
ЗДОБУТКИ   УРЯДУ,  
ЧИ  МІФ  ПРО  ЗАМОЖНЕ  ЖИТТЯ  УКРАЇНЦІВ 

 
30 серпня п.р. відбулось засідання Кабінету Міністрів України , на якому 

Прем’єр-міністр України  В. Гройсман в черговий раз звітував про здобутки 
в економічній та соціальній сферах.   

Зокрема, презентуючи освітню реформу , Прем’єр-міністр України заявив 
суспільству, що заробітна плата освітян зросте на 20 ,5 %.  

Довідково: середня заробітна плата в освіті станом на липень 2017 року 
становила – 5960 грн., проте більше 50 % освітян отримують заробітну 
плату не вище рівня фактичного прожиткового мінімуму  - 3913грн., а 9% -  
нижче мінімальної заробітної плати !!!  

Можна лише вітати такі наміри Уряду, оскільки заробітна плата в 
більшості українських працівників катастрофічно низька.  

Разом з тим, в порядку денному засідання КМУ значилось питання 4.11, 
щодо прийняття постанови КМУ про підвищення заробітної плати працівникам 
прокуратури. Прийняли її без обговорення, вважаючи недоцільним інформувати 
громадськість про такі  «здобутки».  

А «здобутки» дійсно вражають. На відміну від вчителів, прокурорам підняли 
заробітну плату не на якісь там копійчані відсотки, а зразу в 2-3 рази. І це при 
тому, що заробітна плата в  них і так є значно вищою.  

Крім того, у простих людей накопичилось дуже багато питань щодо 
ефективності діяльності цього органу.  Прокуратура фактично відсторонилась від 
захисту порушених прав працівників, зокрема, в питаннях  своєчасної виплати 
заробітної плати.  До того ж, тема корупції  в органах прокуратури не сходить з 
шпальт ЗМІ. 

Так, згідно з розрахунками, розданими на засіданні Уряду, заробітна плата 
Генпрокурора зросте до 165 тис. грн., начальника відділу до 42 тис., прокурора 
до 34 тис. грн. Тільки на оплату праці (з нарахуваннями на ФОП) апарату 
генеральної прокуратури (1200 осіб.)  з державного бюджету щорічно буде 
витрачатись близько  одного млрд. грн. 

Таб. 
Розрахунок  місячної  заробітної  плати  

апарату  Генеральної  прокуратури  України  
(на основі даних з проекту постанови КМУ)  

 
Посада Оклад Разом 

без 
премії 

Премі
я 

Разом  
з 

премією 

Матеріальна 
допомога 

на соц. 
побутові 
потреби 

(1/12) 

Матеріальна 
допомога на 
оздоровленн

я (1/12) 

Разом 

Генеральний 
прокурор 
України 

40000 128000 14080 142080 11840 11840 165760 

І-й  Заст. 
Генпрок 

34000 107100 11781 118881 9906 9906 138694 



Заст. 
Генпрок 

32000 104800 11513 116313 9692 9692 135697 

Начальник 
Деп-ту 

10000 37458 4120 41578 3464 3464 48506 

Нач. самост. 
управ-я 

9750 35293 3882 39175 3264 3264 45703 

Нач. відділу 
у складі 
управ-я 

8940 32787 3606 36393 3032 3032 42457 

Ст. слідчий в 
ОВС 

7490 28963 3186 32149 2679 2679 37507 

прокурор 7140 26521 2917 29438 2453 2453 34344 

 
Системою оплати праці прокурорів передбачено цілий ряд доплат і 

надбавок, про які більшість українців можуть тільки мріяти: за вислугу років, 
особливо важливі завдання,  слідчу вислугу, доплати за заслуженого працівника, 
науковий ступінь, знання іноземної мови, складність, напруженість, 
ненормований робочий день, класність.   

Досить дивно, що при високій заробітній платі , в системі оплати праці 
прокурорів й досі зберігаються такі «совкові» доплати, як щомісячна 
матеріальна допомога на соціально -побутові потреби та на оздоровлення . 
А як же виконання закону про декомунізацію?  

У генпрокурора є проблеми з утриманням житла? Тоді можна  на загальних 
підставах оформити субсидію.  Але хто ж її оформить  при такій зарплаті???   

Якщо бути чесним, то які соціально -побутові потреби можуть бути при 
зарплаті в 165 тис. грн. і чому прості громадяни  мають їх сплачувати з і свого 
карману. На більшості підприємств вже забули про такі виплати, вони «відійшли» 
в історію. Українці з власного досвіду знають, що  висока заробітна плата 
заробляється чесною і важкою  працею.  

За райдужними статистичними звітами Уряду середня заробітна плата в 
Україні у липні становила   7339 грн., це одна сторона медалі.  

Про іншу сторону ні  Прем’єр, ні його міністри чомусь не згадують . А 
вона така - заробітну плату в розмірі не більше 6000 грн. отримують  60 % 
працівників,  45 % працюючих українців отримують заробітну плату на рівні не 
більшому за  фактичний прожитковий мінімум – 3913 грн. Тобто, в більшості 
українців немає й одного прожиткового мінімуму  - вони жебраки, зате у 
Генпрокурора їх більше 40!!! При цьому , він не соромиться такої заробітної 
плати й вважає її справедливою .  

Те ж саме було зроблено із зарплатами топ-менеджерів державних 
компаній. Там  зарплата рядових працівників не дотягує і  5000 грн., а керівникам 
платять мільйони.  Або приклад з державними виконавцями Міністерства 
юстиції, які тільки за один -два місяці (травень -червень 2017р.) отримали 
виплати від 1 до 7 млн. грн. Вісім державних виконавців отримали з державного 
бюджету в загальному заліку 23  млн. грн. ! 

 



Науковці вважають, що розрив у  доходах більше ніж у 10-12 разів є 
критичним і може спричинити соціальний вибух. Для України стало нормою в 40, 
50, а то й в 200 разів більше платити керівникам та менеджерам.  При цьому, на 
самому високому рівні заявляється, що менеджмент з такою заробітною платою 
буде ефективним.  

Вибачте, але то  повна профанація !!! 
Якраз низька заробітна плата працівників і є свідченням неефективності 

менеджменту, бо його головний обов’язок  організувати виробничий процес, в 
якому праця буде високопродуктивною і звісно належно оплачуваною. Це 
економічна аксіома!  А надвисока заробітна плата має передбачати ще й 
контроль та відповідальність, чого у нас і  немає. 

За  даними  Інституту  демографії  та  соціальних  досліджень  ім.  В.М. 
Птухи 58 % українців живуть, а точніше виживають, на суму меншу  за 
фактичний прожитковий мінімум, вони за межею фізіологічного виживання.  

На цьому фоні встановлення захмарних заробітних плат чиновникам, 
силовим структурам, топ-менеджерам, «реформаторам» можна розцінювати як 
цинічне знущання над збіднілим народом.  

 
Тільки  за  січень-липень 2017 року  індекс  споживчих  цін  склав 108,2  %, 

такі продукти як м'ясо зросли  в ціні на 20 % (курятина майже вдвічі), овочі та 
фрукти на 50 %, яйця тільки за липень - серпень  зросли на 160 % , на соціальну 
групу товарів (Уряд відмінив регулювання цін)  на 20-30 %. Треба згадати ще й 
зростання тарифів на житлово-комунальні  послуги, гарячу і холодну воду, газ, 
електроенергію .  

На фоні цього зростання  середня заробітна плата за цей же період зросла 
всього на 13,3 % (липень до грудня) . Те підвищення пенсії, яку Уряд обіцяє з 1 
жовтня п.р., вже з’їла інфляція. Тому, пенсіонери -  знову біля «розбитого 
корита». 

 
Чекати на краще не доводиться, людям вже вкотре потрібно затягувати 

паски. Від таких «здобутків» народ просто шаленіє, бо кожний день життя – це 
боротьба за виживання. Влада не хоче цього помічати.  

 
Означені в урядовому проекті бюджетної резолюції мінімальні стандарти й 

гарантії не можуть задовольнити працівників, адже в 2018 році  планується  
встановити  мінімальну  заробітну  плату  на  рівні  3723 грн., тоді як фактичний 
прожитковий мінімуму ще в цьому році перевищить 4 тисячі гривень.  Відповідно, 
мінімальна заробітна плата знову буде штучно занижена.  При цьому , вона так і 
не включатиме сімейної складової, що являється нормою для країн ЄС.  

За розрахунками профспілкових експертів мінімальна заробітна плата 
з урахуванням витрат на освіту, охорону здоров’я, сімейну складову, 
накопичення на житло  ще в 2017 році мала перевищувати 7000 грн. !!!! 

Щодо промисловості та зокрема гірничо-металургійного комплексу, то за 
рахунок зростання цін на продукцію в роботодавців є ресурс на підвищення 
заробітної плати. Тим більше - в умовах постійного скорочення чисельності 
працюючих.  За офіційними даними сьогодні в промисловості зайнято менше 2 
млн. працівників. Це критично мало для країни з 40 мільйонним населення м. 



Якщо в промисловості ціни на продукцію за січень -липень 2017 року 
відносно до відповідного періоду минулого року зросли на 32 %, а заробітна 
плата на 28 %, то в гірничо-металургійному комплексі ціни на металеву руду 
зросли на 78,5 %, а заробітна плата лише на 27,7 %, у виробництві коксу 
відповідно на 77,3 % та 33,3 %, в металургійному виробництві  38 % та 18,4 %.  

Діаграма 

 
 
Ці офіційні данні підтверджують, що бізнес має ресурс на більш 

кардинальне підвищення оплати праці. Але не поспішає цього  робити з огляду 
на позицію влади, а точніше відсутність цієї позиції.  

Така безвідповідальна і антисоціальна політика влади та бізнесу призводять  
до знищення трудового потенціалу  країни. І це не перебільшення , з огляду на 
жебрацький рівень життя українців, критичну демографічну ситуацію, жахливий 
стан здоров’я нації.  

На превеликий жаль - це і є «здобутками» українського суспільства  !!! 
 
Виникає класичне запитання «що робити?».  
Життя підказує, що в  цих складних умовах профспілки не можуть сидіти 

склавши руки й насолоджуватись «результатами» соціального діалогу.  
Президія Центрального комітету Профспілки металургів і гірників України  

звернулась до : 
- Кабінету Міністрів України з вимогами вжити заходів щодо збереження 

трудового потенціалу гірничо-металургійного комплексу  та країни в цілому; 
- Федерації профспілок України щодо необхідності проведення протестних 

акцій профспілок.   
У відповідь – ТИША….. 
Міжнародна конфедерація профспілок визначила як головну тему 

цьогорічного міжнародного Дня дій за гідну працю – світова боротьба за  гідну 
мінімальну заробітну плату та підвищення оплати праці всім працівникам . 
За обстеженнями МКП 80 % людей планети вважають, що мінімальна заробітна 
плата в їх  країнах дуже низька. 



На жаль, належна реакція ФПУ та більшості її членських організацій  
відсутня, не враховуючи підготовленого ФПУ  плану -заходів до цього Дня дій за 
гідну працю, який фактично є планом поточної роботи всіх профспілок . В цьому 
плані немає головного – активних і ефективних дій, які б дозволили 
реально захистити права українців на заможне життя, якого вони 
заслуговують. 

Виникає питання - невже профспілковим лідерам замало причин для 
проведення активних дій для спонукання влади й роботодавців змінити 
ставлення до працюючої людини, повернутись на грішну землю й почати думати 
не лише про  свої кишені й комфортне життя, а про життя простих громадян, які 
своєю важкою працею, а також і кров’ю на фронті, забезпечують життя країни.  

Подальше  паразитування  можновладців й великого бізнесу на робітниках 
та бездіяльність призведе до масштабного соціального вибуху, наслідки якого 
можуть бути катастрофічними . Народний гнів і протест може вийти за 
цивілізовані рамки!  

Люди не хочуть тихо вимирати, також не всі поїдуть в Польщу, Чехію, 
Німеччину, більшість хоче жити в своїй країні й жити гідно  і заможно. Народ буде 
боротись за свої права!  

Ми профспілки маємо це розуміти і діяти, діяти і ще раз діяти!  
Вважаємо, що на профспілки в цей  період покладено визначальну роль, 

шляхом мирного протесту та активних дій добитись гідного життя для українців й 
не дати соціальному протесту вийти за цивілізовані рамки.  

 
Закликаємо профспілкову і громадську  спільноту не бути байдужими 

та висловити свої думки.  
 
 

Експерти  
з соціально-економічних питань  

Профспілки металургів і гірників України  
О.Рябко 

Б.Оверковський 


