
 

 

Прес-центр ФПУ: тел.: 205-76-23 

Офіційний веб-портал ФПУ: www.fpsu.org.ua 

 
 

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ 

ПРЕС-ЦЕНТР 
 

 

 

СПІЛЬНА ЗАЯВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  

ТА ФЕДЕРАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ 

 

Усвідомлюючи критичність ситуації що склалась в Україні 
внаслідок поширення пандемії захворювань, викликаних вірусом COVID-
19, і свою відповідальність за нашу країну, громадян та економіку, ФПУ і 
ФРУ виступили зі спільною заявою та пропозиціями до керівництва 
держави. 

 

Підтримуючи ініціативи та проведену роботу Президента України, 
Уряду України та органів місцевого самоврядування щодо запровадження 
карантинних заходів на території України з метою протидії поширення 
пандемії, спричиненої епідемією коронавірусу, ФПУ та ФРУ висловлюють 
свою стурбованість з приводу наступного. 

На даний час в Україні за ініціативи та участю органів влади, бізнесу, 
представників політичних сил, громадських організацій, з метою боротьби з 
кризовими явищами в соціально-економічній площині створено цілу низку 
платформ, штабів, робочих груп та центрів, які функціонують розрізнено і 
готують антикризові пропозиції, що подекуди вступають у протиріччя одні з 
одними. 

Ми впевнені, що епідемія коронавірусу є надзвичайною загрозою для 
громадян України, внаслідок чого необхідно вживати максимальних 
заходів для захисту здоров’я людей, консолідувати всі наявні фінансові, 
адміністративні, організаційні та кадрові ресурси. Одночасно слід 
зазначити, що введення надзвичайного стану на всій території країни із 
зупинкою більшості промислових підприємств є передчасним та може 
завдати катастрофічних наслідків для економіки України. 
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Ми вважаємо, що у цей важкий для безпеки громадян України та 
економіки країни час необхідно: 

– створити Єдиний Антикризовий Центр, який об’єднає Офіс Президента 
України, Парламент, Уряд, експертне та наукове середовище, бізнес та 
роботодавців, професійні спілки; 

– доручити Центру проаналізувати весь комплекс прийнятих органами 
влади антикризових рішень, а також розроблених на даний час на різних 
площадках їх проектів, з метою підготовки у найкоротших термін 
узгодженого Пакету першочергових змін до нормативно-правових актів та 
Програми мінімізації наслідків кризи на соціально-економічний розвиток 
держави, в якій, зокрема, передбачити: 

– внесення змін до державного бюджету в частині перегляду 
дохідної частини з точки зору реалістичності його виконання (доходи 
від приватизації, доходи від податку на додану вартість по імпорту та 
інших податків та зборів) та невідкладне проведення секвестру 
державного бюджету щодо перерозподілу видатків, зменшення 
адміністративних витрат, збільшення дефіциту держбюджету і спрямування 
додаткового ресурсу на розвиток внутрішнього виробництва, підвищення 
оплати праці працівникам, задіяним у протиепідеміологічних заходах, 
забезпечення додаткових гарантій незахищеним верствам населення. 

З метою посилення захисту трудящих та реального сектору економіки 
рекомендуємо усім профспілкам та організаціям роботодавців провести 
консультації щодо досягнення спільних узгоджених рішень щодо захисту 
прав і законних інтересів сторін в умовах карантину та надзвичайної 
ситуації, збереження робочих місць та належного рівня доходів працівників, 
забезпечення умов для максимального завантаження виробництва з 
одночасним дотриманням умов праці, що сприятимуть збереженню їх 
здоров’я та мінімізуватимуть можливості для подальшого поширення 
коронавірусної інфекції. 
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