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09.09.2014 № 06/281 

на    
 

  
Голові ФПУ, 

Голові СПО об’єднань профспілок 
Г.В. Осовому 

 
 

Шановний Григорію Васильовичу! 
 

Центральний  комітет профспілки металургів і гірників України підтримує 
позицію Спільного представницького органу об’єднань профспілок щодо розробленого 
Міністерством фінансів антисоціального проекту закону «Про удосконалення норм 
законів з метою забезпечення фінансово-економічної стабілізації в Україні».  

Урядом продовжується негативна практика щодо звуження та обмеження прав 
громадян. Низка положень законопроекту суперечить вимогам ст. 22 Конституції 
України, згідно з якою при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів 
не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Зокрема, що 
стосується металургів, гірників та інших працівників виробничої сфери це суттєве 
зменшення виплат  потерпілим із фонду соціального страхування від нещасного 
випадку на виробництві  та професійного захворювання (з 300-400 тис. грн. до 125 
тис.). З урахування запропонованих змін буде введена зрівнялівка виплат незалежно 
від ступеня ризику та професії працівника, тим більше, що  підприємства з підвищеним 
ступенем ризику сплачують більший внесок до фонду. 

Крім того, значна кількість металургів та гірників працює на роботах з 
шкідливими та важкими умовами праці за Списками №1 та №2, що відповідно до 
чинного законодавства дає їм право на призначення пенсії на пільгових умовах. 
Необґрунтоване збільшення віку виходу на пенсію, загального та спеціального стажу 
роботи фактично позбавляє працівників права на пільгову пенсію. Особливо це 
стосується чоловіків, які мають стаж роботи за Списком №2, їм встановлюється вік 
виходу на пенсію 60 років, як на загальних умовах.  

Профспілки не повинні допустити прийняття цього законопроекту. Непродумана 
та необґрунтована політика уряду здатна спровокувати масові невдоволення 
працівників, які ще більш ускладнять ситуацію яка є в Україні.  

Просимо, Вас, Григорію Васильовичу,  провести переговори  з соціальними 
партнерами з даного питання, а в разі необхідності профспілка  готова підтримати 
масові акції протесту. 

 
 
 
З повагою, 
 
Перший  заступник 
голови ЦК профспілки                                                     С.П. Комишев 
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