Презентація результатів проекту

«Участь організацій малого та середнього бізнесу
у переговорному процесі з органами влади
при формуванні політики регулювання
соціально-трудової сфери»
30 листопада 2017 р. м. Київ

Центр
соціальної безпеки
та регіональних ініціатив

Мета проекту
Виявлення можливостей підвищення
інституційної спроможності МСБ
як суб’єкту переговорів з органами
влади
при формуванні політики соціальнотрудової сфери.

Цільова аудиторія
проекту
•
•
•
•
•

Бізнес-асоціації;
Громадські організації;
Профспілки працівників МСП;
Організації роботодавців МСП;
Органи державної влади.

Завдання проекту
• Проведення правової експертизи можливостей
участі МСБ як суб’єкта переговорів з органами
державної влади при формуванні політики
регулювання соціально-трудової сфери.
• Проведення «регіональних» круглих столів для
аналізу практик та викликів, які стоять не перешкоді
ефективної комунікації МСБ з органами влади.
• Розробка
рекомендацій
підвищення
інституційної
спроможності
участі
МСБ
в
переговорному процесі з органами державної
влади.

Команда проекту

Інформаційний супровід проекту
Українська сторона платформи громадянського
суспільства Україна - ЄС;
Українська національна платформа Форуму
громадянського суспільства Східного партнерства;

Проект «Громадська синергія»;
Громадська організація
«Центр соціальної безпеки та регіональних ініціатив»
Федерація профспілок працівників малого та середнього
підприємництва України;
Всеукраїнська професійна спілка працівників
туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та
готельного господарства;
Асоціація приватних роботодавців;

Харківська обласна організації професійної спілки
підприємців;
ГО інформаційний центр «Майдан моніторинг».

Кількісні та якісні
показники проекту
• Охоплено 14 областей
України та м.Київ.

• Учасники (понад
120 осіб):
•Органи місцевої влади
•Профспілки
•Бізнес асоціації
•Організації роботодавців

• Проведено 4 круглих столи:
м. Харків
15 вересня 2017 р.
м. Одеса
22 вересня 2017 р.
м. Чернівці
6 жовтня 2017 р.
м. Київ
20 жовтня 2017 р.
м. Нетішин (Хмельницька обл.) 2 листопада 2017р.

•Громадські організації

•ФОПи
•Навчальні заклади

Малий та середній бізнес
(МСБ)
суб’єкти господарювання, які поділяються на
юридичні та фізичні особи (підприємства та
фізичні особи-підприємці),
кількість працівників яких не перевищує 250
осіб,
річний дохід яких не перевищує 50 млн.
євро.

Інфраструктура підтримки малого і середнього
підприємництва по регіонах станом на 01.01.2017
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Координаційні ради

Фонди підтримки
підприємництва
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Із них зареєстровано на
регіональному рівні

Лізингові центри

–
2
7
3
1
2
4
3
3
–
–
–
2
–
–
2
5
2
1
–
1
3
1
–
13

Усього громадських
об’єднань
підприємців

Технопарки/
індустріальні парки
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Об’єкти інфраструктури
створені за участі
місцевих органів влади

Бізнес-інкубатори

Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ

Інформаційноконсультативні установи

Регіони
(області)

Бізнес-центри

(дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі)

34
15
35
27
29
18
27
20
37
26
4
29
–
–
–
21
26
18
6
23
27
26
14
25
11

Найбільш поширені типи
організацій в сфері МСБ
• Громадські об'єднання:
Громадські організації (членами можуть бути фізичні особи).
Громадські спілки (членами можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні
особи).

• Профспілки
первинна організація профспілки - добровільне об'єднання членів профспілки, які, як
правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від
форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує
найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в
одному навчальному закладі.

• Організації роботодавців
організація роботодавців - неприбуткова громадська організація, яка об'єднує
роботодавців: юридичних осіб (підприємства, установи, організації) або фізичних осіб підприємців, які в межах трудових відносин використовують працю фізичних осіб.

За даними USAID ЛЕВ
членство в бізнес-асоціаціях

Соціально-трудові відносини
Соціально-трудові відносини — це комплекс
взаємовідносин між найманими працівниками і
роботодавцями (суб’єктами і органами, що їх
представляють)
за
участі
держави
(органів
законодавчої і виконавчої влади), які пов’язані з
наймом працівників, використанням та оплатою
їхньої праці, відтворенням робочої сили і спрямовані на забезпечення соціальної злагоди,
високого рівня та якості життя працівників, високої
ефективності роботи підприємств.

Сфера впливу соціальнотрудових відносин
визначення умов праці,
розміри оплати праці,
відтворення робочої сили,
вирішення трудових конфліктів,
забезпечення соціальної злагоди,
забезпечення високого рівня та якості життя
працівників,
• підвищення ефективності роботи підприємств.
•
•
•
•
•
•

Ріні соціально-трудових
відносин
• Національний (Генеральна Угода).
• Галузевий (Галузева угода).
• Територіальний (Територіальна угода).

• Локальний (колективний договір).

Кількість суб'єктів господарювання
та кількість зайнятого населення
в сфері МСБ в 2015-2016 роках

ТОП 3 галузей з найбільшою часткою
зайнятого населення в сфері МСБ

Завдання 1. Правова експертиза можливостей
участі МСБ в переговорах з органами влади.
Канали комунікації МСБ з органами влади:
•Тристоронні соціально-економічні ради: Національна, Галузеві, Територіальні
(учасники: профспілки, організації роботодавців, органи влади).
•Громадські Ради (профспілки, організації роботодавців, громадські об'єднання).
•Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України та її регіональні відділення
(профспілки, організації роботодавців, громадські об'єднання).
•Державна регуляторна служба України її регіональні відділення (державний
інститут, комунікація з представниками МСБ відбувається за допомогою
консультацій, круглих столів, семінарів).
•Координаційні Ради з питань розвитку підприємництва (профспілки, організації
роботодавців, громадські об'єднання органи влади).
•Рада бізнес-омбудсмена

Тристоронні соціально-економічні ради – це єдина
інституція,
яка
безпосередньо
займається
регулюванням
соціально-трудової
сфери
в
трикутнику: бізнес – влада – працівники на
національному, галузевому та територіальному
рівнях.
Інші консультативно-дорадчі органи та державні
інститути, хоч і опосередковано, але значною
мірою впливають на формування соціальнотрудової
політики,
формуючи
сприятливе
середовище для розвитку МСБ, покращуючи
регуляторну політику тощо.

Завдання 2. Проведення «регіональних» круглих
столів для аналізу практик та викликів, які стоять на
перешкоді ефективної комунікації
МСБ з органами влади.
Ознайомлення учасників про існуючі канали комунікації МСБ
та органів влади.

Завдання 2. Практичне застосування законодавчих
норм/положень участі МСБ в переговорному процесі з
органами д влади.

Колективні договори
• Станом на 31 грудня 2016 року в Україні
- укладено та зареєстровано 64 158 колективних договорів;
- кількість
працівників
охоплених,
колективними
договорами
становить 6 140,4 тисяч осіб.

• Найбільша кількість працівників, охоплених колективними договорами,
припадає на промисловість, де, свою чергу, існує найбільша кількість
великих підприємств: 208 з 383.
• Освіта; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги, де
переважають працівники бюджетної сфери. У вказаних сферах
колективними договорами охоплено 1 334,5 тис. осіб та 927,9 тис. осіб
відповідно. Кількість працівників, оплата праці яких фінансується за
рахунок бюджетних коштів становить: освіта - 1 323,5 тис. осіб (95%),
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги - 898,9 тис. осіб
(92,5%).
• В сфері торгівлі колективними договорами охоплено 273,7 тис.
працівників. За даними Держкомстат 258,0 тис. осіб зайнятих/найманих
працівників припадає на великі підприємства.

Сприятливе бізнес-середовище та захист
прав працівників
•Найнижчий
показник
кількості
працівників,
охоплених колективними договорами у Київській
області (55,6%).
•За даними Ради бізнес-омбудсмена Київська
область знаходиться на 2 місці по кількості скарг
підприємців 11% (м.Київ 43%).
Взаємозалежність умов функціонування бізнесу та
умов захисту прав працівників

Галузеві угоди та Галузеві ради
Зареєстровано 96 галузевих
(міжгалузевих) угод

•Промисловість - 17
•Транспорт - 11
•Будівництво – 13
•Зв'язок – 4
•Агропромисловий комплекс – 7
•Силові та правоохоронні органи – 10
•Невиробнича сфера – 34.
Створені галузеві(міжгалузеві ради):
• Галузева двостороння соціально-економічні
рада
в
галузі
геологічного
вивчення
і
раціонального використання надр.
• Галузева двостороння соціально-економічні
рада при Мінприроди.
• Галузева тристороння соціально-економічні
рада
в
сфері
житлово-комунального
господарства.
• Тристороння соціально-економічні рада при
Міненерговугілля.
• Галузева тристороння соціально-економічні
рада при Мінінфраструктури.

Угоди з терміном дії 2005-2006, 2007-2009,
які діють і сьогодні в зв'язку зі ст. 9 Закону
України «Про колективні договори та
угоди» в частині: Після закінчення строку дії
колективний договір, угода продовжує
діяти до того часу, поки сторони не
укладуть новий або не переглянуть чинний,
якщо інше не передбачено договором,
угодою.
Залучення громадських організацій до
соціального діалогу на галузевому рівні:
- 10.07.2017 року за №46 - Галузева угода
між Міністерством економічного розвиткцу
і торгівлі України, Асоціацією роботодавців
торгівлі та комерційної сфери економіки
України та Всеукраїнською профспілкою
працівників
і
підприємців
торгівлі,
громадського харчування та послуг
(Сторону
роботодавців
представляє
громадська організація, а не організація
роботодавців)

Генеральна угода
• Генеральною угодою охоплено лише 7,031 млн. працівників, що
представлені
в
основному
великими
підприємствами
та
працівниками бюджетної сфери.
• Через недосконале законодавче регулювання соціального діалогу в
Україні, на національному рівні профспілки працівників сфери МСП
були недопущенні до переговорного процесу та підписання
Генеральної угоди на 2016-2017 роки.
•В
результаті
«приватизації»
права
представляти
інтереси
національного бізнесу у соціальному діалозі організаціями
роботодавців,
значна
кількість
об`єднань
підприємців,
які
представляють та захищають інтереси роботодавців чи підприємців,
які користуються найманою робочою силою, позбавлені можливості
безпосередньо
брати
участь
у
соціальному
діалозі
на
національному та регіональному рівні.

Підвищення кількості
колективно-трудових спорів
•Станом на жовтень 2017 року зареєстровано
202 колективно-трудових спорів:
- 3 на національному рівні
- 3 на галузевому рівні
- 4 на територіальному рівні
- 192 на виробничому рівні
це майже на 16% більше, ніж у аналогічному
періоді минулого року.
Працівниками висунуто 228
вимог,
щодо
невиконання законодавства про працю (48,7% від
загальної кількості).

Виклики, які стоять на перешкоді ефективної
комунікації МСБ і органів влади
в сфері соціально-трудових відносин
• Низький рівень взаємодії представників МСБ та органів
влади
в
рамках
комунікативних
платформ
на
національному та територіальному рівнях.
• Низький рівень знань та навичок учасників взаємодії.

• Розпорошеність інститутів регулювання діяльності МСБ.
• Відсутність соціальних партнерів.
• Несистемний характер реформ.
• Відсутність якісних звітів, які б показували взаємозв’язок
кількісних та якісних показників діяльності

Низький рівень ефективності діяльності
комунікативних платформна територіальному рівні
До завдань територіальних тристоронніх рад (ТТСЕР)
належить в тому числі і «створення сприятливого середовища
для ефективної діяльності підприємств, професійних спілок
та організацій роботодавців, що діють на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці». В той же час
фактично відсутня взаємодія ТТСЕР з іншими консультативнодорадчими органами на регіональному рівні.
У звіті ДРС за 2016 рік зазначено:
Значні проблеми у регуляторній діяльності виявлено в органах
місцевого самоврядування. З проектів, які були подані у 2016
році (1 287), 90% виявилися неякісними.

Звіт Ради бізнес-омбудсмена
за ІІІ квартал 2017 року:
ТОП 10 предметів скарг

Співвідношення скарг
великого бізнесу та МСБ

Низький рівень знань та навичок
• брак знань, досвіду і культури ринкових відносин
як в середовищі органів влади так і в середовищі
МСБ.
• низький рівень членства представників МСБ в
організаціях роботодавців, профспілках, бізнесасоціаціях.
• низький кількісний показник участі МСБ у
взаємодії з владою в сфері соціально-трудових
відносин.
• відсутність консолідованої позиції МСБ щодо
необхідних реформ.

Розпорошеність інститутів, що
регулюють діяльність МСБ
•НТСЕР
•5 двосторонніх та тристоронніх галузевих рад
✓Галузева двостороння соціально-економічні рада в галузі геологічного
вивчення і раціонального використання надр.
✓Галузева двостороння соціально-економічні рада при Мінприроди.
✓Галузева тристороння соціально-економічні рада в сфері житловокомунального господарства.
✓Тристороння соціально-економічні рада при Міненерговугілля.
✓Галузева тристороння соціально-економічні рада при Мінінфраструктури.

•

23 територіальні тристоронні соціально-економічні ради

•

значна кількість міських і районних рад:

✓
✓
✓
✓

Вінницька область – 31;
Запорізька область – 21;
Миколаївська область – 22;
Харківська область – 33.

Інші консультативнодорадчі органи
•76 громадських рад при органах виконавчої влади

•Рада підприємців при КМУ та 25 регіональних
відділень
• 498 координаційних
підприємництва

рад

з

питань

розвитку

Відсутність соціальних
партнерів
На територіальному рівні тристоронні ради від
сторони профспілок представляють в основному
бюджетні організації (освіта, медицина, культура,
держслужбовці), а роботодавців – виробнича
сфера. З огляду на це, як профспілки так і
роботодавці
відчувають
значний
«дефіцит»
соціальних партнерів на територіальному рівні.
На галузевому рівні
Неможливість підготовки та підписання тристоронніх
галузевих угод за умови, коли лише один з
соціальний партнерів має
репрезентативний
статус.

Несистемний характер реформ
• Неналагоджена вертикальна та горизонтальна
взаємодія тристоронніх органів соціального
діалогу.

• Відсутня
взаємодія
між
державними
недержавними інститутами в сфері МСБ.

та

• Політика проведення реформ «згори», не
враховує регіональний аспект стану сфери МСБ.

Відсутність якісних звітів, які б показували
взаємозв’язок кількісних та якісних показників
діяльності
Відсутня
інформація
про
врахування
та
використання розроблених НТСЕР рекомендацій
сторонами соціального діалогу, чи проводились
обговорення цих питань з територіальними
відділеннями НТСЕР та чи враховувались регіональні
особливості при їх розробці.
Аналогічна
ситуація
і
з
територіальними
тристоронніми соціально-економічними радами.

Завдання 2. Вироблення рекомендацій підвищення
інституційної спроможності МСБ в переговорах з
органами влади

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ
СПРОМОЖНОСТІ МСП В УКРАЇНІ
Кабінету Міністрів України:
• Внести зміни до Регламентів Кабінету Міністрів України, якими закріпити
обов'язковість врахування висновків тристоронніх органів соціального діалогу
при прийнятті рішень в сфері соціально-трудових відносин.
• Видати розпорядження щодо обов’язкового врахування міністерствами та
іншими центральним органам виконавчої влади висновків тристоронніх
органів соціального діалогу при прийнятті рішень в сфері соціально-трудових
відносин.
• Внести зміни до нормативно правових актів, що регулюють діяльність
консультативно-дорадчих органів в сфері МСП, якими розробити єдині
показники/критерії квартальних та річних звітів. Це дозволить проаналізувати
результати взаємодії представників МСБ та органів влади.
• Зменшення кількості інститутів, що займаються питаннями регулювання
сфери МСП.
• Налагодження взаємодії по вертикалі та горизонталі між органами влади в
сфері МСП.
• На законодавчому рівні провести чіткий розподіл функцій та завдань, які
стоять перед недержавними інститутами в сфері взаємодії бізнесу та органів
влади.

•

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ
СПРОМОЖНОСТІ МСП В УКРАЇНІ
Міністерству економічного розвитку та торгівлі:
• Використовувати принцип проведення реформ «знизу», що
передбачає врахування, в першу чергу, регіональних особливостей
МСБ при розробці стратегій, програм національного рівня. Розробка
стратегій та програм на національному рівні, має відбуватися на
основі
систематизації
рекомендацій
та
пропозицій,
які
розробляються на рівні регіонів. В Україні сьогодні відбувається
зворотній процес: програми та стратегії спочатку розробляються на
національному рівні, а потім «спускаються» на регіональний.
• Рекомендувати органам місцевого самоврядування враховувати
питання соціально-трудової політики при розробці регіональних
стратегій розвитку малого та середнього підприємництва в Україні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ
СПРОМОЖНОСТІ МСП В УКРАЇНІ
Національній тристоронній соціально-економічній
раді:
• Розробити рекомендації по налагодженню
взаємодії тристоронніх органів соціального
діалогу з іншими інститутами, які регулюють
діяльність МСБ.
• Налагодження
взаємодії
по
вертикалі
та
горизонталі між органами соціального діалогу на
національному, галузевому та територіальному
рівнях.
• Розробити
рекомендації
щодо
залучення
представників МСП до соціального діалогу на
основі європейських практик.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ
СПРОМОЖНОСТІ МСП В УКРАЇНІ
Сторонам соціального діалогу:
• Проведення інформаційних кампаній, навчання (семінари,
тренінги) для підприємців щодо існуючих каналів комунікації бізнесу
(та їх працівників) і влади в сфері соціально-трудових відносин;
можливостей участі в них.
• Розробити рекомендації щодо внесення змін до Закону України
«Про соціальний діалог в Україні» з наступних питань:
• Залучення громадських організацій (бізнес-асоціацій) до
діяльності тристоронніх органів соціального діалогу з правом
дорадчого голосу.
• У разі відсутності репрезентативних, дозволити підписання
галузевих
(міжгалузевих)
та
територіальних
угод
нерепрезентативним
організаціям-учасникам
соціального
діалогу.
• Розробити єдині показники/критерії квартальних та річних звітів
органів соціального діалогу: НТСЕР, Галузевих рад, ТТСЕР.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ
СПРОМОЖНОСТІ МСП В УКРАЇНІ

Сторонам соціального діалогу:

• Внести зміни до ст. 9 Закону України «Про колективні договори та
угоди», яка вказує, що колективний договір, угода продовжує діяти до
того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть
чинний, якщо інше не передбачено договором, угодою. Визначення
чітких термінів дії колективних договорів (2-3 роки), сприятиме
активізації діяльності соціальних партнерів та розробці і підписанню
колективних договорів, положення яких відповідають існуючим
умовам в соціально-економічній сфері.

Форми взаємодії МСБ
та органів влади

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА
РЕГІОНАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ"

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!
Офіційний сайт організації: http://scc.org.ua/
Поштова адреса:
03150, м.Київ, вул. Анрі Барбюса 11/2
Телефон: +38 044 522 80 14
Факс: +38 044 522 86 70
Електронна пошта: socialsecurity@ukr.net

