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Від імені трудових колективів гірничо-металургійного комплексу Запорізької
області Президія Запорізького обласного комітету профспілки металургів і
гірників України заявляє, що нова редакція Списків №1 і №2, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження списків виробництв,
робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за
віком на пільгових умовах" від 24.06.2016г. № 461 є необґрунтованою та
неприйнятною.
Поспішна підготовка відповідних змін до Списків №1 і №2, без належного їх
вивчення, без урахування специфіки роботи підприємств ГМК і існуючих
результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідних професій,
посад, які виключені зі Списків, призводить до порушення законних прав
працівників галузі на пільгове пенсійне забезпечення.
З вищезгаданих Списків безпідставно виключений ряд професій і посад,
незважаючи на те, що за результатами вимірів шкідливих виробничих факторів
проведених при атестації робочих місць та часу зайнятості працівників в
шкідливих умовах праці, по цим професіям підтверджено право на пільгове
пенсійне забезпечення.
Вважаємо, що ця постанова призведе до соціальної напруги в суспільстві і
масових протестних дій, та відтоку професійних кадрів по професіях і посадах
виключених зі Списків. У свою чергу це вплине на стабільну і якісну роботу
підприємств ГМК і як наслідок - бюджет нашої країни недоотримає мільйони
гривен податків і зборів.
Вважаємо аргументи Міністерства соціальної політики необґрунтованими і
такими, що не відповідають дійсності. У своєму виступі на засіданні Кабінету
Міністрів України 24.06.2016р. міністр Андрій Рева акцентував увагу на
необхідності виключення зі Списків посад директорів заводів, шахт та професій і
посад яких по факту в Україні вже не існує (кочегар паровоза і т.ін.). Разом з тим,
крім зазначених посад та професій зі Списків виключені працівники ремонтних
служб, зайняті ремонтом устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні робітники яких користуються
правом на пільгове пенсійне забезпечення за списками: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники,
електрогазозварники
ручного
зварювання,
електромонтери по ремонту і обслуговуванню електроустаткування. Майстри
основних виробничих ділянок, майстри по ремонту устаткування, ряд посад і
професій гірничорудного виробництва та багато інших.

Ремонтний персонал виконує свої обов'язки в цехах, де працює основний
технологічний персонал в умовах негативного впливу на організм шкідливих
факторів, які є на робочих місцях.
Зайнятість працівників ремонтних служб протягом повного робочого дня
(понад 80% робочого часу) підтверджується результатами вимірів при
проведенні атестацій робочих місць.
Зауважуємо, що результати атестації робочих місць затверджені головним
експертом за умовами праці області і оформлені наказами по підприємствах.
Тому об'єктивних підстав для виключення окремих професій і посад зі Списків не
існує.
Ми вважаємо, необхідно стратегічно мислити і раціонально підходити до
цієї проблеми, не за рахунок механічного виключення зі Списків професій і
посад, а в першу чергу звернути увагу на поліпшення умов праці працівників та
підвищення заробітної плати і тільки потім приступати до актуалізації Списків №1
і №2.
В цілому по гірничо-металургійному комплексу Запорізької області зміна
Списків порушить право на пільгове пенсійне забезпечення 9249 працівників. А в
масштабах усієї України це торкнеться близько 30000 металургів і гірників.
Що стосується позиції Роботодавців в особі Федерації металургів України,
то на етапі підготовки проекту цієї постанови Кабінету Міністрів України,
Центральний комітет профспілки металургів і гірників України і Всеукраїнське
об'єднання організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу
Федерація металургів України зробили висновки про його необґрунтованість і
неприйнятність.
З метою забезпечення законних прав працівників гірничометалургійного комплексу України на пільгове пенсійне забезпечення,
Президія Запорізького обласного комітету профспілки металургів і гірників
України звертається до депутатів Запорізької обласної ради - підтримати
нашу позицію і на черговій сесії обласної ради винести питання про
прийняття звернення до Президента України, Прем'єр-міністра України і
Верховної Ради України з вимогами скасувати або внести зміни, з
урахуванням наших аргументів, до постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і
показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових
умовах" від 24.06.2016г. № 461.
Від імені і за дорученням президії Запорізького обласного комітету ПМГУ,
заступник голови ОК ПМГУ
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