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Делегати ХІХ обласної звітно-виборної конференції Запорізької обласної 
організації Профспілки працівників освіти і науки України, які представляють 
інтереси біля 75-тисяч освітян Запорізького краю, звертаються до Вас у зв’язку із 
катастрофічним падінням рівня життя працюючих, пенсіонерів та осіб, які 
навчаються, внаслідок стрімкого знецінення трудових доходів та заощаджень 
через замороження з січня 2013 року розміру тарифної ставки (посадового 
окладу) працівника І тарифного розряду ЄТС та з грудня 2013 року розмірів 
прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та пенсії в умовах 
небувалого зростання цін на товари і послуги, багатократного підвищення 
комунальних платежів. 

Висловлюємо глибоке занепокоєння соціально-економічною кризою, що 
охопила країну та дедалі поглиблюється, а запровадження низки соціальних і 
трудових обмежень підвищує й без того високу напругу в колективах, адже 
труднощі соціального, економічного характеру не повинні перекладатися на плечі 
легально працюючих громадян, в т.ч. і освітян, які найбільше потерпають через 
штучно занижену оплату праці, податковий тиск на доходи і пенсії, згортання 
соціальних програм, порушення соціальних стандартів, ігнорування соціального 
діалогу та висловлюємо підтримку вимог Федерації профспілок України, 
спрямованих на захист інтересів трудящих. 

Основна державна соціальна гарантія – мінімальна заробітна плата 
складає лише 66% від рівня розрахованого Мінсоцполітики відповідно до чинного 
законодавства, розміру фактичного прожиткового мінімуму в умовах порушення 
законодавчих вимог щодо індексації заробітної плати і пенсій. 

За підрахунками ФПУ фактичний розмір прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб у лютому 2015 року мав скласти 2027 грн., проти затверджених 
Державним бюджетом України на 2015 рік 1218 грн., а перший  тарифний розряд 
ЄТС на рівні 852 грн. взагалі на 366 грн. нижчий від законодавчо встановленого 
рівня. 

Освітня субвенція не забезпечує навіть першочергових виплат заробітної 
плати в рівнях, визначених чинним законодавством, нормативною базою, 
Галузевою угодою. 



 

Інфляція 2014 року склала 124,9%, прогноз інфляції на 2015 рік – 126,7%, 
а заплановане деяке підвищення соціальних гарантій у грудні 2015 року на 13% не 
компенсує навіть на чверть рівень інфляції 2014-2015 років. В умовах високого 
рівня інфляції штучно знижена мінімальна заробітна плата без індексації не 
тільки не забезпечує основних потреб працівника та його сім’ ї, її навіть 
недостатньо для фізичного виживання самого працівника, і є нічим іншим, як 
грубим порушенням Конституції України в частині недопущення звуження змісту 
та обсягу існуючих прав і свобод громадян, права на достатній життєвий рівень.  

Дискримінаційні заходи щодо пенсійного забезпечення відкидають за 
межу бідності людей, які відпрацювали все своє життя на благо держави і 
змусили висококваліфікованих працівників інтелектуальної сфери залишити свою 
роботу. Пенсія є недоторканою приватною власністю кожного. Реформування 
Фонду соціального страхування Верховною Радою боляче ударило по інтересах 
пенсіонерів, дітей, студентів та хворих людей. 

В проекті Основних напрямків бюджетної політики на 2016 рік не 
прослідковується дієвих заходів, спрямованих на реалізацію «впровадження в 
Україні європейських стандартів життя».  

Тому ми цілком підтримуємо принципову позицію СПО репрезентативних 
профспілок щодо входження у колективний трудовий спір з Урядом, вимоги 
Федерації профспілок України, висунуті в ході довготривалої консолідованої акції 
протесту профспілок. 

 
Вимагаємо: 
 

− неухильного забезпечення державних стандартів, що визначають життєвий 
рівень працівників; дотримання конституційних норм; 

− вжиття заходів щодо недопущення скасування та звуження державних 
гарантій щодо трудових, соціально-економічних прав та інтересів 
працівників, пенсіонерів, молоді та осіб, які навчаються; 

− припинення всупереч чинному законодавству оподаткування пенсій, які є 
недоторканою приватною власністю. Вирішувати питання їх зменшення 
можливе лише в судовому порядку; 

− відповідно до п.14 Прикінцевих положень Закону України від 28.12.2014р. 
«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких 
законодавчих актів України» вимагаємо за результатами першого півріччя 
2015 р. затвердити порядок проведення індексації заробітної плати, пенсій, 
стипендій та інших соціальних виплат; 

− встановити на 2016 рік величину прожиткового мінімуму на базі оновленого 
порядку формування прожиткового мінімуму з урахуванням потреб 
нормального відтворення трудових сил людини, враховуючи зростання 
споживчих цін і тарифів; 

− забезпечити економічно обґрунтоване встановлення розміру мінімальної 
заробітної плати: з 1 січня 2016 року – на рівні фактичного прожиткового 
мінімуму з урахуванням податку на доходи фізичних осіб, ЄСВ, військового 



 

збору та інфляції за 2014-2015 роки, а з 1 грудня 2016 року – на рівні 
фактичного прожиткового мінімуму, в складі якого вартість продуктів 
харчування складає 45%, з урахуванням податку на доходи фізичних осіб, 
ЄСВ, військового збору та інфляції 2014-2016 років; 

− забезпечити підвищення розміру тарифної ставки (посадового окладу) 
працівника І тарифного розряду ЄТС із системним зменшенням грошового 
розриву між цим показником та мінімальною заробітною платою до 
досягнення її розміру у 2017 році законодавчо гарантованого рівня; 

− здійснити перегляд Закону України про соціальне страхування з метою 
відновлення фінансування за рахунок Фонду санаторно-курортного 
лікування, оздоровлення дітей, санаторіїв-профілакторіїв та ДЮСШ; 

− врегулювати положення ЗУ «Про запобігання корупції» щодо трудових 
відносин в галузі освіти у випадку якщо один з подружжя працює 
директором школи, а інший - вчителем цієї ж школи або навпаки, особливо у 
сільській місцевості, де традиційно працюють цілі династії педагогічних 
працівників; 

− обґрунтованого розрахунку освітньої субвенції та субвенції на підготовку 
робітничих кадрів з чітким дотриманням вимог чинного законодавства та 
нормативної бази; 

− забезпечити неухильне виконання Закону України «Про соціальний діалог в 
Україні», активізувати роботу сторін діалогу щодо заключення Генеральної 
угоди; 

− забезпечити врахування пропозицій Міністерства освіти і науки України 
щодо збільшення видатків в розрізі областей на освітню субвенцію в обсязі 
330 051,2 тис. грн., з метою врахування їх при внесені змін до Державного 
бюджету України на 2015 рік. 

 
 
 
За дорученням делегатів конференції 
 
Голова конференції                                                                        А.В. Іванченко       
 
 
 
 


