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Міністру соціальної політики 
України Реві А.О.

Копія: Державна служба України 
з питань праці

Про непогодження проекту Списків №1 і №2 
для пільгового пенсійного забезпечення

Шановний Андрію Олексійовичу !

Спільним представницьким органом об’єднань профспілок 30 травня ц.р. 
отримано доопрацьований Держпраці проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і 
показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових 
умовах», з проханням погодити його у триденний термін.

Попередній аналіз проектів нових Списків №1 і №2, що складаються із 
значної кількості професій, посад і робіт, які дають право на пенсію на 
пільгових умовах, свідчить про їх суттєве скорочення (втричі). До проектів 
Списків не додано жодних обґрунтувань, зокрема, щодо відсутності на таких 
робочих місцях несприятливих та шкідливих умов праці тощо. Розробниками 
проекту знову безпідставно пропонується позбавити значну кількість 
працівників, зайнятих у шкідливих і важких умовах праці, що підтверджені 
неодноразово проведеною атестацією робочих місць, права на пільгове 
пенсійне забезпечення.

Даний проект викликав різку негативну реакцію профспілкових 
організацій і трудових колективів підприємств.

У зв’язку з цим СПО об’єднань профспілок категорично заперечує 
проти проекту Списків №1 і №2 у запропонованій редакції.

У відповіді Мінсоцполітики (лист №5600/0/14-16/13 від 15.04.2016 р.) на 
звернення СПО об’єднань профспілок про необхідність ґрунтовного 
опрацювання проекту Списків №1 і №2 (попередньої редакції), за участі 
центральних органів виконавчої влади, галузевих профспілок та об’єднань 
роботодавців, зазначалося, що для врегулювання розбіжностей у позиціях 
заінтересованих органів будуть проведені узгоджувальні процедури, що і 
передбачається нормами діючої Генеральної угоди. Проте, пропозицій щодо їх 
проведення від Міністерства не надходило.
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З метою недопущення безпідставного обмеження прав працівників на 

пільгове пенсійне забезпечення просимо Вас, шановний Андрію Олексійовичу, 
скликати міжвідомчу нараду керівників міністерств за участю представників 
галузевих профспілок та галузевих організацій роботодавців для обговорення 
порушеного питання та вироблення нової редакції Списків перед внесенням на 
затвердження Уряду.

Водночас повідомляємо, що СПО об’єднань профспілок розгляне дане 
питання на засіданні 16.06.2016. Пропонуємо делегувати компетентних 
представників Міністерства для участі в його обговоренні.

об’єднань профспілок
Голова СПО

Г.В. Осовий

О. Денисова 289-07-79


