
XXV ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА 
МІЖСПІЛКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФСПІЛОК 

 
ЗВЕРНЕННЯ 

до членів профспілок, працівників підприємств, 
організацій, установ Запорізької області 

 
Запорізька обласна рада профспілок звертається до працівників 

підприємств, організацій та установ області, застрахованих у фондах 
соціального страхування та пенсійному фонді України, у зв'язку з критичною 
ситуацією із забезпеченням страхових прав та загрозою руйнування самої 
системи соціального страхування. 

Десятки років профспілки разом зі стороною роботодавців успішно 
управляли соціальним страхуванням, забезпечували цільове використання 
коштів. Працівники отримували виплати по лікарняних листках у вищих 
розмірах, виплати індексувалися, путівки надавалися у розмірі 10 - 20% 
вартості, а часто - безкоштовно. 

Сьогодні урядова політика спрямована виключно на урізання соціальних 
гарантій застрахованих. Скасовані дієві інструменти захисту страхових виплат 
від інфляції - щорічний перерахунок пенсій та виплат потерпілим на 
виробництві, індексація. Вперше в історії пенсії обкладено податками, а у 
працюючих пенсіонерів додатково протиправно вилучається 15 відсотків чесно 
зароблених пенсій. 

Зупинено відновлення професійного здоров'я працівників у санаторно-
курортних закладах, санаторіях-профілакторіях підприємств, оздоровлення 
дітей у літніх дитячих таборах. У сотень тисяч працюючих в шкідливих та 
важких умовах праці ліквідована можливість поновити своє здоров'я. 

Неприйнятним є те, що Міністерство фінансів, піклуючись лише про те, 
як заощадити на пенсіях, лікарняних, виплатах скаліченим на роботі 
працівникам, підтримці здоров'я студентів, дітей, «дбаючи про розвиток 
бізнесу", запропонувало скоротити єдиний соціальний внесок майже вдвічі, що 
зруйнує страхову систему. 

Ми звертаємось сьогодні не лише до членів профспілок, але й до усіх 
громадян, хто працює на своїх робочих місцях, хто вийшов на пенсію, хто 
навчається і збирається приступити до роботи, хто може і хоче працювати, але 
не має робочого місця - настав час єднання для спільного захисту своїх прав. 

Наші вимоги: 



- повернути індексацію і щорічний перерахунок пенсій та страхових 
виплат потерпілим на виробництві; 

- скасувати податки на пенсію та вилучення 15% пенсій у працюючих 
пенсіонерів; 

- відновити щорічне фінансування за рахунок страхових коштів: 
санаторно-курортного лікування працюючих, оздоровлення дітей 
працівників, підтримку санаторіїв- ирофілакторіїв виробничих 
підприємств та навчальних закладів; 

- гарантувати самоврядність страхових фондів і зберегти повноцінне 
тристороннє управління страховими коштами; 

- створити робочі місця з гідною оплатою праці; 

- гарантувати безпечні умови праці. 

На сайті Президента України зареєстровано петицію профспілкових 
об'єднань України № 22/010961-еп "Президенту України П. Порошенку в 
порядку законодавчої ініціативи та з метою гарантування конституційного 
права громадян на соціальний захист (ст. 46 Конституції України) внести в 2015 
році до Верховної ради України законопроект про відновлення у повному 
обсязі профілактичних соціальних послуг працівникам - застрахованим особам 
фондом соціального страхування, в тому числі - санаторно-курортного 
лікування, оздоровлення дітей, фінансової підтримки санаторіїв-профілакторіїв 
підприємств і навчальних закладів". 

До Президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради України 
мають надійти десятки тисяч телеграм, листів, електронних звернень на захист 
конституційного права на повноцінне соціальне страхування. 

Активно голосуйте також за профспілкову петицію Президенту України 
П. Порошенку. 

Влада не може не почути голосу профспілкових організацій, трудових 
колективів, студентських громад, молодіжних, ветеранських організацій. 

Прийнято ХХУ Запорізькою обласного міжспілковою конференцією 
профспілок. 

20 жовтня 2015 року 


