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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 р. № 461 

Шановний Андрію Олексійовичу! 
Відповідно до п. 20 протоколу наради від 7 листопада 2017 року за результатами 

зустрічі Прем'єр-міністра України В. Гройсмана із представниками всеукраїнських 
профспілок та профоб'єднань, Мінсоцполітики надано доручення разом із 
заінтересованими центральними органами виконавчої влади розглянути пропозиції 
соціальних партнерів щодо уточнення і внесення змін до Списків №1 і №2 виробництв, 
робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на 
пільгових умовах. 

На сьогоднішній день залишається невирішеним питання, яке обговорювалось на 
весні 2017 року під час Вашої зустрічі з представниками металургійних підприємств, 
щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 461 від 24 червня 
2016р., а саме, доповнити Списки № 1 і № 2, розділи III «Чорна металургія» і 
IV «Виробництво коксопродуктів» абзацем такого змісту: 

«Майстри» (код КП 1222.2, відповідно до Національного класифікатора України 
ДК 003:2010 „Класифікатор професій", затверджений наказом Держспоживстандарту 
України від 28.07.2010 № 327). 

Внесення змін обумовлено тим, що ця категорія працівників зайнята повний 
робочий день на роботах із особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, 
що підтверджено результатами атестації робочих місць. 

Майстри працюють в тих самих умовах праці, що і керовані ними працівники, які 
мають право на пільгове пенсійне забезпечення. На них покладено функції організації 
виробничого процесу протягом всього робочого дня, здійснення контролю за його 
проходженням та безпекою праці на гарячих ділянках робіт доменного, прокатного, 
виробництва сталі та феросплавів, коксохімічного виробництва. 

Слід зазначити, що у гірничо-металургійному комплексі України ця категорія 
працівників є незначною і внесення змін не потребуватиме додаткових 
фінансових витрат із Державного бюджету України. 

Наприклад, на металургійному комбінаті «Запоріжсталь» із 11 400 робітників ця 
категорія працівників складає: працюючих за Списком №1 - 95 осіб, за Списком №2 - 83. 

Додатково повідомляємо, що 5 грудня 2017 року відбулася робоча зустріч 
представників Профспілки металургів і гірників України і департаменту охорони праці 
ФПУ з фахівцями Міністерства соціальної політики України. У ході зустрічі були 
розглянуті пропозиції ПМГУ про внесення змін у Списки №1 і №2, стосовно майстрів, 
які зайняті на гарячих ділянках робіт підприємств чорної металургії та виробництва 
коксопродуктів. 

Виходячи з наведеного, просимо Вас підтримати нашу пропозицію 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 р. № 461 та ініціювати прийняття відповідної 


