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Шановний Володимире Борисовичу! 
 

Профспілка металургів та гірників України разом з усім профспілковим рухом України 
неодноразово зверталася до Мінсоцполітики України з вимогою внесення змін до 
Списків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. 
№ 461, з яких безпідставно виключено ряд професій і посад. 

За наполяганням профспілок та на виконання домовленості сторін соціального 
діалогу, Кабінетом Міністрів України затверджена постанова №479 від 04.07.2017р. «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 461 від 24.06.2016р». 

Необхідно зазначити, що прийняті зміни є неповними і сторони домовлялись 
продовжувати цю роботу, на що є відповідне Ваше доручення. 

На сьогоднішній день залишається невирішеним питання, яке обговорювалось 
навесні 2017 року під час Вашої зустрічі з представниками металургійних підприємств, а 
також у січні 2018 року під час Вашого робочого візиту у ПрАТ «Металургійний комбінат 
«Азовсталь», щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 461 від       
24 червня 2016р., а саме, доповнити Списки № 1 і № 2 професією майстрів, які 
зайняті на гарячих ділянках робіт підприємств чорної металургії та виробництва 
коксопродуктів, які безпідставно були виключені із зазначених Списків. 

Внесення змін обумовлено тим, що ця категорія працівників зайнята повний робочий 
день на роботах із особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, що 
підтверджено результатами атестації робочих місць. 

Майстри працюють в тих самих умовах праці, що і керовані ними працівники 
(сталевари, розливальники сталі, горнові, вальцювальники, плавильники та інші), які 
мають право на пільгове пенсійне забезпечення. На них покладено функції організації 
виробничого процесу протягом всього робочого дня, здійснення  контролю за його 
проходженням  та безпекою праці на гарячих ділянках робіт доменного, прокатного, 
феросплавного та коксохімічного виробництва. 

Так, відповідно до п. 20 протоколу наради від 7 листопада 2017 року за результатами 
Вашої зустрічи із представниками всеукраїнських профспілок,  Мінсоцполітики надано 
доручення разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади 
розглянути пропозиції соціальних партнерів щодо уточнення і внесення змін до Списків 
№1 і №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на 
пенсію за віком на пільгових умовах. 

Але, Мінсоцполітики ігнорує Ваше доручення і справедливі вимоги не тільки 
своїх соціальних партнерів, профспілок, а й звичайних українців, які важкою працею 
зміцнюють економічний потенціал держави. 

На наші чисельні звернення об’єктивно розібратись в цій ситуації, 
Мінсоцполітики надає нам «відписки» такого змісту: «Заборона на розширення 
діючих пільг у пенсійному забезпеченні є на сьогодні одним з принципів пенсійного 
реформування» (додається). 
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З цього випливає, що безпідставне та незаконне виключення із Списків №1 і №2 
професій майстрів, які зайняті на гарячих ділянках робіт, є принципом пенсійного 
реформування в Державі. 

У  гірничо-металургійному комплексі України ця категорія працівників є незначною 
(близько 1000 осіб) і внесення змін не потребуватиме додаткових фінансових витрат із 
Державного бюджету України, оскільки всі гірничо-металургійні підприємства перебувають 
у приватній власності і ці витрати будуть здійснюватись за рахунок коштів роботодавців. 

Крім того, така позиція Профспілки металургів і гірників була підтримана 
Федерацією металургів України, про що Міністру соціальної політики України 
направлено спільного листа, у якому  сторони обґрунтовано вимагають відновлення 
прав даної категорії працівників на пільгову пенсію за роботу у важких і шкідливих умовах 
праці за результатами атестації робочих місць (додається). 

 

До теперішнього часу вирішення цього важливого питання затягується, що 
викликає справедливе обурення  працівників і приводить до відтоку з підприємств 
кваліфікованих фахівців – організаторів виробництва середньої ланки. 

 

Виходячи з наведеного, просимо Вас сприяти проведенню зустрічі 
представників Профспілки металургів і гірників України з Міністром соціальної 
політики України Ревою А.О. для остаточного вирішення цього питання та прийняття 
відповідної постанови. 

 

Сподіваємось, що завдяки нашим спільним зусиллям робітники, які працюють в 
умовах із потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що 
несприятливо впливають на стан їх здоров’я, не втратять свого законного права на 
пільгову пенсію. 

 

З повагою, 
 
Голова Центрального 
 комітету профспілки                                                                         С.П. Комишев 
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