
XXV ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА 
МІЖСПІЛКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФСПІЛОК 

 
ЗВЕРНЕННЯ 

до державних і місцевих органів влади, роботодавців 
 

Конференція Запорізької обласної ради профспілок висловлює крайню 
стурбованість членів профспілок, профспілкових організацій становищем, що 
склалося в державі та в Запорізькій області у зв’язку з фінансово-економічною 
кризою, яка глибоко вразила всі сектори економіки та в цілому громадськість. 

Продовжується руйнування вітчизняного промислового виробництва. 
Закриваються великі, середні та малі підприємства. Маємо кризові явища на 
ринку праці та стрімке зростання безробіття. Масове і системне порушення 
трудових норм, особливо в частині забезпечення гідної праці, залишається 
однією з найактуальніших проблем в Україні. Триває масштабний наступ влади 
та приватного бізнесу на трудові права: роботодавці, ухиляючись від сплати 
податків, масово виплачують заробітну плату за виконану роботу у 
«конвертах», або зовсім її не платять. 

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 
зароблені чесною працею пенсії не лише обкладено податком, але й додатково 
вилучено 15% пенсії у працюючих пенсіонерів. 

Без юридичного оформлення трудових відносин, тобто абсолютно 
безправні і без соціального захисту працюють більше половини осіб 
працездатного віку. 

Підвищення мінімальної заробітної плати з вересня 2015 року не 
компенсує рівень інфляції, її розмір втричі нижче визначеного ООН рівня 
злиденності - 5 доларів на день. Борги із виплати заробітної плати сягають 
понад 70 млн. грн. Продовжуються звільнення працівників, переведення на 
скорочений робочий тиждень, згортання соціальних програм на підприємствах. 
Не виконуються зобов’язання колективних договорів, що є вагомим чинником 
зростання соціальної напруги в суспільстві. Часто ці явища викликані не 
об’єктивними потребами виробництва, а намаганням роботодавців вирішити 
проблеми підприємства виключно за рахунок людини праці. 

Конференція Запорізької обласної ради профспілок вимагає: 

- від органів влади всіх рівнів: 



* забезпечити конституційне право кожного громадянина на достатній 
життєвий рівень для себе і своєї сім’ ї, невідкладно затвердити Державну 
програму створення робочих місць на 2015 -2020 роки, припинити практику 
прийняття законопроектів, які призводять до ще більшого зубожіння та 
знедолення населення, вжити реальних заходів для зупинення спаду і 
збільшення обсягів виробництва, викорінення корупції та «тіньової» економіки, 
стабілізації валютного ринку, зупинення зростання цін на житлово-комунальні 
послуги; 

* обговорити із представниками профспілок і роботодавців та прийняти 
термінові заходи із стабілізації та розвитку виробництва, модернізації, 
впровадження інновацій, спрямованих на підвищення 
конкурентоспроможності; 

- від роботодавців: 

* не вирішувати фінансові проблеми підприємств за рахунок працівників, 
своєчасно та гідно оплачувати їхню працю, скоротити диференціацію в оплаті 
праці вищого менеджменту й простих працівників, не допускати згортання 
соціальних пільг та гарантій. 

Сила і могутність держави у тому, що її громадяни задоволені життям у 
своїй країні. Лише за таких умов, у разі виникнення загрози стабільності, вони 
без вагань підтримують державну владу, роботодавців і разом дадуть гідну 
відповідь усім викликам часу. Руйнівну хвилю економічної кризи держава 
переживе лише тоді, коли влада, бізнес і профспілки пліч-о пліч подолають її 
єдиною силою. 

Прийнято XXV Запорізькою обласною міжспілковою конференцією 
профспілок 
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