
Виступ заступника голови ЦК ПМГУ О.Рябка  
на засіданні Комітету з питань соціальної політики  

та захисту прав ветеранів 11.03.2020р. 
За всі роки незалежності влада так і не спромоглась виробити ефективні 

механізми захисту конституційного права громадян на своєчасне одержання 
винагороди за працю. 

Не допомогли нам і конвенції МОП №95 «Про захист заробітної плати» і 
№173 «Про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності 

роботодавця», якими заборгована заробітна плата визначається 
привілейованим боргом, а працівник – привілейованим кредитором.  

Я представляю гірничо-металургійну галузь, в якій ця проблема 
була подолана ще у 2000 р., коли був завершений економічний експеримент. 

Але в 2017 році ця проблема повернулася на наші підприємства, борг складав 

– 16 млн. грн., станом на сьогоднішній день - 134 млн. грн., зростання за 3 
роки - у 8 разів.  

При цьому заборгованість двох державних підприємств, 
підпорядкованих Мінекономіки, складає 50% від загальної суми боргу 

(Броварський завод порошкової металургії - 20 млн, Харківський науково – 
технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» - 32 млн). 

Державне стратегічне казенне підприємство Броварський завод 
порошкової металургії. Його унікальність: єдине підприємство в Україні з 

повним циклом виробництва залізного порошку і виробів з нього. Колись тут 
працювало 5 тис. працівників, сьогодні трохи більш 200 – пенсіонерів. Це 

найбільший боржник в Київській області.  
З 2017 року на підприємство зайшов новий «ефективний» менеджер 

(жодного дня не працював в металургійній галузі, очолював громадські 
молодіжні організації, готельний бізнес). З його приходом підприємство 

практично зупинило свою виробничу діяльність і сьогодні дуже активно 

вирізається обладнання. Завод включили до плану приватизації. З особистого 
досвіду знаю, що це  може затягнутись на роки.  

Виграно 190 судових справ на користь працівників щодо повернення 
заборгованої заробітної плати та виплати відповідної компенсації за її 

затримку. Але, більшість рішень судів не виконано, заблоковані рахунки 
підприємства.  

Працівники звернулись до виконавчої служби щодо стягнення 
заборгованої ЗП. З грудня минулого року виконавча служба почала 

повертати виконавчі листи без виконання, посилаючись на п.3 розділу 
ІІІ Закону «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про 

перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації"» 
№ 145 від 02.10.2019, а саме:  

«Забороняється вчиняти виконавчі дії відповідно до Закону України 
"Про виконавче провадження" щодо об’єктів права державної власності, які 

на день набрання чинності цим Законом були включені до переліків, 

затверджених Законом України "Про перелік об’єктів права державної 
власності, що не підлягають приватизації", протягом трьох років з дня 

набрання чинності цим Законом, крім стягнення грошових коштів і 
товарів, що були передані в заставу за кредитними договорами».  

Це є грубим порушення Конституції України, а саме  
- статті 43 - право на своєчасне одержання винагороди за працю 

захищається законом,  
- статті 1291 - судове рішення є обов'язковим до виконання. 



Порушуються положення конвенцій №95 та №173 стосовно визнання 
заборгованої заробітної плати привілейованим боргом, а працівника – 

привілейованим кредитором. 
 

ПРОПОНУЄТЬСЯ: 

1. П. 3 розділу ІІІ зазначеного Закону потрібно доповнити словами: «та 

стягнень заборгованості по заробітній платі». 

2. На практиці не працює законодавство про банкрутство, ця процедура 

як правило затягується на роки, об’єкти втрачають свою ліквідність. Майже 

не задіяний такий інструмент як санація підприємства, якщо такі випадки і 

були – вони поодинокі. Потрібно переглянути відповідне законодавство 

з метою удосконалення процедури банкрутства і посилення 

відповідальності осіб, які в цьому задіяні. 

3. ПМГУ має практичний досвід ефективної співпраці з ФДМУ. В 2003 
році був укладений договір про співпрацю, він діяв до 2013 року. Ми 

пройшли дуже не простий шлях, сьогодні глибина приватизації ГМК складає 
99%. 

Завдяки співпраці з Фондом представники профспілки включались до 
складу комісій, які виробляли умови договорів купівлі-продажу підприємств – 
це стосувалось соціальних зобов ՚ язань інвестора (питання умов та оплати 

праці, соціальних пільг і гарантій, утримання об’єктів соціальної сфери, 
укладення колективних договорів). Це дозволило уникнути гострих 

протистоянь між власниками і працівниками. В галузі і країні було 

забезпечено соціальний мир.  
Дану практику потрібно продовжувати: наприкінці минулого року 

проведені переговори, підготовлено проект відповідного Договору з ФДМУ. 
4. Нарешті прийняти закон про запровадження гарантійних 

установ для забезпечення прав працівників на своєчасну виплату заробітної 
плати у разі неплатоспроможності роботодавця. Такий проект закону в 2019 

році був напрацьований попереднім урядом і профспілки його підтримували. 
5. Відновити роботу Урядової міжвідомчої комісії з погашення боргів з 

ЗП, посиливши в певній частині її повноваження. 
В умовах ринкової економіки найбільш ефективним засобом 

захисту від ризиків економічного характеру є формування страхових 
механізмів. 

В світовій практиці діє два підходи щодо врегулювання даної 
проблеми: 

- захист за допомогою привілею; 

- гарантування виплат через створення спеціалізованих гарантійних 
установ, які компенсують працівнику втрати доходу. 


