
 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАЯВА 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПРОФСПІЛОК 

ПРО ПОРУШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ПРАВ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ ТА РУЙНУВАННЯ 
СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ   

 
На сьогодні Фонд соціального страхування України, який опікується соціальним 

захистом 14 млн працівників, доведено до  небезпечної фінансової межі. Не вирішення 
існуючих проблем загрожує дискредитацією та втратою довіри громадян до всієї системи 
соціального страхування, і держави, як гаранта її діяльності.   

Замість вжиття заходів для вирішення зазначених проблем,  народними депутатами 
України від фракції політичної партії «Слуга народу» подано до Верховної Ради України 
проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації 
функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування» 
(реєстр. № 2275 від 16.10.2019) 

Проектом Закону України передбачена ліквідація одного із основних принципів 
соціального страхування – паритетності представників соціального діалогу в управлінні 
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на користь державної сторони. 
Запропоновані законопроектом зміни руйнують довголітню ефективно функціонуючу систему 
управління та звужують повноваження сторін правління, в інтересах яких створено соціальне 
страхування (застрахованих осіб) та тих, хто наповнює бюджет Фонду (роботодавців). Крім 
того, у правління забирається право призначати та звільняти керівництво виконавчої дирекції 
Фонду та пропонується надати ці повноваження Кабінету Міністрів України (за поданням 
керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері соціального захисту населення). Зазначене призведе до одержавлення 
Фонду соціального страхування та усунення громадськості від управління цим видом 
соціального страхування.  
Київська міська рада профспілок, яка є найбагаточисельнішою громадською організацією 
України і налічує у своїх лавах понад 400 тисяч осіб, висловлює обурення такими діями 
влади, вважає законопроект № 2275 неприйнятним та закликає народних депутатів 
України не підтримувати його. Вважаємо за необхідне провести в Комітеті Верховної 
Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів широке 
обговорення проблем Фонду соціального страхування України. Лише конструктивний 
соціальний діалог дозволить у подальшому приймати зважені та компетентні рішення і спільно 
напрацювати конструктивні пропозиції до вирішення існуючих проблем.   

Закликаємо членів профспілок, трудові колективи підтримати позицію Київської міської 
ради профспілок і висловити солідарну підтримку через звернення до депутатського корпусу. 

 

Схвалено Президією Київської міської ради профспілок 05 листопада 2019 року 


