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Начальнику ГУ ДКСУ
у Сумській області

Лісовому О.В.
Шановний Олександре Васильовичу!

До профкому університету надходить безліч звернень працівників університету з
приводу зростаючої заборгованості по виплатах перед ними.

Перш за все це кошти на відрядження, витрачені особисто працівниками та
неповернуті їм університетом у зв’язку з непроходженням платежів по Держказначейству.
Сума заборгованості лише за цим напрямком з липня до кінця 2013 р. склала 778,5 тис. грн.
та вже понад 50 тис. грн. у поточному році. Для окремих працівників сума невиплат
перевищує 20 тис. грн., люди відмовляються їхати у відрядження за власні кошти, що
негативно впливає на діяльність університету в цілому. Негативного ефекту додає
зростаючий курс валюти для категорії працівників, які перебували у закордонних
відрядженнях. Люди втрачають як матеріально, так і морально.

Не перераховано законодавчо-встановлені кошти профспілковій організації (ст. 44
Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності») на соціальні програми (200
тис. грн. – за 2013 р., 120 тис.грн. – за І квартал 2014 грн.). Як приклад, працівники
університету не отримали у 2013 р. обіцяні кошти на оздоровлення в сумі понад 100 тис. грн.

Працівники університету доклали чимало зусиль, щоб заробити кошти, а от
можливість ефективного та своєчасного їх використання відсутня. Це створює соціальну
напругу в колективі, а отже потребує негайного вирішення даної проблеми.

У той же час, за інформацією інших ВНЗ України,є приклади щодо проходження через
Держказначейство певних платежів по, так званих, «незахищених» статтях в інших регіонах
України.

Керуючись чинним законодавством, відповідно до ст. 19 Закону України «Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», саме профспілки, їх об'єднання
здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів
працівників у державних органах. Окрім того, відповідно до ч.7 ст.21 Закону України «Про
професійні спілки, їх права та гарантіїїх діяльності», профспілки здійснюють громадський
контроль за виплатою заробітної плати, дотриманням законодавства про працю та про
охорону праці. Отже, звертаємося до Вас з проханням задіяти усі можливості для ліквідації
зазначеної заборгованості та надати відповідь колективу університету про перспективи
вирішення даної проблеми.

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

Лист розглянуто та схвалено на засіданні профкому університету 31.03.14 р.

З повагою,голова профкому СумДУ В.О.Боровик
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