
             НОВОРІЧНИЙ   «ПОДАРУНОК»  ВІД  УРЯДУ  «КАМІКАДЗЕ» 

 

Кабінет Міністрів України 9.12.2015р.  ухвалив постанову за  № 1013 

 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення 

індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів».  Цим актом  

передбачено підвищення з 1 грудня 2015 року посадових окладів працівників 

бюджетної сфери на 9,98%. Підвищення посадових окладів здійснюється за 

рахунок включення в них сум індексацій, зменшення доплат, надбавок в межах 

коштів, передбачених у кошторисах на оплату праці працівників. 

        Ключова фраза постанови - "у межах видатків на оплату праці, 

затверджених у кошторисах установ...".  Зрозумілою мовою це означає 

наступне: посадові оклади збільшуються, але заробітна плата, з 

урахуванням доплат і надбавок, залишиться практично незмінною, 

оскільки ніякого перегляду видатків державного бюджету для реалізації 

цієї постанови не передбачено!!! 

        Одним із негативних наслідків зазначеного документу є фактичне  

"обнулення" індексації бюджетникам. Постанова однозначно погіршить 

матеріальне становище  працівників.  В умовах необхідності підвищення 

посадових окладів  її реалізація  без адекватного збільшення фонду оплати 

праці призведе до виникнення заборгованості по заробітній платі,  масових 

звільнень працюючих, або, як альтернатива - переведення їх в режим неповного 

робочого часу та надання вимушених відпусток без збереження заробітної 

плати.  

Разом з тим, влада своєчасно потурбувалася про себе - адже тепер всі 

чиновники з великими посадовими окладами  будуть отримувати ще більше. І 

це в той час, коли в країні йде війна, а люди  дійшли до останньої межі 

зубожіння, не маючи змоги придбати найнеобхідніше для виживання – їжу та 

ліки.   Крім того, захмарно підвищено тарифи на всі житлово - комунальні та 

інші послуги. 

Те, що діється зараз в Україні, назвати реформами неможливо.  Більшість 

урядових  законопроектів містять зміни, які суттєво звужують права громадян 

та погіршують умови їх соціального захисту.             

Складається враження, що діючий уряд бачить лише два шляхи для 

наповнення дохідної частини бюджету: урізання матеріальних виплат та 

соціальних послуг, а з іншого боку – отримання чергових міжнародних 

кредитів.  А питання підняття з колін економіки, легалізації доходів, подолання 

корупції, позбавлення олігархату необґрунтованих пільг, повернення коштів, 

незаконно вивезених за кордон, на превеликий жаль,  так і не стало 

пріоритетним для нинішньої влади.  

Мабуть, вже настав час сказати уряду «камікадзе»: годі людей 

грабувати, прийшов час відповідати!!! 

 

       


