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                                                                      Керівникам депутатських  

           фракцій та груп Верховної 

           Ради України 

           Народним депутатам України  

          

 

ШАНОВНІ НАРОДНІ ОБРАНЦІ! 

 

Профспілкові організації і трудові колективи установ, організацій та 

підприємств позитивно оцінили початок конструктивного діалогу лідерів 

парламентських фракцій з представниками всеукраїнських профоб’єднань 15-16 

червня ц.р. з приводу невідкладного розгляду парламентом соціально важливих 

законопроектів. 

Протестні виступи, трудовий ультиматум профспілок Урядові України ви 

сприйняли як свою власну відповідальність за долю людей і це додає вам честі. 

Відзначаємо важливу роль Голови Верховної Ради Володимира Гройсмана, 

який взяв на себе нелегку роботу координатора консультацій і успішно вивів 

сторони на шлях продуктивного діалогу. 

Щиро дякуємо за рішення внести до порядку денного поточної сесії 

Верховної Ради України вкрай необхідні людям законопроекти реєстр. №№2245, 

2682, 2883, 2835. Більшість парламентських фракцій дотримались даного 

профспілкам слова. 

Життя в черговий раз довело, що розумний, конструктивний діалог завжди 

дає шанс знайти позитивний результат. Ми разом скористалися цим шансом, 

керуючись виключно інтересами мільйонів українських трудівників, а також 

ветеранів праці, які є вашими виборцями. 

До закінчення поточної сесії залишилося зовсім мало часу, тому люди 

чекають невідкладного прийняття життєво необхідних законів. До профспілок, 

Уряду, Верховної Ради надходять сотні листів і  телеграм з саме такими 

вимогами від профспілкових організацій та трудових колективів. Вони 

розраховують, що найближчими днями ви завершите розпочату роботу і життя 

кожної української родини стане хоч трохи легшим в умовах кризи, дорожнечі, 

втрати робочих місць. 

Незважаючи на заяви окремих політиків та  урядовців про нестачу коштів 

відповідально заявляємо – бюджет країни наповнюється. На казначейських 

рахунках накопичено десятки мільярдів гривень, які можна і потрібно 

спрямувати на допомогу українським сім’ям вже зараз, а не під чергові вибори.   
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Фонд соціального страхування України спроможний мобілізувати 

внутрішні резерви для відновлення заходів профілактики захворювань: дитячого 

оздоровлення та санаторного забезпечення працівників. 

Видобутого в Україні дешевого газу достатньо для задоволення потреб 

населення і ціна на нього має бути знижена щонайменше удвічі.  

Звертаємось до кожного народного депутата України – доля цих 

принципових рішень зараз у ваших руках. Ради таких соціально необхідних 

рішень десятки мільйонів виборців віддали за вас свої голоси. 

Наполегливо просимо вас розглянути наступного тижня і прийняти в цілому 

як закони наступні проекти: 

- р.№ 2883 щодо індексації грошових доходів населення; 

- р.№ 2682 щодо зниження рівня оподаткування пенсій; 

- р.№ 2698 щодо зняття обмежень на виплату повної пенсії працюючим 

пенсіонерам; 

- р.№ 2835 щодо здешевлення ціни на природний газ для населення; 

- р.№ 2245 щодо відновлення за рахунок коштів соціального страхування 

часткового фінансування літнього оздоровлення дітей, санаторного 

лікування працівників, передусім зайнятих у шкідливих і важких 

умовах праці. 

Водночас інформуємо, що профспілки продовжують громадський 

контроль і моніторинг ситуації. На підтримку вказаних законопроектів 30 червня 

до Києва прибувають представники трудових колективів всіх регіонів і галузей 

економіки. Під час голосування законопроектів 2 липня ц.р. біля Верховної Ради 

проходитиме масова колективна акція профспілок. 

Запрошуємо керівників парламентських фракцій виступити перед 

учасниками акції і висловити свою позицію щодо соціального захисту громадян 

України в умовах, що склалися. 

 

 

З повагою 

 

Лідери всеукраїнських профспілкових об’єднань: 

 

 

Федерації профспілок України       Григорій Осовий 

 

Федерації профспілок  

транспортників України        Вадим Ткачов 

 

Конфедерації вільних  

профспілок України         Михайло Волинець 

 

Об’єднання всеукраїнських 

автономних профспілок        Анатолій Широков 

 

Об’єднання всеукраїнських профспілок  

і профоб’єднань «Єдність»        Анатолій Онищук 


