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Прем’єр-міністру України
Гройсману В.Б.
Шановний Володимире Борисовичу!

Звертаємося до Вас повторно у зв’язку з необхідністю вирішення вкрай
важливого питання для підприємств гірничо-металургійного комплексу України.
Профспілка металургів та гірників України неодноразово зазначала,
що постановою КМУ № 461 від 24.06.2016р «Про затвердження списків
виробництв, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію
за віком на пільгових умовах» безпідставно було вилучено професію майстрів,
зайнятих на гарячих ділянках робіт металургійного виробництва.
Ця категорія працівників є організатором виробничого процесу на гарячих
ділянках робіт доменного, прокатного, феросплавного та коксохімічного
виробництва і зайнята повний робочий день на роботах із шкідливими та
важкими умовами праці разом із працівниками (сталевари, розливальники сталі,
горнові, вальцювальники, плавильники та інші), які мають право на дострокову
пенсію. Крім того, законне право на пільгову пенсію майстрів документально
підтверджується результатами атестації робочих місць.
На наші чисельні звернення до Мінсоцполітики об’єктивно розібратись в
цій ситуації та уникнути соціальної напруги в колективах, Міністерство надає
«відписки» такого змісту: «Заборона на розширення діючих пільг у пенсійному
забезпеченні є на сьогодні одним з принципів пенсійного реформування».
Така позиція незрозуміла і вона ще більше поглиблює напруженість в
трудових колективах, оскільки, працюючи в однакових шкідливих умовах праці,
робітники мають пільгову пенсію, а майстри, які безпосередньо несуть
відповідальність за хід виробничого процесу, позбавлені такого права. Це
несправедливо.
У гірничо-металургійному комплексі України категорія майстрів чисельно є
незначною (близько 700 осіб) і внесення змін не потребуватиме додаткових
фінансових витрат із Державного бюджету України. У даний час, всі гірничометалургійні підприємства перебувають у приватній власності і ці витрати
будуть здійснюватись за рахунок коштів роботодавців та не призведе до
збільшення фінансового навантаження на Пенсійний фонд України.

Крім того, така позиція нашої Профспілки підтримана Федерацією
металургів України у спільному зверненні до Міністра соціальної політики
України (додається).
На жаль, вирішення цього важливого питання затягується, що
викликає справедливе обурення працівників і приводить до масового
відтоку з підприємств кваліфікованих майстрів – організаторів первинної
ланки виробництва.
Виходячи з наведеного, просимо Вас дати доручення Міністерству
соціальної політики України провести робочу зустріч з представниками
Профспілки металургів і гірників України з метою позитивного вирішення
даного питання та прийняття відповідної постанови.
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