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В Україні відбуваються дивні речі з індексацією заробітніх плат в тому числі і в
Трускавці. Через недолугу/злочинну діяльність керівника та членів уряду і НБУ, а також
через бездіяльність Президента, які потурають корупції, чи як стверджує Михайло
Саакашвілі є її беспосередніми співучасниками, в Україні відбулось багатократне
подорожчання споживчих товарів і послуг, що в свою чергу відбилось на купівельній
спроможності більшості громадян України.
Законом України "Про індексацію грошових доходів населення" передбачено механізм
підтримання купівельної спроможності населення України в умовах зростання цін з
метою дотримання встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення
достатнього життєвого рівня населення України.

Але не все так просто, як пише Закон. Виявляється, кабмін, на чолі з горезвісним
керівником, котрий має широкі пізнання в галузі "гастролерії" але не спішить зі своєю
командою,проводити індексацію грошових доходів, мотивуючи це тим, що індексація
"..поставить під загрозу фінансове забезпечення витрат на проведення
антитерористичної операції та обороноздатність країни у цілому.." листа з таким текстом
МІНФІН відправив чи не у кожен місцевий орган виконавчої влади.

Якщо перекласти це на просту мову, то для корупціонерів важливіше фінансувати
видатки, з яких будуть відкати (10-90%), чим виплачувати зарплату та соц.допомогу
громадянам України, від яких вони не отримають відкатів. Щодо фінансування
антитерористичної операції,вже було доведено, що волонтери за рахунок внесків
простих мешканців більш ефективно забезпечують армію, ніж уряд. Можливо, тому і
обмежують у фінансах громадян України, щоб не було ефективної і якісної підтримки
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наших військових від волонтерів.
Чому мовчать профспілки? Мабуть тому, що як і у всій країні, більшість голів профспілок
займають "призначені" системою, а не обрані людьми представники.
У Трускавці депутати від "Народного котролю" та від КУН (Святослав Грабовський,
Романом Бучкович) відразу після зборів вчителів СШ№2, відвідали керівника
фін.управління м.Трускавець разом з представником від вчителів Петром Пасічником.
Голова профспілки СШ№2 переконувала, що не потрібно зайвий раз піднімати питання
індексації, бо всіх можуть наказати..
Начальник фінуправління Микола Федоричак сказав нам про те, що не отримував ніяких
листів на свою адресу щодо індексації, але запевнив, що вже на завтра (22-12-2015р.)
йому бухгалтерія повідомить повну суму індексації і він використає всі можливості для
того, щоб люди отримали індексацію. Разом з тим, попередив, що є невелика ймовірність
того, що уряд/область/чиновники можуть не посприяти в отриманні субвенції. Керівник
фін.управління наголосив на тому, що вже зараз потрібно думати про 2017 рік, бо знову
прийде грудень 2016 року, і лише тоді люди почнуть думати про виплати, а терміни знову
збігатимуть.
Звичайно, багато в цьому питанні буде залежати і від керівництва міста, і від
депутатського корпусу. Працівники школи №2-гімназія з нетерпінням чекають втручання
посадових осіб у процес фінансування їх зарплат.

P.S. Відповідальність за непроведення індексації зарплати. Мінсоцполітики в Листі
від 03.10.2014 № 219/10/136-14 дало відповідь на низку питань щодо індексації заробітної
плати.Фахівці відомства нагадали, що за порушення законодавства про індексацію
грошових доходів населення винні особи притягуються до відповідальності згідно із
законом.Ненарахування індексації, а також нарахування її в розмірі менше
встановленого свідчить про порушення норм трудового законодавства.Тому згідно з
КУпАП за порушення встановлених термінів виплати заробітної плати передбачено
накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від
форми власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від 510 до 1 700
грн.Також у Листі розглянуто особливості індексації зарплати працівнику, який працює
на 0,5 ставки. Традиційно Мінсоцполітики відповіло, що індексація визначається з
розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно
відпрацьованому.Нагадаємо, що індекс інфляції у січні 2015 р. до попереднього місяця
становив 103,1 %.
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