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 Профспілка металургів і гірників України стоїть на позиції, що лише єфективний 

соціальний діалог і суттєве підвищення заробітної плати буде сприяти розвитку трудового 

потенціалу, зробить престижним легальний труд, забезпечить податкові надходження до 

бюджетів усіх рівнів. Престиж робітничих професій є запорукою росту кваліфікації 

робітників, що буде сприяти підвищенню конкурентноспроможності не тільки окремих 

компаній, а і національної економіки в цілому. А головною умовою цього є об єктивна ціна 

робочої сили та справедливе розподілення результатів праці. В умовах жорсткої конкуренції, 

економічної глобалізації та трудової міграції перемогу одержить та держава, яка постійно 

інвестує у самий цінний ресурс - своїх громадян. 

З метою упередження негативних наслідків для працівників і громадян України 

вимагаємо від гілок влади всіх рівнів: 

- не допускати без обговорення з профспілками, як соціальними партнерами, прийняття 

суспільно значущих рішень з метою запобігання обмеження прав людини праці (у т.ч. 

остається врегулювання питання пільгового пенсійного забезпечення по Спискам 1 и 2); 

- не допустити обмеження конституційних прав, скорочення рівня життя населення при 

прийнятті Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та забезпечити 

максимально можливе зростання соціальних стандартів та гарантій в умовах структурних 

реформ; 

- не допустити зниження реального розміру мінімальної заробітної плати нижче 

фактичного прожиткового мінімуму; 

- не допустити подальшого зниження соціальних гарантій в системі загально-

обов’язкового соціального страхування; 

- удосконалити систему державних соціальних стандартів і гарантій, в першу чергу, 

визначення прожиткового мінімуму відповідно до Конституції України та європейської 

практики, з метою розвитку трудового потенціалу країни; 

- не допустити звуження прав робітників та профспілок при прийнятті Трудового Кодексу 

України. 

- звернути увагу на неможливість подальшого підвищення цін на тарифи житлово-

комунальних послуг, так як при таких тарифах, заробітна плата навіть працюючих 

металургів і гірників не спроможна забезпечити гідний рівень життя. 

Учасники зльоту усвідомлюють та беруть на себе зобов’язання: 

- підвищувати эфективність колективно-договорної роботи, забезпечуючи реалізацію всіх 

норм Галузевої Угоди в колективних договорах підприємств; 

- використовувати у повному обсязі повноваження профспілки по захисту прав и інтересів 

працівників, активно приймати участь у вирішенні трудовых конфліктів з метою 

прийняття об’єктивних рішень; 

- забезпечити постійне, своєчасне, об'єктивне інформування членів профспілки своїх 

організацій про діяльність ПМГУ. 

 Областному комітету ПМГУ затвердити заходи по реалізації практичних зауважень та 

пропозицій, які були висловлені учасниками зльоту голів цеховых комітетів ПМГУ, 

проінформувати Центральний комітет профспілки, та направити цю Резолюцію до 

Міністерства соціальної політики України, Запорізької обласної ради, Федерації професійних 

спілок України та Федерації роботодавців. 


