілка – це щит і меч
працівників проти свавілля
і беззаконня!

Захист безпечних умов праці забезпечують 170 технічних інспекторів праці та
45 тис. громадських інспекторів, які за цей
період перевірками стану умов на виробництві не допустили сотні нещасних випадків.
При трагічних і нещасних випадках профспілка не дозволяє роботодавцю перекласти вину на працівника. Щорічно проводиться 3,5 тис. перевірок, складаються понад
20 тис. приписів та актів з усунення порушень.

