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Конституція України визначила нашу державу правовою і соціальною. Реалізація цього законоположення вимагає високого рівня соціальної і правової свідомості, відповідальності та ефективної взаємодії влади, бізнесу і профспілок, всього
громадянського суспільства.
Але реальна державна соціальна політика далека від конституційних норм – в її
основу замість суспільно-прийнятних державних соціальних стандартів гідного життя
і гідної праці покладено ідею соціальних мінімумів виживання: мінімальна зарплата,
мінімальна пенсія, прожитковий мінімум тощо. При цьому встановлені розміри мінімальних державних соціальних стандартів і гарантій на практиці є штучно заниженими проти визначених законом величин, зокрема набір споживчого кошику не переглядався з 2000 року.
Урядом запроваджено заходи жорсткої економії коштів, які призвели до зубожіння людини праці через стрімке зростання цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.
Наслідком є падіння платоспроможності більшості громадян, що потребуватиме
багатомільярдних видатків з бюджету на допомоги та субсидії малозабезпеченим верствам населення, провокуватиме збільшення боргів за житлово-комунальні послуги
тощо. Різке падіння спроможності громадян купувати товари та сплачувати за послуги
невідворотно призведе до падіння їх виробництва вітчизняними підприємствами, а
відтак – до скорочення зайнятості та росту армії безробітних. Натомість Уряд не
здійснює ефективних заходів для легалізації значної частини тіньового бізнесу.
Мірилом соціального захисту має бути не те, скільки мільйонів сімей одержать
від держави субсидії і соціальну допомогу, а те скільки сімей цього не потребують, бо
мають достатній дохід для забезпечення свого Конституційного права на гідне життя
за рахунок власної праці.
Наша профспілка неодноразово привертала увагу Президента України, як гаранта Конституції, що в країні відбувається значне зростання масштабів і глибини бідності населення і ці негативні тенденції закладаються Урядом і на наступний рік.
Акцентуємо, що лише підвищення заробітної плати, яка має забезпечувати платоспроможність громадян для придбання вітчизняних товарів, своєчасної сплати комунальних платежів, дозволить відновити економічну активність, розширити сферу
зайнятості, розпочати реальну боротьбу з бідністю та гігантським розривом між українськими реаліями та європейськими стандартами.
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Як одна з трьох сторін соціального діалогу на національному рівні, змушені заявити про те, що в черговий раз «антикризові» ініціативи розроблені з грубим порушенням законодавства України та Генеральної угоди, без участі соціальних партнерів,
без урахування позиції профспілок.
На жаль, низка Законів та запропонованих Урядом законопроектів суперечить
вимогам ст. 22 Конституції України, згідно з якою при прийнятті нових законів або
внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих
прав і свобод. Зокрема, що стосується металургів, гірників та інших працівників виробничої сфери, це суттєве зменшення виплат потерпілим із фонду соціального
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
скасування финансування на дитяче оздоровлення та санаторно-курортне лікування
тощо. Крім того, значна кількість металургів та гірників працює на роботах з шкідливими та важкими умовами праці за Списками №1 та №2, що відповідно до чинного законодавства дає їм право на призначення пенсії на пільгових умовах. Поспішна підготовка відповідних змін до Списків №1 і №2, без належного їх вивчення, без урахування специфіки роботи підприємств ГМК і існуючих результатів атестації робочих місць
за умовами праці відповідних професій, посад, які виключені зі Списків, призводить
до порушення законних прав працівників галузі на пільгове пенсійне забезпечення.
Від імені трудових колективів гірничо-металургійного комплексу ЦК профспілки металургів та гірників, Президії обласних комітетів профспілки заявили, що нова
редакція Списків №1 і №2, затверджена постановою Кабінету Міністрів України "Про
затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в
яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах" від 24.06.2016г. № 461 є необґрунтованою та неприйнятною. Ми вважаємо, необхідно стратегічно мислити і раціонально підходити до цієї проблеми, не за рахунок механічного виключення зі Списків
професій і посад, а в першу чергу звернути увагу на поліпшення умов праці працівників та підвищення заробітної плати і тільки потім приступати до актуалізації Списків
№1 і №2. Тому профспілки вимагають від Президента, Верховної Ради та Кабінету
Міністрів України невідкладного проведення консультацій зі сторонами соціального
діалогу – профспілками і роботодавцями щодо перегляду згаданої постанови.
Що стосується позиції роботодавців в особі Федерації металургів України, то на
етапі підготовки проекту цієї постанови Кабінету Міністрів України, Центральний
комітет профспілки металургів і гірників України і Всеукраїнське об'єднання організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу, Федерація металургів України зробили висновки про його необґрунтованість і неприйнятність.
Ще одним з найважливіших аспектів в нашій роботі є прийняття Верховною Радою Трудового Кодексу України з урахуванням позиції профспілок. Профспілками
подано принаймні 90 зауважень, пропозицій, новацій, які базуються на нормах міжна-
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родного права в сфері праці і які ми запропонували народним депутатам, парламентським фракціям підтримати їх у другому читанні.
Ми розуміємо, що країна сьогодні знаходиться у стані військового конфлікту на
Сході, але впевнені, що в умовах складної суспільно-політичної та економічної ситуації в країні тільки конструктивний соціальний діалог за безпосередньої участі профспілок та роботодавців, дасть змогу проаналізувати наявні в економіці ресурси, використати альтернативні джерела наповнення бюджету, приступити до виведення з незаконного використання 4,5 мільйона нелегальних працівників, детінізації понад 200
мільярдів заробітної плати. Це сприятиме розв’язанню нагальних гострих проблем у
суспільстві та зближенню рівнів життя українських працівників, ветеранів та молоді із
мешканцями Європейського союзу. Ми призиваємо урядовців, парламентарів зосередити свою увагу на розробці і втіленні в життя реальних програм розвитку промислового потенціалу, зрозумілих суспільству економічних реформ, боротьбі з «тіньовим»
бізнесом та корупцією, а не на заходах по «затягуванню пасків» простих українців.
З метою упередження негативних наслідків для працівників і громадян України
вимагаємо від Верховної Ради, Кабінету Міністрів України:
- не допускати без обговорення з профспілками, як соціальними партнерами,
прийняття суспільно значущих рішень з метою запобігання обмеження прав
людини праці і недопущення соціального вибуху;
- не допустити обмеження конституційних прав, скорочення рівня життя населення при прийнятті Закону України «Про Державний бюджет України на 2017
рік» та забезпечити максимально можливе зростання соціальних стандартів
та гарантій в умовах структурних рефрм;
- запровадити індексацію мінімальної заробітної плати, щоб після сплати податків не допустити зниження її реального розміру нижче фактичного прожиткового мінімуму;
- забезпечити реалізацію принципу соціальної справедливості при проведенні
податкової реформи, не допустити подальшого зниження соціальних гарантій в системі загальнообов’язкового соціального страхування;
- для забезпечення ефективного державного нагляду (контролю) в сфері праці
повернути повний обсяг повноважень державним інспекторам праці та з
охорони праці відповідно до вимог Конвенцій МОП № 81 про інспекцію
праці у промисловості й торгівлі та № 129 про інспекцію праці в сільському
господарстві;
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- удосконалити систему державних соціальних стандартів і гарантій і, в першу
чергу, визначення прожиткового мінімуму відповідно до Конституції
України та європейської практики з метою забезпечення розширеного
відтворення та розвитку трудового потенціалу країни;
- призупинити дію постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження
списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких
дає право на пенсію за віком на пільгових умовах" від 24.06.2016г. № 461 та
скорегувати її після узгодження з профспілками та роботодацями
- не допустити звуження прав робітників та профспілок при прийнятті Трудового
Кодексу України.
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