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Звернення голів
територіальних профспілкових організацій, голів

профспілкових комітетів державних шахт.

Шановний  Вікторе Івановичу !

   Критична  ситуація  у  вугільній  галузі  змушує  нас  звернутися  до  Вас  з
вимогою ініціювання вирішення питань, які  необхідно розглядати на рівні
Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, а саме:
- для виплати заробітної плати та погашення її заборгованості перенесення
бюджетних коштів з IV кварталу на I квартал цього року.  Внесення змін до
Державного бюджету України на 2019 рік  в частині збільшення  коштів на
держпідтримку  вугільних  підприємств  на  собівартість  готової  товарної
вугільної продукції, на капітальне будівництво та технічне переоснащення,
на охорону праці і найголовніше, на своєчасну виплату заробітної плати; 
-  прискорення  прийняття  законопроекту  від  19.12.2018р.  №9418  «Про
внесення  змін  до  Закону України  «Про ринок  електричної  енергії  деяким
суб’єктам господарювання державної та комунальної форми власності», яким
передбачається  надання  універсальної  послуги  з  постачання  електричної
енергії,  зокрема державним вугледобувним підприємствам і який дозволить
на  перехідний  період  зменшити  навантаження  на  державні  вугледобувні
підприємства стосовно сплати рахунків за спожиту електроенергію;
-   на  державному рівні   вирішити питання  списання  або реструктуризації
заборгованості з Єдиного внеску, а також про відміну нарахування будь-яких
штрафних санкцій підприємствам, які знаходяться на лінії зіткнення в зоні
проведення ООС. 
-  вимоги  профспілок  стосовно  утворення  державного  підприємства
«Національна вугільна компания».
 20-21  лютого  в  міністерстві  енергетики  та  вугільної  промисловості  буде
розглядатися  режим роботи державних вугільних підприємств на  березень
місяць та засідання ПДК з охорони праці . В зв'язку з цим пропонуємо Вам:
1. Організувати зустріч генеральних директорів, голів теркомів і профкомів
шахт  з  міністром  Насаликом  І.С.  щодо  розгляду  критичної  ситуації  в
вугільної галузі.



2.  Організувати  зустріч  голів  теркомів  і  профкомів  державних  шахт  з
головою   Федерації  профспілки  України  Осовим  Г.В.  на  якій  порушити
питання проведення наради за участю голови Верховної Ради Парубія А.В,
прем’ер-міністра Гройсмана В.Б., міністра соціальної політики Реви А.О. та
міністром  енергетики  та  вугільної  промисловості  Насалика  І.С.  щодо
вирішення вищевикладених питань.

     С повагою, від імені голів територіальних профспілкових організацій, 
голів профспілкових комітетів державних шахт.

Голова Торецької територіальної
організації  ППВПУ                                              В.П.Щербань


