ЗУСТРІЧ ПРЕДСТАВНИКІВ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ,
СТОРОНИ РОБОТОДАВЦІВ ТА СТОРОНИ ПРОФСПІЛОК

4 квітня 2014 р. відбулась зустріч представників Міністерства фінансів
України, сторони роботодавців та сторони професійних спілок щодо
обговорення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік та
прийнятих Верховною Радою України змін до законодавства.
ПРИСУТНІ:

від Міністерства фінансів: Матвійчук В.М., Шнипко О.С., Вовченко О.Л.,
Вашека Г.В., Діденко С.О., Шишко В.В., Мельник Н.М., Данилишин А.А.,
Гурська А.І., Страшний А.І., Овчаренко В.П., Босак М.О., Добрянська А.А.,
Кузнєцов К.В.
від сторони роботодавців: Ковалевський В.П., Брижицький С.П.,
Контролевич Б.В., Кузовий Ю.В., Михайлечко С.М., Фіщенко С.П., Биковець
В.М., Глоба Д.М.
від сторони профспілок: Кондрюк С.М., Коваль В.М., Перелигіна Л.Ф.,
Хмарний О.Ф., Широков А.І., Башкірєва Г.М., Мушенок О.М., Швець І.М.,
Бабич Н.В., Гурневич В.В., Маковецька Л.Г., Моренець М.А., Горюн Т.М.,
Живолуп І.В., Зубко В.В., Піжук Ю.М., Романюк С.М.
Учасники зустрічі обговорили проект Основних напрямів бюджетної
політики на 2015 рік та прийнятих Верховною Радою України змін до
законодавства.
БУЛО ЗАСЛУХАНО:

- Інформацію представників Мінфіну стосовно прийнятих Верховною
Радою України законів, зокрема щодо змін до податкового законодавства, а
також щодо інших нормативно-правових актів.
Інформацію соціальних партнерів щодо доцільності внесення
окремих змін до нормативно-правових актів.
Роз’яснення представників Мінфіну на запитання соціальних
партнерів.
У ході зустрічі представники профспілкової сторони висловили своє
ставлення до різних аспектів змін до Держбюджету 2014 р. (Закон від
27.03.2014 № 1165-VII), насамперед щодо соціальних стандартів та гарантій
(їх фактичного замороження), Закону «Про запобігання фінансової
катастрофи та створенні передумов для економічного зростання в Україні»
(№1166-VII), зокрема щодо змін податкового законодавства, змін
законодавства соціального захисту, постанови Кабінету Міністрів «Про
вдосконалення державної політики регулювання цін на природний газ і

тарифів на теплову енергію та забезпечення соціального захисту населення
під час оплати житлово-комунальних послуг» від 25.03.2014 № 81 та ін.
У своєму виступі голова Профспілки працівників НАН України
А. І. Широков наголосив, що глибока фінансово-економічна криза, до якої
додається і неоголошена війна з боку Росії, вимагає непопулярних рішень і
підходів для того щоб відвернути катастрофу. Але в Україні цей тягар чомусь
перекладається лише на плечі трудящих. Олігархат і великий капітал
фактично продовжує користуватись необґрунтованими пільгами та
преференціями.
Реагуючи на цей виступ, заступник міністра В. М. Матвійчук
запропонував соціальним партнерам подати пропозиції щодо запровадження
податків на великий капітал та механізму повернення коштів, незаконно
вивезених за кордон.
Досягнута домовленість про наступну зустріч у такому ж форматі.

