
 

 

ПРОЕКТ 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ  

учасників мітингу представників членських організацій  
Запорізької обласної ради професійних спілок, присвяченого   

Дню міжнародної солідарності трудящих 
 

Ми, члени профспілкових організацій - жителі міста 

Запоріжжя та Запорізької області, відзначаємо, що Перше травня 

- це свято людини праці, що створює багатство країни. Це день 

солідарності трудящих, який несе у собі великий емоційний і 

моральний настрій і заряд на життя в мирному, демократичному 

і соціально справедливому суспільстві. 

Але реалії сьогоднішнього дня дуже тривожні. Профспілки 

стурбовані і категорично не згодні з наступом на соціально-

економічні права та інтереси трудящих. 

Настав час відповісти, чому найперспективніша держава 

Європи, що має кваліфікований кадровий потенціал, найкращі 

ґрунти, клімат та багаті надра,  за 25 років незалежності не 

спромоглася вийти із числа найвідсталіших країн світу, в якій до 

70 % населення перебуває за межею бідності. Ми маємо ціни 

вищі від європейських практично на все, при заробітній платі в 

десятки разів нижчій, ніж допомога безробітним і жебракам у тій 

же Європі, і при пенсії, якої не вистачає на прості ліки. 

Ми не можемо спокійно стояти осторонь і дивитися, коли на 

підприємствах, в установах і організаціях вводиться скорочений 

робочий тиждень або робочий день, коли людей відправляють у 

неоплачувані відпустки або звільняють у зв'язку зі скороченням 

штату, переводять на «позикову працю». Не скорочуються 

протягом ряду років борги з виплати заробітної плати, які на 1 

квітня поточного року  склали 65,8 млн. грн. 

На багатьох підприємствах області залишаються 

незадовільними умови праці та санітарний стан. 

Тривогу членів профспілок викликають повідомлення, що 

підвищення низьких пенсій планується провести за рахунок 



 

 

2 

погіршення умов призначення нових пенсій значній частині 

пенсіонерів. 

Члени професійних спілок заявляють про неприйнятність 

таких негативних явищ у нашій державі і готовність боротися за 

трудові, соціально-економічні права та інтереси трудящих, всіх 

соціально незахищених верств населення. 

У солідарній єдності наша сила. Тільки разом ми зможемо 

зробити свою країну сильною і процвітаючою. 

 Ми, учасники мітингу, сьогодні виступаємо ЗА: 

- За гідну заробітну плату! 

- За гідні пенсії та стипендії! 

- За створення нових, ефективних і безпечних робочих 

місць! 

- За нарощування конкурентоспроможної економіки, 

вітчизняного виробництва! 

- За якісне медичне обслуговування, доступне для усіх 

верств населення! 

Ми, учасники мітингу, також говоримо своє категоричне 

НІ:  

- Ні ліквідації і згортанню виробництва та скороченню 

робочих місць! 

- Ні невиплатам заробітної плати за виконану працю! 

- Ні призупиненню і ліквідації соціальних програм! 

- Ні подальшому погіршенню умов життя людей найманої 

праці та членів їх сімей! 

Ми вимагаємо від Президента України, Верховної ради 

України та Кабінету Міністрів України: 

- вжиття дієвих заходів щодо забезпечення реалізації 

конституційних прав і гарантій громадян на достойний  життєвий 

рівень населення,  право на житло, своєчасну і гідну винагороду 

за виконану роботу; 
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- виведення із кризи державних і комунальних підприємств, 

надання допомоги і підтримки металургійним і машинобудівним 

підприємствам; 

- не допущення прийняття Законів України, постанов та 

інших нормативно-правових актів, які погіршують трудові, 

соціально-економічні права та інтереси трудящих; 

- внести в трудове законодавство норму про додаткове право 

працівників на індивідуальний захист заробітної плати та 

невідкладно ухвалити законодавчі акти, спрямовані на 

посилення економічного захисту у разі несвоєчасної виплати 

зарплати, встановивши для безвідповідальних роботодавців 

компенсацію за її затримку на рівні банківських кредитних 

відсотків;   

- прийняття, узгодженої з галузевими профспілками і  

Федерацією професійних спілок України, 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 року 

№ 461” ; 

- відновлення фінансування заходів з охорони праці; 

- забезпечення необхідного фінансування установ 

бюджетної сфери; 

- забезпечення до кінця 2017 року рівня мінімальної 

заробітної плати, адекватного ринковим цінам і тарифам на 

життєве-необхідні продукти харчування, товари та послуги; 

- передбачення в Державному бюджеті субвенції місцевим 

бюджетам на відшкодування різниці в тарифах на послуги 

водовідведення і водопостачання для забезпечення нормальної 

життєдіяльності комунальних підприємства, а також збільшення 

суми субвенцій на відшкодування витрат за перевезення 

пільгового контингенту. 



 

 

4 

Ми вимагаємо від Запорізької обласної державної 

адміністрації та органів місцевого самоврядування: 

- направити максимальні зусилля на підвищення добробуту 

жителів регіону, сприяти погашенню боргів із виплати заробітної 

плати, посилення вимог до керівників суб'єктів господарювання, 

які їх допускають; 

- активізувати роботу по легалізації зайнятості, 

недопущення «тіньової» заробітної плати; 

- забезпечити прозоре формування тарифів на житлово-

комунальні послуги; 

- здійснювати співпрацю з профспілковими організаційним 

ланками усіх рівнів у межах і в спосіб, визначений Конституцією 

України та її чинним законодавством, не втручатися у їх 

діяльність та не допускати порушень вимог Закону України „Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”. 

Ми вимагаємо від роботодавців: 

- прийняти нову Територіальну угоду та забезпечити 

виконання зобов'язань Генеральної, галузевих і територіальних 

угод та колективних договорів 

- вживати вичерпних заходів для збереження трудових 

колективів, не допускати масового звільнення працівників та 

зменшення діючих соціальних гарантій, встановлених 

колективними договорами та угодами усіх рівнів;  

- не вирішувати фінансові проблеми підприємств, установ і 

організацій за рахунок заробітної плати працівників, своєчасно і 

гідно оплачувати їхню працю. 

Хай живе Першотравень! 

У солідарності та єдності наша сила! 

Тільки разом ми зможемо подолати  

існуючі негаразди і забезпечити гідне життя! 
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Учасники мітингу 
м. Запоріжжя 

1 травня 2017 р. 


