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Пропозиції  

до проекту Державного бюджету України на 2016 рік 
 

У 2014 році Україна засвідчила готовність розпочати процес 
євроінтеграції, який визначає, що за взірець береться європейська модель 
розвитку держави. Це передбачає низку завдань та зобов’язань, які має 
виконати наша держава для досягнення своєї мети: спочатку – для набуття 
членства в ЄС, а потім – збереження конкурентоспроможності в числі країн –
членів ЄС. Зазначене вимагає дієвих структурних реформ, які мають стати 
підґрунтям для стабілізації економіки та підвищення життєвого рівня усіх 
верств населення. Однак, незважаючи на зміни в економіці та старт 
довготривалих реформ, замість поліпшення добробуту населення отримало 
заморожені соціальні стандарти та гарантії, відчуло на собі жорстку 
економію Урядом бюджетних коштів, багатократне підвищення цін (тарифів) 
на житлово-комунальні послуги, що спричинило необхідність 
багатомільярдних видатків на надання житлових субсидій населенню. 

За прогнозними оцінками Інституту демографії та стратегічних 
досліджень імені М.В. Птухи НАН України, рівень бідності в Україні 
(згідно з критерієм фактичного прожиткового мінімуму), який у 2013 році 
знизився до 22,1% порівняно з 71,2% у 2000 році, зросте у 2015 році до 
32% проти запланованих 7%, що є індикатором для досягнення Цілі № 1 
Цілей Розвитку Тисячоліття. Згідно з абсолютним критерієм бідності, який 
використовується для міжнародних порівнянь, рівень бідності в Україні у 
2013 році знизився до 1,9%. Однак нині за підсумками 2015 року очікується 
повернення до значень попередніх років, зокрема до позначки в 3,5%. 

Разом з тим метою Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» 
визначено «впровадження в Україні європейських стандартів життя». 

Світовий банк прогнозує, що в 2016 році почнеться зростання                 
ВВП України, яке складе 2%. Водночас Прем'єр-міністр України 
Яценюк А.П. повідомив, що Кабінет Міністрів України разом з Міжнародним 
валютним фондом оцінюють зростання ВВП України у 2016 році на рівні 2%, 
про що свідчить і внесений Урядом до Верховної Ради України проект 
Основних напрямів бюджетної політики України на 2016 рік (реєстр. № 2623 
від 09.04.2015). В Європейському банку реконструкції та розвитку 
припускають, що якщо ситуація з безпекою не погіршає і програма МВФ 
продовжить виконуватися, в Україні може бути відзначене відновлення 
зростання економіки в 2016 році приблизно на 3%. 

За даними Міністерства фінансів України, зведений бюджет України за 
січень–квітень 2015 рік виконано із профіцитом у сумі 18493,4 млн гривень. 

Враховуючи позитивні прогнози росту економіки в 2016 році, 
профспілки наполягають на необхідності спрямування додаткових доходів 
бюджету на підвищення соціальних стандартів та гарантій.  
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Профспілки закликають Міністерство фінансів України, як головного 
розробника Державного бюджету України, припинити ведення 
антисоціальної політики влади, спрямованої на зубожіння населення, 
забезпечити посилення соціального захисту, поліпшення добробуту 
населення та вжити дієвих заходів задля реалізації вищезазначеної мети 
Стратегії сталого розвитку «Україна-2020».  

Зважаючи на зазначене, при підготовці проекту Державного бюджету 
України на 2016 рік пропонуємо врахувати такі пропозиції. 

 
У сфері оплати праці 

 

Передбачити у Держбюджеті України на 2016 рік видатки на:  
− встановлення у 2016 році розміру мінімальної заробітної плати на 

рівні фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 
урахуванням обов’язкових податків та зборів.  

Обґрунтування: Відповідно до статті 9 Закону України «Про оплату праці» 
мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому від розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який, відповідно до рішення 
Конституційного Суду України від 22.05.2008 № 10-рп/2008, має бути збільшений на 
суму обов’язкових платежів. 

Заробітна плата є не тільки основним джерелом для існування найманих 
працівників – основних виробників національного доходу, а й суттєвим чинником 
забезпечення платоспроможності на внутрішньому ринку, джерелом наповнення 
місцевих і державного бюджетів за рахунок податків, а також збільшення 
надходжень до Пенсійного, інших фондів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування та економії видатків на житлові субсидії і допомогу 
малозабезпеченим.  

Штучне заниження розміру мінімальної заробітної плати має вкрай негативні 
економічні, правові й соціальні наслідки та гальмує економічний розвиток держави. 
Невиправдано низький її розмір генерує зниження продуктивності праці та 
споживчого попиту, падіння тривалості життя, деградацію інституту сім’ї, 
підвищення рівня захворюваності населення та скорочення його чисельності, 
погіршення криміногенної ситуації, а також призводить до збільшення частки 
державних соціальних допомог і субсидій у доходах громадян у порівнянні із 
заробітною платою. 

Лише зростання заробітної плати, насамперед мінімальної, забезпечить 
підвищення платоспроможності громадян, своєчасність сплати комунальних 
платежів, дозволить відновити економічну активність, розпочати реальну боротьбу 
з бідністю та гігантським розривом між українськими реаліями та європейськими 
стандартами. 

Відповідно до визначених Європейською соціальною хартією і Конвенціями 
МОП міжнародних та європейських норм, українського законодавства за 
профспілковими розрахунками мінімальна заробітна плата вже сьогодні має 
становити 5189 грн (з урахуванням витрат на житло, освіту, медичне 
обслуговування, сімейної складової, обов’язкових податків та внесків, рівня інфляції за 
січень–квітень 2015 року); 
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− погашення заборгованості з виплати заробітної плати на 
підприємствах, в організаціях державної форми власності, щодо яких 
завершено процедуру ліквідації; 

− повернення заборгованості за попередні роки та своєчасної cплати 
підприємствам за роботи, виконані на замовлення держави; 

− фінансування вже виконаних етапів робіт за Державними цільовими 
науково-виробничими програмами, стосовно яких було зупинено 
фінансування, що призвело до виникнення заборгованості із заробітної 
плати;  

− створення Фонду гарантування виплат відповідно до Конвенції 
МОП № 173 про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності 
роботодавця; 

− реалізацію заходів щодо легалізації тіньової заробітної плати та 
збільшення податкових надходжень до бюджетів; 

− оплату праці працівників установ, закладів і організацій окремих 
галузей бюджетної сфери на основі тарифної сітки з установленням 
посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду в 
розмірі, що перевищує розмір мінімальної заробітної плати, для визначення 
розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати за всіма її тарифними 
розрядами. 

Обґрунтування: Наявність грошового розриву між розміром базового 
тарифного розряду ЄТС і мінімальною заробітною платою суперечить 
національному законодавству та є причиною низького рівня заробітної плати 
працівників бюджетної сфери, прикладом дискримінації в оплаті праці цієї категорії 
працівників (з 01.12. 2013 зазначений грошовий розрив складає 366 грн). 

Статтями 96 Кодексу законів про працю України та 6  Закону України 
«Про оплату праці» визначено, що формування тарифної сітки (схеми посадових 
окладів) провадиться на основі тарифної ставки робітника першого розряду, яка 
встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір 
мінімальної заробітної плати, та міжкваліфікаційних (міжпосадових) 
співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів). 

Внаслідок невиконання законодавства середньомісячна заробітна плата 
працівників бюджетної сфери є найнижчою по економіці. 

Реалізація вищезазначеної пропозиції сприятиме досягненню цілей, визначених 
статтею 420 Угоди про асоціацію з ЄС, зокрема щодо скорочення бідності, 
боротьби з дискримінацією у всіх її формах та проявах, Стратегією сталого 
розвитку «України-2020» в частині впровадження в Україні європейських 
стандартів життя; 

− оплату праці працівників державної служби з урахуванням 
досягнення мінімального розміру посадового окладу на найнижчій посаді 
державної служби рівня не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати 
та визначених Законом України «Про державну службу» відповідних 
міжпосадових співвідношень. 
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У сфері соціальних гарантій та соціального захисту 
Передбачити у Держбюджеті України на 2016 рік видатки на:  
− підвищення розмірів державних соціальних стандартів і гарантій та 

фінансування їх у повному обсязі, що б забезпечувало виконання базових 
положень Конституції України про право працівників та членів їх сімей на 
достатній рівень життя; 

− встановлення на 2016 рік величини прожиткового мінімуму для 
основних соціальних і демографічних груп населення на базі оновленого 
порядку формування прожиткового мінімуму, який передбачає зміну 
співвідношення продовольчих, непродовольчих товарів і послуг відповідно 
до реальних показників витрат та з урахуванням потреб нормального 
відтворення людини, а також забезпечення механізму оперативного 
коригування розміру прожиткового мінімуму протягом 2016 року з 
урахуванням даних моніторингу прожиткового мінімуму й фактичного 
зростання споживчих цін і тарифів. 

Обґрунтування: Нинішня практика визначення та застосування 
прожиткового мінімуму в Україні негативно впливає на рівень та якість життя 
громадян, знижує рівень державних соціальних гарантій, породжує дезорієнтацію в 
соціальній політиці загалом й у забезпеченні доходів населення зокрема. 

Нині прожитковий мінімум базується на застарілих наборах продуктів 
харчування, непродовольчих товарів і послуг, які не переглядаються вже 15 років 
попри те, що відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» їх повинні 
осучаснювати раз на п’ять років. Не забезпечуючи нормального відтворення робочої 
сили прожитковий мінімум залишається суто розрахунковим показником.  

З грудня 2007 року із структури прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб було вилучено податок на доходи фізичних осіб. Отже, вже 8 років поспіль 
працюючі громадяни мають занижений розмір соціальної гарантії – мінімальної 
заробітної плати. 

Цього року в День соціальної справедливості (20 лютого) Міністерство 
соціальної політики України нарешті прислухалося до вимог працюючих і вперше 
опублікувало на своєму сайті розрахунки фактичного розміру прожиткового 
мінімуму з урахуванням рішення Конституційного Суду України від 22.05.2008 № 10-
рп/2008. Проте ця цифра не цілком відповідає дійсності, адже до фактичного 
розміру прожиткового мінімуму, розрахованому Мінсоцполітики України, не 
включено суму військового збору. 

Офіційна величина прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
 встановлена на квітень 2015 року статтею 7 Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2015 рік» (1218 грн), занижена порівняно з фактичним розміром 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ФПМ), розрахованим згідно із 
законодавством (2783 грн), на 1565 грн, або майже в 2,5 раза (за розрахунками 
Мінсоцполітики фактичний прожитковий мінімум для працездатної особи у цінах 
квітня 2015 року становив 2317 грн). 

Крім того, величина прожиткового мінімуму не враховує низку життєво 
необхідних витрат: на житло, освіту, оздоровлення, утримання дітей у дошкільних 
навчальних закладах, платні медичні послуги тощо. 

У той же час Конвенцією МОП № 117 про основні цілі та норми соціальної 
політики, що готується на ратифікацію Верховною Радою України, зокрема 
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статтею 5 передбачено, що при визначенні прожиткового мінімуму до уваги 
беруться такі основні потреби сімей працівників, як продукти харчування та їхня 
калорійність, житло, одяг, медичне обслуговування й освіта;  

– забезпечення використання виключно базового державного 
соціального стандарту – прожиткового мінімуму – при визначенні права на 
надання та розмірів соціальної допомоги. Скасування практики застосування 
показника «рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований 
мінімум)» для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» у відсотковому 
співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб і дітей.  

Обґрунтування:  Існуюча в Україні практика застосування в законодавстві 
показника «рівень забезпечення прожиткового мінімуму», фактично нівелює значення 
прожиткового мінімуму як базового соціального стандарту, суперечить 
законодавству і протиправно обмежує рівень соціальної допомоги. Управління «в 
ручному режимі» соціальними виплатами на основі цього показника є 
неприпустимим, оскільки порушує конституційні права громадян. Крім цього, 
відповідно до статті 1 Закону України «Про державні соціальні стандарти та 
державні соціальні гарантії» термін «рівень забезпечення» прожиткового мінімуму 
не є державним соціальним стандартом, а тому не може застосовуватися для 
визначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Державна 
соціальна допомога повинна надаватися відповідно до затвердженого прожиткового 
мінімуму; 

− дотримання гарантій щодо проведення індексації грошових доходів 
населення у повному обсязі та забезпечення відповідних джерел коштів за 
рахунок Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування, 
Державного бюджету України.  

Обгрунтування: Чинний механізм індексації грошових доходів громадян є 
недосконалим і не вирішує завдання щодо підтримання достатнього життєвого 
рівня працюючого населення в умовах інфляції, зокрема у бюджетній сфері. 
Внаслідок цього найбільш незахищені верстви населення позбавлені можливості 
отримання компенсації втрати доходів у зв’язку з подорожчанням споживчих 
товарів і послуг. 

Враховуючи зростання цін і тарифів на житлово-комунальні, транспортні 
послуги, медикаменти та послуги зв’язку, а також зростання цін на продукти 
харчування, Кабінетом Міністрів України порушується гарантоване статтею 48 
Конституції України право людини на достатній життєвий рівень; 

− надання усіх видів соціальної допомоги з урахуванням виключення 
сум сплачених податків та внесків до фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування зі складу доходів, що враховуються при 
обчисленні сукупного доходу сім’ї для призначення всіх видів державної 
соціальної допомоги;  

− підвищення рівня соціального захисту та надання соціальних послуг 
людям похилого віку, інвалідам, сім'ям з дітьми та дітям-сиротам, 
малозабезпеченим сім'ям та дітям, позбавленим батьківського піклування, 
учасникам бойових дій; посилення адресності надання соціальної допомоги 
малозабезпеченим верствам; 
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− відновлення з 1 січня 2016 року соціальних прав та соціальних 
гарантій працівників, пенсіонерів, чорнобильців, ветеранів праці, дію яких 
призупинено та скасовано у 2015 році. 
 

У сфері соціального страхування та пенсійного забезпечення: 
− відновлення дії статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» в частині щорічного підвищення пенсій;  
передбачити кошти для перерахунку раніше призначених пенсій з метою 
зменшення розриву в розмірах пенсій, призначених у різні роки. 
 Обґрунтування: За станом на 1 січня 2015 р. мінімальний розмір пенсії за 
віком становив 949 грн, а  середній розмір пенсійної виплати – 1 581 грн, що  лише на 
60% перевищує розмір мінімальної пенсії за віком. Пенсії, призначені до 2008 року, 
обчислені із застосуванням середньої заробітної плати за 2007 рік – 1197 грн. 
Водночас пенсії, які призначаються у 2015 році, обчислюються із застосуванням 
середньої зарплати в Україні за останні три роки (2012–2014 рр.) – 2960 грн. Розрив у 
розмірах пенсій, призначених у різні роки, складає 2,5 раза.  

 
У сфері національного виробництва та зайнятості 

Передбачити в повному обсязі кошти на: 
− належне фінансування організації громадських робіт відповідно до 

Закону України «Про зайнятість населення».  
Обґрунтування: Громадські та інші роботи тимчасового характеру є 

засобом реалізації політики зайнятості населення, що може зняти соціальну напругу 
на ринку праці, сприяти соціально-економічному розвитку регіонів, а також 
забезпечити трудову адаптацію безробітних і стати для них джерелом доходу у 
скрутний з матеріальної точки зору період; 

− передбачити у 2016 році кошти на бюджетну програму «Надання 
роботодавцям компенсації для забезпечення молоді першим робочим 
місцем» у розмірі 25 000 тис. гривень. 
 Обґрунтування: Поглиблення економічних реформ, розвиток різних форм 
власності, конкурентних відносин та вільний вибір зайнятості вимагають 
формування адекватної політики зайнятості та ефективних механізмів її 
регулювання. Зокрема, пріоритетом повинна стати концентрація зусиль державних 
органів, соціальних партнерів та інших суб’єктів ринку праці на охоплення офіційною 
зайнятістю всіх працездатних громадян, особливо тих, котрі є недостатньо 
конкурентоспроможними на ринку праці. В першу чергу це стосується молодих 
працівників, яким важко конкурувати на ринку праці із працівниками, що мають 
значний досвід. Саме тому вони потребують особливої підтримки та захисту з боку 
держави; 

− підтримку та розвиток вітчизняного виробництва, зокрема шляхом  
реалізації Концепції Загальнодержавної цільової економічної програми 
розвитку промисловості на період до 2020 року. 

Обґрунтування: Промисловість є ядром та запорукою стабільності 
соціально-економічних відносин, вона тісно пов’язана з іншими секторами економіки 
та в значній мірі впливає на подальшу їхню роботу. Вітчизняна промисловість в 
умовах кризи та євроінтеграції потребує підтримки держави для недопущення 
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банкрутства підприємств, оскільки в результаті це призведе до скорочення 
бюджетних надходжень, зменшення купівельної спроможності населення, масових 
вивільнень працівників та подальшого загострення соціальної напруги; 

− забезпечення своєчасного повернення бюджетного відшкодування 
податку на додану вартість.  

 
У сфері правового захисту та охорони праці 

Передбачити у Державному бюджеті України на 2016 рік: 
− відповідно до статті 29 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» від 02.06.2011 № 3460-УІ – фінансування безоплатної первинної 
правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги; 

− достатні кошти для фінансування Державної служби України з 
питань праці; 

− видатки на охорону праці для підприємств, що утримуються за 
рахунок бюджету у розмірі, не меншому, від визначеного колективними 
договорами цих підприємств та поданих у відповідному бюджетному запиті;        

− відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про 
охорону праці»: 

* видатки в обсязі 20,97 млн грн на забезпечення виконання завдань та 
заходів Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану 
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014–2018 роки, 
затвердженої Законом України від 4 квітня 2013 року № 178-VII. 

 
У гуманітарній сфері 

Забезпечити видатки Держбюджету-2016 на: 
− фінансування бюджетних галузей у законодавчо гарантованих 

обсягах (ст.61 Закону України «Про освіту»; ст.12 Основ законодавства 
України про охорону здоров’я, ст.26 Закону України «Про культуру», ст. 34 
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»); 
 

− фінансування у повному обсязі місцевим бюджетам освітньої 
субвенції та субвенції на підготовку робітничих кадрів, необхідних для 
створення належних умов для здобуття учнями якісної загальної середньої та 
професійної освіти в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 
закладах незалежно від їх місця проживання; 
 

− збільшення обсягу медичної субвенції місцевим бюджетам для 
забезпечення належного фінансування відповідних закладів; 
 

− відрахування закладами, установами, організаціями бюджетної сфери 
первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну 
та оздоровчу роботу відповідно до ст. 44 Закону України «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності»; 

− фінансову підтримку всеукраїнських фізкультурно-спортивних 
товариств «Україна», «Спартак», «Динамо»; 
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− фінансову підтримку діяльності молодіжних та дитячих громадських 
організацій на виконання загальнодержавних програм з питань сім’ї, жінок, 
молоді та дітей; 

− фінансування дитячого санаторно-курортного лікування хворих 
дітей та оздоровлення дітей пільгових категорій, у т.ч. працівників 
агропромислового комплексу та бюджетної сфери; 

− підвищення рівня стипендіального забезпечення студентів вищих 
навчальних закладів відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про 
вищу освіту», а учнів професійно-технічних навчальних закладів відповідно 
до зростання величини прожиткового мінімуму;   

− збільшення фінансування для надання кредитів на здобуття вищої 
освіти; 

− збільшення фінансування оздоровлення студентів; 
− державне замовлення на підготовку вузькокваліфікованих 

спеціалістів для соціально-трудової сфери на базі Академії праці, соціальних 
відносин і туризму; 

− належне фінансування завдань Загальнодержавної програми «Питна 
вода України» на 2011–2020 роки.  

Обґрунтування: Завдання забезпечення населення України якісною та 
безпечною для здоров’я людини питною водою є однією із Цілей Розвитку 
Тисячоліття, оскільки якість питної води зовсім не відповідає санітарно-гігієнічним 
нормам внаслідок техногенного хімічного забруднення водозбірних басейнів та 
безпосередньо поверхневих і підземних вод, зношеності систем водопостачання та 
водовідведення, застосування застарілих технологій водопідготовки. 

Наразі лише 22% сільського населення користується послугами 
централізованих систем водопостачання, решта населення для питних потреб 
використовує місцеві джерела. 

Необхідність забезпечення населення якісною питною водою було однією з тем 
національних консультацій з Порядку денного глобального розвитку після 2015 року.   

Також проблемним залишається питання обмеженого фінансування заходів 
Загальнодержавної програми «Питна вода України» на  2011–2020 роки. 
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Пропозиції до проекту Державного бюджету України на  
2016 рік з окремих галузевих питань 

 
Профспілки працівників освіти і науки України 

 

З метою сприяння забезпеченню надання якісної освіти всім 
громадянам держави, зростанню її економічного та соціального розвитку, 
підвищенню життєвого рівня населення, серед якого освітяни, студентська та 
учнівська молодь, у Державному бюджеті України на 2016 рік передбачити  
видатки на освіту в обсягах, що відповідають державним гарантіям, 
зазначеним в статті 61 Закону України «Про освіту», а саме не менше 10% 
національного доходу необхідних зокрема для: 

- реалізації гарантій педагогічним та науково-педагогічним 
працівникам щодо встановлення підвищених посадових окладів, ставок 
заробітної плати та доплат за наукові ступені і вчені звання відповідно до 
статті 57 Закону України «Про освіту» та статті 59 Закону України «Про 
вищу освіту»; 

- забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, 
надання їм пільгових довгострокових кредитів на його будівництво і придбання 
відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту»; 

- забезпечення безоплатних медичних оглядів працівників навчальних 
закладів, підвищення їх кваліфікації, регулярного безкоштовного підвезення 
у сільській місцевості до місця навчання і додому відповідно до вимог 
Закону України «Про освіту»; 

- встановлення доплати протягом трьох років за першим місцем роботи 
педагогічним працівникам навчальних закладів, розташованих у сільській 
місцевості, відповідно Указу Президента України 2005 року № 1013; 

- забезпечення прав учнів 1-4 класів на безоплатне харчування в 
загальноосвітніх навчальних закладах. 

Крім того, в проекті Держбюджету на 2016 рік необхідно передбачити 
видатки для: 

- реалізації положень статті 23 Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» щодо встановлення ставок (окладів) науковим 
працівникам наукових установ, діяльність яких фінансується з бюджету, на 
рівні не нижче посадових ставок (окладів) викладачів відповідної 
кваліфікації вищих навчальних закладів; 

- виплати науково-педагогічним та науковим працівникам грошової 
допомоги при виході на пенсію відповідно до статті 24 Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність»; 

- забезпечення пільгового проїзду у транспорті студентів та учнів 
професійно-технічних навчальних закладів відповідно до вимог статті 62 
Закону України «Про вищу освіту». 

Не допустити при підготовці проекту Державного бюджету України на 
2016 рік реалізації намірів, запропонованих Урядом у проекті Основних 
напрямів бюджетної політики на 2016 рік щодо: 
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- ліквідації загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних 
закладів,особливо у сільській місцевості; 

- збільшення кількості учнів у групах під час поділу класу при 
вивченні окремих предметів; 

- оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів із 
скороченням на 5% їх кількості за рахунок об’єднання малокомплектних 
шкіл; 

- зменшення більш ніж у два з половиною рази кількості вищих 
навчальних закладів, а саме з 802 до 317; 

- перегляду у бік зменшення загальної кількості навчальних годин 
загальноосвітніх навчальних закладів; 

- скасування доплат, надбавок, інших виплат, передбачених 
законодавством, під час роботи за сумісництвом, а також доплат та надбавок 
за особливі умови праці окремих категорій працівників бюджетної сфери; 

- проведення оплати праці лише за виконання обов’язків тимчасово 
відсутніх працівників, а не за вакантною посадою. 

 
Профспілки працівників охорони здоров’я України 

 

Забезпечити видатки Держбюджету-2016 на: 
− реалізацію гарантій визначених п. «ж» статті 77 Основ 

законодавства України про охорону здоров'я щодо встановлення медичним 
працівникам посадових окладів на рівні, не нижчому від середньої заробітної 
плати працівників промисловості; 

− забезпечення житлом медичних працівників, надання їм пільгових 
довгострокових кредитів на його будівництво і придбання відповідно до п. 
«і»  статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я; 

− збільшення фінансування обсягу медичної субвенції місцевим 
бюджетам для: 

а) збереження чисельності працівників охорони здоров’я; 
б) забезпечення виплат медичним та фармацевтичним працівникам, 

передбачених постановами КМУ  від 11.05.2011р. № 524 «Питання оплати 
праці працівників установ, закладів та організацій  окремих галузей 
бюджетної сфери», від 20.03.2013 № 174 «Деякі питання оплати праці 
працівників протитуберкульозних закладів», від 27.03.2013 № 199 «Деякі 
питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної 
допомоги», від 30.12.2013 № 977 «Деякі питання оплати праці медичних 
працівників, що надають первинну медичну допомогу» та п.4 постанови 
КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної 
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; 

в) виконання програм місцевих стимулів і заходів, спрямованих на 
соціальний захист медичних працівників в умовах реформування системи 
охорони здоров'я; 

г) реалізації Закону України «Про екстрену медичну допомогу»; 
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− створення недержавного пенсійного забезпечення працівників 
бюджетної сфери; 

− підвищення рівня пенсійного забезпечення медичним та 
фармацевтичним  працівникам до рівня не менш 60 відсотків їхньої місячної 
заробітної плати; 

− надання права  пенсіонерам з числа медичних працівників, які  
оформили пенсію за вислугу років, працювати за сумісництвом на цих 
посадах; 

− збільшення суми пенсії, перевищення якої підлягає оподаткуванню, 
до десяти розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність; 

− відновлення часткового фінансування санаторно-курортного 
лікування застрахованих осіб і членів їхніх сімей, часткового фінансування 
санаторіїв-профілакторіїв; 

− відновлення раніше діючої пільги з земельного податку для дитячих 
санаторно-курортних та оздоровчих закладів. 

 
Профспілка працівників соціальної сфери України 

 

В Державному бюджеті України на 2016 рік  передбачити видатки на: 
− збільшення фінансування на утримання установ та організацій системи 

соціального захисту населення та здійснення заходів щодо запровадження 
ефективних механізмів соціально-економічного захисту працівників соціальної 
сфери, зокрема збільшення фонду оплати праці для забезпечення в повному 
обсязі виплат працівникам заробітної плати, відновлення виплат всіх 
стимулюючих надбавок і премій, допомоги для оздоровлення та матеріальної 
допомоги для вирішення соціально-побутових питань. 

Обґрунтування: Кадрове забезпечення діяльності установ, закладів та 
організацій соціальної сфери сьогодні є одним з найгостріших проблемних питань, 
що пов’язане насамперед з низькою оплатою праці та надмірним навантаженням 
у зв’язку з розширенням і введенням додаткових функцій. Забезпеченість 
видатками на утримання департаментів, районних і міських управлінь праці та 
соціального захисту зовсім не враховує збільшення функціональних обов’язків та 
покладених на них завдань. Через ситуацію в країні зросли вимоги щодо 
обов’язкового соціального супроводу найнезахищеніших та найвразливіших верст 
населення, котрі працівники соцзахисту повинні якісно та оперативно 
вирішувати: робота з переселенцями та сім’ями учасників АТО щодо надання їм 
гуманітарної допомоги та здійснення соціального супроводу. Велике 
навантаження покладено на працівників соціальної сфери при призначенні 
субсидій. Працівники звільняються через такі умови роботи і вкрай низьку 
заробітну плату;  

− посилення технічної спроможності управлінь соціального захисту 
населення, на програмне та матеріально-технічне забезпечення органів 
соцзахисту. 

Обґрунтування: При призначенні субсидій відсутність сучасної комп’ютерної 
та оргтехніки, її моральна застарілість створюють для фахівців велике 
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навантаження. Такий стан матеріально-технічого забезпечення органів 
соціального захисту негативно впливає на швидкість обробки інформації, її обмін 
та в кінцевому результаті на вчасність призначення субсидій та інших видів 
соціальної допомоги.  
 

Профспілки працівників державних установ України 
 

Забезпечити відновлення дії статті 37 Закону України «Про державну 
службу» № 3723–ХІІ від 16.12.1993 р. в частині призначення пенсії 
державним службовцям в розмірі 80 відсотків суми їх заробітної плати, з якої 
було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, а до 1 січня 2011 року – страхові внески на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування.  

Обгрунтування: В умовах пенсійної системи, побудованої на страхових 
засадах, державні службовці до теперішнього часу сплачують із заробітної плати 
внески до Пенсійного фонду у розмірі вдвічі більшому, ніж одержувачі пенсій на 
загальних підставах. Тому скасування пенсійного забезпечення для 
держслужбовців має супроводжуватися не тільки внесенням змін до 
законодавства про подальшу сплату на загальних підставах ними страхових 
внесків, а й про вирішення питання щодо відповідних компенсаційних заходів 
особам, які сплачували страхові внески в підвищених розмірах в минулому. 
 

Профспілки працівників культури України 
 

Передбачити у Держбюджеті України на 2016 рік видатки на оплату 
праці журналістам, яка здійснюється за аналогією з оплатою праці 
працівників державної служби. 
 


