
 
ЗАЯВА 

Запорізької обласної ради профспілок у зв’язку з намірами 

Уряду стосовно посилення політики жорсткої  економії 

бюджетних коштів виключно за рахунок населення України 

 

 Запорізька обласна рада профспілок стурбована інформацією, 
викладеною в ЗМІ, щодо ініціатив Міністерства фінансів України, якими 
передбачається внесення антиконституційних змін до  Законів України, Указів 
Президента України, рішень  Уряду, а також до основного Закону України – 
Конституції. 
 Сьогодні кожен п’ятий українець знаходиться за межею 
бідності. Люди на свої мізерні зарплати та пенсії не можуть придбати 
найнеобхідніше: продукти, одяг, проплатити збільшені в рази суми за 
комунальні послуги та енергоносії. Через стрімкий ріст курсу долара 
знецінюються їх трудові заощадження. Складна економічна та політична  
ситуація в країні негативно вплинула на ринок праці регіону, що призвело до 
закриття або зупинки підприємств, вивільнення зайнятих на них працівників, 
зменшення кількості новостворених робочих місць. Спад промислового 
виробництва в області за 10 місяців склав 4,1%, багато підприємств області 
працює в умовах неповної зайнятості, в режимах неповної зайнятості в області  
перебуває 14,8% працюючих. Заборгованість із заробітної плати в області 
складає 66,2 млн.грн. 
 Запоріжці від нової влади чекають не розмов про реформи, а 
реальних кроків в економіці, зупинення падіння виробництва, збільшення 
його обсягів, стабілізації валютного ринку, забезпечення конституційних 
гарантій працівникам та належного рівня соціального захисту ветеранів, 
молоді.   
 Тому Запоріжці категорично не сприймають  ініціативи 
Уряду звузити соціальні права гарантовані Конституцією України – 
безоплатну медицину, освіту. Ми висловлюємо обурення проти намірів 
підвищити пенсійний вік до 65 років, збільшити страховий стаж, знизити 
розмір пенсій, змінити порядок індексації доходів громадян, скасувати норми 
відрахування коштів на оздоровлення, на охорону праці, запровадження 
обов’язкового девятирічного навчання, позбавлення учнів початкових класів 
права на харчування, а студентів та учнів на отримання стипендій та 
пільговий проїзд. 
 Ми ВИМАГАЄМО не допустити тотального наступу на права 
населення та вирішення проблем держави лише за рахунок звичайних 
громадян. Закликаємо вжити дієві заходи для легалізації тіньового бізнесу, 
боротьби з ухиленням від сплати податків, збільшення оподаткування 
надприбутків, не допустити прийняття антисоціальних та 
протиконституційних законів, оскільки їх реалізація може спровокувати 
соціальний вибух. Висловлюємо готовність відстоювати свої трудові права та 
соціально-економічні інтереси шляхом проведення передбачених 
законодавством  заходів. 


