XXV ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА
МІЖСПІЛКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФСПІЛОК
ЗВЕРНЕННЯ
До Президента України Петра Порошенка
Шановний пане Президенте!
Ми розуміємо, що сьогодні Україна переживає драматичний і одночасно
визначальний період своєї історії. Соціально-економічна ситуація ускладнена
воєнно-політичними проблемами. В той же час ми готові консолідуватися у
своєму прагненні збудувати сучасну європейську демократичну правову
державу, створенні сучасних робочих місць, цивілізованих умов ведення
бізнесу, боротьбі з корупцією та забезпеченні чітких і справедливих правил
соціально-економічного життя.
На жаль, задекларовані Кабінетом Міністрів України зміни у різних
сферах суспільного життя, зокрема реформа податкової системи, єдиного
соціального внеску, загальнообов’язкового соціального страхування,
пенсійного страхування виявилися недостатньо продуманими і неефективними,
переважно не підтримуються ні громадськістю, ні бізнесом.
Турбує відсутність державної підтримки вітчизняного товаровиробника.
Особливо потерпає аграрний сектор економіки через різке зростання цін на
паливно-мастильні матеріали, мінеральні добрива та відсутність доступу до
дешевих кредитних ресурсів.
Замість підтримки вітчизняних підприємств, залучення інвестицій та
нарощування обсягів виробництва, створення нових робочих місць, обрано
шлях радикального урізання заробітних плат і пенсій. Вперше в історії не лише
обкладено податком зароблені чесною працею пенсії, але й додатково вилучено
15% пенсії у працюючих пенсіонерів.
Всупереч вимогам Закону України «Про соціальний діалог в Україні»,
Кабінет Міністрів України відверто ігнорує позиції профспілок та роботодавців
з питань подальшої економічної та соціальної політики, яка зводиться до
різкого обмеження соціальних прав, урізання законних гарантій, результатом
чого стає тотальне поширення бідності серед працюючих.
Значну кількість проблемних питань міг би зняти конструктивний
соціальний діалог між Урядом, профспілками і роботодавцями. Однак значна
частина урядових рішень приймалась без застосування цих механізмів, що є не

тільки порушенням вимог законодавства України, чинної Генеральної угоди, а
й основоположних принципів Міжнародної організації праці.
Профспілки Запорізької області звертаються до Вас, Петре Олексійовичу,
з вимогою:
- забезпечити неухильне дотримання норм Конституції України, не допускати
при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинного законодавства
звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян;
- затвердити Державну програму створення робочих місць на 2015-2020рр.;
- вжити невідкладних та рішучих заходів для запровадження реальних
соціально-економічних реформ, боротьби з корупцією, тіньовою економікою;
- переглянути Постанови НКРЕКП № 220 та № 583, якими передбачено
підвищення роздрібних цін і тарифів на газ та електроенергію для населення.
Вимагаємо посилити соціальну спрямованість реформ, забезпечити
створення достатньої кількості робочих місць, підвищення доходів людини
праці.
Ми переконані, що залишення поза увагою вимоги Профспілки призведе
до загострення ситуації та може загрожувати масовими стихійними виступами,
які можуть бути підігріті окремими політичними силами.
Прийнято XXV Запорізькою обласною міжспілковою конференцією
профспілок
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