
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Експрес-огляд 17 - 21 січня 2022 року

I. Профспілкові новини

Де народився там і згодився. Забої чекають гірників

Торецьк  –  це  не  лише точка  на  карті,  це  місто,  де  майже кожна сім'я  –
шахтарська!  Вуглевидобувні  підприємства  міста  є  містоутворюючими,  і
тому  основна  частина  чоловічого  населення  з  покоління  в  покоління
вибирає важку, небезпечну, але по-справжньому чоловічу професію гірника.
Старожили  ще  пам'ятають,  коли  до  складу  виробничого  об'єднання
"Дзержинськвугілля"  входило  7  шахт,  а  кількість  працюючих  на  шахтах
становила 12093 людей, з яких 1261 гірник обрали професії забійників, 691
- прохідників та 1494 - гірників очисного вибою.

Інформація за посиланням : http://prupu.org/news/23598/

СТРАХОВИЙ СТАЖ: ЯК ПРАЦІВНИКОВІ ПЕРЕВІРИТИ ЙОГО САМОСТІЙНО

Страховий стаж і сплата ЄСВ гарантують працівникам оплату лікарняних,
допомогу  на  випадок  безробіття,  нещасного  випадку  на  роботі,  пенсію.
Страховий  стаж  —  це  період  (строк),  протягом  якого  особа  підлягає
загальнообов’язковому  державному  пенсійному  страхуванню  та  за  який
щомісяця  сплачені  страхові  внески  в  сумі  не  меншій,  ніж  мінімальний
страховий внесок.

Інформація за посиланням : http://prupu.org/news/23594/
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II. Соціально-економічні новини

В  Парламенті  зареєстровано  законопроект  щодо  звільнення  від
оподаткування  податком  на  додану  вартість  операції  з  постачання
вугілля

На  сайті  Верховної  Ради  України  зареєстровано  законопроект  «Про
внесення  змін  та  доповнень  до  Податкового  кодексу  України  (щодо
оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання вугілля)»,
реєстр. № 6530-1 , автори народні депутати України Андрій Герус, Вікторія
Гриб,Михайло Бондар та інші.

Інформація за посиланням : http://prupu.org/news/23600/

В УКРАЇНІ ВИРОСЛИ ЛІКАРНЯНІ ВИПЛАТИ

Розмір допомоги залежить від наявного стажу. Минулого року за один день
перебування на лікарняному українці виплачували 375,18 гривень. Торік у
грудні середня сума зросла до 394,7 гривень. Про це свідчать дані Фонду
соціального страхування України.

Інформація за посиланням : http://prupu.org/news/23599/

ВЕРХОВНИЙ СУД НАДАВ РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ВІДСТОРОНЕННЯ 
НЕВАКЦИНОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

У  зв’язку  з  неоднорідною  практикою  у  судах  першої  інстанції  щодо
вирішення справ за позовами відсторонених невакцинованих працівників і
їх  поновлення,  голова  Миколаївського  апеляційного  суду  звернувся  за
роз’ясненнями при  вирішенні  подібних справ  до  Касаційного  цивільного
суду у складі  Верховного Суду.  Відповідні  роз’яснення КЦС ВС надав у
листі від 24.12.2021 р № 3223/0/208-21.

Інформація за посиланням : http://prupu.org/news/23596/
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III. Огляд ЗМІ

Україна у 2021 р. збільшила імпорт вугілля на 15,4%

Україна у 2021 році збільшила імпорт вугілля кам'яного та антрациту (код
ТНЗЕД 2701) на 15,4% (на 2 млн 612,018 тис. тонн) порівняно з 2020 роком
– до 19 млн 563,048 тис.

За  даними  Державної  митної  служби,  вугілля  імпортовано  на  $2  млрд
488,696 млн, що на 47,2% більше, ніж у 2020-му ($1 млрд 690,541 млн).

Інформація за посиланням : http://prupu.org/smi/23595/

Організаційно-інформаційний відділ ЦК Профспілки 
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