Додаток 1
до постанови Президії ФПУ
від 19.07.2016 № П–3–1

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання постанови Ради ФПУ від 23.06.2016 № Р–2–4
«Про позицію і дії ФПУ, її членських організацій на захист прав та
інтересів працюючих в умовах шокового підвищення ціни на газ і тарифів
на житлово-комунальні послуги»
23 червня 2016 року Радою ФПУ було прийнято постанову «Про позицію і
дії ФПУ, її членських організацій на захист прав та інтересів працюючих в умовах
шокового підвищення ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги»
(№ Р–2–4).
Радою ФПУ схвалено Заяву Федерації профспілок України до Голови
Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, СПО сторони роботодавців на
національному рівні у зв’язку з шоковим підвищенням ціни на газ і тарифів на
житлово-комунальні послуги, та прийнято рішення щодо проведення 6 липня 2016
року в м. Києві Всеукраїнського маршу протесту і пікетування Верховної Ради
України.
Зазначену Заяву було надіслано Голові Верховної Ради України, Прем’єрміністру України, поінформовано їх про проведення Всеукраїнського маршу
протесту, висловлено прохання прийняти профспілкову делегацію та виступити
перед учасниками акції (листи № 02/01-15/696 від 01.07.2016, № 01-13/759-СПО
від 05.07.2016, № 03/01-15/718 від 04.07.2016).
На виконання рішень Ради ФПУ 4 липня ц.р. відбулася зустріч
представників ФПУ на чолі з Головою ФПУ Г.В. Осовим з представниками СПО
сторони роботодавців, під час якої було вручено Заяву, схвалену Радою.
Відповідно до постанови Ради ФПУ, 6 липня ц.р. у м. Києві відбувся
Всеукраїнський марш протесту профспілок, пікетування Кабінету Міністрів
України та Верховної Ради України.
В акції протесту профспілок взяли участь близько 35 тис. представників усіх
всеукраїнських профспілок та територіальних профоб’єднань, або 0,5% від
чисельності при запланованій кількості в 1%.
До акції протесту, ініційованої Федерацією профспілок України, долучились
представники всеукраїнських профспілок і профоб’єднань, які є членами СПО
об’єднань профспілок на національному рівні, зокрема Конфедерації вільних
профспілок України, Національної академії наук України, Федерації профспілок
транспортників України, профоб’єднання «Єдність». Підтримали ФПУ й
громадські організації – ВГОІ «Союз Чорнобиль України» та організації ветеранів.
Після пікетування Будинку Уряду відбулася зустріч Прем’єр-міністра
України В.Б. Гройсмана з делегацією представників ФПУ – учасників
Всеукраїнського маршу протесту профспілок на чолі з Головою ФПУ Г.В. Осовим.
У зустрічі взяв участь також міністр соціальної політики України А.О. Рева.
Представники ФПУ вручили очільнику Уряду Заяву ФПУ та проінформували, що
під зверненнями членів профспілок, трудових колективів, підприємств, установ та
організацій у зв’язку з підвищенням ціни на природний газ для населення зібрано
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підписи 2 млн 345 тис. наших громадян, які очікують відповіді від Уряду.
За результатами мітингу біля Верховної Ради учасниками було прийнято
Резолюцію, яка містить Ультиматум до Верховної Ради України та
депутатських фракцій і груп у Верховній Раді України: в 10-денний термін
доповісти чіткий графік прийняття рішень щодо перегляду ціни на газ та
підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та мінімальної
пенсії.
Схвалену Резолюцію надіслано Голові Верховної Ради України (лист № 0113/768-СПО від 08.07.2016), Главі Адміністрації Президента України (лист № 0113/772-СПО від 08.07.2016), Кабінету Міністрів України (лист № 01-13/775-СПО
від 11.07.2016). Також внесено пропозицію про створення спільної Робочої групи
Верховної Ради України й Уряду України з визначення об’єктивності
встановлення ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги та делеговано
до участі в її роботі представників профспілок.
На виконання п. 6 постанови Ради ФПУ від 23.06.2016 № Р–2–4 робочою
групою з фахівців апарату ФПУ та представників членських організацій
опрацьовано питання щодо можливих варіантів судового оскарження рішення
Кабінету Міністрів України стосовно підвищення ціни на природний газ для
населення (постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 № 315). Визнано
доцільним приєднатися до позову ГО «Тарифна мобілізація», який вже подано до
Окружного адміністративного суду м. Києва.
Протестні акції посилили позицію профспілкової сторони у переговорах з
укладення Генеральної угоди на новий строк, і 14 липня 2016 року Спільна
робоча комісія, узгодивши основні розбіжності щодо оплати праці, рекомендувала
сторонам соціального діалогу укласти Генеральну угоду вже найближчим часом.
Нова Генугода містить низку норм, які посилюють соціальний захист
працівників та, за попередніми оцінками, приведуть до зростання розмірів
мінімальної та середньої заробітної плати майже на 20%. Зростання оплати праці
понад зазначені темпи можливе шляхом ініціювання членськими організаціями
переговорів щодо відповідного перегляду норм галузевих угод та колективних
договорів.
Реагування Уряду на вимоги профспілок
За результатами зустрічі з представниками ФПУ 6 липня п.р. Прем’єрміністром України В.Б. Гройсманом надано доручення (додаток до Інформації)
центральним органам виконавчої влади стосовно розробки законопроектів щодо
реформування системи оплати праці та утворення робочої групи з опрацювання
пропозицій щодо перегляду цін на природний газ. Членів Кабінету Міністрів
України зобов’язано на системній основі проводити зустрічі з ФПУ та галузевими
профспілками та неухильно дотримуватись принципів соціального діалогу під час
прийняття рішень з питань соціально-економічної політики, трудових відносин.
Крім того, за підсумками зустрічі з керівництвом ФПУ та головами
Всеукраїнських профспілок 15.06.2016 надано відповідні доручення першим
віце-прем’єр-міністром України – міністром економічного розвитку і торгівлі
України С.І. Кубівим (від 05.07.2016 № 100/120-16), зокрема щодо утворення
робочої групи з метою опрацювання пропозицій профспілок стосовно цінової і
тарифної політики, створення міжгалузевої тристоронньої соціально-економічної
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ради при Мінекономрозвитку, завершення переговорів з метою укладення
міжгалузевої угоди в сфері машинобудівного й оборонно-промислового
комплексів, деревообробної та паперової, легкої та текстильної промисловості, а
також галузевих угод, зокрема у сферах торгівлі й авіаційної промисловості.
За інформацією Мінфіну (лист № 31-08040-03-11/19099 від 02.07.2016),
ініційоване профспілками питання перегляду рентної плати за користування
надрами з метою зниження ціни на газ буде опрацьоване в рамках парламентськоурядової робочої групи високого рівня з підготовки законопроекту щодо
податкової реформи за участю голови Комітету Верховної Ради України з питань
податкової та митної політики Н.П. Южаніної, міністра Кабінету Міністрів
України О.С. Саєнка, голови Державної фіскальної служби України Р.М. Насірова
та інших, створеної на виконання доручення Прем’єр-міністра України
В.Б. Гройсмана від 6 червня 2016 року у Міністерстві фінансів України.
Реагування парламенту на вимоги профспілок
На жаль, Верховна Рада України практично не відреагувала на протест
профспілок: не відбулося зустрічі представників профспілок з Головою
парламенту, якого було поінформовано напередодні.
Не підтримав парламент і вимоги профспілок про заслуховування до
завершення поточної сесії Верховної Ради України звіту Уряду та Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, щодо обґрунтованості підвищення ціни на газ і тарифів на житловокомунальні послуги, достатності запропонованих Урядом заходів соціального
захисту населення, а також прийняття необхідних законів для недопущення
зниження життєвого рівня громадян.
Не прийнято й рішення про створення спільної Робочої групи Парламенту та
Уряду з визначення об’єктивності встановлення ціни на газ і тарифів на житловокомунальні послуги (раніше Уряд заявляв про готовність до такої спільної
роботи).
Без реагування залишився і Ультиматум, висунутий учасниками акції до
парламенту та депутатських фракцій і груп у Верховній Раді України: в 10денний термін доповісти чіткий графік прийняття рішень щодо перегляду ціни на
газ та підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та
мінімальної пенсії.
Серед позитивів співпраці з парламентом – внесення на розгляд
Верховної Ради України двох законопроектів, розроблених на основі
профспілкового проекту, схваленого Президією ФПУ 08.06.2016 та направленого
всім парламентським фракціям.
Так, 06.07.2016 після профспілкової акції протесту народним депутатом
України О.Ю. Вілкулом зареєстровано у Верховній Раді України проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
збільшення мінімальної заробітної плати на рівень, який відповідає фактичному
прожитковому мінімуму для працездатних осіб» (№ 4900), а
13.07.2016
народними депутатами України С.М. Капліним та О.Л. Сугоняком до парламенту
було внесено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо порядку встановлення мінімальних гарантій в оплаті праці»
(реєстр. № 4900-1).
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Зазначеними законопроектами передбачається, зокрема, підвищення розміру
мінімальної заробітної плати до рівня фактичного розміру прожиткового мінімуму
для працездатних осіб, запровадження галузевих підвищувальних коефіцієнтів до
заробітної плати в небюджетній сфері і т. ін.
ФПУ звернулась до парламентських комітетів щодо підтримки та
невідкладного розгляду зазначених законопроектів. Разом з тим, рішення щодо їх
прийняття парламентом залежить від включення профспілок усіх рівнів до роботи
з народними депутатами України, парламентськими комітетами і фракціями на
підтримку профспілкових пропозицій.
Реагування органів місцевого самоврядування
Місцеві органи влади активно підтримують вимоги профспілок і приймають
рішення про відтермінування набрання чинності рішень про підвищення тарифів
на житлово-комунальні послуги.
Так, 7 липня п.р. Київською міською радою прийнято рішення щодо
накладення мораторію на підвищення тарифів на послуги житлово-комунального
господарства до 1 жовтня п.р.
12 липня п.р. депутати Тернопільської міської ради ухвалили Звернення до
вищого керівництва держави щодо необґрунтованого підвищення тарифів на
комунальні послуги.
13 липня п.р. Дніпровська міськрада під час чергової сесії запровадила
мораторій на підвищення тарифів на послуги ЖКГ до 1 січня 2017 року.
14 липня п.р. Львівська міська рада прийняла ухвалу «Про
неконституційність та несправедливість підняття величини тарифів на комунальні
послуги для населення без підвищення розміру мінімальної заробітної плати та
пенсії».
14 липня п.р. мораторій на підвищення тарифів ЖКГ під час позачергової
сесії ухвалила Житомирська міська рада. Рішення передбачає впровадження
мораторію на підвищення комунальних тарифів від 1 липня та встановлення
прозорого механізму ціноутворення, заборону нарахування з 1 липня 2016 року
пені за невчасне сплачення послуг та заборону постачальникам електроенергії
виставляти споживачам авансові рахунки за ненадані послуги.
Полтавська міська рада планує розглянути питання «Про питання тарифів
для населення на житлово-комунальні послуги», пропонується прийняти
звернення до центральної влади з проханням скасувати нові комунальні тарифи.
Запорізька міська рада планує на найближчій сесії розглянути питання
«Про встановлення мораторію (заборони) на введення з 1 серпня 2016 року в дію
підвищення цін і тарифів для населення на житлово-комунальні послуги в
м. Запоріжжя».
Наразі територіальним профоб’єднанням доцільно направити відповідні
звернення до обласних і міських рад, обласних держадміністрацій, які ще не
визначились з позицією щодо встановлення підвищених тарифів.
На підставі отриманої від членських організацій інформації ФПУ підготує
звернення до Асоціації міст України щодо підтримки профспілкових вимог
стосовно тимчасового зупинення дії підвищених житлово-комунальних тарифів на
період до запровадження адекватних заходів соціального захисту.
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Щодо подальших дій ФПУ
На виконання доручення Прем’єр-міністра України В.Б. Гройсмана
протягом липня – серпня мають бути напрацьовані узгоджені пропозиції щодо
реформування системи оплати праці та сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, збільшення розміру
мінімальної заробітної плати, а також опрацювання пропозицій щодо перегляду
ціни на газ, які стануть складовою пакета законодавчих ініціатив Уряду для
розгляду наступною, п’ятою, сесією Верховної Ради, яка розпочне роботу 6
вересня п.р.
Для підготовки узгоджених пропозицій ФПУ має делегувати своїх
представників до складу відповідних робочих груп.
Довідково: на виконання п. 4.12 діючої Генеральної угоди СПО об’єднань
профспілок делеговано представників профспілок до складу постійно діючих
тристоронніх дорадчих органів при НКРЕКП та НКРЗІ.
Напрацьовані спільні пропозиції щодо змін до законодавства стануть базою
для обрахунку видатків Державного бюджету України на 2017 рік, який Уряд має
внести до парламенту до 15 вересня п.р., попередньо презентувавши соціальним
партнерам основні засади проекту держбюджету на засіданні Національної ради.
Пропонується у термін 12–15 вересня ініціювати засідання Національної ради за
участю Прем’єр-міністра України В.Б. Гройсмана з метою обговорення стану
фінансового забезпечення економічного і соціального розвитку країни на 2017 рік,
а також врахування Урядом вимог профспілок щодо цінової, тарифної політики та
реформування системи оплати праці.
Також пропонується у другій декаді вересня розглянути на засіданні
Президії ФПУ стан виконання постанови Ради ФПУ «Про позицію і дії ФПУ, її
членських організацій на захист прав та інтересів працюючих в умовах шокового
підвищення ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги» (№ Р–2–4) та
Плану солідарних дій, схваленого Президією ФПУ 19.07.2016, а також
визначитись щодо подальших колективних дій на захист соціально-економічних
прав та інтересів трудящих в умовах зростання цін і тарифів.

