
                                                      Виступ  

голови ППО ЗНВК №63 Шевченківського району м.Запоріжжя Цурікової Л.В. 
на мітингу на пл. Фестивальній 01.05.2018 в День праці. 

                                                                         Шановні 
                                           учасники мітингу!  
 

Сьогодні, в День Першотравня, День праці, я звертаюсь до Вас від імені 
найчисельнішої обласної галузевої організації Профспілки. Від 71 тисячі 
освітян, науковців, студентів - членів Профспілки щиро вітаю Вас з одним з 
найулюбленіших, найсвітліших народних свят - Першотравнем, Днем праці! 

 
Чесна, гідна, відповідальна праця - основа розвитку будь - якої країни, а 

добробут її громадян - запорука успішності і розвитку держави. 
 
Ми зібрались сьогодні для того, щоб продемонструвати єдність у 

боротьбі за свої права, справедливість, достойну працю, гідне життя, 
ефективний соціальний діалог. 

 
Останнім часом заробітна плата педагогічним працівникам 

підвищувалась декілька разів, але швидке зростання цін і тарифів нівелюють 
цей позитивний процес. Окрім того, заробітна плата вчителів, яка фінансується 
з державної субвенції, підвищена з 1 січня, а вихователів дошкільних закладів, 
працівників позашкільних закладів, яка фінансується з місцевих бюджетів, 
вдруге підвищується з 1 вересня. Органи місцевої влади мають право 
вирішувати це питання і наближати термін підвищення заробітної плати, але 
вони цього, за рідким виключенням, не роблять. Це призводить до значного 
розриву у заробітній платі по галузі і незадоволення працюючих, соціальної 
напруги в колективах. 

 
Сьогодні  заробітна плата вихователів дошкільних закладів дещо більша 

за мінімальну, що зовсім не відображає їх вагомий внесок у розвиток дітей, їх 
виховання, ступінь відповідальності. 

 
Заможні  працівники - сильна  держава! 
   
Потребує негайного вирішення і питання підвищення заробітної плати 

викладачів, науковців вищих навчальних закладів.  
 
Ми підтримуємо ініціативу і вимогу профспілок України про підвищення 

мінімальної заробітної плати до фактичного прожиткового мінімуму - 4200 
гривень. 

 
Вважаємо, що підвищення рівня оплати праці в Україні сприятиме 

збереженню та розвитку трудового потенціалу, забезпеченню економіки 
кваліфікованими кадрами, скороченню зовнішньої трудової міграції. 



Працівники галузі вимагають повернення санаторно - курортного 
лікування. Ми не давали згоди на перетворення фонду соціального страхування 
на гаманець пенсійного фонду.  

 
Пенсійна реформа не вирішила проблемних питань. Люди з невисокою 

пенсією опинилися на межі виживання та жебрацтва. 
 
Вимагаємо  достойних  пенсій,  а  не  допомоги  по  бідності! 
 
Адміністративно - територіальна реформа сприяє знищенню закладів 

позашкільної освіти, так як громади відмовляються від їх утримання, 
фінансування або різко їх обмежують, ігноруючи їх вагомий внесок у 
виховання та творчий розвиток підростаючого покоління.  

Нас турбують і інфраструктурні питання: реформовані медичні заклади, 
стан доріг, пасажирські перевезення. Шляхи, якими підвозять учнів шкільні 
автобуси у сільській місцевості, дорогами назвати не можна. Траси в області, 
вулиці в містах суцільно вкриті ямами, тріщинами. У ранковий і вечірній час 
громадського транспорту в містах вкрай недостатньо.   

 
Годі реформувати, час працювати!    
 
Особливо обурює простих людей неконтрольована цінова політика, 

постійне, необґрунтоване зростання комунальних тарифів. 
 
Дайте людям жити, годі їх душити!     

  
Тож нехай Першотравень, як символ єдності у боротьбі за свої права, 
справедливість, достойне життя сприяє зміцненню профспілкового руху на 
благо людини праці. Зичу вісім Вам миру, злагоди, міцного здоров’я, 
добробуту. 
 

Права не отримують, їх виборюють!  


