
РЕЗОЛЮЦІЯ 

учасників мітингу представників членських організацій 

 Запорізької обласної ради професійних спілок, присвяченого  

Дню Праці 

 
 Ми, учасники мітингу, представники профспілок, трудових колективів, 

студентської молоді, підприємців, громадськості зібрались в  День Людини Праці, щоб 

виразити свій протест проти масових порушень прав працівників.  
 На шляху до євроінтеграції органами державної влади розпочато масштабні 

реформи майже в усіх сферах суспільного життя, які зачіпають докорінні права та  
інтереси громадян в питаннях оплати праці, в пенсійному забезпеченні, охороні 

здоров’я, освіті, трудовому законодавстві, системі управління реальним сектором 
економіки та місцевого самоврядування. При цьому пропозиції профспілок та 

громадськості  не враховуються, права та гарантії громадян порушуються, викликаючи 

суспільні протести. Влада зруйнувала систему оздоровлення та санаторно-курортного 
лікування працюючих та членів їх сімей, у тому числі дітей, запровадила не підйомні 

ціни на газ, електроенергію, тарифи на комунальні послуг і продовжує їх збільшувати. 
 Зростають ціни на продукти і товари першої необхідності, зупиняються 

підприємства, зростає заборгованість із виплати заробітної плати  та рівень безробіття.  

 Не дивлячись на підвищення мінімальної заробітної плати, кожна п’ята 
працююча людина залишається бідною, комплексну реформу оплати праці не 

проведено. 
 Урядом проведено  пенсійну  реформу, яка  не дала  очікуваних  результатів.  

 Нові виклики несе і медична реформа. Чи може завтра громадянин отримати 
належний рівень допомоги у своєму  населеному пункті за державні кошти, чи буде 

змушений оплачувати лікування з власної кишені? 

 В цих умовах профспілки не можуть залишатися осторонь проблем, з якими 
стикаються працівники та члени їх сімей, та виступають за посилення їхнього захисту. 

 Визначаючи необхідність проведення реформ, профспілки наполягають, в першу 
чергу, на забезпеченні конституційних прав та соціально-економічних інтересів 

працівників. У солідарній єдності наша сила. Тільки разом ми зможемо зробити свою 

країну сильною і процвітаючою. Перше травня було і буде святом глибокої поваги до 
людини праці. Працьовиті люди достойні жити в сильній та багатій країні, повинні 

мати роботу по професії та достойну заробітну плату.  
Ми, учасники мітингу, сьогодні виступаємо ЗА:  

 нарощування конкурентоспроможної економіки, вітчизняного 

виробництва! 

 створення нових, ефективних і безпечних робочих місць! 

 своєчасну виплату заробітної плати та її підвищення! 

 справедливий розподіл фонду оплати праці! 

 заробітну плату без «конверта»! 

 гідні пенсії та стипендії! 

 якісну медичну реформу доступну для усіх верств населення! 
 

Ми вимагаємо від Президента України, Верховної ради України та Кабінету 

Міністрів України, органів місцевої державної  влади  та  самоврядування: 



- зупинити руйнацію промисловості України, забезпечити відродження 

вітчизняного промислового комплексу на основі програмно-цільових державних 

рішень, зберегти і розвивати трудовий потенціал України;  
- вжити   дієві заходи щодо забезпечення реалізації конституційних прав і 

гарантій громадян на достойний життєвий рівень населення, право на житло, 
своєчасну і гідну винагороду за виконану роботу; 

- знизити непосильні для населення ціни на природний газ, електроенергію та 
тарифи на житлово-комунальні послуги, виходячи з платоспроможності заробітних 

плат, пенсій, стипендій; 

- погасити до кінця року заборгованість з виплати заробітної плати і не 
допускати її виникнення; 

- встановити мінімальну заробітну плату на рівні не нижче фактичного 
прожиткового мінімуму; 

- встановити розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника (робітника) 

1 тарифного розряду на рівні, що перевищує розмір мінімальної заробітної плати; 
- забезпечити гарантовані Конституцією України права громадян на доступну і 

якісну медичну допомогу, запровадити загальнообов’язкове медичне соціальне 
страхування і відновити санаторно-курортне лікування працюючих (застрахованих 

осіб); 
- не допустити зниження існуючого рівня прав і гарантій працівникам та їх 

представникам при прийнятті Трудового кодексу України. 

Жодне рішення органів державної влади і місцевого самоврядування з питань 
праці і соціального захисту не повинно прийматися без участі профспілок.  

Закликаємо соціальних партнерів до конструктивної взаємодії з виборними 
органами профспілок, об’єднання зусиль для забезпечення стабільної та беззбиткової 

роботи підприємств, дотримання принципів соціального діалогу та відповідальності 

перед найманими працівниками, укладання колективних договорів на кожному 
суб’єкті господарювання, створення умов для нормальної діяльності виборних 

профспілкових органів. 
 

 
Разом ми сила! Тільки разом ми зможемо подолати існуючі негаразди і 

забезпечити гідне життя! 

 
 

 
 

Учасники мітингу 
м. Запоріжжя 

1 травня 2018 року. 

 


