
Чергова  спроба  наступу  на   соціально - 

економічні права та інтереси трудівників 

 
СПО об'єднань профспілок стало відомо що  Уряд має намір в черговий 

раз вирішувати проблеми держави за рахунок трудящих. Мова йде про 

проект Закону України «Про удосконалення норм законів з метою 

забезпечення фінансово-економічної стабілізації в Україні», який 

розробляється Міністерством фінансів. 

Він, зокрема, передбачає: 

- змінення порядку індексації: підставою для індексації пропонується 

вважати ситуацію, коли величина індексу споживчих цін перевищила не 101 

відсотка, а 103; 

- включення до складу Державного бюджету України коштів цільових 

страхових фондів; 

- звуження прав громадян на пенсійне забезпечення шляхом 

підвищення страхового стажу, зниження розміру пенсій, збільшення стажу 

для призначення пенсій за вислугу троків тощо; 

- виключення статті 44 із Закону України «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності». 

Абсолютно прогнозованими є катастрофічні наслідки реалізації 

пропозиції про включення до складу Державного бюджету України коштів 

фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та 

ліквідація норм щодо фінансування за рахунок коштів соціального 

страхування санаторно-курортного лікування, дитячого оздоровлення, 

часткового фінансування санаторіїв-профілакторії. 

Проект змін до законів стосується практично всіх галузей бюджетної 

сфери: освіти, науки, охорони здоров'я, культури і т.д. Конкретно, що 

стосується Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». 

Виключаються наступні норми: 

ст. 23 – Держава гарантує встановлення ставок  (окладів) науковим 

працівникам наукових установ, діяльність яких фінансується з бюджету, на 

рівні не нижче посадових ставок (окладів) викладачів відповідної 

кваліфікації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

ст. 24 – При виході на пенсію з посади наукового (науково-

педагогічного) працівника … видається грошова допомога в розмірі шести 

місячних посадових окладів (ставок) з урахуванням надбавок і доплат… 

Пенсії призначаються у розмірі 70 відсотків  від сум заробітної плати. 

ст. 34 – Держава забезпечує бюджетне фінансування наукової та 

науково-технічної діяльності (крім видатків на оборону) у розмірі не менше 

1.7 відсотка від ВВП України. 

Вилучається ст. 38, яка стосується Державного інноваційного Фонду. 

Профспілки розуміють в якій вкрай складній ситуації перебуває 

держава. До внутрішніх проблем безумовно додається і відкрита агресія РФ, 

що вимагає концентрації сил і ресурсів на обороні нашої держави. Але уряд і 



парламент  уже двічі запроваджуючи «антикризові» заходи, чомусь 

обмежувався кроками, які позначались лише на рядових громадянах України. 

Пропозиції профспілок щодо вжиття рішучих і радикальних заходів,  

спрямованих на легалізацію тіньового сектору економіки, боротьбу із 

ухиленнями від сплати податків, прогресивного оподаткування доходів, 

насамперед олігархату, так і не були втілені у відповідні нормативні акти. 

Профспілки неодноразово наголошували на неприпустимості 

вирішення проблем за рахунок працівників, головним чином бюджетної 

сфери, пенсіонерів та соціально вразливих категорій громадян. Продовження 

такої бюджетної політики рано чи пізно призведе до соціального вибуху. Ми 

вимагаємо від Уряду не вносити цей законопроект до Верховної Ради, діяти 

виключно у рамках соціального діалогу та процедур погодження такого роду 

законопроектів з Спільним  представницьким органом об'єднань профспілок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Голова              профспілки 
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