
 

 

 

 

Р Е З О Л Ю Ц І Я 

учасників мітингу - представників професійних спілок                                                                   
Запорізької області до Всесвітнього дня дій за гідну працю,     
в рамках попереджувальної Всеукраїнської профспілкової 

акції протесту професійних спілок України 

 

 

09 жовтня 2018 року  м. Запоріжжя 
 

Сьогодні ми - представники профспілкових організацій та 
трудових колективів Запорізького краю, у Всесвітній день дій за 
гідну працю, підтримуючи солідарні дії  Всеукраїнських 
профспілок, заявляємо органам державної влади свій протест проти 
незадовільної соціально-економічної ситуації в країні, різкого 
падіння життєвого рівня трудящих, порушення принципів 
соціального діалогу, наступу на права людини праці та профспілки. 

В умовах постійного зростання цін на споживчі товари та 
житлово-комунальні послуги заяви Уряду щодо чергового 
підвищення ціни на природний газ для населення викликають 
обурення у громадян області та членів профспілок.  

Відсутність механізмів регулювання, при бездіяльності 
Антимонопольного комітету та інших державних контролюючих 
органів, відміна державного регулювання цін на продукти 
харчування знецінюють заробітну плату, знижують платіжну 
спроможність населення, заганяють людину праці в зубожіння.  

При питомій вазі вартості природного газу в цінах і тарифах 
до 80 %, Кабінет Міністрів України скорочує на 21 % обсяги 
фінансування видатків для надання пільг і субсидій на оплату 
житлово-комунальних послуг та придбання палива.  

В проекті Державного бюджету на 2019 рік Уряд має наміри  
знизити рівні основних державних соціальних стандартів і гарантій. 
Розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб та 
мінімальної заробітної плати пропонується встановити у двічі  
меншими від життєво необхідних їх розмірів.  

В Запорізькій області продовжує зростати заборгованість з 
виплати заробітної плати, яка у поточному році вже складає                      
235 млн. грн.  

Запропоновані у проекті Державного бюджету на 2019 рік 
видатки на фінансування бюджетної сфери недостатні для 
реалізації гарантованих Конституцією України прав громадян  на 
якісну освіту, охорону здоров’я, соціальне забезпечення.                         
Обсяги видатків на оплату праці працівників дитячих дошкільних 
закладів та виплату стипендій студентам у повному обсязі, що 
пропонуються на наступний рік є недостатніми.   
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Ми вкрай занепокоєні постійним падінням промислового 
виробництва, скороченням робочих місць в галузях реального 
сектору економіки і громадського обслуговування, що веде до 
зростання безробіття.  

Через відсутність гідної роботи і зарплати, зростання вартості 
життя тисячі молодих спеціалістів, кваліфікованих фахівців 
змушені виїжджати за кордон на пошуки кращої долі. 

Профспілки Запорізького краю заявляють владі та 
роботодавцям, що продовження такої недалекоглядної політики в 
сфері зайнятості, умов та оплати праці, недодержання трудового 
законодавства може призвести до катастрофічних наслідків.  

Ми, учасники мітингу, від імені трудових колективів та 
профспілкових організацій Запорізького краю, 

ВИМАГАЄМО: 

від Верховної Ради України,                                                                
Кабінету Міністрів України, об’єднань роботодавців: 

1. Забезпечити прийняття законів, спрямованих на 

відновлення в Україні виробництва, створення нових робочих 

місць, належне зростання трудових доходів, пенсій, соціальних 

пільг і виплат. 

2. Припинити економію на людині праці та встановити              

з 1 січня 2019 року, відповідно до норм вітчизняного законодавства 

та міжнародних конвенцій:  

- розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб                               

– 5167 гривень;  

- мінімальний рівень оплати праці - не нижче 7700 гривень;  

- мінімальний розмір пенсії – 2840 гривень.  

3. Не допустити підвищення цін на природний газ, а також 

тарифів на електроенергію та житлово-комунальні послуги для 

населення. 

Надра і ресурси є і повинні залишатися власністю 

українського народу.  

4. Забезпечити в Державному бюджеті України на 2019 рік 

належні видатки на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист, 

розвиток галузей економіки. 

5. Вжити заходів щодо забезпечення невідкладного погашення 

заборгованості з виплати заробітної плати на всіх підприємствах – 

боржниках і не допускати її виникнення в подальшому.  
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6. Враховуючи постійне нестримне зростання цін на споживчі 

товари і послуги, розробити та впровадити:  

- механізм соціального захисту найбільш вразливих категорій 

громадян; 

- дієвий контроль за ситуацією на споживчому ринку та 

ціноутворенням. 

7. Припинити державне рейдерство майна профспілок та 

наступ на їх права. 

від місцевих органів державної виконавчої влади,  

органів місцевого самоврядування та роботодавців: 

1. Реалізовуючи Стратегію розвитку Запорізької області до 

2020 року, забезпечити збереження наукомістких виробництв, 

зростання економіки області та на основі цього збільшення 

кількості робочих місць, заробітної плати. 

2. Реформуючи установи бюджетної сфери, не допускати 

звільнення кваліфікованих працівників, забезпечити достатнє 

фінансування закладів культури, освіти, охорони здоров’я і 

дошкільних закладів.  

3. Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати 

працівникам підприємств, установ і організацій області, стипендій 

студентам та не допускати їх заборгованості. 
 

ЗАКЛИКАЄМО урядові структури, парламентарів, 

власників підприємств, роботодавців нарешті усвідомити свою 

історичну соціальну відповідальність та важливу істину: 

багатство не можна заробляти ціною життя, здоров’я та 

злиденності працівників! 

Шановний Костянтине Івановичу! 

Учасники мітингу - представники профспілкових організацій, 

трудових колективів області звертаються до Вас, голови обласної 

державної адміністрації, як представника Президента України у 

Запорізькому краї,  з проханням довести наш протест та вимоги            

до відома Президента України ПОРОШЕНКА Петра Олексійовича 

та Прем’єр-Міністра України ГРОЙСМАНА Володимира 

Борисовича для реагування та прийняття відповідних рішень.    


