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10.10.2017 № 03/351 

на №  от  
 

  

 
Голові СПО об’єднань профспілок 

Осовому Г.В.  
 

Шановний Григорію Васильовичу! 
 

ЦК ПМГУ розглянуто проект рішення СПО щодо п. 2.4 Генеральної 
угоди на 2016-2017 роки відносно визначення тарифної ставки робітника І 

розряду. 
Вважаємо таку редакцію пункту неприйнятною, оскільки в нинішніх 

умовах розмір тарифної ставки повинен не менш, як на 25 % перевищувати  

штучно занижений державний стандарт – прожитковий мінімум. 
 Крім того, запропонована редакція пункту дозволяє різночитання, 

оскільки фактично дозволяється встановлювати тарифну ставку робітника І 

розряду в розмірі меншому за визначений Генеральною угодою - 110% 
прожиткового мінімуму, що суперечить статті 8 Закону України «Про 

колективні договори й угоди». 
Більш того, обмеження пункту терміном його дії 2017 роком, може 

призвести до відсутності норми щодо тарифної ставки робітника І розряду в 

2018 році, а це суперечитиме статті 11 Закону України «Про оплату праці» та 
статті 9 Закону України «Про колективні договори й угоди». 

Пропонуємо п. 2.4 викласти в наступній редакції: 

«2.4. На підприємствах, в організаціях небюджетної сфери всіх форм 

власності тарифна ставка робітника І розряду встановлюється у розмірі: 

- визначеному відповідною галузевою, територіальною угодою, 

колективним договором в розмірі, що не менше як на 25% перевищуватиме 

визначений законом про Державний бюджет України прожитковий 

мінімум для працездатної особи. 

- для галузей, в яких не укладено галузеві угоди або положення 

укладених угод (згідно з реєстром, розміщеним на сайті Міністерства 

соціальної політики) не регулюють розмір тарифної ставки робітника 

І розряду, – на рівні, що не менше як на 10% перевищує визначений 

законом про Державний бюджет України прожитковий мінімум для 

працездатної особи». 

 

З повагою, 

 

Перший заступник Голови  

ЦК профспілки             В.М. Гавриленко 


