
СПІЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ОРГАН
репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на

національному рівні 
(СПО об’єднань профспілок)

м. Київ, майдан Незалежності. 2.
Адреса для листування: вул. Шота Руставелі. 39-41, м. Київ. 01601.
Тел. (044) 287-43-91, факс. (044) 289-55-80, Е-таі1: $рор@ЇР5и.ога.иа
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Про узгоджувальні наради

Міністру соціальної політики України 
РЕВІ А.О.

Копія: Держпраці

Шановний Андрію Олексійовичу !

За результатами зустрічі Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. 
6 липня 2016 р. з представниками профспілкових організацій -  учасниками 
всеукраїнського маршу протесту профспілок, членам Кабінету Міністрів 
України доручено забезпечити проведення зустрічей на системній основі з 
Федерацією профспілок і галузевими профспілками щодо вирішення 
порушених ними на цій зустрічі проблемних питань.

Одним з таких питань є неузгоджений з профспілками і достатньо не 
обґрунтований процес суттєвого скорочення списків №1 і №2 виробництв, 
робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за 
віком на пільгових умовах, що завершився 24 червня 2016 року розглядом і 
затвердженням на засіданні Уряду підготовленого Міністерством 
відповідного проекту постанови.

З метою справедливого і професійного вирішення питання актуалізації 
зазначених списків, Федерація професійних спілок України пропонує, 
враховуючи відпускний період, провести протягом серпня 2016 р. низку 
погалузевих узгоджувальних нарад (згідно з додатком), за участю 
відповідальних представників Міністерств, Держпраці, всеукраїнських 
профспілок, організацій роботодавців.

На цих нарадах пропонується всебічно розглянути по кожній галузі 
економічної діяльності обґрунтованість і доцільність змін, що відбулися у 
вказаних списках, проблемні питання що виникають у зв’язку з цими 
змінами.
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За результатами розгляду пропонується скласти і підписати відповідні 
протоколи, на підставі яких Мінсоцполітики подасть до Кабінету Міністрів 
України зміни і доповнення до списків №1 і №2, затверджених на засіданні 
Уряду 24 червня 2016 року.

Додаток: - пропозиції (попередні) щодо проведення узгоджу вальних 
нарад на 2 арк.

З повагою

Голова СПО 
об’єднань профспілок

Ю. Андрієвський 287-40-91
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Додаток до листа СПО профспілок від Ус? О 7-2016р. № О / З ( < ^ гсД>̂Сп^

Пропозиція СПО профспілок
щодо порядку проведення тристоронніх узгоджувальних нарад 

з питань актуалізації списків 1,2 виробництв, робіт, професій, посад і показників 
зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

№№
засідань

Галузі економічної 
діяльності

Дата місце і час 
проведення наради

Розділи списків 1,2 
відповідно до Постанови 

КМУ від 16.01.2003 
№ 36 зміни до яких 

будуть обговорюватись

Учасники узгоджувальних нарад

1 2 3 4 5 “
1. Металургійна та

гірничодобувна
промисловість,

За домовленістю протягом 
серпня 2016 р.

Список 1: - розділи І-УІІ, 
Список 2: - розділи І-ІХ

Відповідальні представники (наділені правом 
приймати рішення і підписувати протокол 
спільного засідання): Мінсоцполітики, 
Держпраці, Мінекономрозвитку, Профспілки 
трудящих металургійної і гірничо-добувної 
промисловості, геології,геодезії та картографії, 
КВПУ, окремих трудових колективів, 
організацій роботодавців, апарату ФПУ

2 Вугільна
промисловість

За домовленістю протягом 
серпня 2016 р.

Список 1: - розділ І 
(підрозділи 1,2,3) 
Список 2: - розділ І

Відповідальні представники Мінсоцполітики 
,Держпраці, Міненерговугілля, Укрвуглепроф- 
спілки, КВПУ, окремих трудових колективів, 
організацій роботодавців, апарату ФПУ

3. Хімічна промисловість За домовленістю протягом 
серпня 2016 р.

Список 1: - розділ V III 

Список 2: - розділ X

Відповідальні представники Мінсоцполітики, 
Держпраці, Мінекономрозвитку, Профспілки 
працівників хімічної промисловості, окремих 
трудових колективів, організацій р о б о то д авц ів , 
апарату ФПУ

-
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4. Агропромисловий
комплекс

За домовленістю протягом 
серпня 2016 р.

Список 1: - розділ XXII

Список 2: - розділи XIX, 
XXII,XXX, XXXIII

Відповідальні представники Мінсоцполітики, 
Держпраці, Мінекономрозвитку, Профспілки 
працівників агропромислового комплексу, 
окремих трудових колективів; організацій 
роботодавців, апарату ФПУ

5. Машинобудування (в 
т.ч космічне) оборонна, 
атомна промисловість, 
металообробка, 
суднобудування, 
приладобудування, 
авіабудування, 
радіоелектронна 
промисловість, 
енергетика (в т.ч 
атомна) та 
електротехнічна 
промисловість, 
виробництво целюлози, 
паперу, картону та 
виробів з них,

За домовленістю протягом 
серпня 2016 р.

Список 1: - розділи І, XI, 
XII, XIII, XVII,XXII, ХХШ

Список 2: - розділи І, XIII, 
XIV,XV, XVI, XXI, XXXII, 
XXXIII

Відповідальні представники Мінсоцполітики, 
Держпраці, Мінекономрозвитку, 
Міненерговугілля,Міноборони, всеукраїнських 
об’єднань профспілок працівників: 
машинобудування та металообробки, 
машинобудівників та приладобудівників, 
космічного та загального 
машинобудування,автомобільного та 
сільськогосподарського машинобудування, 
оборонної промисловості, суднобудування, 
авіабудівників, енергетики та працівників 
електротехнічної промисловості; атомної 
енергетики та промисловості, відповідних 
організацій роботодавців, апарату ФПУ

6. Транспорт,
звязок

За домовленістю протягом 
серпня 2016 р.

Список 1: - розділи XXI, 
XXIII

Список 2: - розділи XXVIII, 
XXIX, XXXIII

Відповідальні представники Мінсоцполітики, 
Держпраці,Мінінфраструктури, всеукраїнських 
об’єднань профспілок працівників:залізничного 
транспорту, річкового транспорту, робітників 
морського транспорту, авіапрацівників, 
Федерації профспілок транспортників України, 
окремих трудових колективів, відповідних 
організацій роботодавців, апарату ФПУ

Контактні особи з питань проведення нарад: Андрієвський Юрій Захарович -  керівник Правової та технічної інспекції праці 
апарату ФПУ (телефони: 287-40-91, моб. 050 383 9745);
Максимчук Володимир Спиридонович -керівник управління соціального страхування та пенсійного забезпечення апарату ФПУ 
(телефони: 289-07-79, моб. 097 392 1258);


