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Начальнику ГУ ДКСУ
у Сумській області

Лісовому О.В.
Шановний Олександре Васильовичу!

02.04.14 р. профспілкова організація СумДУ вже зверталась до Вас з листом (копія
додається). Відповідь отримали, та, на жаль, ситуація мало змінилась і на сьогоднішній день.
Зменшилась дещо заборгованість по відрядженнях за 2013 р.  (але майже 560 тис. грн. боргу
все ж залишилось). У липні виповниться рік з моменту, коли люди вклали свої кошти, за цей
час інфляція їх в значній мірі знецінила, зростаючий курс валюти (в 1,5 рази) теж не додає
позитиву. Заборгованість продовжує зростати – вже по відрядженнях у поточному році
(майже 65 тис. грн.).

Не відраховуються з липня 2013 р. кошти профспілці СумДУ, що унеможливило
виконання соціальних програм, закріплених у колективному договорі університету та
зобов’язань, взятих перед нашими працівниками. В той же час ст.  9 Закону України «Про
колективні договори…» встановлено, що Положення колективного договору є
обов’язковими для виконання власником та іншими органами, а ст.  6 передбачає заборону
будь-якого втручання з боку органів представницької та виконавчої влади, що може
обмежити права працівників, прописані у колективному договорі.

Спілкування з представниками профспілок інших ВНЗ України показує, що борги за
минулий рік їм майже всі повернуті, а значить можливості для цього є. Крім того така
ситуація говорить про не повне виконання Держказначейством своїх функціональних
обов’язків, зафіксованих у договорі між університетом та Вашою службою на
обслуговування наших рахунків.

Зараз до профкому надходять звернення від працівників університету з приводу
надання допомоги в оформленні позовних заяв до Держказначейства.  Готуються колективні
звернення до владних структур усіх рівнів, адже запевнення влади про стабілізацію
економіки на тлі існуючих реалій в колективі не відчуваються.  Поки що нам вдавалося
стримати людей від проведення масових акцій, в тому числі і під стінами Казначейства, але в
любий момент ситуація може вийти з під контролю.

Оскільки згідно законодавства України (ст. 19 Закону України  «Про профспілки…»)
профспілка повинна здійснювати представництво і захист трудових, соціально-економічних
прав та інтересів своїх спілчан, іншого шляху, ніж надавати допомогу з цих питань членам
колективу у нас немає.

Надіємось на порозуміння та позитивне вирішення в найближчий час піднятих у листі-
зверненні питань.

Лист розглянуто та схвалено на засіданні профкому університету19.05.14 р.

З повагою,голова профкому СумДУ В.О.Боровик
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