
Д ОМ О В Л Е НІ С Т Ь

керівників сторони органів виконавчої влади, 
профспілкової сторони та сторони роботодавців 

Генеральної угоди про регулювання основаних принципів і норм 
реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні

на 2016-2017 роки

м. Київ 23 березня 2017 року

З метою реалізації у повному обсязі пунктів 2.52.3 та 2.89 Генеральної 
угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально- 
економічної політики і трудових відносин в Україні на 2016-2017 роки та 
виконання доручень Прем’єр-міністра України щодо посилення соціального 
захисту працівників, які зайняті на шкідливих роботах, сторони домовилися:

1. Подати на розгляд Уряду та забезпечити прийняття у II кварталі 2017 
року проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає 
право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. №461». Підтримати 
необхідність актуалізації Списків № 1 і № 2, зокрема в частині пропозицій 
перегляду професій скляної промисловості.

2. Забезпечити виконання пункту 3 Порядку застосування Списків № 1 і 
№ 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу 
роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого 
наказом Мінпраці від 18.11.2005 № 383, в частині зарахування до пільгового 
стажу періоду роботи на відповідних посадах або за професіями, що будуть 
внесені до списків №1 і №2, зазначеним в пункті 1 цієї Домовленості проектом 
постанови Уряду, з 03.08.2016 року до дати набуття чинності змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. №461.

3. Сприяти прийняттю законодавчих пропозицій щодо заміни механізму 
відшкодування пенсій за віком на пільгових умовах на сплату роботодавцем 
підвищеної ставки єдиного внеску розміром 15 та 7 відсотків за працівників, 
зайнятих на роботах, передбачених Списками № 1 та № 2 відповідно.
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