
Зустріч у Міністерстві соціальної політики 

 

3 листопада 2014 р. відбулась зустріч керівництва СПО 

об'єднань всеукраїнських профспілок з міністром соціальної 

політики України Л.Л.Денісовою. 

Обговорювались наступні питання: 

- Ситуація з виконанням Державного бюджету поточного року 

та проектом на 2015 р. 

  Л.Денісова зазначила, що прийняття Державного бюджету на 

2015 р. буде залежати від того, ухвалить парламент низку базових 

законів чи ні. Фактично може бути два варіанти: на старій  

податковій основі, або на базі вже нового законодавства. 

Вона також звернула увагу на те, що  незважаючи на 

посилення  соціальної підтримки населення при оплаті житлово-

комунальних послуг і резервування декількох мільярдів грн. на 

відповідні субсидії, лише незначна кількість людей, які мають 

право на таку допомогу, звертаються за її отриманням. Очевидно 

пояснення у тому, що люди ще не отримали нові платіжки. 

- Подальший розвиток загальнообов’язкового державного 

соціального страхування та ефективність управління відповідними 

фондами. 

Міністр поінформувала керівників профоб’єднань про велику 

проблему, яка виникла у зв’язку з прийняттям Верховною Радою 

України закону (вже вступив у силу) стосовно звільнення  установ, 

організацій і підприємств у зоні АТО (а це вся Донецька і 

Луганська області та частина Харківської області) від сплати 

єдиного соціального внеску. Це призводить до швидкого 

збільшення дефіцитів Фондів соціального страхування. 

- Перспективи прийняття Трудового кодексу України. 

Заступник міністра В.В.Іванкевич повідомив, що через 

тиждень СПО об'єднань профспілок отримає проект Трудового 

кодексу, опрацьований міністерством, для подальшої роботи над 

цим документом. 

- Обговорення питання поглиблення соціального діалогу в 

контексті асоціації України і Євросоюзу. 

Заступник міністра С.О.Устименко підкреслив, що вся 21 

глава Угоди про асоціацію присвячена соціально-трудовим 

відносинам, зокрема проблемам зайнятості, оплати праці, 

соціальним  стандартам. Він  також  закликав  профспілки  активно  
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долучатись до формування Української частини Платформи 

громадянського суспільства Україна-ЄС, установчі збори якої 

відбудуться 7 листопада. 

Л.Л.Денісова інформувала учасників зустрічі, що вона 

доповіла прем’єр-міністру А.П.Яценюку про вимоги профспілок до 

Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2014 р., які були 

затверджені Всеукраїнським форумом профспілок. Міністр сказала, 

що вона особисто докладає зусиль для організації зустрічі 

керівника Уряду з лідерами профоб’єднань. 


