Зростання цін на газ, електроенергію та компослуги – нагальні питання Президії ФПУ
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Спільні дії профспілок, спрямовані на недопущення зростання цін на газ, тарифів
на електроенергію та комунальні послуги – стали основними питаннями Президії
Федерації профспілок України, що відбулася 14 січня 2021 року.

На початку засідання Голова ФПУ Григорій Осовий зазначив, що ще у листопаді
минулого року Президією ФПУ було прийнято рішення щодо протидії черговому
наступу влади на права працівників та профспілок
, а також під
час грудневих акцій протесу та пікетування
Верховної Ради України профспілки
виступили проти неконтрольованого та економічно необґрунтованого зростання цін
на природний газ, тарифів на електрику
та послуги ЖКГ.

Федерація профспілок України вже тоді засудила такі кроки влади, назвавши їх
провокацією проти людей, що потребуватиме відповідальності перед суспільством.

З цього питання було звернення ФПУ до Голови Верховної Ради України, Уряду,
профільного парламентського комітету і виконавчих органів влади
. Нажаль, вони
були проігноровані.

З 1 січня 2021 року Уряд підвищив ціни на газ, комунальні послуги, скасував пільги на
споживання електроенергії.Як реакція на антисоціальні дії влади – по всій України
люди вийшли на вулиці з вимогою зниження тарифів за комірне
. Більшість громадян у ситуації епідемії, чергового локдауну, закриття підприємств та
зниження власних доходів просто не в змозі оплачувати за новою ціною газ і тарифи
ЖКГ.

ФПУ, її членські організації в чергове звернулись до Президента України і Уряду з
вимогою зупинити безконтрольне зростання оплати комуналки для населення та
переглянути необґрунтовані ціни і тарифи. Невідкладно скасувати рішення, які
привели до підвищення цін і тарифів. Верховній Раді, Антимонопольному комітету, НКРЕ,
депутатським фракціям направлені конкретні пропозиції щодо здешевлення ціни на газ і
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комунальні послуги та підвищення доходів населення.

Профорганізаціям рекомендовано долучитися до протестних акцій громадських
організацій на місцях, які виникли шляхом самоорганізації громадян, зі своїми
вимогами
.

Територіальним осередкам ФПУ доручено ініціювати проведення засідань
територіальних тристоронніх соціально-економічних рад
з метою вирішення питання стабілізації ситуації з тарифами на регіональному рівні.

У разі не реагування влади на пропозиції профспілок 1 лютого 2021 року прийняти
рішення про подальші протестні дії профспілок.

Президія ФПУ також розглянула низку організаційних питань з питань підготовки до VIII
з’їзду ФПУ.

( За матеріалами сайту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України)
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