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                                                  Додаток № 1  

                                                           до листа від 01.09.2021 № 01-12/179-спо 

 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я  

профспілкової Сторони про хід виконання Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації 

соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019 - 2021 роки 

 за станом на 1 липня 2021 року 

 
 

Положення Оцінка та стан виконання 

Розділ І  

Розвиток економіки і вітчизняного виробництва, зростання 

продуктивної зайнятості, збереження і створення робочих місць 

У сфері розвитку економіки і вітчизняного виробництва 

Сторони домовилися забезпечувати:  

1.1.  Розвиток внутрішнього ринку товарів, робіт, послуг 

вітчизняних підприємств та підвищення платоспроможного 

споживчого попиту шляхом: 

 

1.1.1.  Створення умов для залучення довгострокових 

фінансових ресурсів для розвитку економіки. 

Виконується частково 

У 2020 році та у першій половині 2021 року економічна ситуація в 

Україні характеризувалася наступними показниками: 

- індекс промислової продукції порівняно з 2019 р. становив 94,8 %, у 

т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 96,9 %, переробній – 

93,1 %, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 

98,7 %; 

- у січні-червні 2021 р. порівняно із січнем-червнем 2020 р. індекс 

промислової продукції становив 102,1 %, у т.ч. у добувній промисловості та 

розробленні кар’єрів – 101,4 %, переробній – 102,5 %, постачанні 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 101,7 %; 

- індекс сільськогосподарської продукції порівняно із 2019 р. становив 
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88,5 %; 

- у січні-червні 2021 р. індекс сільськогосподарської продукції 
порівняно із січнем-червнем 2020 р. становив 91,8 %; 

- реальний ВВП у 2020 р. порівняно із 2019 р. зменшився на 4,0 %; 

- реальний ВВП у II кварталі 2021 р. зменшився порівняно з попереднім 

кварталом на 0,8 % (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з II 

кварталом 2020 р. – збільшився на 5,4 %. 

- показник споживчої інфляції за 2020 рік в середньому становив 5 %, а 

у червні 2021 р. – 0,2 %; 

- облікова ставка НБУ – 6,0 % у грудні 2020 року (для порівняння 

облікова ставка Європейського центробанку складає 0 %), у липні 2021 року 

підвищена до 8 %; 

- за даними НБУ розмір відсоткової ставки за кредитами у гривні для 

населення складав у середньому 36% річних, для бізнесу – 11% (для 

порівняння у Європі середній розмір відсоткових ставок для бізнесу та 

населення – 1,0-1,6 %). 

Високі ставки за банківськими кредитами значно ускладнюють 

кредитування реального сектора економіки та підприємств-експортерів, 

зокрема. Виробники змушені скорочувати виробництво і звільняти 

працівників. 

Економічна ситуація наприкінці 2020 року та у першій половині 2021 

року свідчила про поступове відновлення ділової активності в результаті 

адаптації економічних суб’єктів до карантинних обмежень. Водночас 

збереження високого рівня невизначеності у майбутньому продовжує 

стримувати інвестиційний попит. 

За інформацією Профспілки працівників агропромислового комплексу 

України від моменту старту Програми «Доступні кредити 5-7-9» станом на 21 

січня 2021 року уповноваженими банками  видано 8143 кредитів на загальну 

суму 18,9 млрд. грн., з них 11,5 млрд.грн. – рефінансування попередньо 

отриманих позик. До 31.03.2021 такі кредити будуть коштувати 0 %, а 

зекономлена ліквідність дозволить зберегти підприємства, бізнес та 

працівників. Понад половину кредитів (54 %) видали представникам 

сільського господарства. 
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За інформацією Об’єднання профспілок Харківської області з метою 

залучення іноземних інвестицій в економіку Харківщини, сформовано Реєстр 

інвестиційних проектів (пропозицій), який включає 61 інвестиційну 

пропозицію (проект) загальною вартістю 1461,92 млн. дол. СІІІА (проекти 

охоплюють такі сфери, як промисловість, будівництво, житлово-комунальне 

господарство, енергетика, сільське господарство, медицина, екологія, ІT). 

Зазначений реєстр постійно оновлюється. 

З метою підготовки переліку потенційних об’єктів інвестування, які 

можуть бути запропоновані на розгляд інвесторам, у тому числі для створення 

індустріальних парків, сформовано базу вільних земельних ділянок типу 

«Greenfield» та виробничих площ типу «Brownfield». База налічує 66 

земельних ділянок загальною площею 528,4577 га (типу «Greenfield») та 19 

вільних виробничих площ (типу «Brownfield») загальною площею 108,5 га, які 

можуть бути використані під час реалізації інвестиційних проектів. 

1.1.2.  Розширення заходів державної підтримки розвитку 

економіки, спрямованих на стимулювання попиту на продукцію 

вітчизняних виробників, підтримки підприємств через програми 

часткової компенсації вартості та кредитних ставок придбання 

товарів, робіт, послуг. 

Виконується частково 

За останні п’ять років програма «Часткова компенсація вартості 

сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» 

показала високу ефективність, результативність та гарний прогрес. У т.ч. з 

точки зору наповнення внутрішнього ринку якісним сільськогосподарським 

обладнанням. Кошти за техніку та обладнання, придбане українськими 

аграріями з грудня 2020 року по березень 2021, виплачено в повному обсязі, а 

саме на загальну суму 189,4 млн. грн. Компенсацію отримали 1833 суб’єкти 

господарської діяльності за придбання 2846 одиниць сільськогосподарської 

техніки. 

07.04.2021 на засіданні Уряду прийнято постанову, яка розширює 

державну підтримку сільгоспвиробників на 2021 рік, доповнивши її шістьма 

новими програмами. Таке рішення прийнято в рамках реалізації Закону 

України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та 

удосконалення державної підтримки аграріїв. 

Серед нових програм підтримки АПК: 

- державна підтримка страхування сільськогосподарської продукції; 

відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур 

внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 
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- державна підтримка сільгоспвиробників, які використовують 

меліоровані землі; 

- державна підтримка виробників органічної 

сільськогосподарської продукції; 

- державна підтримка виробників картоплі; 

- державна підтримка сільгоспвиробників шляхом виділення 

бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь (гречка). 

За інформацією Профспілки трудящих металургійної і 

гірничодобувної промисловості України  причиною часткового виконання 

пункту є відсутність послідовної промислової політики держави та наслідки 

пандемії коронавірусу COVID 19.  

У першому кварталі 2021 року у порівняні з відповідним періодом 2020 

року відбулося збільшення обсягів виробництва основних видів 

металопродукції. 

За даними Об’єднання «Укрметалургпром» у 1 півріччі 2021 року 

підприємствами ГМК вироблено: 

- агломерату – 16,96 млн т, або 107,8% відносно січня-

червня 2020 р.; 

- коксу валового (6% вол.) – 4,92 млн т (102,2%); 

- чавуну –   10,77 млн т (108,0%); 

- сталі – 10,86 млн т (107,4%); 

- прокату – 9,63 млн т (106,6%); 

- трубної продукції – 0,48 млн т (117,4%). 

За даними Державної митної служби України гірничо-металургійна 

галузь у першому кварталі 2021 року забезпечила більше 35% валютних 

надходжень в Україну. Зокрема, надходження від експорту залізних руд та 

концентратів склали  – 13,4%, чорних металів – 20,5%, виробів з чорних 

металів – 1,8% від загальної вартості експорту України. 

Експорт залізної руди в 1 кварталі 2021 року зріс у порівнянні з 

аналогічним періодом 2020 року на 110%, чорних металів – на 57,5%, виробів 

з чорних металів - на 23%. При цьому обсяги експорту у фізичному вимірі (у 

тонах) зросли за чорними металами (на 6,5%), за виробами з чорних металів 

(на 16,7%), а за  залізною рудою дещо знизились (на 3%). 
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Позитивна динаміка обсягів виробництва та реалізації основних видів 

продукції ГМК України у першому півріччі 2021 року пов’язана зі зростанням 

світових цін  на залізорудну сировину, попиту на сталь і прокат в результаті 

достатньо швидкого відновлення ділової активності після пандемії 

коронавірусу COVID 19 галузей, які споживають металопродукцію. 

 Водночас у першому півріччі 2021 року на підприємства ГМК України 

вплинула (і в найближчий час буде посилено впливати) низка таких 

негативних чинників та загроз:  

- очікуване уповільнення економік України та країн-споживачів 

продукції вітчизняного ГМК;  

- високий рівень протекціонізму в країнах-споживачах продукції 

ГМК;  

- недостатній захист внутрішнього ринку від імпорту 

металопродукції;  

- необхідність декарбонізації («зеленого переходу») 

металургійного виробництва, продиктована стрімким зростанням екологічних 

вимог суспільства і, відповідно, нормативними актами Євросоюзу, України та 

інших держав;  

- потреба в суттєвих інвестиціях бізнесу в зміну технологій 

виробництва;  

- зростання екологічних витрат, що знижує 

конкурентоспроможність металопродукції. 

За інформацією Київської міськпрофради положення розвитку 

внутрішнього ринку товарів, робіт, послуг вітчизняних підприємств та 

підвищення платоспроможного споживчого попиту закладено в проекті 

Територіальної угоди на 2021-2023 роки. Також зазначені положення 

передбачені в Комплексній міській цільовій програмі сприяння розвитку 

підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.11.2019 № 59\7632. 

За інформацією Федерації профспілок Кіровоградської області 

потребує прискорення прийняття Верховною Радою України законопроекту, 

реєстр. № 3739. 

1.1.3.  Поступової з урахуванням позицій сторін соціального Виконується 
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діалогу гармонізації законодавства із законодавством ЄС, 

зокрема у сферах оподаткування, технічного регулювання, 

санітарних і фітосанітарних заходів, публічних закупівель, 

інтелектуальної власності тощо. 

Профспілки взяли участь в опрацюванні проектів нормативно-правових 

актів у сфері технічного регулювання, зокрема проектів: 

- наказу Мінекономрозвитку «Про затвердження Технічного 

регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення 

основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу»; 

- наказу Мінекономіки «Про визнання таким, що втратив чинність, 

наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 серпня 

2016 року № 1413»; 

- постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 17 червня 2015 р. № 398»; 

- наказу Мінекономіки «Про затвердження Технічного регламенту назв 

текстильних волокон і відповідного етикетування та маркування вмісту 

складників сировинного складу текстильних виробів»; 

- постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 20 серпня 2008 р. № 717»; 

- наказу Мінекономіки «Про затвердження Зміни до міжповірочних 

інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що 

перебувають в експлуатації»; 

- наказу Мінекономіки «Про внесення зміни до пункту 1 Правил 

застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць 

вимірювання і символів величин»; 

- розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії 

розвитку системи технічного регулювання на період до 2025 року; 

- наказу Мінекономіки «Про внесення зміни до пункту 3 наказу 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05 липня 2017 року 

№ 969»; 

- розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану 

заходів щодо розвитку системи технічного регулювання на період до 2025 

року; 

- наказу Мінекономіки «Про внесення змін до наказу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30 червня 

2020 року № 1242»; 

- наказу Мінекономіки «Про затвердження Змін до Положення про 
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комісію з апеляцій та Порядку розгляду апеляцій комісією з апеляцій». 

За інформацією Профспілки працівників агропромислового комплексу 

України зроблено важливий крок до формування належного законодавства у 

сфері органічного виробництва. Постановою КМУ № 1032 прийнято Порядок 

сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, який 

розроблено з урахуванням вимог законодавства ЄС. За результатом 

моніторингу Мінекономіки у 2020 році встановлено, що у 2019 році загальна 

площа органічних земель склала 468 тис. га (1,1 % від загальної площі с/г 

земель України), що на 20 % більше, ніж у 2018 році. При цьому 

нараховувалось 617 операторів органічного ринку, з них 470 – 

сільськогосподарські виробники. За підсумками 2019 року Україна посіла 1 

місце в Європі та 2 місце у світі (зі 123 країн) за обсягами експортованої 

органічної продукції до ЄС, піднявшись на дві сходинки  порівняно з 

попереднім роком. 

Уряд здійснив ще один важливий крок з імплементації дорожньої карти 

щодо розвитку виноградарства та виноробства, підтримки національних 

виробників, боротьби з фальсифікатом та підвищення якості продукції. 

Рішенням Уряду врегульовано питання мінімальних роздрібних цін на 

окремі види виноробної продукції і приведення їх опису у відповідність до 

Податкового кодексу. Проект постанови КМУ надходив на погодження до 

Профспілки. 

             Профспілкою опрацьовано законопроект «Про внесення змін до ЗУ 

«Про насіння та садивний матеріал», який спрямований на імплементацію 

законодавства ЄС у насінництві та розсадництві, спрощення ведення 

підприємництва у цих сферах та підвищення якості садивного матеріалу. Це 

дозволить українським виробникам підвищити свою конкурентоспроможність 

та зміцнити позицію України на світовому ринку. Законопроект передбачає 

запровадити категорії садивного матеріалу (плодових, ягідних, горіхоплідних 

культур, винограду та хмелю); спростити процедуру сертифікації садивного 

матеріалу; спростити ввезення та використання садивного матеріалу сортів, 

зареєстрованих у інших країнах; удосконалення ведення окремих реєстрів у 

галузі насінництва та розсадництва. 

1.1.4.  Створення умов розвитку виробництва на території Виконується 
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України продукції з високою доданою вартістю. Відповідно до Податкового кодексу України, Митного кодексу України 

та Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості» 46 

підприємств авіабудування до 1 січня 2025 року отримали податкові пільги, а 

саме: звільнення від оподаткування прибутку підприємства; сплати податку на 

додану вартість; сплати земельного податку; сплати ввізного мита під час 

ввезення на митну територію України товарів для виробництва, ремонту, 

переобладнання, модифікації, технічного обслуговування авіаційної техніки та 

авіаційних двигунів. 

За інформацією Профспілки працівників авіабудування та 

машинобудування України до Секретаріату КМУ подано проект постанови 

КМУ «Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми 

розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки», розробником якої є 

Мінстратегпром. Ця Програма є вкрай важливою для держави, оскільки 

сприятиме відновленню прибуткового повномасштабного серійного 

виробництва літаків, освоєнню виробництва вертольотів та авіаційних 

двигунів, зростанню обсягів збуту продукції авіабудування і відповідних 

надходжень до бюджетів, забезпеченню потреб державних замовників у 

авіаційній техніці спеціального та загального призначення. Також це посилить 

експортний потенціал України. 

             За інформацією Профспілки працівників агропромислового 

комплексу України надано пропозиції через СПО до проекту Стратегії 

продовольчої безпеки. Проект сприятиме забезпеченню доступу усіх 

соціальних і демографічних груп населення до безпечних харчових продуктів 

у достатній кількості упродовж усього року та зниженню рівня захворюваності 

населення, пов’язаного із неінфекційними хворобами та потенційному 

зниженню рівня смертності, зумовленої дією факторів ризику, пов’язаних з 

харчуванням. А також, сприятиме сталому розвитку сільського господарства; 

відповідності харчових продуктів вимогам законодавства про безпечність 

харчових продуктів; оптимізації продовольчих систем, розвитку 

дрібнотоварного виробництва, вдосконаленню механізмів державної 

підтримки сільського та рибного господарства. 

1.1.5.  Сприяння залученню вітчизняних промислових 

виробників до реалізації інфраструктурних проектів за кошти 

Виконується частково 

За інформацією Об’єднання профспілок Харківської області у рамках 
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державного бюджету та кошти суб’єктів господарювання з 

державною часткою у статутному капіталі. 

реалізації заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської 

області на 2021 рік, затвердженої рішенням Харківської обласної ради 

від 24.12.2020  № 24-VIIІ, проводиться відповідна робота з надання допомоги  та 

підтримки підприємництва.  

На постійній основі здійснюється координація діяльності бізнес-центрів, 

надається методична допомога, інформаційна підтримка розвитку бізнесу, 

проводяться семінари і майстер-класи для бажаючих розпочати власну справу.   

На постійній основі проводиться інформаційна підтримка серед підприємницьких 

та ділових кіл області з реалізації Програми Федерального міністерства економіки 

та енергетики Німеччини для управлінських кадрів «Fit for Partnership with 

Germany». Зазначена Програма спрямована на стимулювання розвитку 

українського бізнесу, економічне співробітництво між Україною та Німеччиною, 

соціально-економічний розвиток регіонів. 

Проведено робочу зустріч із керівниками підприємств легкої промисловості 

регіону – учасниками Харківського кластера легкої промисловості та дизайну, на 

тему: «Стан і перспективи розвитку легкої промисловості Харківщини». 

У Харкові відбулася презентація проекту SEW Ukraine, метою якої було 

інформування представників сектору легкої промисловості регіону про можливості 

проекту, формування перспективних партнерств та визначення майбутніх кроків 

щодо реалізації проектних заходів на рівні регіону. Учасники презентації – 

адміністрація проекту SEW Ukraine, органи місцевої влади, виробники товарів 

легкої промисловості, профільні асоціації та кластери, торгівельно-промислова 

палата, засоби масової інформації.  

            Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» 

передбачена можливість надання підтримки у будь-якій формі суб’єктам 

господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів. В 

обласному бюджеті на 2021 рік передбачені видатки на надання фінансової 

підтримки 33 комунальним підприємствам на загальну суму 285,5 млн. грн. та 

53 комунальним некомерційним підприємствам на суму 576,4 млн. грн. 

1.1.6.  Надання консультаційної та інформаційної підтримки 

щодо виконання вимог Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання». 

Виконується 
За інформацією Запорізької обласної ради профспілок з початку року 

проведено 1731 інформаційно-консультаційний захід («круглі столи», наради, 
зустрічі), до участі в яких залучено майже 2,8 тис. роботодавців. 

За 2020 рік в Запорізькій області на нові робочі місця із здійсненням 
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компенсації витрат роботодавцю єдиного внеску було працевлаштовано 471 
безробітний, з яких 112 осіб з числа громадян, які належать до недостатньо 
конкурентоспроможних на ринку праці та 359 осіб, які  працевлаштовані до 
суб’єктами малого підприємництва в пріоритетних видах економічної 
діяльності. 

Однією з активних форм роботи служби зайнятості з роботодавцями є 
компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування на 
умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа 
внутрішньо переміщених осіб. За 2020 рік в Запорізькій області з 
компенсацією роботодавцю витрат на оплату праці було працевлаштовано 6 
осіб. 

Також протягом звітного періоду було проведено 161 семінар з 
орієнтації на підприємництво, в яких взяли участь майже                                   
1,7 тис. осіб. Безробітні мали змогу ознайомитись з матеріалами щодо 
законодавчої бази з питань підприємництва, прикладами бізнес-ідей та бізнес-
планів. Особам, бажаючим започаткувати власну справу, надавались 
індивідуальні консультації. 

Відповідно до чинного законодавства, скористатись своїм правом 
пройти професійне навчання при сприянні служби зайнятості можуть не 
тільки зареєстровані безробітні, для яких відсутня підходяща робота, а також і 
інші категорії осіб. Оплата ваучерів здійснюється Фондом 
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 
безробіття в межах видатків, передбачених на цю мету у бюджеті Фонду на 
відповідний рік. На підставі ваучера здійснюється: перепідготовка за 
робітничою професією; підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня 
магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою 
спеціальністю; підготовка на наступному рівні освіти; спеціалізація та 
підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями згідно з 
пріоритетними видами економічної діяльності. Так, протягом 2020 року 
видано 24 ваучери за професіями: «Електрогазозварник», «Кухар», 
«Кондитер», «Водій навантажувача», «Тракторист», «Електромонтер з 
ремонту та обслуговування електроустаткування». 
             Для попередження ризиків довготривалого безробіття в центрах 

зайнятості запроваджено та здійснюється профілювання безробітних та 

соціальний супровід під час та після працевлаштування за підходом кейс-

менеджменту. Протягом 2020 року за оперативними даними пройшли 

первинне профілювання 50446 осіб, у т.ч. 38670 зареєстрованих безробітних. 
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1.2.  Розвиток промислового виробництва, зниження 

імпортозалежності економіки, зокрема: 

 

1.2.1.  Сприяти створенню законодавчих основ формування і 

реалізації промислової політики, в тому числі затвердженню 

Стратегії розвитку промислового комплексу України. 

Виконується частково 

Стратегія розвитку промислового комплексу України, що розроблялася 

Мінекономіки, не розглядалась на засіданні Уряду. Пропозиції СПО об’єднань 

профспілок до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 

2025 року» щодо забезпечення кадрами промисловості були надані 

Мінекономрозвитку у липні 2019 року. На даний час проект розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку промислового 

комплексу України на період до 2030 року» передано від Мінекономіки до 

Мінстратегпрому. 

За інформацією Профспілки працівників авіабудування та 

машинобудування України розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

08.07.2020 № 851-р схвалено зміни до Стратегії відродження вітчизняного 

авіабудування на період до 2030 р. та Плану заходів щодо її реалізації. 

Концепція Державної цільової науково-технічної програми розвитку 

авіаційної промисловості на 2021-2030 рр. схвалена розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 11.11.2020 № 1412-р. Сама Державна програма,  

розробником якої є Мінстратегпром, подана до Секретаріату Кабінету 

Міністрів України. Ця Програма є вкрай важливою для держави, оскільки 

сприятиме відновленню прибуткового повномасштабного серійного 

виробництва літаків, освоєнню виробництва вертольотів та авіаційних 

двигунів, зростанню обсягів збуту продукції авіабудування і відповідних 

надходжень до бюджетів, забезпеченню потреб державних замовників у 

авіаційній техніці спеціального та загального призначення. Також це посилить 

експортний потенціал України. 

За інформацією Київської міськпрофради зазначені положення 

передбачені в Комплексній міській цільовій програмі сприяння розвитку 

підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.11.2019 № 59\7632. 

За інформацією Об’єднання профспілок Харківської області 

профспілкові організації разом з трудовими колективами вживали заходів 
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щодо нарощування випуску промислової продукції. На засіданнях профкомів 

підприємств розглядалися питання фінансово-економічного стану, загрузки та 

можливості збільшення обсягів виробництва. 

Вагомий внесок у збільшення обсягів виробництва внесли трудові 

колективи ВАТ «Турбоатом», ДП завод «Електроважмаш», ПАТ «Завод 

«Південкабель», ПАТ «ХМЗ «Світло шахтаря», ДП ХМЗ «ФЕД», ДП «Завод 

ім. Малишева», ДП «Харківський бронетанковий завод», ДП «Ізюмський 

приладобудівний завод», ДНВП «Об’єднання Комунар», ДП «Вовчанський 

агрегатний завод»  та інші. 

За інформацією Федерації профспілкових організацій Чернігівської 

області у січні-березні 2021 р. порівняно із січнемберезнем 2020 р. індекс 

промислової продукції становив 92,2%. У добувній промисловості і 

розробленні кар’єрів обсяг промислового виробництва склав 84,6%, у 

переробній промисловості – 94,4%. На підприємствах із виробництва харчових 

продуктів, напоїв і тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 

92,6%.У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі 

шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 78,1%,у 

виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній 

діяльності – 107,3%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції –

77,7%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції – 107,4%, у металургійному виробництві, виробництві 

готових металевих виробів, крім машин і устаткування, –90,1%, у 

машинобудуванні – 101,9%.У постачанні електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 98%. 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні-березні 2021 р.,за 

розрахунками, становив 94,5% до січня-березня 2020 р., у т.ч. в підприємствах 

– 97,8%, господарствах населення – 90,1%. 3За розрахунками, на 1 квітня 

2021р. загальна кількість великої рогатої худоби була 152,9 тис. голів (на 

10,7% менше 1 квітня 2020р.),у т.ч. корів – 81,4 тис. (на 7,2% менше); свиней – 

201,1 тис. (на 2,3%більше), овець і кіз – 28,2 тис. (на 21,7% менше), птиці всіх 

видів –2990,1 тис. голів (на 3,7% менше). У господарствах населення 

утримувалося 37,9% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 

50,9%; 31,4% – свиней, 95,4% – овець і кіз та 92,9% – птиці свійської. 



 

13 

 

Господарствами всіх категорій у січні-березні 2021р. реалізовані на забій 12,8 

тис. т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 2,3% менше, ніж у 

січні-березні 2020р., вироблені 94,4 тис. т молока (на 8% менше) та 56,9 млн. 

шт. яєць (на 2,1% менше). Питома вага господарств населення в загальному 

виробництві м’яса становила 44,5%, молока – 37,4%. На 1 квітня 2021 р. в 

підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, та підприємствах, що 

займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 980,8 тис. т 

зерна (на 2,2% менше проти 1 квітня 2020р.), у т.ч. 812,1 тис. т кукурудзи, 75,1 

тис. т пшениці, 35,3 тис. т жита, 29,6 тис. т ячменю. Насіння соняшнику 

зберігалося 5,7 тис. т (на 30,1% менше, ніж рік тому). 

У січні-березні 2021 р. підприємствами області вироблено будівельної 

продукції на суму 344,1 млн. грн. Індекс будівельної продукції в січні-березні 

2021 р. порівняно із січнем-березнем 2020 р. становив 90,5%. 

За інформацією Федерації профспілок Кіровоградської області 

потребує прискорення прийняття Верховною Радою України у 2-му читанні 

законопроекту, реєстр. № 3739.  

1.2.2.  Включати під час розроблення, внесення змін до стратегій 

розвитку відповідних галузей питання щодо впливу на ринок 

праці. 

Виконується частково 

Стратегії розвитку окремих галузей промисловості на розгляд СПО 

об’єднань профспілок протягом 2020-2021 років не надходило.  

Пропозиції СПО об’єднань профспілок до проекту розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку промислового 

комплексу України на період до 2025 року» щодо забезпечення кадрами 

промисловості були надані Мінекономрозвитку у липні 2019 року. 

1.2.3.  Спільно ініціювати та забезпечити впровадження 

механізмів державної підтримки залучення інвестицій шляхом 

розширення можливостей доступу суб’єктів господарювання до 

фінансово-кредитних ресурсів та об’єктів інфраструктури, 

підвищення ступеня локалізації виробництва 

конкурентоспроможної продукції на території України. 

Виконується 

Податковим кодексом, починаючи з 2018 року, передбачено 

можливість відстрочки сплати ПДВ на 24 місяці при ввезенні 

високотехнологічного обладнання на митну територію України. 

1.2.4.  Сприяти розвитку індустріальних парків. Виконується 

Представники ФПУ беруть участь у складі постійно діючої 

міжвідомчої комісії з підготовки рекомендацій щодо включення 

індустріальних (промислових) парків до Реєстру індустріальних 
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(промислових) парків. Станом на 05.07.2021 до Реєстру індустріальних 

(промислових) парків включено 49 індустріальних парків, у 25 із них 

визначено керуючі компанії, а у 8 залучені учасники. Важливою особливістю 

Закону України «Про індустріальні парки» є те, що передбачена ним 

фінансова державна підтримка спрямована, насамперед, на облаштування 

індустріальних парків, включених до Реєстру, а не на державну допомогу 

провадження господарської діяльності в їх межах. Адже, створення 

індустріальних парків дає суттєві переваги як громадам, де ініційовано їх 

створення, так і потенційним учасникам парків. У той же час, це нові робочі 

місця, за рахунок яких бюджети отримають збільшення надходжень з 

відповідних податків. 

Крім того, наказом Мінекономіки від 05.05.2021 № 911 утворено 

міжвідомчу робочу групу з питань впровадження політики розвитку еко-

індустріальних парків, до якої увійшли представники центральних органів 

виконавчої влади, бізнес асоціацій та профспілок. На даний час 

опрацьовується проект Дорожньої карти дій розроблення та впровадження 

політики розвитку еко-індустріальних парків. 

За інформацією Об’єднання профспілок Харківської області з метою 

підготовки переліку потенційних об’єктів інвестування, які можуть бути 

запропоновані на розгляд інвесторам, в тому числі для створення індустріальних 

парків, в області сформовано базу вільних земельних ділянок типу «Greenfield» та 

виробничих площ типу «Brownfield». База налічує 70 земельних ділянок загальною 

площею 632,4 га (типу «Greenfield») та 25 вільних виробничих площ (типу 

«Brownfield») загальною площею 110,9 га, які можуть бути використані під час 

реалізації інвестиційних проектів.  

Аналіз актуальності вищенаведених об’єктів проводиться на постійній основі 

спільно з органами місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування 

Харківської області. 

             Державним науково-виробничим підприємством «Об’єднання 

Комунар» розроблено та запроваджується проєкт «Створення індустріального 

парку «Комунар» кошторисною вартістю 12 млн. дол. США. Також 

продовжується реалізація проекту створення індустріального парку 

«Малинівка-Еко» на території Малинівської громади Чугуївського району 
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Харківської області. 

1.2.5.  Удосконалити механізми виконання програм державної 

підтримки придбання сільгоспвиробниками вітчизняної 

сільськогосподарської техніки. 

Виконується 

Протягом 2020-2021 років профспілки брали активну участь в 

удосконаленні механізмів надання сільгоспвиробникам часткової компенсації 

вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного 

виробництва. 

За останні п’ять років програма «Часткова компенсація вартості 

сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» 

показала високу ефективність, результативність та гарний прогрес. У т.ч. з 

точки зору наповнення внутрішнього ринку якісним сільськогосподарським 

обладнанням. Кошти за техніку та обладнання, придбане українськими 

аграріями з грудня 2020 року по березень 2021, виплачено в повному обсязі, а 

саме на загальну суму 189,4 млн. грн. Компенсацію отримали 1833 суб’єкти 

господарської діяльності за придбання 2846 одиниць сільськогосподарської 

техніки. Кількість підприємств сільськогосподарського машинобудування, 

приймаючих участь у програмі часткової компенсації, збільшилась до 210. 

За інформацією Профспілки працівників автомобільного та 

сільськогосподарського машинобудування України  робота у цьому напрямку 

проводилася. Було розроблено проект Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування 

для агропромислового комплексу» щодо стимулювання створення робочих 

місць у галузі» від 07.07.2020 № 3804, який передбачає встановлення рівня 

локалізації у 55%, рівня підтримки для с/г підприємств з 25 % до 30 % на 

компенсацію техніки (для фермерських господарств до 40 %). Крім того, 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 03.03.2020 № 195 «Про 

внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та 

обладнання вітчизняного виробництва». 

За інформацією Профспілки працівників агропромислового комплексу 

України за бюджетною програмою «Фінансова підтримка 

сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості с/г 

техніки та обладнання вітчизняного виробництва» аграріям у 2020 році 

компенсовано 1,46 млрд. грн. На отримання коштів подано 4902 заявок, за  
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якими придбано 9708 одиниць сільгосптехніки та обладнання на суму 2,8 

млрд. грн. До переліку техніки та обладнання додано 1175 нових найменувань, 

тепер їх налічується 13719 від 183 заводів-виробників. 

За інформацією Федерації профспілок Кіровоградської області 

підрозділами ОДА з залученням галузевих організацій профспілок 

проводяться консультації щодо удосконалення механізмів використання 

коштів державної підтримки сільського господарства. 

1.2.6.  Опрацювати механізми запровадження часткової 

компенсації вартості техніки та обладнання вітчизняного 

виробництва для будівництва доріг і часткової компенсації 

відсотків за кредитами на їх придбання. 

Виконується 

Профспілки брали участь в опрацюванні механізмів запровадження 

часткової компенсації вартості техніки та обладнання вітчизняного 

виробництва для будівництва доріг і часткової компенсації відсотків за 

кредитами на їх придбання, розроблених Федерацією роботодавців України, у 

рамках роботи Національного комітету з промислового розвитку. 

1.2.7.  Сприяти наданню державної допомоги, спрямованої на 

розвиток регіонів та реалізацію інвестиційних та інноваційних 

проектів. 

Виконується 

За інформацією Федерації профспілок Кіровоградської області 

забезпечено організаційні заходи щодо роботи обласної комісії з оцінки та 

проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та 

проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – ДФРР). 

Голова ФПО Баланенко М.О. є членом вказаної комісії, що дає 

можливість враховувати пропозиції профспілок при конкурсному відборі 

проектів, що можуть реалізовуватись у 2021 році за рахунок коштів ДФРР.  

До переліку проектів увійшли 10 об’єктів з обсягом фінансування у 

сумі 79,8 млн. грн. Станом на 01 липня 2021 року за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку профінансовано 31 млн. грн., з них 

освоєно 21,4 млн. грн. (69% від профінансованого обсягу). 
За інформацією Запорізької обласної ради профспілок на реалізацію 

найважливіших інвестиційних проектів регіону з початку 2020 року 
спрямовано кошти: 

державного фонду регіонального розвитку області (розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 № 543-р, зі змінами), затверджено 
17 проектів на загальну суму 157,8 млн. грн. (надійшло - 133,6 млн. грн.,); 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування 
заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на 
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території зони спостереження області (постанова КМУ від 03.03.2020 № 173), 
затверджено субвенцію у розмірі 22,9 млн. грн., у т.ч. обласному бюджету – 
6,5 млн. грн. – частка субвенції, що розподілена обласному бюджету. 
Наказами Міненерго України від 30.09.2020 № 625, 626 затверджено по 
області до фінансування 40 заходів на загальну суму 22,8 млн. грн. ( надійшло 
22,9 млн грн); 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 891-р, зі 
змінами), затверджено 46 проектів (заходів) на загальну суму 60,3 млн. грн., 
крім того 9,2 млн. грн. – залишки субвенції попередніх років (надійшло 45,2 
млн. грн.). 

На онлайн-засіданні Регіональної ради підприємців Запорізької області 
(10.12.2020), що проходило у форматі Zoom, підприємці області ознайомлені з 
новими Закони України, якими передбачена підтримка бізнесу на період 
карантину, зокрема щодо: соціальної підтримки громадян і бізнесу в умовах 
карантину; податкових стимулів для громадян, малого й середнього бізнесу на 
період карантину; відтермінування обов’язкового застосування РРО (ПРРО) 
для фізичних осіб-підприємців. 

Протягом 2020 року на ПАТ «Запоріжсталь» оновлено крановий парк 
(на комбінат надійшло 2 залізничних крана вантажопідйомністю 25 і 80 тонн). 
Інвестиції в придбання вантажопідйомної техніки склали близько 62 млн. грн. 
Проведено капітальний ремонт доменної печі № 5. Сума інвестицій склала 
близько 75 млн грн; продовжено екологічну модернізацію виробництва. 
Розпочато будівництво додаткових аспірацій на хвостових частинах 
агломашин, інвестиції склали 235 млн. грн. 

На ПрАТ «Запоріжкокс»: введено у дослідно-промислову експлуатацію 
нову міні-градірню для охолодження технічної води цеху смолоперегінного 
виробництва. Інвестиції в модернізацію склали 11 млн. грн.; завершено 
капітальний ремонт і введено в експлуатацію вагоноперекидач для 
вивантаження вугілля з залізничних вагонів, підвищив надійність і ритмічність 
його роботи. Інвестиції в оновлення агрегату склали 56,2 млн. грн. 

На ПрАТ «Запоріжвогнетрив» розпочато монтаж газоочисного 
устаткування рукавних фільтрів з імпульсною регенерацією на ділянці 
виробництва шамотних виробів алюмосилікатного цеху. Інвестиції 
підприємства в установку нових газоочисних систем складуть 12 млн. грн. 

На АТ «Мотор Січ» на технічне переозброєння виробництва, 
впровадження нових технологій, підготовку виробництва нових видів виробів 
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витрачено 454 млн. грн., на інвестиційну діяльність зі створення, освоєння та 
підготовки виробництва нових виробів – 167,8 млн. грн., у т.ч. авіаційної 
техніки – 164,9 млн. грн. та наземної – 2,9 млн. грн. 

На ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» продовжуються 
роботи з впровадження «Стратегічної програми розвитку і технічної 
модернізації виробництва ТОВ «ЗТМК». На інвестиційну діяльність 
підприємством витрачено 23,2 млн. грн. 
Рішенням Запорізької обласної ради від 14.03.2019 № 35 затверджена 

Програма розвитку міжнародного співробітництва, євроінтеграційних 

процесів та формування позитивного іміджу Запорізької області на 2019-2021 

роки. 

1.2.8.  Сприяти забезпеченню рівних конкурентних умов 

господарювання приватних і державних підприємств, у тому 

числі в оборонно-промисловому комплексі. 

Виконується 

За інформацією Федерації профспілок Кіровоградської області 

аналогічна норма внесена до Територіальної угоди на 2020-2021 рік, на 

виконання якої для забезпечення рівних конкурентних умов для суб’єктів 

господарювання (приватних і державних підприємств) облдержадміністрація 

проводить відповідну роботу щодо підвищення рівня інформаційної 

обізнаності суб’єктів господарювання, зокрема, з пріоритетними для регіону 

напрямами соціально-економічного розвитку, бізнес-діяльності, організаціями, 

які надають підтримку у відкритті власної справи, можливістю навчання 

основам підприємництва тощо. 

За інформацією Профспілки працівників агропромислового комплексу 

України прийнято у першому читанні та готується до 2-го читання 

законопроект № 4046 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

стимулювання діяльності фермерських господарств». Цей законопроект 

розроблено з метою підтримки розвитку діяльності фермерських господарств. 

Зокрема, йдеться про стимулювання підприємництва серед сільської молоді, 

збільшення кількості зайнятого сільського населення та рівноправному 

доступу усіх фермерських господарств до програм державної підтримки. 

За інформацією Миколаївської обласної ради профспілок недосконалість 

умов господарювання державних підприємств оборонно-промислового 

комплексу залишається однією з причин систематичного утворення і 

нарощування заборгованості із заробітної плати. Так, протягом І півріччя 2021 

року заборгованість із заробітної плати виникала на підприємствах: ДПВТП (у 
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цей період найменшою була на 01.01.2021 – 1481,2 тис. грн., найбільшою на 

01.05.2021 – 3464,4 тис. грн), ДП «Миколаївський бронетанковий завод» (на 

01.04.2021 – 2226,1 тис. грн), ДП «Миколаївський суднобудівний завод» (на 

01.03.2021 – 1580,1 тис. грн., на 01.05.2021 – 3159,4 тис. грн.). Серед причин 

утворення заборгованості – несвоєчасне проведення тендерів Міноборони для 

укладання договорів на проведення робіт, несвоєчасність розрахунків 

Міноборони за виконані замовлення.  

1.2.9.  Сприяти детінізації підприємницької діяльності для 

створення рівних конкурентних умов, зокрема на ринках 

лікарських засобів, алкоголю, тютюну, надрокористування, у 

транспортній сфері. 

Інформацію надає Урядова сторона та Сторона роботодавців. 

1.2.10.  Опрацювати під час підготовки проекту закону про 

Державний бюджет України на відповідний рік зобов’язання, 

визначені в Угоді, але такі, що вимагають фінансування з 

державного бюджету, в межах балансу його показників. 

        Виконується частково 

Пропозиції до проекту ДБУ-2020, спрямовані на реалізацію в т.ч. і 

зобов’язань, визначених у Генугоді, були своєчасно направлені СПО 

об’єднань профспілок у серпні та повторно у вересні 2019 року до КМУ, 

ЦОВВ, а також обговорені під час робочих нарад в Міністерстві фінансів 

України 12.09.2019 та 08.10.2019. 

Профспілкові пропозиції до проекту ДБУ-2021 були 24.07.2020 

направлені СПО об’єднань профспілок до Мінфіну, Мінсоцполітики, 

Мінекономрозвитку, НТСЕР та СПО сторони роботодавців на національному 

рівні, а також обговорені під час зустрічі представників Мінфіну, 

Мінсоцполітики і Мінекономіки з профспілками та роботодавцями в 

Міністерстві фінансів України 08.09.2020. 

Пропозиції профспілок до проєкту Бюджетної декларації України на 

2022-2024 роки були 28.04.2021 направлені СПО об’єднань профспілок до 

КМУ, Мінфіну, Мінсоцполітики, Мінекономіки, НТСЕР та СПО сторони 

роботодавців на національному рівні та повторно 21.05.2021 до КМУ. 

Листом № 08030-14-3/15477 від 18.05.2021 Мінфін повідомив  СПО ОП 

про не підтримку профспілкових пропозицій (у т.ч. спрямованих на реалізацію 

норм Генугоди та чинного законодавства). 

У внесеному Урядом до Верховної Ради України проекті Бюджетної 

декларації України на 2022-2024 роки не враховано низку положень Генугоди, 

зокрема щодо: 
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- встановлення співвідношення мінімальної заробітної плати до 

середньомісячної заробітної плати на кінець року на рівні 50% - зазначене 

співвідношення знижується з 47,7% у 2021 році до 40,2% у 2024 році. 

- скорочення розриву між розмірами посадового окладу працівника І 

тарифного розряду ЄТС та фактичним розміром прожиткового мінімум для 

працездатних осіб, який зростатиме з 2631 грн. у січні 2021 році  до 3045 грн. 

у січні 2024 році 

- зростання середньої заробітної плати принаймні до 50% середнього 

рівня оплати праці чотирьох країн Східної Європи, в яких найбільше 

використовується праця українців (Польща, Угорщина, Чехія, Литва) - 

сьогодні цей показник має становити близько 665 євро, Уряд планує близько 

560 євро у 2024 році. 

Профспілкові пропозиції до проекту ДБУ-2022 були 30.07.2021 

направлені СПО об’єднань профспілок до Мінфіну, Мінсоцполітики, 

Мінекономіки, НТСЕР та СПО сторони роботодавців на національному рівні. 

       За інформацією Профспілки трудящих металургійної і 

гірничодобувної промисловості України внаслідок тривалого значного 

недофінансування з боку держави Державного підприємства «Дирекція 

Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд» це 

підприємство на сьогодні перебуває в кризовому стані, порушено справу про 

банкрутство (санація).  
За інформацією Профспілки працівників авіабудування та 

машинобудування України, профспілка надала свої пропозиції до проектів 

закону про Державний бюджет України на 2020 рік, 2021 рік через Федерацію 

профспілок України. 

1.2.11.  Вживати у разі економічної доцільності заходи з митно-

тарифного регулювання з метою підтримки інтересів 

національних виробників. 

Виконується 

Відповідно до Податкового кодексу України, Митного кодексу України 

та Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості» 46 

підприємств авіабудування до 1 січня 2025 року отримали податкові пільги, а 

саме: звільнення від оподаткування прибутку підприємства; сплати податку на 

додану вартість; сплати земельного податку; сплати ввізного мита під час 

ввезення на митну територію України товарів для виробництва, ремонту, 

переобладнання, модифікації, технічного обслуговування авіаційної техніки та 
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авіаційних двигунів. 

1.2.12.  Запроваджувати заходи щодо підтримки суб’єктів 

господарювання за рахунок державних чи місцевих ресурсів з 

урахуванням Закону України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання». 

Виконується 

За інформацією Федерації профспілок Кіровоградської області в 

області реалізується розроблена за участі профспілок регіональна програма 

розвитку малого та середнього підприємництва у Кіровоградській області на 

2019-2021 роки (рішення обласної ради від 11 грудня 2018 року №594). В 

рамках цієї програми за рахунок коштів обласного бюджету, інших місцевих 

бюджетів та зворотних коштів регіонального фонду підтримки 

підприємництва надається фінансова підтримка суб’єктам господарювання на 

реалізацію бізнес-проектів за пріоритетними напрямами соціально-

економічного розвитку регіону на конкурсних засадах та за умови створення 

нових робочих місць. На фінансову підтримку малого та середнього 

підприємництва у місцевих бюджетах передбачаються цільові кошти. 

1.3. Збалансований вплив держави на умови провадження 

підприємницької діяльності з урахуванням міжнародних 

зобов’язань України, зокрема: 

 

1.3.1.  Сприяти спрощенню та скороченню кількості 

адміністративних процедур виходу на ринки товарів, робіт, 

послуг. 

Інформацію надає Урядова сторона та Сторона роботодавців. 

1.3.2.  Продовжувати роботу з лібералізації процедур здійснення 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. 

Інформацію надає Урядова сторона та Сторона роботодавців. 

1.3.3.  Опрацювати питання законодавчого запровадження 

механізму відшкодування матеріальної шкоди та шкоди діловій 

репутації суб’єктам господарювання, завданої незаконними 

діями або внаслідок бездіяльності посадових осіб 

контролюючих органів, правоохоронних органів, органів 

досудового слідства та прокуратури. 

Інформацію надає Урядова сторона та Сторона роботодавців. 

1.3.4.  Сприяти запровадженню на законодавчому рівні 

інституту саморегулювання. 

Інформацію надає Урядова сторона та Сторона роботодавців. 

1.3.5.  Здійснення заходів для скорочення видів господарської 

діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрощення 

ліцензійних процедур. 

Інформацію надає Урядова сторона та Сторона роботодавців. 

1.3.6.  Забезпечити розширення сфери застосування Виконується 
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декларативного принципу та скорочення кількості документів 

дозвільного характеру. 

За інформацією Профспілки працівників агропромислового комплексу 

України опрацьовано проект Закону України «Про внесення змін до 

законодавчих актів України щодо дозвільної системи у сфері господарської 

діяльності та спрощення доступу на ринки», яким буде внесено зміни до 

Водного кодексу України, законів України «Про охорону праці» та «Про 

карантин рослин». 

1.3.7.  Сприяти реалізації державної політики у сфері розвитку 

економічної конкуренції та обмеження монополізму. 

Виконується 

За інформацією Федерації профспілок Кіровоградської області в 

області здійснюється контроль за забезпеченням дотримання законодавства з 

питань конкурентного середовища. 

1.3.8.  Підтримувати впровадження практики прозорого 

ухвалення довгострокових інвестиційних планів державних 

компаній та природних монополій. 

Інформацію надає Урядова сторона та Сторона роботодавців. 

1.3.9.  Сприяти забезпеченню прозорого формування тарифів на 

енергоносії, залізничні вантажні перевезення. 

Виконується 

Профспілки постійно приділяли увагу питанням формування тарифів у 

сфері енергетики та залізничних перевезень. 

Відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» у 2019 

році в Україні здійснено анбандлінг НАК «Нафтогаз України», зокрема, 

утворений незалежний суб’єкт господарювання ТОВ «Оператор ГТС 

України», який запрацював з 1 січня 2020 року. 29 листопада 2019 року 

НКРЕКП оприлюднило проект постанови щодо встановлення тарифів для 

ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного 

газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020 – 2024 роки, 

у якому пропонувалось збільшити тарифи для внутрішніх точок входу в 4,4 

рази та точок виходу в 1,9 рази. У проєкті було враховано сценарій щодо 

нульових обсягів прогнозованого транзиту природного газу територією 

України до країн Європи. Фахівці апарату ФПУ наполегливо обстоювали 

позицію профспілок щодо неправомірності таких дій та необхідності 

встановлення тарифів за сценарієм, що передбачав би транспортування 

природного газу до країн Європи у обсязі 60 млрд. м3. В результаті були 

затверджені тарифи нижчі від запропонованих для точок входу у 3,4 рази та 

точок виходу у 2,4 рази. Це дозволить промисловим підприємствам знизити 

витрати на купівлю послуг з транспортування природного газу та бути 
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конкурентоздатними на зовнішніх ринках. 

1 липня 2019 року відповідно до Закону України «Про ринок 

електричної енергії» на всій території України запроваджена нова модель 

лібералізованого повномасштабного ринку електричної енергії (на сегментах 

ринку: двосторонніх договорів, ринку на добу наперед, внутрішньодобового 

ринку, балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг). Наразі торги 

електроенергією ведуться на платформах оператора системи передачі ДП 

«НЕК «Укренерго» та Оператора ринку. 

Зважаючи  на численні  звернення, у  т.ч. звернення  ФПУ, 28.12.2020 

Уряд схвалив постанову № 1325 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 5 червня 2019 року № 483», якою, зокрема, було 

подовжено строк дії Положення про покладення спеціальних обов’язків на 

учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних 

інтересів  у  процесі  функціонування   ринку  електричної  енергії  (ПСО) та 

встановлено єдину фіксовану ціну на електричну енергію для побутових 

споживачів – 1,68 грн/кВт год., збережено і залишено без змін коефіцієнти 

дво- та тризонного обліку електричної енергії. Тому у разі встановлення, до 

прикладу, двозонного обліку електричної енергії, її ціна у нічний час буде на 

50% меншою.  

Постановою від 18 січня 2021 року № 25 Уряд установив, що з 1 лютого 

2021 р. на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 р., буде 

діяти гранична ціна на природний газ за договорами постачання між 

побутовими споживачами та постачальниками, у тому числі постачальником 

«останньої надії», на рівні 6 гривень 99 копійок за 1 куб. метр (з урахуванням 

ПДВ та плати за транспортування магістральними газопроводами до 

внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи). 

Цією ж постановою Уряд доповнив Перелік товарів, що мають істотну 

соціальну значущість, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 22 квітня 2020 р. № 341, включивши до нього природний газ. 

11.08.2021 Кабінетом Міністрів України було ухвалено постанову 

№859, якою затверджено нову редакцію ПСО та встановлено фіксовані ціни на 

електричну енергію для побутових споживачів з 1 жовтня 2021 р. по 30 квітня 

2022р. включно. Зокрема з 1 жовтня для населення, що споживає 
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електроенергію менше 250 кВт∙год на місяць, тариф знизиться на 14% – до 

1,44 грн. Одночасно компанія «Нафтогаз України» зафіксувала на весь 

опалювальний сезон ціну на газ у тарифному плані «Комфортний Сезон» на 

рівні – 7,96 грн/куб. м із ПДВ без вартості розподілу (доставки).  

Фахівці апарату ФПУ постійно беруть участь та висловлюють 

позицію профспілок на засіданнях НКРЕКП, на яких розглядаються 

питання встановлення тарифів для НЕК «Укренерго» на передачу 

електроенергії та послуги диспетчерського управління, для постачальників 

універсальних послуг, для обленерго на послуги з розподілу електричної 

енергії. 

За інформацією Профспілки залізничників і транспортних 

будівельників України запровадженню змін до тарифів на перевезення 

залізничним транспортом, запропонованих Укрзалізницею та 

Мінінфраструктури, передує обов’язкова процедура погодження з 

Профспілкою залізничників і транспортних будівельників України та СПО 

об’єднань профспілок України. 

За інформацією Профспілки працівників вугільної промисловості 

України з метою забезпечення прозорого формування тарифів на залізничні 

вантажні перевезення та потреб вугільно-видобувних підприємств галузі 

вантажними вагонами профспілкою були направлені відповідні пропозиції до 

центральних органів виконавчої влади та Прем’єр-міністра України. 

За інформацією Федерації профспілок Кіровоградської області  її 

фахівці постійно беруть участь в обговоренні проектів тарифів на комунальні 

послуги, які затверджуються органами місцевого самоврядування. 

Кабінет Міністрів України зобов’язується:  

1.4.  Підтримувати експорт товарів, робіт, послуг 

вітчизняних підприємств, зокрема: 

За даними Держстату у І півріччі 2021 р. експорт товарів становив 

29924,0 млн. дол. США, або 130,7 % порівняно із І півріччям 2020 р., імпорт – 

31250,6 млн. дол., або 128,0 %.  

Негативне сальдо склало 1326,6 млн. дол. (у І півріччі 2020 р. також 

негативне – 1519,4 млн. дол.).  

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,96 (у І півріччі 

2020 р. – 0,94). 

         Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 227 країн 
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світу. 

1.4.1.  Сприяти доступу вітчизняних виробників до іноземних 

ринків, у тому числі державних закупівель. 

Виконується 

За інформацією Профспілки працівників агропромислового комплексу 

України Урядом активно проводяться реформи в галузі технічного 

регулювання, публічних закупівель, санітарних та фітосанітарних заходів, 

вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів. За 

інформацією Мінекономіки, на сьогодні право експорту своєї продукції до 

Європейського Союзу мають вже 362 українські підприємства, які виробляють 

продукцію тваринного походження і до якої висуваються найсуворіші вимоги 

з боку ЄС. 

1.4.2.  Сприяти захисту економічних інтересів вітчизняних 

експортерів на зовнішньому ринку. 

Виконується 

За інформацією Запорізької обласної ради профспілок управлінням 

зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації 

постійно надаються роз’яснення щодо розширення переліку товарів 

походженням з Російської Федерації, які заборонені до ввезення в Україну, 

про ембарго та спеціальне мито на російські товари, а також щодо тарифних та 

нетарифних обмежень на експорт продукції до Євросоюзу. 

У зв’язку з введенням в дію Закону України «Про валюту та валютні 

операції» запорізьким підприємствам надані роз’яснення щодо застосування 

спеціальних санкцій. Також підприємства поінформовані щодо вимог для 

ввезення тварин та продуктів тваринного походження до Туреччини. 

1.4.3.  Залучати  представників Сторони роботодавців до 

розроблення нових угод про зони вільної торгівлі та перегляду 

чинних угод. 

Інформацію надає Урядова сторона та Сторона роботодавців. 

1.4.4.  Сприяти залученню вітчизняних виробників до 

міжнародних ланцюгів виробництва товарів, розвитку 

кооперації з підприємствами держав – членів ЄС. 

Інформацію надає Урядова сторона та Сторона роботодавців. 

1.4.5.  Ініціювати удосконалення законодавства з питань 

регулювання створення та функціонування вільних митних зон 

промислового типу. 

Інформацію надає Урядова сторона. 

У сфері зайнятості населення 

Сторони домовилися:  

1.5.  Сприяти зайнятості населення, зокрема:  
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1.5.1.  Забезпечувати реалізацію державної політики з метою 

створення умов для запобігання масовій трудовій міграції 

вітчизняних працівників за кордон, у тому числі за рахунок 

сприяння створенню в Україні конкурентоспроможних робочих 

місць. 

Виконується 

Представники ФПУ взяли участь у Першому національному форумі з 

питань міграції та протидії торгівлі людьми, де, зокрема, були обговорені 

питання актуалізації законодавства з метою створення умов для реалізації 

потенціалу мігрантів та проблемні питання соціально-економічної інтеграції в 

Україні. 

Урядом прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 

24.12.2019 № 1396-р «Про затвердження Основних напрямів реалізації 

державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення 

нових робочих місць на період до 2022 року». Одним з напрямів документу є 

Забезпечення реалізації ефективної державної політики у сфері трудової 

міграції. 

Організовано та проведено міжнародну науково-практичну конференцію 

з питань трудової міграції та регіональних ринків праці (10-12 березня 2020 

р.). Організаторами заходу виступили Міжнародна організація праці, 

Об'єднання профспілок Львівщини та Федерація профспілок України. Захід 

відбувся за підтримки проекту МОП «Інклюзивний ринок праці для створення 

робочих місць в Україні». 

Запровадження у світі обмежувальних заходів для попередження 

розповсюдження коронавірусної хвороби Covid-19 у звітному періоді 

загальмувало процес масової трудової міграції вітчизняних працівників. 

Водночас, у цей період зросла кількість безробітних при одночасному 

зменшенні кількості вакансій. 

За інформацією Профспілки працівників охорони здоров’я України в 

країні не забезпечуються достойні умови праці та рівень заробітної плати  

медичним працівникам. Через погані робочі умови працівників охорони 

здоров’я, які беруть участь у реагуванні на COVID-19, загострилася проблема 

дефіциту персоналу (через хвороби і звільнення). Тільки за перший квартал 

2021 року в галузі охорони здоров’я було звільнено майже 39 тис. медичних 

працівників або 5,4% до середньооблікової кількості штатних працівників,  

значна кількість з яких вимушена шукати роботу за кордоном.  

Разом з тим, за інформацією Міністерства охорони здоров’я України має 

місце значний дефіцит в лікарях сімейної медицини (первинного контакту), 
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лікарях-лаборантах, рентгенологах, фахівцях променевої діагностики тощо. 

Зараз також є додаткова потреба у лікарях-епідеміологах, інфекціоністах, 

лікарях інтенсивної терапії. 

За інформацією Профспілки трудящих металургійної і 

гірничодобувної промисловості України середньооблікова чисельність 

штатних працівників, зайнятих у добуванні металевих руд, в першому півріччі 

2021 року склала 62872 осіб або 104,5% від аналогічного показника 2020 року, 

у виробництві коксу та коксової продукції  - 7056 осіб (105,5%). 

Середньооблікова чисельність штатних працівників, зайнятих в 

металургійному виробництві, склала 111286 осіб (90,1 % порівняно з 

аналогічним періодом минулого року), в тому числі: 

- на виробництві чавуну, сталі та феросплавів  -  83299 осіб (93,1% проти 

аналогічного періоду минулого року); 

- на виробництві труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі  - 8920 

осіб (66,3 %); 

- на виробництві іншої продукції первинного оброблення сталі - 5982 

осіб (117,9 %);  

- на виробництві дорогоцінних та інших кольорових металів  - 9490 осіб 

(88,2%); 

- на ливарному виробництві  - 3595 осіб (76,2 %). 

Зміна чисельності працюючих на підприємствах обумовлена її 

оптимізацією, передачею на аутсорсинг функцій допоміжних служб на 

окремих металургійних заводах, добровільним звільненням працівників, які 

досягли пенсійного віку. Поряд з цим, у зв’язку з невдоволеністю працівників 

на деяких підприємствах ГМК рівнем заробітної плати відбувається певний 

відтік робочої сили на підприємства європейських країн, де рівень заробітної 

плати значно вищий.  

Подальше збереження цих негативних тенденцій  у  другому півріччі 

2021 року загрожує економічній стабільності та національній безпеці України. 

Зокрема, це може виразитися у втраті робочих місць, зниженні джерел 

надходжень до бюджетів всіх рівнів, втраті довіри замовників та ринкових 

ніш, які негайно займуть зовнішні конкуренти. 

За інформацією Миколаївської обласної ради профспілок внаслідок 
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реформування у сферах державного управління та охорони здоров’я у 

звітному періоді зросла кількість попереджених про масове вивільнення 

працівників – протягом січня-травня 2021 року їх кількість склала 2473 особи 

(на 356 осіб більше, ніж у відповідний період 2020 року). З них 1870 осіб – 

працівники сфери дежуправління й оборони; 332 особи – працівники сфери 

охорони здоров’я та надання соціальної допомоги. 

Водночас, у січні-травні 2021 року відносно відповідного періоду 

попереднього року зросла кількість безробітних при одночасному зменшенні 

кількості вакансій. За даними державної служби зайнятості, кількість 

зареєстрованих безробітних у січні-травні п.р. становила 31188 осіб (на 2893 

особи більше ніж у відповідний період минулого року). Кількість вакансій, 

заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, за цей період 

становила 11309 одиниць (на 2538 одиниць менше). Скоротилась і кількість 

роботодавців, що повідомили про вакансії (з 3079 до 2620 роботодавців).  

За інформацією Федерації профспілок Одеської області у рамках 

Меморандуму про співробітництво між Федерацією роботодавців України та 

ФПУ щодо збереження трудових колективів та забезпечення стабільної роботи 

підприємств і з метою запобігання масовим звільненням найманих працівників 

з ініціативи роботодавця, соціальними партнерами вживаються превентивні 

заходи, зокрема, на власних сайтах ФПО та в ЗМІ висвітлюється інформація 

про зміни в законодавстві про працю, порядок вивільнення найманих 

працівників, проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота на 

підприємствах з питань додержання вимог законодавства про працю. При 

проведенні  семінарів, круглих столів та нарад за участю роботодавців, при 

відвідуванні суб’єктів господарювання, які мають високі ризики використання 

праці найманих працівників без належного оформлення трудових відносин, 

ФПО ініціюється розгляд питань по виявленню ознак використання 

незадекларованої праці, неоформлених працівників та порушень 

законодавства про працю. З метою запобігання масовій трудовій міграції 

шукачів роботи за кордон ФПО спільно із сторонами соціального діалогу 

проводяться семінари, наради та круглі столи за участю працівників та  

роботодавців з розглядом ризиків нелегальної трудової міграції. 

За інформацією Федерації профспілок Кіровоградської області, з 
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метою запобігання трудовій міграції працівників за кордон ФПО спільно з 

фахівцями центрів зайнятості постійно проводить інформаційно-

роз’яснювальну роботу. Так, під час семінарів та при особистому спілкуванні 

розкриває переваги легального працевлаштування в Україні, висвітлює ризики 

трудової міграції за кордон. У рамках Територіальної угоди протягом першого 

півріччя 2021 року за оперативними даними на вільні та новостворені робочі 

місця працевлаштовано майже 10,9 тис. осіб, з них майже 10 тис. з числа 

зареєстрованих безробітних. 

За інформацією Федерації профспілкових організацій Чернігівської 

області за січень-квітень п.р. Чернігівська область збільшила кількість 

працюючих в освіті на 1719 працівників, державному управлінні 655 

працюючих. 

В той же час, за січень-квітень п.р. Чернігівська область втратила в 

охороні здоров’я та наданні соціальних послуг 214 працівників. 

За інформацією Федерації профспілок Вінницької області в центрі 

уваги профспілкових органів всіх рівнів постійно перебувають питання 

продуктивної зайнятості та збереження чисельності працюючих. 

Продовжується конструктивна співпраця з обласним Центром зайнятості та 

підписана відповідна Угода.  

Рішення про скорочення чисельності працюючих узгоджуються з 

профкомами підприємств, установ та організацій усіх сфер економіки області.  

Спільними зусиллями соціальних партнерів вдалося запобігти 

вивільненню значної кількості працівників. Зменшено кількість працівників, 

що знаходилися у вимушених відпустках та працювали в режимі неповного 

робочого дня або тижня.  

Здійснюється громадський контроль за дотриманням законодавства про 

зайнятість населення. Робота ФПО та її членських організацій спрямовується 

на надання консультативної допомоги профспілковим комітетам, членам 

профспілок, здійснюється захист спілчан в судах. Так, тільки протягом 

минулого року було надано 635 консультацій з питань зайнятості.  

Виконуючи положення чинної Генеральної угоди, а також угод іншого 

рівня, ФПО, її членські організації вживають дієвих заходів щодо запобігання  

масових звільнень працівників з ініціативи роботодавців. 
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Слід зазначити, що в галузевих угодах та колдоговорах більшості 

членських організацій ФПО передбачені положення щодо підвищення рівня 

матеріального забезпечення осіб, які вивільняються, а також запроваджуються 

додаткові компенсації при звільненні у зв’язку із скороченням (працівнику 

виплачується матеріальна допомога у розмірі від 2-х до 6-ти окладів в 

залежності від стажу роботи на підприємстві).  

За ініціативою обласної організації профспілки працівників 

агропромислового комплексу, спільно з Департаментом агропромислового 

розвитку ОДА розроблена і прийнята на сесії обласної ради «Програма 

розвитку особистих селянських господарств області». Значні зусилля 

спрямовуються на створення робочих місць на підсобних та переробних 

підприємствах, цехах, дільницях. Здійснюється моніторинг щодо прогнозного 

вивільнення працівників, проводяться переговори та консультації з 

роботодавцями. В багатьох випадках це дало змогу запобігти звільненню 

людей. Продовжується укладання соціальних угод між органами місцевого 

самоврядування та суб’єктами господарювання, які здійснюють господарську 

діяльність на території сільських рад.  

Завдяки співпраці обласної організації профспілки працівників культури 

з територіальними громадами вдалося запобігти вивільненню працівників 

галузі та зберегти існуючу мережу закладів культури. 

За інформацією Федерації профспілок Житомирської області 

протягом січня-червня 2021 року в Житомирській області роботодавцями було 

подано інформацію про заплановане масове вивільнення 7,7 тис. працівників. 

За сприяння центрів зайнятості та філій Житомирського обласного 

центру зайнятості працевлаштовані 11170 осіб, зокрема, 7339 зареєстрованих 

безробітних. 

За інформацією Об’єднання профспілок Харківської області Для 

забезпечення системного підходу в реалізації державної та регіональної 

політики в сфері зайнятості в області реалізується Програма зайнятості 

населення Харківської області на період 2021-2023 років, затвердженої 

рішенням обласної ради від 11 березня 2021 року № 56-VІІІ, до якої включено 

заходи щодо орієнтації населення на започаткування власної справи, 

популяризації підприємництва та показники створення нових робочих місць. 



 

31 

 

Обласною державною адміністрацією затверджено та організовано виконання 

Комплексного плану першочергових заходів щодо підвищення рівня оплати 

праці та легалізації трудових відносин. Щокварталу проводяться засідання 

обласного та районних (міських) координаційних Комітетів сприяння 

зайнятості та професійної орієнтації населення. 

Облдержадміністрацією спільно з Харківським регіональним фондом 

підтримки підприємництва (далі – Фонд) на постійній основі здійснюється 

координація діяльності бізнес-центрів, надається методична допомога, 

інформаційна підтримка розвитку бізнесу, проводяться семінари для 

підприємців. 

Харківською обласною громадською організацією «Асоціація приватних 

роботодавців» реалізується програма «Новий відлік», яка спрямована на 

підтримку, започаткування, розвиток або відновлення підприємницької 

діяльності серед ВПО, учасників АТО та членів їх родин, у тому числі і для 

жінок. 

З початку року проведено 9 занять для 36 осіб, з яких 30 % – учасники 

АТО/ООС та ВПО.  

У червні поточного року проведено робочу зустріч із керівниками 

підприємств легкої промисловості регіону – учасниками Харківського 

кластера легкої промисловості та дизайну, на тему: «Стан і перспективи 

розвитку легкої промисловості Харківщини». Підчас зустрічі обговорено 

оцінку стану легкої промисловості регіону, формування бачення розвитку 

галузі в регіоні, що у свою чергу, сприятиме створенню нових робочих місць, 

в першу чергу, для жінок. 

Протягом І півріччя 2021 року обласною службою зайнятості за 

оперативними даними  проведено:  

майже 0,3 тис. семінари «Ризики нелегальної трудової міграції», в яких 

взяли участь 2,1 тис. осіб; 

більше 0,2 тис. семінарів «Легалізація зайнятості – крок на зустріч 

Вашим працівникам (у тому числі інвалідам)» за участю 1,0 тис. роботодавців;  

понад 60 семінарів «Шляхи стимулювання роботодавців до створення 

нових робочих місць, у т.ч. для осіб з особливими потребами. Компенсація 

Єдиного соціального внеску», в яких прийняли участь близько 0,3 тис. 
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роботодавців тощо. 

   Особи з числа безробітних були залучені до таких активних форм 

зайнятості: всього працевлаштовано (у т.ч. за договорами ЦПХ та 

самостійно) 20,7 тис. осіб; до громадських робіт та інших робіт тимчасового 

характеру спрямовано майже 6,5 тис. безробітних осіб; професійне навчання 

проходили 6,0 тис. безробітних осіб. 

Поряд із цим, служба зайнятості активно сприяє створенню нових 

робочих місць шляхом надання інформаційно-консультаційних послуг та 

фінансової підтримки. Так, з метою стимулювання, підтримки самозайнятості 

та сприяння розвитку підприємницької ініціативи населення, службою 

зайнятості забезпечується надання безоплатних індивідуальних і групових 

відповідних консультацій. За оперативними даними такі консультації 

отримали майже 2,5 тис. осіб.  

Безробітним з числа застрахованих осіб, які виявили бажання провадити 

підприємницьку діяльність, виплачується допомога по безробіттю одноразово 

для організації такої діяльності. Таку допомогу отримали 10 осіб з числа 

безробітних. 

Окрім цього, роботодавцям, які працевлаштовують на новостворені 

робочі місця громадян з числа безробітних, що мають додаткові гарантії у 

сприянні працевлаштуванню, компенсуються витрати у розмірі єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну 

прийняту на нове робоче місце таку особу. Так, прийняті рішення по 

працевлаштуванню 92 безробітних осіб з компенсацією таких витрат 

роботодавцю, в т.ч. 19 - щодо мали додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню. 

1.5.2.  Створювати сприятливі умови для подальшої легалізації 

зайнятості та оплати праці. 

Виконується 

Урядом прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 

24.12.2019 № 1396-р «Про затвердження Основних напрямів реалізації 

державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення 

нових робочих місць на період до 2022 року» (далі – Основні напрями). 

Одним із Основних напрямів є забезпечення створення гідних умов 

праці та детінізація відносин у сфері зайнятості населення. 

У рамках відзначення Всесвітнього дня дій за гідну працю 6 жовтня 



 

33 

 

2020 р. ФПУ за сприяння Фонду ім.Фрідріха Еберта провела круглий стіл на 

тему: «Гіг-економіка та права працівників». Серед рекомендацій заходу 

містились положення щодо врегулювання нестандартних форм зайнятості на 

законодавчому рівні. 

За інформацією Київської міськпрофради Положення щодо трудових 

відносин та зайнятості населення передбачені чинною Територіальною угодою 

на 2015-2017 роки, та відповідно передбачені в проєкті Територіальної угоди 

на 2021-2023 роки.  З метою сприяння ефективному використанню робочої 

сили та посилення мотивації до реальної продуктивної зайнятості Київським 

міським центром зайнятості проводяться семінари для представників 

підприємств, установ, організацій міста, на яких фахівці районних центрів 

зайнятості інформують щодо оформлення трудових відносин, організаційні та 

правові аспекти соціального захисту працівників. 

Підрозділи Головного управління Державної фіскальної служби у м. 

Києві в співпраці з Головним управлінням Держінспекції праці у Київській 

області постійно проводять контрольно-перевірочну роботу щодо дотримання 

суб’єктами господарської діяльності – юридичними та фізичними особами 

чинного податкового законодавства при виплаті заробітної плати. 

Усі питання, пов’язані з легалізацією заробітної плати  та зайнятості 

населення, постійно розглядаються на засіданнях створеної при Київській 

міськдержадміністрації Робочій групі з питань легалізації виплати заробітної 

плати та зайнятості населення за участі Сторони профспілок. Питання 

легалізації зайнятості та оплати праці розглядаються сторонами соціального 

діалогу на засіданнях Координаційного комітету сприяння зайнятості 

населення. За пропозицією Київської міськпрофради, в районах м. Києва при 

районних державних адміністраціях створені  робочі групи з питань 

легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.  

Зазначені в п.1.5.2. питання обговорюються під час засідань 

Координаційного комітету сприяння зайнятості населення. На розв’язання 

проблем на столичному ринку праці, консолідацію зусиль усіх сторін 

соціального діалогу задля підвищення рівня економічної активності 

населення, сприяння його продуктивній зайнятості та посилення соціального 

захисту від безробіття спрямований і підготовлений усіма сторонами 
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соціального діалогу проєкт Програми зайнятості населення м. Києва на 2021-

2023 роки. Створення нових робочих місць передбачено Стратегією розвитку 

м. Києва до 2025 року.   

За інформацією Миколаївської обласної ради профспілок у звітному 

періоді основні зусилля профспілок у сфері легалізації зайнятості та оплати 

праці були спрямовані на здійснення контролю за додержанням трудового 

законодавства при запровадженні обмежувальних заходів для попередження 

розповсюдження коронавірусної хвороби Covid-19. На підприємствах, в 

установах у сфері впливу профспілок випадків тіньової зайнятості під час 

карантину виявлено не було. 

За інформацією Дніпропетровського обласного об’єднання 

профспілок його членські організації беруть участь у роботі обласної, міських 

та районних Робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та 

зайнятості населення, а також входять до складу обласного комітету сприяння 

зайнятості, які проводять постійну роботу з керівниками підприємств-

мінімізаторів. Профорганізації проводять інформаційно-роз’яснювальну 

роботу серед працівників щодо ризиків неформальних трудових відносин та 

переваг легального працевлаштування, а також стосовно шляхів співпраці та 

взаємодії у цьому напрямку із соціальними партнерами. 

За інформацією Запорізької обласної ради профспілок обласна рада 

профспілок, галузеві профспілки первинні профспілкові організації для 

розвитку трудової активності працівників передбачають відповідні норми у 

колективних договорах. Фахівці профспілок надають систематичну методичну 

й практичну допомогу профкомам щодо ведення колективних переговорів. До 

відома профактиву для використання в роботі доводиться аналіз стану ринку 

праці області. Проблемні питання ринку праці та зайнятості розглядаються на 

засіданнях обласного координаційного Комітету сприяння зайнятості 

населення. Вживаються заходи щодо зниження рівня безробіття. Обласна рада 

профспілок проводить згідно плану навчання профспілкового активу з питань 

застосування чинного законодавства України щодо захисту соціально-

економічних прав та інтересів працівників. Постійно проводиться робота щодо 

негативних наслідків для працівників виплати заробітної плати «у конвертах», 

нелегального найму працівників.  
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Постійно проводиться комплекс заходів щодо забезпечення легалізації 

трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях з метою 

скорочення обсягів нелегальної заробітної плати.  

За інформацією Федерації профспілкових організацій Чернігівської 

області Територіальною угодою між Чернігівською обласною державною 

адміністрацією, Чернігівською обласною радою, спільним представницьким 

органом  профспілок області та обласним об'єднанням організацій 

роботодавців передбачено недопущення вивільнення з ініціативи роботодавця 

більше 10 % чисельності працівників протягом календарного року.  

 Постійно питання зайнятості населення розглядаються на засіданнях 

координаційного комітету сприяння зайнятості населення за участю 

профспілок. Про те слід відзначити, що позитивні зрушення у сфері 

виробництва ідуть повільно, замість того щоб налагоджувати виробництво, 

окремі керівники, власники підприємств прикриваючись так званою 

оптимізацією продовжують скорочувати чисельність працюючих.  

Прикро відзначити той факт що такі підприємства як «Хімволокно»  – 8 

тис. працюючих, а на даний час ліквідовано, припинили свою господарську 

діяльність – Фабрика первинної обробки вовни, Музична фабрика, Ремзавод, 

Чернігівський м’ясокомбінат та інші. 

За інформацією Об’єднання профспілок Харківської області В області 

скоординовано роботу органів державної влади з метою детінізації ринку 

праці. Щороку за погодженням із зацікавленими державними органами, 

об’єднаннями профспілок та роботодавців розробляється та затверджується 

облдержадміністрацією план заходів щодо підвищення рівня оплати праці та 

легалізації трудових відносин. 

Створена та працює обласна робоча група з питань підвищення 

мінімальної заробітної плати, рівня оплати праці та легалізації зайнятості (з 

початку року проведено 3 засідання).  

Відповідні робочі групи створені та працюють в усіх районах та містах 

області (у І півріччі 2021 року проведено 96 їх засідань, на яких заслухано 824 

роботодавці з питань легалізації виплати заробітної плати та низького рівня 

оплати праці). В роботі комісій беруть участь представники ГУ Держпраці 

ДПС області. Матеріали з питань діяльності комісій висвітлюються засобах 
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масової інформації, на веб - сайтах обласної державної адміністрації, районних 

державних адміністрацій (органів місцевого самоврядування), територіальних 

органів. 

Проводиться  інформаційно - роз’яснювальна робота, направлена на 

недопущення використання роботодавцями праці найманих працівників без 

офіційного оформлення трудових відносин в районах області та містах 

обласного значення. Так, у І півріччі 2021 року за участю 6,7 тис. роботодавців 

проведено 1,6 тис. семінарів, нарад та «круглих» столів. У численних 

організаційних заходах (зустрічі, семінари, «круглі» столи, прес - конференції 

тощо), спрямованих на поширення інформованості населення щодо переваг 

офіційної зайнятості, приймало участь  16,9 тис. громадян.  

За І півріччя 2021 року з питання підвищення рівня оплати праці 

керівники 317 підприємств та 224 підприємців були присутні на засіданнях 

комісій при районних органах місцевого самоврядування. З керівниками 535 

юридичних осіб та 547 підприємцями фахівцями податкової служби було 

проведено індивідуальну роз’яснювальну роботу. У результаті на 524 

підприємствах та 542 підприємцями підвищено рівень заробітної плати. До 

бюджету додатково надійшло 1,0 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 

1,2 млн грн єдиного внеску.  

За інформацією Закарпатської обласної ради профспілок заст. голови 

облпрофради є членом комісії з питань легалізації виплати заробітної плати та 

зайнятості населення. Спільно з робочою групою проводяться рейди з даних 

питань та вживаються заходи щодо  ліквідації виявлених порушень. Питання 

стану виплати заробітної плати та нелегальної зайнятості періодично 

розглядаються на засіданні Ради та президії облпрофради.  

Крім того, створені обласна та районні(міські) комісії з питань 

дотримання гарантованого мінімального розміру заробітної плати. До цих 

комісій включено представників профспілок. Протягом 6 місяців 2021 року 

відбулося 4  засідання обласної та міської комісій. 

За інформацією Федерації профспілок Кіровоградської області 

спільно з управлінням Держпраці в області ФПО здійснюються відповідні 

заходи для легалізації зайнятості та оплати праці. 

За інформацією Федерації профспілок Одеської області з метою 
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легалізації зайнятості населення та погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати на підприємствах області і з урахуванням  розпоряджень 

голови ОДА від 06.02.2019 № 139/А-2019 «Про заходи щодо легалізації 

трудових відносин, забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці, 

підвищення рівня заробітної плати», від 26.02.2021 № 182/од-2021 «Про 

дотримання законодавства про працю щодо легалізації зайнятості населення та 

забезпечення виплати заробітної плати», від 03.06.2021 № 580/од-2021 «Про 

заходи щодо підвищення рівня середньої заробітної плати на підприємствах, 

установах, організаціях області»  проводиться  спільна робота органами 

Державної податкової служби в Одеській області, головними управліннями 

ПФУ в Одеській області, Державної статистики в Одеській області, Держпраці 

в Одеській області, Державної міграційної служби України в Одеській області, 

представниками НСПП в Одеській області, Федерації профспілок області 

щодо забезпечення дотримання законодавства про працю.  

Представники профспілок  приймають участь у розробці основних 

прогнозних показників економічного та соціального розвитку підприємств, 

основна увага спрямована на недопущення скорочення та ліквідації існуючих 

робочих місць. ФПО рекомендовано членським організаціям при розробці 

колдоговору на підприємстві,  включають  зобов’язання  роботодавця 

стосовно недопущення масових звільнень працівників, проведення 

консультацій і спільних заходів для забезпечення зайнятості працівників, які 

підлягають звільненню, створення нових робочих місць, організації за рахунок 

підприємства перенавчання зі збереженням заробітної плати працівників, що 

вивільняються, або їх перекваліфікації; здійснення профнавчання та 

підвищення кваліфікації працівників, у період появи передумов скорочення 

штату, не прийняття на вакантні посади нових робітників. 

1.5.3.  Забезпечувати перегляд та удосконалення механізмів 

сприяння зайнятості населення (у тому числі молоді та осіб з 

інвалідністю) у рамках реформи ринку праці. 

Виконується частково 

У квітні 2019 року представники ФПУ відвідали тристоронній 

технічний семінар з розроблення законодавства з питань зайнятості, основною 

метою якого було узгодження шляхом тристороннього діалогу окремих 

положень проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України», розробленого з метою сприяння продуктивній 

зайнятості. Станом на 01.07.2021 р. СПО об’єднань профспілок опрацювало 
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надісланий Мінекономіки проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо реформування служби зайнятості, соціального 

страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості 

населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на 

ринку праці», проте частина його положень викликає занепокоєння. 

Профспілкова Сторона увійшла до складу робочої групи з розроблення 

Концепції державної програми працевлаштування осіб з інвалідністю.  

З 01.01.2019 в роботу Державної служби зайнятості впроваджено 

інститут «кар’єрного радника», профілювання безробітних, шукачів роботи та 

індивідуальні плани працевлаштування. 

Урядом прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 

24.12.2019 № 1396-р «Про затвердження Основних напрямів реалізації 

державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення 

нових робочих місць на період до 2022 року» (далі – Основні напрями). 

Розроблено та затверджено План заходів на виконання зазначеного документу. 

ФПУ здійснено розподіл меж відповідальності за заходами, 

відповідальними за які є СПО об’єднань профспілок. 

Разом з тим, пандемія КОВІД-19 внесла суттєві корективи у стан ринку 

праці. В середньому за І квартал 2021 року, у порівнянні з І кварталом 2020 

року, кількість зайнятого населення скоротилася на 1,1 млн осіб та становила 

15,4 млн осіб. Рівень зайнятості населення скоротився з 58,2% до 55,0%.  

Кількість безробітного населення у віці 15-70 років в середньому за І 

квартал 2021 року, у порівнянні з І кварталом 2020 року, зросла на 257 тис. 

осіб та становила 1,8 млн осіб. Рівень безробіття населення  зріс з 8,6% до 

10,5% робочої сили. 

Крім того, країна стикається з постійним вимиванням трудових 

ресурсів через трудову (сезонну і довготривалу) міграцію в сусідні країни. 

Обсяг робочої сили, зайнятої в потоках трудової міграції, оцінюється в 3-5 млн 

осіб. 

За інформацією Київської міськпрофради питання необхідності 

перегляду та удосконалення механізмів сприяння зайнятості населення (у тому 

числі молоді та осіб з інвалідністю) у рамках реформи ринку праці 

розглядаються сторонами соціального діалогу на засіданнях Координаційного 



 

39 

 

комітету сприяння зайнятості населення. 

За інформацією Об’єднання профспілок Харківської області 

об'єднання профспілок Харківської області та членські організації активно 

приймають учать в усіх заходах, спрямованих на запобігання нелегальному 

найму працівників з метою попередження «тіньової» зайнятості населення та 

виплати заробітної плати  «в конвертах», легалізації трудових відносин, а 

також недопущення застосування нестандартних форм зайнятості працівників, 

що суперечить законодавству України. У звітному періоді на постійно 

діючому семінарі ОПХО з питань практики застосування  законодавства 

України та охорони праці, семінарах-нарадах з соціально-економічних, 

правових питань та охорони праці членських організацій проводиться 

роз’яснювальна робота щодо: недопущення необґрунтованого встановлення 

неповного робочого дня, змін суттєвих умов праці та обов’язкового 

застосування вимог ст. 32 КЗпП України, додержання вимог законодавства з 

питань охорони праці, негативних наслідків для працівників виплати 

заробітної плати «у конвертах», нелегального найму працівників. 

Представники профспілок входять до складу більшості територіальних комісій 

з легалізації робочих місць та доходів. 

За інформацією Профспілки трудящих металургійної і 

гірничодобувної промисловості України зниження чисельності працюючих 

на більшості підприємств обумовлене головним чином її оптимізацією, 

передачею на аутсорсинг функцій допоміжних служб на окремих метзаводах, 

добровільним звільненням працівників, які досягли пенсійного віку, а також 

скороченням обсягів виробництва.  

За інформацією Федерації профспілкових організацій Чернігівської 

області в області щоквартально здійснюється моніторинг створення нових 

робочих місць та вивільнення працівників з підприємств, організацій та 

установ області. 

За інформацією Профспілки працівників охорони здоров’я України В 

країні зберігається  негативна динаміка забезпеченості населення України 

лікарями та середніми медичними працівниками, територіальна та фахова 

розбалансованість забезпечення медичним персоналом.  

За інформацією Профспілки за даними Державної служби зайнятості за 
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період січень-червень  2021 року кількість зареєстрованих безробітних у галузі 

охорони здоров’я становила  40,1 тис. осіб, тоді як вакансій було лише 25,2 

тис. осіб. 

Залишається низькою ефективність послуг служби зайнятості щодо 

сприяння підвищенню конкурентоспроможності медичних працівників  на 

ринку праці шляхом видача ваучерів на навчання. Так, статтею 30 Закону 

України «Про зайнятість населення» визначено, що професії та спеціальності,  

для навчання за якими може бути виданий ваучер, мають готуватися для 

пріоритетних видів економічної діяльності, підготовки на більш високій 

освітньо-кваліфікаційний рівень тощо.  

Проте Мінекономіки України не враховує реальні потреби галузі 

охорони здоров’я при підготовці пропозицій щодо розширення переліку 

професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер 

для медичних працівників. 

1.5.4.  Залучати до складу комісій з питань корпоратизації 

(перетворення державних підприємств у акціонерні товариства), 

передачі об’єктів соціально-культурного призначення з 

державної власності у комунальну, з правом дорадчого голосу 

представників  відповідних профспілкових організацій. 

Виконується частково 

Представниками ФПУ проведено робочу зустріч з керівництвом 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

та Фонду державного майна України з питань залучення представників 

профспілок до процесу проведення приватизації державних підприємств. Крім 

того, ФПУ підготовлено проект Меморандуму про співпрацю між ФДМУ та 

ФПУ. Предметом цього Меморандуму є взаємодія та співпраця Сторін у 

питаннях: підготовки до приватизації та здійснення приватизації, 

корпоратизації (перетворення державних підприємств у господарські 

товариства), післяприватизаційного супроводження, реструктуризації, санації, 

запобігання банкрутству підприємств; реалізації принципів соціального 

діалогу, сприяння і провадження колективних переговорів в укладанні 

галузевих угод та колективних договорів; створення умов для розв'язання 

соціально-економічних проблем трудових колективів.  

СПО об’єднань профспілок ініційовано внесення змін до Генеральної 

угоди щодо участі профспілок у процесах приватизації. 

За інформацією Профспілки працівників авіабудування та 

машинобудування України порядок перетворення державних підприємств в 

акціонерні товариства (постанова КМУ від 29.08.2012 № 802) не передбачає 
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участі представників трудового колективу (зокрема, профспілкових 

організацій). 

За інформацією Федерації профспілок Вінницької області ряд 

положень колективної угоди освітян спрямовані на збереження мережі 

закладів освіти, особливо у сільській місцевості; недопущення ліквідації, 

реорганізації та перепрофілювання загальноосвітніх, дошкільних закладів; 

недопущення в закладах освіти і науки масових вивільнень працюючих  з 

ініціативи власника (понад 3% чисельності працівників упродовж 

календарного року); науково-педагогічних працівників при запровадженні 

новітніх форм і технологій організації навчального процесу у закладах вищої 

освіти.  

З метою  недопущення порушень чинного законодавства при передачі 

закладів освіти до сфери управління територіальних громад обкомом 

підготовлено Методичні рекомендації щодо передачі, реалізації і 

розмежування повноважень у сфері загальної середньої освіти РДА і ОТГ, які 

містять, зокрема, роз’яснення щодо регулювання трудових відносин з 

працівниками під час передачі закладів освіти до сфери управління 

територіальних громад. 

1.6.  Спрямувати зусилля на удосконалення системи 

професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації, професійного навчання працівників та 

професійної орієнтації населення, умов здійснення 

наставництва шляхом: 

 

1.6.1.  Створення Національного агентства кваліфікацій, мережі 

галузевих рад та кваліфікаційних центрів. 

Виконується 

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 № 1029 

створено Національне агентство кваліфікацій, затверджено його Статут та 

визначено граничну чисельність працівників секретаріату. Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 219 затверджено склад 

зазначеного Агентства. Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 

19.06.2019 №№ 434, 435, 436 затверджено Голову Агентства та його 

заступників. Відповідно до покладених на нього повноважень Національне 

агентство кваліфікацій забезпечує моніторинг ринку праці на предмет потреби 

у фахівцях, супроводжує Національну рамку кваліфікацій та інші 
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повноваження. 

Рішенням СПО об’єднань профспілок від 21.01.2019 № 3-1 до складу 

НАК делеговано трьох представників профспілкової сторони. 

На сьогодні членами НАКу розроблено ряд нормативно-правових 

документів: Положення про акредитацію кваліфікаційних центрів, Порядок 

розроблення, затвердження та введення в дію професійних стандартів, 

Положення про реєстр кваліфікацій. СПО об’єднань профспілок надало низку 

пропозицій до них.  

На засіданні СПО об’єднань профспілок 02.02.2021 розглянуто питання 

про поточний стан та результати діяльності НАКу у 2020 році. 

За інформацією Профспілки залізничників і транспортних 

будівельників України завданням Галузевої ради АТ «Укрзалізниця», створеної в 

2018 році, є розробка професійних стандартів, на основі яких розробляються 

також програми навчання за залізничними спеціальностями. До роботи у 

Галузевій раді АТ УЗ долучені представники Укрзалізниці, профспілки 

залізничників, міністерств освіти та соціальної політики, керівники профільних 

навчальних закладів, представники Федерації залізничників України. Наразі 

продовжують працювати робочі групи з підготовки професійних стандартів. 

1.6.2.  Професійної (професійно-технічної) освіти на засадах 

державно-приватного партнерства та корпоративного 

управління. 

Виконується 

За інформацією МОН Уряд схвалив Концепцію реалізації державної 

політики у сфері професійної освіти «Сучасна професійна освіта» на період до 

2027 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 419-

р), якою передбачено новий принцип фінансування закладів, підвищення 

якості освіти та розвиток державно-приватного партнерства. 

Погоджено проекти наказів МОН: «Про затвердження Положення про 

дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти», «Про 

затвердження Положення про інституційну форму здобуття професійної 

(професійно-технічної) освіти». 

На сьогодні запроваджено процедуру здобуття професійної 

(професійно-технічної освіти за дуальною формою (наказом Міністерства 

освіти і науки України від 12.12.2019 № 1551 затверджено Положення про 

дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти). 

За інформацією Київської міськпрофради виконання положення 
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передбачено розділом 2 «Трудові відносини та зайнятість населення» діючої 

Територіальної угоди на 2015-2017 роки, та передбачено в проекті 

Територіальної угоди на 2021-2023 роки. 

Зазначене у пункті питання порушувалося під час засідань 

Координаційного комітету сприяння зайнятості населення. 

За інформацією Федерації профспілок Житомирської області у січні-

червні 2021 року за сприяння Житомирської обласної служби зайнятості 1314 

безробітних проходили професійне навчання, зокрема, 277 осіб навчалися у 

центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. 

За інформацією Федерації профспілок Кіровоградської області 

координацію діяльності соціальних партнерів на ринку праці в галузі 

професійної (професійно-технічної) освіти здійснює регіональна рада 

професійної (професійно-технічної) освіти, до складу якої входять Голова 

ФПО та керівник обласної організації профспілки освіти. Ця проблема під 

контролем обласної тристоронньої соціально-економічної ради. За рішенням 

ради активною формою реалізації державно-приватного партнерства в галузі 

професійно-технічної освіти є впровадження дуальної форми навчання, яка 

передбачає організацію виробничого навчання та виробничої практики на 

підприємствах-замовників робітничих кадрів незалежно від форм власності та 

підпорядкування, що складає до 70% часу навчання за професією. 

Підприємства, які залучаються до навчання за дуальної формою, надають не 

тільки робочі місця, а й забезпечують матеріалами та частково педагогічний 

супровід (використання інституту наставництва). 

За інформацією Об’єднання профспілок Харківської області мережа 

державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у Харківській 

області складає 38, у тому числі: центрів професійної (професійно-технічної) 

освіти – 14;  вищі професійні училища – 4; професійні ліцеї – 13; професійно-

технічне училище – 1; навчальні центри при кримінально-виконавчій установі 

закритого типу – 6.  

Триває робота щодо модернізації та розвитку мережі закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти з урахуванням перспектив розвитку 

ринку праці регіону, демографічної ситуації території, використання 

потужностей будівель (споруд), стану навчально-матеріальної бази, кадрового 
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потенціалу, економічної ефективності закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. 

Створено 12 регіональних центрів професійної (професійно-технічної) 

освіти на базі 27 закладів професійної (професійно-технічної) освіти.  

Здійснюється робота щодо укрупнення 3-х регіональних центрів 

професійної (професійно-технічної) освіти, а саме: 

шляхом приєднання Старосалтівського професійного аграрного ліцею 

до Державного навчального закладу «Слобожанський регіональний центр 

професійної освіти»; 

шляхом приєднання Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Центр професійно-технічної освіти  № 3 м. Харкова» до Державного 

навчального закладу «Регіональний центр професійної освіти будівельних 

технологій Харківської області»; 

шляхом приєднання Шевченківського професійного аграрного ліцею до 

Державного навчального закладу «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти». 

Продовжується робота щодо створення 2-х регіональних центрів 

професійної (професійно-технічної) освіти, а саме: 

регіонального центру професійної (професійно-технічної) освіти 

«Чугуївський регіональний центр професійної освіти Харківської області» 

шляхом припинення діяльності Чугуївського професійного аграрного ліцею та 

приєднання його до Чугуївського професійного ліцею; 

регіонального центру професійної (професійно-технічної) освіти 

«Богодухівський регіональний центр професійної освіти Харківської області» 

шляхом припинення діяльності Краснокутського професійного аграрного 

ліцею та приєднання його до Богодухівського професійного аграрного ліцею. 

1.6.3.  Впровадження Національної рамки кваліфікацій, 

модернізації механізму прогнозування потреб у кадрах, розвитку 

системи підтвердження результатів неформального навчання, 

підтримки розроблення професійних стандартів і кваліфікацій, 

модернізації стандартів професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

Виконується частково  

На даний час система прогнозування потребує вдосконалення шляхом 

розроблення механізмів реалізації. 

В зв’язку із передачею повноважень від Мінсоцполітики до 

Мінеккономіки, процес розроблення та затвердження професійних стандартів 

призупинено. 

НАКом створено робочу групу з напрацювання пропозицій до Порядку 
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розроблення та затвердження професійних стандартів. Для полегшення та 

пришвидшення розроблення професійного стандарту СПО об’єднань 

профспілок висунуто пропозиції з вдосконалення механізму розроблення, 

погодження та затвердження професійних стандартів. У рамках роботи 

робочої групи у липні було напрацьовано проект Порядку розроблення, 

затвердження та введення в дію професійних стандартів. 

Разом з тим, у звітному періоді на погодження СПО об’єднань 

профспілок від Мінекономіки надійшов проект постанови «Про внесення змін 

до Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів». До 

зазначеного проекту були надані пропозиції. 

Станом на 10.08.2021 розроблено та зареєстровано 172 професійні 

стандарти, а також подано 179 заявок на розроблення професійних стандартів. 

СПО об’єднань профспілок не погоджено проект постанови КМУ щодо 

розширення переліку професій, за якими може здійснюватися підтвердження 

неформальної освіти через невідповідність вимогам з охорони праці. На даний 

момент, доопрацьований проект на погодження не надходив. 

1.6.4.  Впровадження дуальної форми здобуття освіти, створення 

та розвитку центрів професійного навчання при організаціях 

роботодавців/підприємствах, впровадження та стимулювання 

системи наставництва на виробництві. 

Виконується частково 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 660-р 

схвалено Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти 

На сьогодні запроваджено процедуру здобуття професійної 

(професійно-технічної освіти за дуальною формою (наказом Міністерства 

освіти і науки України від 12.12.2019 № 1551 затверджено Положення про 

дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти). 

У липні 2019 р., а також повторно у жовтні 2020 р. проведено 

громадське обговорення проекту Положення про дуальну форму здобуття 

вищої та фахової передвищої освіти, що було розроблено Міністерством 

освіти та науки України. До сьогодні документ не прийнято. 

У вересні 2020 р. Профспілкою працівників будівництва та 

промисловості будівельних матеріалів проведено круглий стіл на тему: 

«Дуальна освіта: реалії та перспективи підготовки робітничих кадрів». У 

заході взяли участь міжнародні та вітчизняні експерти, представники 

Міністерства освіти та науки, Мінрегіону, Конфедерації роботодавців України,  

керівники закладів професійної освіти, які здійснюють підготовку робітників 
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будівельного профілю. 

За інформацією Дніпропетровського обласного об’єднання 

профспілок  облпрофрада співпрацює з обласним центром зайнятості щодо 

удосконалення системи професійної підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації, професійного навчання працівників та професійної 

орієнтації населення, умов здійснення наставництва. Зокрема, це стосується 

запровадження елементів дуальної форми підготовки кадрів для забезпечення 

роботодавців регіону кваліфікованими кадрами. Функціонує координаційна 

рада з впровадження дуальної форми навчання в профтехосвіті на 

Дніпропетровщині, до складу якої входять представники всіх сторін 

соціального діалогу. 

В рамках співпраці та взаємодії соціальних партнерів щодо 

впровадження дуальної форми навчання спеціалісти обласного об’єднання 

профспілок приймають участь в заходах спільно із роботодавцями та 

німецькими партнерами в рамках українсько-німецького проєкту. 

У 2021 році в рамках співпраці реалізації програми EU4Skills у 

державній службі зайнятості розпочато пілотне впровадження інформаційної 

системи аналізу та прогнозування регіональних ринків праці (проєкт діє в 10 

областях України, в т.ч. і в Дніпропетровській області). Дніпропетровське 

обласне об’єднання профспілок є учасником даного пілотного проєкту. 

            За інформацією Профспілки залізничників і транспортних 

будівельників України наказом від 22.09.2018 № 600 «Про впровадження 

елементів дуальної форми навчання в підготовку кваліфікованих робітників» 

на АТ «Укрзалізниця» (АТ УЗ) з 2018 р. розпочато проєкт впровадження 

елементів дуальної форми навчання для підготовки кваліфікованих робітників 

спільно із закладами професійної (професійно-технічної) освіти (ПТНЗ) у 

2018-2019 навч. році, де взяли участь 4 регіональні філії АТ УЗ (Південна 

залізниця, Одеська залізниця, Південно-Західна залізниця, Придніпровська 

залізниця) та 6 закладів профтехосвіти (Люботинський професійний ліцей, 

Знам’янський професійний ліцей, Київське вище училище ім. Кудряшова, 

Козятинське ВМПЗТ, Мелітопольський багатопрофільний профцентр, 

Криворізький професійний транспортно-металургійний ліцей).  

             У 2019-2020 навч. році до участі у проєкті з дуальної форми навчання 
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були долучені також регіональні філії Львівська залізниця і Донецька 

залізниці, а ще філія «Пасажирська компанія».  

За інформацією Об’єднання профспілок Харківської області З метою 

формування нової моделі професійної підготовки кваліфікованих робітників 

та подолання диспропорції між пропозицією щодо надання освітніх послуг 

ЗП(ПТ)О та запитами роботодавців започатковано у 2017/2018 н. р. освітній 

проект «Дуальна форма навчання – успішна кар’єра в майбутньому», робота 

над яким продовжується і в цьому навчальному році. 

Усього на даний час у вищеназваному проєкті беруть участь 11 закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, які впроваджують елементи 

дуальної форми навчання при підготовці кваліфікованих робітників із  21 

професії (без урахування дублювання).  

Усі заклади професійної (професійно-технічної) освіти, які 

запроваджують у навчально-виробничому процесі елементи дуальної форми 

навчання, визначені відповідними наказами Міністерства освіти і науки 

України. 

Залучено майже 500 учнів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти, 26 підприємств різних форм власності (без урахування дублювання), 

серед яких: Регіональна філія «Південна залізниця» Публічного акціонерного 

товариства «Укрзалізниця»; Приватне акціонерне товариство «Трест 

Житлобуд-1»; АТП 16-355; КП «Водаканал»; КП «Харківські теплові мережі»; 

ТОВ «Харківській вагоноремонтний завод»; ТОВ «Лозівський ковальсько-

механічний завод»; Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго»; ДП «Харківський 

машинобудівний завод «ФЕД»; ДНВП «Об’єднання Комунар»; Харківське 

державне авіаційне виробниче підприємство; ДП «Харківський 

приладобудівний завод імені Т.Г. Шевченка; ПАТ «Турбоатом»; ПАТ 

«Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря»; ДП «Завод імені 

Малишева». 

Крім того, ХЦПТО ДСЗ ведеться активна робота з розробки 

дистанційних курсів з предметів теоретичної підготовки та наповненню сайту 

дистанційного навчання на платформі Moodle, яка була модернізована та 

адаптована під викладання в режимі реального часу в рамках реалізації 

проєкту «Нова професія" за підтримки уряду Німеччини спільно з німецькою 



 

48 

 

федеральною компанією «GIZ» шляхом інтеграції з відкритою програмною 

системою відео-конференцзв’язку  «Open Meetings». 

З метою підвищення цифрової компетентності педагогічних 

працівників Харківського регіону на базі ХЦПТО ДСЗ за дистанційною 

формою здійснювалось навчання понад 0,5 тис. осіб за напрямом «Створення 

персонального інформаційно-освітнього простору сучасного педагога».  

Також проводилось підвищення кваліфікації з використанням 

дистанційної форми навчання за різними напрямами «Організація органів 

самоорганізації населення як інструмент розвитку громад» (20 осіб), «Робота  

з  електронними  інформаційними  он-лайн  ресурсами та послугами» для 

людей похилого віку та для учасників АТО (57 осіб), «Проведення 

профорієнтаційної роботи зі шкільною молоддю» (108 осіб). Всі заняття 

проходять в синхронному режимі за допомогою програми Zoom. 

 З використанням матеріальної бази роботодавців-замовників кадрів за 

дуальною формою навчання майже 70 осіб проходили навчання за наступними 

професіями: «Верстатник широкого профілю», «Плодоовочівник», «Слюсар-

ремонтник», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва»,  «Продавець непродовольчих товарів», 

«Монтажник гіпсокартонних конструкцій», «Муляр», «Штукатур», «Основи 

налагодження та програмування токарного обробного центру ЧПК на обробку 

деталі».  

 Професійне навчання безробітних організовувалось в таких закладах 

освіти, як ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації АПК» за професією 

«електрогазозварник» (5 осіб), «оператор котельні» (23 особи), Державний 

навчальний заклад «Харківське вище професійне училище № 6» за професією 

«електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» (9 осіб), 

КП "Тролейбусне депо № 2" за професією «водій тролейбуса» (20 осіб), 

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» за навчальною програмою 

«Бухгалтерський облік у програмі 1С:Підприємство (Бухгалтерія для 

України)» (7 осіб). 

  В той же час службою зайнятості здійснювалась організація 
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професійного навчання безробітних шляхом підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації, в тому числі шляхом стажування, під конкретне 

замовлення роботодавців.  

 Основними замовниками кадрів були такі  підприємства:  АТ "ХАРП, 

ДП "Ізюмський приладобудівний завод", ТОВ "ЛКМЗ", ПАТ "ХТЗ" тощо. 

Безробітні проходили навчання за професіями, які потрібні на ринку праці: 

«Електроерозіоніст»,  «Коваль-штампувальник», «Комплектувальник меблів», 

«Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням», 

«Оптик», «Оператор комп'ютерного набору», «Оператор верстатів з 

програмним керуванням», «Свердлувальник», «Cлюсар-ремонтник»,  «Слюсар 

з механоскладальних робіт», «Скловар», «Тістороб», «Шліфувальник 

оптичних деталей» та інші. 

За інформацією Федерації профспілок Кіровоградської області станом 

на 01 липня 2021 року закладами професійної (професійно-технічної) освіти 

випущено 141 особу, які навчались за дуальною формою навчання. Із 

зазначеної кількості випускників 56,1% працевлаштовані на підприємствах, з 

якими укладені угоди про здійснення підготовки кваліфікованих робітників з 

елементами дуальної форми навчання.  

551 особа продовжить навчання у 2021-2022 навчальному році. 

1.6.5.  Розвитку та посилення ролі регіональних рад професійної 

освіти, наглядових рад закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. 

Виконується 

За інформацією Миколаївської обласної ради профспілок заступник 

голови облпрофради входить до складу ради професійної освіти 

Миколаївської області та комісії з відбору навчальних закладів при 

Миколаївському обласному центрі зайнятості. За участі комісії здійснюється 

проведення відбору навчальних закладів для організації професійного 

навчання зареєстрованих безробітних.  

За інформацією Тернопільської обласної ради профспілок голова 

облпрофради є членом регіональної ради з питань розвитку професійної освіти 

та регулярно бере участь у її роботі. 

За інформацією Дніпропетровського обласного об’єднання 

профспілок ним та його членськими організаціями здійснюється сприяння 

формуванню державного замовлення на підготовку фахівців та робітничих 

кадрів з урахуванням потреб ринку шляхом участі представників профспілок у 
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роботі відповідних профільних комісій при службах зайнятості населення. 

Одним з пріоритетів в роботі Президії та членських організацій 

обласного профоб’єднання є питання забезпечення належного функціонування 

професійно-технічних закладів області (ПТНЗ). Завдяки взаємодії профспілок 

з облдержадміністрацією та обласною Радою, своєчасно вживаються необхідні 

заходи щодо недопущення руйнування системи професійно-технічної освіти в 

області. 

За інформацією Федерації профспілок Кіровоградської області на 

даний час в області вживаються заходи щодо розроблення стратегічного плану 

розвитку регіональної системи професійної (професійно-технічної) освіти до 

2027 року.  

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 11 червня 

2020 року №406-р в якості консультативно-дорадчого органу створено 

регіональну раду професійної (професійно-технічної) освіти, до складу якої 

включено Голову ФПО, що дає можливість просувати пропозиції профспілок 

щодо вирішення цієї проблеми. Затверджено обсяги прийому на навчання за 

регіональним замовленням у 2021 році. 

За інформацією Профспілки залізничників і транспортних 

будівельників України відповідним директоратом АТ «Укрзалізниця» 

здійснюється постійна робота над створенням галузевого і регіональних 

замовлень на підготовку фахівців для Укрзалізниці. 

За інформацією Об’єднання профспілок Харківської області 

відповідно до статті 9 Закону України «Про професійно-технічну освіту» (зі 

змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 

1002 «Про затвердження Типового положення про регіональну раду 

професійної (професійно-технічної) освіти», розпорядження  Кабінету 

Міністрів України від 14.12.2016 № 994-р «Про схвалення методичних 

рекомендацій щодо формування та розміщення регіонального замовлення на 

підготовку фахівців та робітничих кадрів (зі змінами) розпорядження голови 

харківської обласної державної адміністрації від 18.05.2021 № 314 створено 

Харківську регіональну раду професійної (професійно-технічної) освіти. 

До складу регіональної ради увійшли представники профільних 

структурних підрозділів облдержадміністрації, обласної ради, Департаменту 
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освіти Харківської міської ради,  керівники закладів вищої, фахової 

передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, обласної організації 

профспілки працівників освіти і науки, обласного центру зайнятості, 

об’єднання організацій роботодавців Харківської області «Граніт», 

представники роботодавців, а саме виконавчої  регіональної філії «Південна 

залізниця» АТ «Укрзалізниця», АТ «Житлобуд – 1».   

На засіданні, що відбулося 04.06.2021  погоджено проєктні обсяги 

регіонального замовлення з підготовки робітничих кадрів та фахових 

молодших бакалаврів на 2021/2022 навчальний рік. 

1.6.6.  Розвитку механізмів стимулювання участі роботодавців у 

підготовці кадрів. 

Виконується частково 

На засіданні НТСЕР 5 квітня 2018 року було розглянуто питання щодо 

збереження та розвитку трудового потенціалу України, та, зокрема, прийнято 

рішення щодо вжиття заходів, спрямованих на забезпечення молоді першим 

робочим місцем. Рекомендовано Кабінету Міністрів України провести цільове 

засідання Уряду з розгляду питання про збереження та розвиток трудового 

потенціалу України. Засідання Уряду з цього питання протягом 2018-2019 

років не проводилось. 

Окрім того, внесені протягом звітного періоду законодавчі ініціативи 

носили виключно обмежувальний характер та не сприяли стимулюванню 

роботодавців у порушеному питанні. 

За інформацією Дніпропетровського обласного об’єднання 

профспілок на підприємствах за рахунок Роботодавців проводиться 

професійне навчання працівників підприємств відповідно до потреб 

виробництва. Норму включено до колективних договорів підприємств. 

1.6.7.  Удосконалення у 2019 році системи середньострокового 

прогнозування розвитку ринку праці в професійно-

кваліфікаційному розрізі. 

Не виконано 

В рамках проекту МОП «Інклюзивний ринок праці для створення 

робочих місць в Україні», спільно з експертами Європейського фонду освіти з 

2 по 4 липня 2019 року проведено навчально-координаційний семінар 

«Удосконалення прогнозування та узгодження попиту і пропозиції 

кваліфікованої робочої сили в Україні», результатом якого став 

сформульований та узгоджений сторонами план дій для підвищення 

ефективності прогнозування навичок робочої сили, а також посилення 

міжвідомчої координації. 
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Особливої актуальності питання набирає у світлі обмежувальних 

заходів введених через пандемію КОВІД-19. 

Враховуючи зазначене, СПО об’єднань профспілок ініційовано 

внесення змін до зазначеного пункту щодо продовження його дії на 2020 рік. 

За інформацією Профспілки залізничників і транспортних 

будівельників України це один із функціональних напрямів роботи 

директорату з розвитку персоналу та кадрової політики АТ «Укрзалізниця». 

Розділ ІІ. 

Оплата праці 

Сторони домовилися:  

2.1.  У II кварталі 2019 р. провести переговори щодо підвищення 

у 2019 році мінімальної заробітної плати з метою досягнення 

фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб. 

Не виконано 

Зазначені переговори не проводилися.  

Протягом 2019 року розмір мінімальної заробітної плати не 

підвищувався і складав 4173 грн. Фактичний розмір прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб з урахуванням суми обов’язкових платежів складав від 

4745 грн. у травні 2019 р. до 4814 грн. у грудні 2019 року. 

За наполяганням профспілкової Сторони Рішенням Комітету ВРУ з 

питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення від 

15.05.2019 рекомендовано КМУ розглянути питання щодо підвищення розміру 

мінімальної заробітної плати до рівня фактичного прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб з ІІІ кварталу 2019 року. 

2.2.  З метою подолання бідності серед працюючих під час 

ведення колективних переговорів щодо визначення розміру 

мінімальної заробітної плати керуватися положеннями 

законодавства України, зокрема бюджетного, міжнародних 

зобов’язань України, фактичним розміром прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, визначеним відповідно до 

законодавства. 

Виконується  

Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» з 

1 січня 2021 р мінімальна заробітна плата встановлена у розмірі 6000 грн., що 

перевищує фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 

цінах червня 2021 року – 5710 грн. У грудні 2021 р заплановано підвищення 

мінімальної зарплати до 6500 грн.  

Разом з тим, за розрахунками профспілок, з урахуванням витрат на 

освіту, медичне обслуговування, забезпечення житлом (відповідно до 

Конституції України, Закону України «Про прожитковий мінімум», Конвенції 

МОП № 117) та сімейної складової (відповідно до Конвенції МОП №131) 

розмір мінімальної зарплати мав становити у 2021 році 8212 грн.  
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Враховуючи складну економічну ситуацію, яка склалася в країні 

внаслідок поширення пандемії COVID-19, профспілки підтримали пропозицію 

Президента України щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати 

у 2021 році з 1 січня не нижче 6000 грн, з 1 липня – 6500 грн. 

Колективні переговори щодо встановлення розміру мінімальної 

заробітної плати на 2022 рік розпочато 25 березня 2021 року.  

За розрахунками профспілок, з урахуванням витрат на освіту, 

медичне обслуговування, забезпечення житлом (відповідно до Конституції 

України, Закону України «Про прожитковий мінімум», Конвенції МОП № 

117) та сімейної складової (відповідно до Конвенції МОП №131) розмір 

мінімальної заробітної плати на 2022 рік має складати 8403 грн. 

Разом з тим, враховуючи: 

- складну економічну ситуацію в країні та негативний вплив на 

економіку внаслідок запровадження карантинних обмежень, пов’язаних з 

поширенням пандемії COVID-19; 

- домовленості сторін у пункті 2.6. Генугоди щодо забезпечення 

співвідношення мінімальної заробітної плати до середньомісячної заробітної 

плати на рівні 50% на кінець року; 

- прогнозні показники щодо середньомісячної заробітної плати 

(13632 грн у 2021 році, 15258 грн у 2022 році) та індексу споживчих цін, 

компромісним варіантом профспілковою стороною запропоновано 

встановити мінімальну заробітну плату з 1 січня 2022 року на рівні 

6900 грн з її підвищенням на кінець року щонайменше до 7700 грн.  

2.3.  На підприємствах, в організаціях небюджетної сфери 

незалежно від форми власності тарифна ставка робітника І 

розряду встановлюється відповідною галузевою (міжгалузевою), 

територіальною угодою та на їх основі колективним договором. 

Виконується частково 

За інформацією Профспілки працівників авіабудування та 

машинобудування України відповідно до Галузевої Угоди авіаційної 

промисловості України на 2019-2020 роки тарифна ставка робітника I розряду 

IV сітки складає 150% прожиткового мінімуму. 

Профспілка працівників автомобільного та сільськогосподарського 

машинобудування України повідомляє, що відповідно до Міжгалузевої угоди, 

укладеної з Мінекономіки, ФДМУ у машинобудування та інших сферах на 

2016-2020 роки, мінімальна тарифна ставка робітника I розряду III сітки 

складає 150% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 
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Відповідно до Угоди між Радою керівників автосервісних Акціонерних 

товариств та ЦР профспілки автосільгоспмашинобудування України на 2016-

2020 роки мінімальна тарифна ставка кваліфікованого робітника складає 121% 

розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Профспілка працівників агропромислового комплексу України 

інформує, що Сторони соціального діалогу домовилися та встановили 

мінімальний розмір тарифної ставки робітника 1-го розряду за повністю 

виконану норму робочого часу у нормальних умовах праці у розмірі не нижче 

230% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначений 

законодавством України, для працівників асоціації «Украгробуд» та на 

підприємствах Національної академії аграрних наук України, 120% - в 

харчовій та переробній промисловості і хлібопродуктів, 115% - в сільському  

господарстві, у розмірі мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 

календарного року -  у водному господарстві. 

Профспілка працівників вугільної промисловості України 

повідомляє, що на підприємствах вугільної галузі тарифна ставка робітника І 

розряду встановлюється відповідно до Галузевої угоди. Разом з тим рівень 

заробітної плати працівників галузі підприємств не відповідає положенням 

чинної Галузевої угоди, в тому числі і на підприємствах приватної власності 

(продуктивності праці та інтенсивності виробництва і не зростала відповідно 

до колективних договорів протягом останніх років). 

За інформацією Профспілки працівників державних установ України 

на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери МНС, Департаменті 

поліції охорони тарифна ставка робітника І розряду встановлюється 

відповідною галузевої угодою. 

За інформацією Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної 

промисловості України згідно з діючою Галузевою угодою тариф 1 розряду 

становив у  2020 році не менш 105% прожиткового мінімуму для працездатної 

особи. Фактично цей показник складає більше 105% прожиткового мінімуму. 

За інформацією Профспілки залізничників і транспортних 

будівельників України з 01.07.2020 року по АТ «Укрзалізниця» місячна 

тарифна ставка робітника І розряду встановлена на рівні 3229 грн. (19,36 

грн/год) та станом на 01.01.2021 р. перевищує розмір прожиткового мінімуму 
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для працездатних осіб на 42,2%. 

Профспілка працівників зв’язку України інформує, що Угодою між 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку 

та інформатизації і Профспілкою працівників зв’язку України на 2020-2021 

роки та Галузевою угодою між Адміністрацією Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України і Професійною спілкою 

працівників зв’язку України на 2020-2021 роки передбачено встановлення 

мінімального розміру посадового окладу (тарифної ставки) робітника І 

розряду у розмірі не менш, ніж 120 % прожиткового мінімуму для 

працездатної особи. 

Галузевою угодою між Міністерством інфраструктури України і 

Професійною спілкою працівників зв’язку України у галузі поштового зв’язку 

на 2013-2015 роки визначено мінімальну тарифну ставку робітника І розряду у 

розмірі не менш як 120 % розміру мінімальної заробітної плати. Разом з тим, 

АТ «Укрпошта» зазначена норма не виконується: адміністрація з 

01.01.2021 року не переглянула Схеми посадових окладів працівників філій 

АТ «Укрпошта» та не підвищила посадові оклади працівникам АТ 

«Укрпошта», із розрахунку розміру мінімальної заробітної плати - 6000 грн. 

Федерація профспілок Вінницької області інформує, що в галузевій 

регіональній угоді, укладеній між обласною організацією профспілки 

працівників житлово-комунального господарства та відповідним 

департаментом ОДА передбачено тарифну ставку робітника І тарифного 

розряду у розмірі 180% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановлено коефіцієнти для розрахунку розмірів оплати праці за підгалузями, 

професіями, посадами. 

За інформацією Дніпропетровського обласного об’єднання 

профспілок та даними Криворізької галузевої організації профспілки 

працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів в п. 2.9. 

Галузевої угоди на 2019-2020 роки розмір тарифної ставки (окладу) 

працівника, який виконує просту, некваліфіковану роботу за повністю 

виконану місячну норму праці встановлено на рівні 231 % прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб. На 2020 рік він складає 2102,00 х 231% = 

4855,62 грн. Тариф працівника 1-го розряду відповідно складав 4855,62грн. х 
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1,28 = 6215,19 грн. 

На жаль, дана норма Галузевої угоди не виконується у зв’язку з важким 

фінансовим станом будівельних підприємств. Крім того, деякі роботодавці 

відмовляються визнавати правомочність укладеної Галузевої угоди на 2019-

2020 роки через відсутність представників роботодавців як сторони-

підписанта угоди. Угода підписана представниками Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства 

України та Профспілки працівників будівництва і ПБМ України.  

Проте, як показав аналіз, на більшості будівельних підприємств, які 

знаходяться у сфері впливу міської організації профспілки будівельників, 

тариф працівника I-го розряду складає 128 % прожиткового мінімуму для 

працездатної особи, що на 18 % вище, ніж пропонується в п. 2.3. Генеральної 

угоди. 

Київська міська рада профспілок інформує, що відповідне положення 

закладено в Рекомендаціях щодо основних завдань колективно-договірної 

роботи на 2020 рік, схвалених 20 грудня 2019 року на засіданні Київської 

міської тристоронньої соціально-економічної ради. Сторонами КМТСЕР було 

надіслано зазначені Рекомендації до підприємств, установ, організацій м. 

Києва для врахування та використання у подальшій роботі. 

За інформацією Миколаївської обласної ради профспілок 

Територіальною угодою з регулювання соціально-економічних питань на 

2017-2020 роки визначене зобов’язання сторін здійснювати формування фонду 

оплати праці на підприємствах небюджетної сфери за участю профспілкових 

організацій; конкретний розмір мінімальних ставок (окладів) заробітної плати, 

міжпосадові, міжрозрядні співвідношення встановлювати у колективних 

договорах відповідно до галузевих угод. 

Відповідно до профспілкової статистики, мінімальну місячну тарифну 

ставку на рівні чи вище рівня, визначеного галузевою угодою, встановлено на 

98% підприємств, установ, організацій Миколаївської області у сфері впливу 

профспілок. 

За результатами перевірок, на окремих підприємствах, в організаціях, 

що перебувають у сфері впливу профспілок, як розрахункова величина у 

колективних договорах використовується мінімальна заробітна плата. При 
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виявленні таких фактів фахівцями облпрофради рекомендується привести 

положення колективного договору у відповідність з Законом України №1774-

VIII з урахуванням норм чинної Генеральної угоди. 

Федерація профспілок Одеської області інформує, що на 

підприємствах, в організаціях небюджетної сфери незалежно від форми 

власності, де існують профорганізації, у колдоговорах тарифна ставка 

робітника I розряду встановлюється відповідною галузевою, територіальною 

угодою та закріплюються зобов’язання роботодавця щодо безумовного 

дотримання норм галузевих угод. 

За інформацією Тернопільської обласної ради профспілок відповідно 

до прийнятої Територіальної угоди про регулювання соціально-економічних і 

трудових відносин в Тернопільській області на 2017-2018 роки встановлено з 1 

січня 2017 року регіональний коефіцієнт співвідношення тарифної ставки 

робітника І-го розряду небюджетної сфери до мінімальної заробітної плати на 

рівні не нижче 1,15. 

Об’єднання  профспілок  Харківської області інформує, що в області 

проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з метою встановлення у 

галузевих (міжгалузевих) угодах та на їх основі у колективних договорах 

тарифної ставки робітника I розряду на підприємствах, в організаціях 

небюджетної сфери незалежно від форми власності. 

Для підприємств галузей, в яких не укладено галузеві угоди або 

положення укладених угод (згідно з реєстром, розміщеним на 

сайті Мінсоцполітики) не регулюють розмір тарифної ставки 

робітника І розряду, її розмір встановлюється на рівні, що не 

менше як на 10  відсотків вище встановленого на законодавчому 

рівні розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Виконується 

Закарпатська обласна рада профспілок інформує, що під час 

укладання колективних договорів та колективних галузевих угод на 

територіальному рівні профспілки домагаються включення  до цих Угод 

зобов’язання сторін щодо встановлення  ставки робітника I розряду на рівні, 

що не менш як на 10  відсотків вище встановленого на законодавчому рівні 

розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на підприємствах 

галузей, в яких не укладено галузеві угоди або положення укладених угод не 

регулюють розмір тарифної ставки робітника I розряду. 

За ініціативи Чернівецької обласної ради профспілок Сторонами 

соціального партнерства рекомендовано включати до галузевих 

(міжгалузевих) угод та колективних договорів норми щодо встановлення на 

підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності тарифної ставки 
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робітника І розряду в розмірі, визначеному відповідною галузевою угодою, а 

де не укладені галузеві угоди, - не нижче 110% прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, визначеного Законом. 

2.4.  Починаючи з 2020 року, забезпечити з урахуванням 

законодавства України, зокрема бюджетного, щорічне і 

поетапне скорочення розриву між розмірами посадового окладу 

(тарифної ставки) працівника І тарифного розряду єдиної 

тарифної сітки та фактичним розміром прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб, визначеного відповідно до 

законодавства. 

Виконується частково 

У грудні 2019 року розрив між базовим посадовим окладом в 

бюджетній сфері (1921 грн.) та фактичним розміром прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб у цінах грудня 2019 року (4814 грн.) склав 2893 грн. 

Протягом січня 2020 – січня 2021 рр цей розрив зменшився до 2631 

грн. 

Проте в червні 2021 р. відбулося зростання розриву до 3040 грн. 

 При цьому, існує загроза зростання у 2022 році розриву між 

фактичним розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб та 

посадовим окладом працівника І тарифного розряду ЄТС.  

 
 посадовий 

оклад (тарифна 

ставка) 

працівника 

І тарифного 

розряду ЄТС 

фактичний розмір 

прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб у  

розрив між фактичним 

розміром прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб та  

посадовим окладом 

працівника І тарифного 

розряду ЄТС 

Грудень 

2019 року 

1921 4814 2893 

Січень  

2020 року 
2102 4864 2762 

Вересень  

2020 року 
2225 4865 2640 

Січень  

2021 року 
2670 

5301 

 

2631 

 

Червень 

2021 року 
2670 5710 3040 

Грудень  

2021 року 
2893 

5568* 

 

2675* 

 

Січень  2 893** 5773* 2880* 
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2022 року 

Грудень 

2022 року 
2 982** 6100* 3118* 

*розраховано з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2021 рік 

(грудень до грудня попереднього року) –108,9%, на 2022 рік – 106,2% (відповідно до 

Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки); 

** відповідно до Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки. 

Профспілкова сторона у своїх пропозиціях до проекту Державного 

бюджету України на 2022 рік запропонувала встановити розмір посадового 

окладу працівника І тарифного розряду ЄТС в 2022 році на рівні фактичного 

розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб для розрахунку 

розмірів посадових окладів за всіма тарифними розрядами ЄТС з відповідним 

зростанням фонду оплати праці. 

2.5.  У першому півріччі 2019 р. провести консультації щодо 

складових заробітної плати, які враховуються для визначення її 

мінімального розміру, та за результатами підготувати узгоджені 

пропозиції, щодо внесення змін до законодавства. 

Виконується  

У травні 2019 р. проведено консультації в рамках опрацювання 

підготовленого Мінсоцполітики проекту Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо гарантій забезпечення мінімальної 

заробітної плати та оплати праці на роботах із важкими, шкідливими та 

небезпечними умовами праці», до якого СПО ОП надано низку зауважень та 

пропозицій (лист від 27.02.2019 № 01-13/154-спо). 

У 2020 році Мінекономіки надсилало законодавчі пропозиції щодо 

розширення переліку складових заробітної плати, які не враховуються для 

визначення її мінімального розміру. Підтримуючи позицію міністерства, СПО 

об’єднань профспілок листом від 23.10.2020 № 01-12/943-спо надало 

пропозиції до неї.  

У 2021 році сторонами соціального діалогу опрацьовувався 

підготовлений Мінекономіки проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо оплати праці», в якому, зокрема, 

досягнуто домовленості сторін щодо вилучення із структури мінімальної 

зарплати суми підвищень за роботу у шкідливих, особливо шкідливих та 

небезпечних умовах праці, доплати за суміщення професій (посад), виконання 

обов'язків тимчасово відсутнього працівника, доплати за залучення до роботи 

у вихідні, святкові і неробочі дні, суми індексації заробітної плати та 
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компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків виплати 

заробітної плати. 18.08.2021 законопроект підтримано на засіданні Уряду. 

2.6.  Консолідувати зусилля для забезпечення співвідношення 

мінімальної заробітної плати до середньомісячної заробітної 

плати на рівні 50 відсотків на кінець року. 

Виконується частково 

Співвідношення мінімальної заробітної плати (4173 грн.) до 

середньомісячної заробітної плати за 2019 рік (10497 грн.) склало 40%. 

У 2020 році співвідношення мінімальної заробітної плати до 

середньомісячної заробітної плати склало 43,1 % (11591 грн.) 

У січні-червні 2021 року році співвідношення мінімальної заробітної 

плати до середньомісячної заробітної плати склало 45,1 % (13310 грн.) 

Пропозиції Бюджетної декларації на 2022-2024 роки (схвалена 

постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548) не 

забезпечують співвідношення мінімальної заробітної плати до 

середньомісячної заробітної плати на кінець року на рівні 50%: зазначене 

співвідношення відповідно до запропонованих показників знижується з 47,7% 

у 2021 році до 40,2% у 2024 році. 

2.7.  Розмір основної заробітної плати (окладу) 

некваліфікованого робітника (працівника) на підприємствах, в 

установах, організаціях незалежно від форми власності за 

повністю виконану норму робочого часу, який працює у 

нормальних умовах праці, повинен становити не менше ніж 

85 відсотків тарифної ставки (посадового окладу) робітника 

(працівника) І розряду. 

Виконується 

Інформації про порушення зазначеної норми не надходило. 

Профспілка працівників авіабудування та машинобудування 

України повідомляє, що на підприємствах авіаційної промисловості розмір 

заробітної плати некваліфікованого працівника за повністю виконану норму 

робочого часу у нормальних умовах праці склав не менше  6000 грн. на 

01.07.2021 року.  

Профспілка працівників агропромислового комплексу України 

інформує, що галузевими угодами передбачено, що розмір основної заробітної 

плати (окладу) некваліфікованого робітника (працівника) на підприємствах, в 

установах, організаціях незалежно від форми власності за повністю виконану 

норму робочого часу, який працює у нормальних умовах праці, становить 90 

відсотків тарифної ставки (посадового окладу) робітника (працівника) І 

розряду. 

За інформацією Профспілки залізничників і транспортних 

будівельників України розмір основної заробітної плати (окладу) 

некваліфікованого робітника (працівника) на підприємствах залізничного 

транспорту станом на 01.01.2021 року склав 93% тарифної ставки (посадового 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-2021-%D0%BF
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окладу) робітника (працівника) І розряду). 

Запорізькою обласною радою профспілок надаються рекомендації 

щодо встановлення розміру основної заробітної плати (окладу) 

некваліфікованого робітника (працівника) на підприємствах, в установах, 

організаціях незалежно від форми власності за повністю виконану норму 

робочого часу, який працює у нормальних умовах праці, не менше ніж 85 

відсотків тарифної ставки (посадового окладу) робітника (працівника) І 

розряду. 

Закарпатська обласна рада профспілок інформує, що під час 

укладання колективних договорів та колективних галузевих угод на 

територіальному рівні профспілки домагаються включення  до цих Угод 

зобов’язання сторін щодо доплат і надбавок до тарифних ставок, окладів 

працівників підприємств, організацій небюджетної сфери, що мають 

міжгалузевий характер, згідно з додатком 3 до Генеральної Угоди. 

Київська міська рада профспілок інформує, що відповідне положення 

для підприємств небюджетної сфери закладено в Рекомендаціях щодо 

основних завдань колективно-договірної роботи на 2020 рік, схвалених 20 

грудня 2019 року на засіданні Київської міської тристоронньої соціально-

економічної ради. Сторонами КМТСЕР було надіслано зазначені Рекомендації 

до підприємств, установ, організацій м. Києва для врахування та використання 

у подальшій роботі. 

Федерація профспілок Кіровоградської області повідомляє, що у 

Територіальній угоді сторони соціального діалогу домовилися забезпечити 

розмір основної заробітної плати (окладу) некваліфікованого робітника 

(працівника) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми 

власності за повністю виконану норму робочого часу, який працює у 

нормальних умовах праці, не менше ніж на 85 відсотків тарифної ставки 

(посадового окладу) робітника (працівника) І розряду). 

Федерація профспілок Одеської області інформує, що у 

Територіальній угоді на 2020–2021 роки між Об’єднанням організацій 

роботодавців Одеської області, Федерацією професійних спілок області та 

Одеською ОДА при укладанні колективних договорів керівникам підприємств 

рекомендується передбачати розмір основної заробітної плати (окладу) 
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некваліфікованого робітника (працівника) за повністю виконану норму 

робочого часу, який працює у нормальних умовах праці,  не менше ніж 85% 

тарифної ставки (посадового окладу) робітника (працівника) І розряду. 

Об’єднання  профспілок  Харківської області інформує, що в ході 

проведення двомісячника з укладання колективних договорів сторонам 

колективно-договірного регулювання роз’яснюється про необхідність 

передбачати у положенні про оплату праці такі умови оплати праці, за яких 

розмір заробітної плати некваліфікованого робітника (працівника) на 

підприємствах, в установах, організаціях небюджетної сфери незалежно від 

форми власності за повністю виконану норму робочого часу, який працює у 

нормальних умовах праці, повинен становити не менше ніж 85 відсотків 

тарифної ставки (посадового окладу) робітника (працівника) І розряду. 

2.8.  Під час застосування на підприємствах, в організаціях 

небюджетної сфери незалежно від форми власності інших 

систем оплати праці, ніж тарифна, встановлювати нижню межу 

оплати за кваліфіковану працю не нижче розміру тарифної 

ставки робітника І розряду в небюджетній сфері. 

Виконується 

Інформації про порушення зазначеної норми не надходило.  

Федерація профспілок Кіровоградської області повідомляє, що 

відповідна норма включена до Територіальної угоди. 

Федерація профспілок Одеської області інформує, що соціальними 

партнерами у Територіальної угоді про регулювання основних принципів і 

норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в 

Одеській області на 2020-2021 роки закріплена домовленість сторін щодо 

застосування на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери незалежно 

від форми власності інших систем оплати праці, ніж тарифна, встановлювати 

нижню межу оплати за кваліфіковану працю не нижче розміру тарифної 

ставки робітника I розряду в небюджетній сфері. 

Об’єднання  профспілок  Харківської області інформує, що в ході 

проведення двомісячника з укладання колективних договорів сторонам 

колективно-договірного регулювання рекомендується включати до 

колективних договорів підприємств, організацій небюджетної сфери 

незалежно від форми власності на яких застосовуються  інші системи оплати 

праці, ніж тарифна, положення щодо умов оплати праці, за яких встановлення 

нижньої межі оплати за кваліфіковану працю повинно бути не нижче розміру 

тарифної ставки робітника І розряду в небюджетній сфері. 

2.9.  Продовжити удосконалення оплати праці працівників Виконується частково 
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бюджетної сфери з урахуванням визначених на законодавчому 

рівні галузевих особливостей оплати праці та із забезпеченням 

обґрунтованих міжкваліфікаційних (міжтарифних, 

міжпосадових) співвідношень. 

З метою реалізації положень частини другої статті 61 Закону України 

«Про освіту» профспілки домоглись розроблення та затвердження Урядом 

Схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних і науково-

педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти з 

урахуванням вимог цього Закону (постанова КМУ від 10.07.2019 р. № 822). 

Однак, вже у листопаді 2019 р. новосформований Уряд, ігноруючи 

заперечення профспілок, через брак коштів зупинив її дію до 2021 року 

(постанова КМУ від 15.11.2019 № 1044).   

Аналогічне рішення щодо зупинення на 2021 рік дії постанови КМУ 

від 10.07.2019 р. № 822 було прийнято Урядом постановою від 23.11.2020 

№ 1149 без врахування заперечень СПО об’єднань профспілок. 

Також, Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 

рік» встановлено, що у 2021 році для всіх категорій працівників державних 

органів застосовуються розміри та умови оплати праці, що діяли на 1 вересня 

2020 року. 

У 2019-2020 роках було прийнято низку рішень щодо підвищення рівня 

оплати праці окремим категоріям працівників бюджетної сфери, зокрема з 1 

вересня по 31 грудня 2020 року підвищено розмір посадового окладу 

(тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС на 5,85 % до 2225 грн., 

що перевищує розмір прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня 2020 

року.  

В умовах запровадження карантинних заходів у зв’язку із поширенням 

захворюванням COVID-19 з урахуванням профспілкових пропозицій прийнято 

рішення щодо: 

- встановлення додаткових доплат медичним та іншим працівникам, які 

задіяні у боротьбі з COVID-19 у розмірі 3-х посадових окладів (тарифних 

ставок) за березень 2020 р. (наказ МОЗ  № 768 від 02.04.2020) та у розмірі до 

300 % заробітної плати, починаючи з квітня 2020 р. на період до завершення 

заходів, спрямованих на боротьбу з  COVID-19 (ЗУ № 540-IX від 30.03.2020, 

ПКМУ № 331 від 24.04.2020); 

- встановлення додаткових доплат працівникам сфери соціального 

захисту населення, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем 

проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома), у розмірі до 
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100% заробітної плати та доплати окремим категоріям працівників, які 

забезпечують життєдіяльність населення (ЗУ № 540-IX від 30.03.2020, ПКМУ 

№ 375 від 29.04.2020, ПКМУ № 487 від 17.06.2020); 

  - встановлення з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплат до заробітної 

плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я комунальної 

форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги) та 

закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства 

охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та 

тим, що забезпечують життєдіяльність населення.  

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України № 29 від 20.01.2021 

посадовий оклад (тарифну ставку) працівника І тарифного розряду ЄТС 

встановлено у розмірах: з 1 січня 2021 року – 2670 грн, з 1 грудня – 2893 грн з 

метою збереження його співвідношення із мінімальною заробітною платою на 

рівні 44,5%. Посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС у 2021 

році перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений з 1 

січня у розмірі 2270 грн, з 1 липня - 2379 грн, з 1 грудня - 2481 грн. 

2.10.  Під час проведення реформ у бюджетній сфері, у тому 

числі пов’язаних із зміною статусу закладів, установ, 

організацій, порядку їх фінансування та умов оплати праці їх 

працівників, забезпечувати збереження рівня оплати праці як 

мінімальних гарантій. 

Виконується частково 

Всупереч зауваженням СПО ОП Урядом у 2019 році було підготовлено 

та зареєстровано у ВРУ проекти законів  «Про працю» (№ 2708) та «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення 

передумов для підвищення прожиткового мінімуму» (№ 2720), якими 

пропонувалось: 

- скасувати норму ст. 96 КЗПП та ст. 6 ЗУ «Про оплату праці» щодо 

встановлення мінімального посадового окладу (тарифної ставки) у розмірі, не 

меншому за прожитковий мінімум для працездатних осіб. Скасування 

зазначеного критерію загрожує зниженням розміру мінімального посадового 

окладу в умовах обмежених фінансових можливостей державного бюджету; 

- внести зміни до ст. 61 та Прикінцевих положень Закону України «Про 

освіту» (п. 43 проекту закону) та до ст. 51 Закону України «Про державну 

службу» (п. 39 проекту закону) щодо зниження мінімальних посадових 

окладів працівників цих сфер, що загрожує падінням рівня заробітної плати 

педагогічних та науково-педагогічних працівників, державних службовців. 
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Аналогічні пропозиції містилися в доопрацьованому Урядовою 

стороною проекті закону «Про працю». 

Законопроектом № 2721 «Про внесення зміни до розділу VI 

«Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо 

створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму» пропонувалося 

встановлювати мінімальний розмір посадового окладу працівникам  

бюджетної сфери з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і 

місцевих бюджетів.  

Таке нововведення в умовах дефіциту державного та місцевих 

бюджетів загрожує зниженням розміру мінімального посадового окладу та 

встановленням різних окладів для різних категорій працівників, а відтак –  

зростанням необґрунтованої диференціації в оплаті праці в бюджетній сфері. 

Водночас, реалізація адміністративно-територіальної реформи з 

переданням функцій на рівень ОТГ стикається з проблемами, насамперед, 

фінансового забезпечення, в результаті чого масово залишаються без роботи 

та заробітної плати працівники бюджетних установ, зокрема соціальної сфери, 

сфери культури, освіти. 

Крім того, за інформацією Профспілки працівників охорони здоров’я 

України, ще у вересні 2019 р. Профспілкою було направлено Міністру 

охорони здоров’я проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення державних гарантій медичним і 

фармацевтичним працівникам. Проте, Кабінетом Міністрів України не вжито 

заходів, спрямованих на нормативне забезпечення збереження рівня оплати 

праці працівників закладів охорони здоров'я – бюджетних установ у якості 

мінімальних гарантій для медичних і фармацевтичних працівників 

комунальних некомерційних підприємств. 

За інформацією Профспілки працівників освіти і науки  України, до 

профспілки надходять звернення з місць стосовно зменшення надбавки за 

«престижність праці» педагогічним працівникам з 30-20 відсотків до 5-10 

відсотків. 

За інформацією Запорізької обласної ради профспілок протягом 

звітного періоду в Запорізькій області забезпечено збереження рівня оплати 

праці та мінімальних гарантій під час проведення реформ у бюджетній сфері, 
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у тому числі пов’язаних із зміною статусу закладів, установ, організацій, 

порядку їх фінансування та умов оплати праці їх працівників. Так, відповідно 

до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони 

здоров’я» від 06.04.2017 № 2002-VIII комунальні установи у сфері охорони 

здоров’я обласного підпорядкування були перетворені у комунальні 

некомерційні підприємства (рішенням 35 сесії Запорізької обласної ради від 

27.02.2020). Під час проведення відповідної медичної реформи в області 

забезпечено збереження рівня оплати праці як мінімальних гарантій, у тому 

числі порядку їх фінансування. 

За інформацією Миколаївської обласної ради профспілок медичні 

заклади в рамках впровадження другого етапу медичної реформи змушені 

були перейти від державного до договірного регулювання оплати праці, без 

отримання медичної субвенції. І якщо на першому етапі реформи працівникам 

первинної ланки закладів охорони здоров’я заробітна плата суттєво 

підвищилася, на другому й третьому рівні вона залишилася на рівні 

мінімальної заробітної плати. Передусім – через необґрунтований та вкрай 

низький рівень встановлених тарифів оплати медичних послуг за 

відповідними пакетами Національної служби здоров’я України, які не 

покривали собівартість медичних послуг. Тимчасово виправило ситуацію 

підвищення заробітної плати в галузі через встановлення низки доплат з 1 

вересня 2020 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

19.06.2020 № 610 та на численні вимоги Профспілки працівників охорони 

здоров’я.  

Вкрай обмежене фінансування є гострою проблемою установ 

соціальної сфери Миколаївської області. Зокрема, дуже складна ситуація 

склалася з фінансуванням райдержадміністрацій, де виділені на 2020 рік 

кошти не забезпечують навіть мінімальну потребу на виплату заробітної 

плати, і наразі для здійснення тільки обов’язкових виплат працівникам 

використовуються ліміти наступних місяців. У більшості установ галузі 

відсутні кошти на будь-які стимулюючі виплати, допомогу на оздоровлення 

тощо. 

Об’єднання  профспілок  Харківської області інформує, що рівень 



 

67 

 

оплати праці за січень-травень 2021 року працівників освіти зріс на 25,3 %, 

охорони здоров’я та соціальної допомоги – на 48,6 %, мистецтва, спорту, 

розваг та відпочинку – на 39,1 %. Проте, найбільшою проблемою сьогодні є 

недофінансування закладів. Водночас, у процесі створення нових 

територіальних громад та ліквідації районних державних адміністрацій 

відбувається  порушення чинного законодавства України - ліквідація закладів 

бюджетної сфери, безпідставні звільнення працівників, несвоєчасні або взагалі 

відсутні розрахунки при звільненні тощо. 

2.11.  Забезпечити зростання середньої заробітної плати, в тому 

числі шляхом: 

Виконується частково 

Середня заробітна плата у грудні 2019 року зросла у номінальному 

виразі на 16,0%, у реальному – на 11,3% відносно грудня 2018 року та 

склала 12264 грн. 

Середня заробітна плата у червні 2020 року зросла у номінальному 

виразі на 7,4%, у реальному – на 4,8 % відносно червня 2019 року та склала 

11579 грн. 

Середня заробітна плата у грудні 2020 року зросла у номінальному 

виразі на 15,6%, у реальному – на 10,1 % відносно грудня 2019 року та склала 

14179 грн. 

Слід зазначити, що запровадження карантинних обмежень спричинило 

зниження у квітні 2020 року середньої заробітної плати на 8,9% відносно 

березня місяця. У подальшому за переважною більшістю видів економічної та 

промислової діяльності відбулося зростання середньої заробітної плати, що 

дозволило відновити її докарантинний рівень. 

Не відновила докарантинний рівень (порівняно з лютим 2020 р.) 

середня заробітна плата лише у сфері тимчасового розміщування й організації 

харчування (92,3%). 

Середня заробітна плата у червні 2021 року зросла у номінальному 

виразі на 23,6%, у реальному – на 12,9% відносно червня 2020 року та 

склала 14313 грн. 

Профспілка трудящих металургійної і гірничодобувної 

промисловості України інформує, що діючою Галузевою угодою ГМК 

України передбачено щорічне зростання середньої заробітної плати не менш 

ніж на 18 відсотків на базі підвищення ефективності виробництва.  
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За 6 місяців 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року 

середня заробітна плата зросла практично на усіх підприємствах: 

- з видобутку металевих руд – на 9,2%; 

- з вироблення коксу та коксопродуктів – на 5,8%; 

- по металургійному виробництву – на 12,8%; 

в тому числі на підприємствах: 

- чорної металургії – на 11,9%; 

- з виробництва труб – на 11,9%; 

- з виробництва дорогоцінних і кольорових металів – на 15,7%. 

При цьому інфляція з початку року склала 106,4%. 

Найвищий рівень середньої зарплати в першому півріччі 2021 року 

досягнутий у ПрАТ «ЦГЗК» - 22478,2 грн., ПАТ «Запоріжсталь» - 23385 грн., 

ПрАТ «Запоріжкокс» - 22695 грн., ТОВ «Металургійний завод «Дніпросталь» 

- 22737,2  грн., ТОВ «Запорізький ливарно-механічний завод» - 22 576  грн. та 

ПрАТ «Запоріжвогнетрив» - 21690,1  грн. 

Федерація профспілок Житомирської області інформує, що 

середньомісячна заробітна плата штатного працівника в регіоні протягом І 

півріччя 2021 року зросла на 23% до 10964 грн. (8948 грн. – у 2020). 

Закарпатська обласна рада профспілок інформує, що під час 

укладання колективних договорів та колективних галузевих угод на 

територіальному рівні профспілки домагаються включення  до цих Угод 

зобов’язання сторін щодо доплат і надбавок до тарифних ставок, окладів 

працівників підприємств, організацій небюджетної сфери, що мають 

міжгалузевий характер, згідно з додатком 3 до Генеральної Угоди. 

За інформацією Запорізької обласної ради профспілок під час 

укладання колективних договорів та колективних галузевих угод на 

територіальному рівні профспілки домагаються включення  до цих Угод 

зобов’язання сторін щодо переважаючих темпів зростання заробітної плати 

над індексом інфляції за відповідний рік. Профспілковою стороною ведеться 

контроль за виконанням цих норм і положень. Сторонам територіальних угод і 

колективних договорів під час їх укладання рекомендується встановлювати 

конкретний розмір мінімальних ставок (окладів) заробітної плати, 

міжпосадові, міжрозрядні співвідношення. Включення доплат і надбавок до 
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мінімальної зарплати призводить до втрати нею мотиваційної та стимулюючої 

складової, викликає обурення працівників. 

За інформацією Миколаївської обласної ради профспілок та даними 

статистики: 

- середня номінальна заробітна плата штатного працівника 

підприємств, установ та організацій Миколаївської області на 1 травня 2021 

року становила 12651 грн, що на 25,4% більше за відповідний показник 

попереднього року. Індекс реальної заробітної плати у квітні 2021 року до 

квітня 2020 року становив 116,6%. 

Федерація профспілок Одеської області здійснює постійний  

моніторинг рівня заробітної плати на підприємствах області. Середня 

номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та 

організацій у червні 2021 року становила 12,8 тис. грн, що більш як у 2,0 рази 

перевищує рівень мінімальної заробітної плати (6000 грн).  За  участі 

представників підприємств проведено 18 засідань робочих груп, спільних 

нарад та інших заходів з метою узгодження дій, спрямованих на підвищення 

рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної 

заробітної плати. 

Об’єднання профспілок Харківської області інформує, що за 

статистичними даними середньомісячна заробітна плата в регіоні у січні - 

травні 2021 року в порівнянні з відповідним періодом 2020 року збільшилася 

на 21,1 % і склала 11186,00 грн. Реальна заробітна плата працівників області за 

січень-травень 2021 року зросла на 11,8 % у порівнянні з відповідним 

періодом 2020 року. 

Також, проводиться роз’яснювальна робота щодо підвищення рівня 

оплати праці, дотримання норм законодавства про працю в частині 

мінімальної заробітної плати. У І півріччі 2021 році проведено 74 засідання 

робочих груп та нарад з питань дотримання норм законодавства в частині 

оплати праці та 2 зустрічі представників Пенсійного фонду України в 

трудових колективах, розповсюджено 1224 буклети та листівки. 

В області в березні 2021 року зменшилась кількість застрахованих 

осіб, яким нараховано зарплату менше мінімальної порівняно з січнем 2021 

року на 29,3 тис застрахованих осіб (на 3,8 відсоткових пунктів). Із загальної 
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кількості застрахованих осіб, рівень оплати яких менше 6000 гривень – 21,5 

тис осіб або 11,1% - працівники бюджетної сфери. 

Членськими організаціями разом з первинними профспілковими 

організаціями області проводиться аналіз причин оплати праці нижче за  

мінімальний розмір на підприємствах, установах та організаціях за даними 

управлінь Пенсійного фонду України, вживаються всі можливі заходи впливу 

на роботодавців щодо недопущення оплати праці нижче законодавчо 

визначеного розміру мінімальної заробітної плати. 

За наполягання Чернівецької обласної ради профспілок до проєкту 

Територіальної угоди на 2021-2022 включені положення: 

- стосовно вжиття в межах компетенції спільних заходів щодо 

забезпечення зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих в 

економіці області: у 2021 році – не нижче, ніж на 15,0%, порівняно із 2020 

роком; у 2022 році – не нижче, ніж на 15,5%, порівняно із 2021 роком. 

Вживати заходів для щорічного збільшення частки працівників, які отримують 

заробітну плату вищу за розмір трьох прожиткових мінімумів; 

 - рекомендування керівникам підприємств та організацій області 

передбачати у колективних договорах здійснення заходів, спрямованих на 

збільшення частки заробітної плати в операційних витратах з реалізованої 

продукції, робіт, послуг; 

- вжиття заходів щодо збільшення частки основної заробітної плати у 

структурі витрат на оплату праці працюючих до 70 відсотків та зростанню не 

менше як на 2,5 – 3 відсотки щорічно питомої ваги заробітної плати у 

структурі вартості реалізованої продукції. 

‒ легалізації заробітних плат та розширення охоплення 

соціальним страхуванням зайнятого населення; 

Інформацію надає Урядова сторона. 

Федерація профспілок Кіровоградської області повідомляє, що 

інспекторами управління Держпраці в області протягом першого півріччя 2021 

року проведено 250 заходів контролю. В окремих із них брали участь 

профорганізації. Факти використання роботодавцями найманої праці без 

належного оформлення встановлено у 57 роботодавців відносно 100 

працівників. 

Федерація профспілок Одеської області бере участь у  засіданнях 

місцевих комісій з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення. 
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ФПО спільно з ГУ Держпраці в Одеській області постійно опрацьовується  

інформація щодо можливих випадків порушення законодавства про працю. 

Для забезпечення взаємодії та координації дій виконавчих органів Одеської 

міської ради у вирішенні питань легалізації зайнятості та виплати заробітної 

плати у місті створено Міську робочу групу з питань погашення 

заборгованості з виплати заробітної плати, легалізації зайнятості населення та 

підвищення заробітної плати до середньомісячного рівня по м. Одесі 

(розпорядження одеського міського голови від 03.09.2018 р. № 779), до складу 

якої входять представники: фіскальних і контролюючих органів, виконавчої 

служби, Одеської міської служби зайнятості та соціального захисту населення, 

ФПО та Одеської міської організації роботодавців. 

Об’єднання профспілок Харківської області інформує, що в області 

проводиться спільна робота органів влади, ГУ Держпраці, Державної 

податкової служби та соціальних партнерів щодо легалізації доходів та 

дотримання норм законодавства з нарахування заробітної плати в розмірі не 

менше мінімальної, зокрема, шляхом інформування партнерів, участі в роботі 

відповідних комісій з питань легалізації виплати заробітної плати та 

зайнятості населення, до складу яких входять представники органів 

Пенсійного фонду, здійснення аналітично-моніторингових досліджень 

відомостей реєстру застрахованих за критеріями, що, містять ознаки порушень 

законодавства про працю та ознаки використання найманої праці без 

належного оформлення. Результатом співпраці органів Державної податкової 

служби, виконавчої влади, громадських організацій та соціальних партнерів у 

І півріччі 2021 року стала легалізація 205 робочих місць, до бюджету Фонду 

спрямовано 100,3 тис грн єдиного соціального внеску. 

‒ збільшення частки працівників, умови оплати праці яких 

регулюються відповідними галузевими угодами. 

Виконується частково 

Протягом звітного періоду укладено 97 галузевих (міжгалузевих) угод, 

що більше в порівнянні з 2018 роком (96 таких угод), отже і збільшена частка 

працівників, охоплена такими угодами. 

В 2020 році укладено 51125 колективних договорів. Кількість 

працівників, охоплених колективними договорами,  становить 5367,5 тис. осіб. 

          За інформацією Миколаївської обласної ради профспілок чинною 

Територіальною угодою з регулювання соціально-економічних питань 
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передбачене зобов’язання сторін при визначенні конкретних розмірів 

мінімальних ставок (окладів) заробітної плати, міжпосадових, міжрозрядних 

співвідношень керуватися відповідними галузевими угодами. Темпи зростання 

середньої заробітної плати на підприємствах, організаціях небюджетної сфери 

усіх форм власності мають бути вищими, ніж прогнозований індекс 

споживчих цін на відповідний рік. 

Відповідно до профспілкової статистики, мінімальну місячну тарифну 

ставку на рівні чи вище рівня, визначеного галузевою угодою, встановлено на 

98% підприємств, установ, організацій Миколаївської області у сфері впливу 

профспілок. 

2.12.  Вживати заходів для підвищення середньої заробітної 

плати в бюджетній сфері. 

Виконується частково 

Протягом 2019 року прийнято низку рішень щодо підвищення 

заробітної плати працівникам бюджетної сфери, зокрема: 

- з 1 вересня 2019 року на 10 % підвищено посадові оклади (ставки 

заробітної плати) педагогічним працівникам, оплата праці яких здійснюється за 

рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам і яким не 

підвищили посадові оклади у 2018 році, а саме педагогічним працівникам 

закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти 

(постанова КМУ від 10 липня 2019 р. № 695 «Про внесення зміни до постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22»); 

- підвищено рівень матеріального та соціального забезпечення 

працівників установ, закладів та організацій, які фінансуються з бюджету, в 

населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення/розмежування (постанова 

КМУ від 5 червня 2019 р. № 468 «Про внесення зміни до постанови Кабінету 

Міністрів України від 5 вересня 2018 р. №708»); 

- прийнято рішення про підвищення з 01.01.2020 тарифних розрядів для 

працівників музеїв та заповідників державної та комунальної форм власності усіх 

видів (постанова КМУ від 19.06.2019 р. № 612 «Про внесення змін у додаток 2 до 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298»). 

Реалізація зазначених рішень забезпечила зростання у січні-грудні 2019 

року середньомісячної заробітної плати у: 

- сфері державного управління, оборони, обов’язкового соціального 

страхування до 14785 грн (116,4% до відповідного періоду попереднього року); 
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- галузі освіти – 8135 грн (115,5% до відповідного періоду попереднього 

року); 

- галузі мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 8659 грн. (113,8% до 

відповідного періоду попереднього року); 

- галузі охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 7020 грн. (120% 

до відповідного періоду попереднього року). 
В умовах поширення пандемії, пов'язаної з COVID-19, підвищено 

рівень оплати праці та соціального захисту медичних (зокрема, встановлено 

додаткову доплату до 300 % заробітної плати та доплату з 1 вересня до 31 

грудня 2020 р. медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я 

комунальної форми власності та закладів охорони здоров’я, що належать до 

сфери управління Міністерства охорони здоров’я), соціальних (доплата до 100 

% заробітної плати) та інших працівників, які задіяні у протидії коронавірусу 

та обслуговуванні населення в період карантину 

Постановою КМУ від 26.08.2020 р. № 750 з 1 вересня по 31 грудня 

2020 року підвищено розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника І 

тарифного розряду ЄТС на 5,85 % до 2225 грн.  

Це  сприяло зростанню середньої заробітної плати працівників 

бюджетної сфери,  яка у червні 2021 року склала: 

-  у сфері державного управління, оборони, обов’язкового соціального 

страхування –19868 грн (121,3% до відповідного періоду попереднього року); 

- у галузі освіти – 14158 грн (131,3% до відповідного періоду 

попереднього року); 

- у галузі мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 13260 грн. (139,5% 

до відповідного періоду попереднього року); 

- у галузі охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 12090 грн. 

(136,7% до відповідного періоду попереднього року). 

Постановою Кабінету Міністрів України № 29 від 20.01.2021 посадовий 

оклад (тарифну ставку) працівника І тарифного розряду ЄТС встановлено у 

розмірах: з 1 січня 2021 року – 2670 грн, з 1 грудня – 2893 грн.  

Проте, зарплата працівників окремих галузей бюджетної сфери є 

нижчою ніж середня по економіці, зокрема у сфері охорони здоров’я та 

надання соціальної допомоги – 84,5% від середньої по економіці (станом на 
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червень 2021 року). 

В той же час Уряд приймає рішення та вносить законопроекти, які 

погіршують ситуацію з оплатою праці в бюджетній сфері, зокрема призупинено 

до 2022 року дію постанови КМУ № 822 від 10.07.2019 (постанова КМУ від 

23.11.2020 р. № 1149), прийнято рішення про застосування у 2021 році умов 

оплати праці держслужбовців, які діяли на 1 вересня 2020 року (ЗУ про 

Держбюджет-2021). 

Профспілкова сторона у пропозиціях до проектів Бюджетної декларації 

на 2022-2024 роки та Державного бюджету України на 2022 рік наполягала на  

забезпеченні в повному обсязі реалізації гарантій в оплаті праці працівників 

бюджетної сфери, зокрема шляхом: 

– встановлення розміру посадового окладу працівника І тарифного 

розряду за Єдиною тарифною сіткою на рівні фактичного розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб для розрахунку розмірів посадових окладів за 

всіма тарифними розрядами ЄТС з відповідним зростанням фонду оплати праці; 

– вдосконалення умов оплати праці працівників бюджетної сфери з 

урахуванням визначених на законодавчому рівні галузевих особливостей оплати 

праці та із забезпеченням обґрунтованих міжкваліфікаційних (міжтарифних, 

міжпосадових) співвідношень; 

– фінансування у повному обсязі видатків на оплату праці працівників 

бюджетної сфери з метою реалізації прав та гарантій на оплату праці, 

передбачених чинним законодавством України (в т.ч. галузевими законами); 

- передбачення видатків на законодавчо гарантовані статтею 61 Закону 

України «Про освіту» розміри посадових окладів педагогічних і науково-

педагогічних працівників з установленням у 2022 році розміру посадового 

окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні 

чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб з відповідною їх 

диференціацією залежно від кваліфікаційної категорії не менше ніж на 10%, а 

науково-педагогічних працівників – на 25% вище, з урахуванням норм п.6 

Прикінцевих та перехідних положень цього закону; 

- забезпечення компоненти оплати праці медичних працівників (в 

тарифах та коригувальних коефіцієнтів на медичні послуги) в обсягах, що є не 

меншими за 250 відсотків середньої заробітної плати в Україні за липень року, 
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що передує року, в якому будуть застосовуватися такі тарифи та коригувальні 

коефіцієнти, а також з урахуванням підвищення заробітних плат у сфері 

охорони здоров’я для лікарів до розміру не менше 20 000 грн на місяць, для 

середнього медичного персоналу – не менше ніж 13 500 грн на місяць. 

Федерація профспілок Одеської області інформує, що під час 

укладання колективних договорів в установах бюджетної сфери 

рекомендується за рахунок додаткових складових (доплати, премії) 

підвищувати  середню заробітну плату працівникам та вживати необхідні 

заходи щодо підвищення рівня середньої заробітної плати шляхом 

раціонального планування та розподілу коштів на оплату праці. 

За наполягання Чернівецької обласної ради профспілок до проєкту 

Територіальної угоди на 2021-2022 включені рекомендації керівникам 

підприємств, установ та організацій області вживати заходів з недопущення 

безпідставного переведення працівників культури, соціальної сфери на роботу 

на неповний робочий час  (неповну ставку – 0,75; 0,5; 0,25 тощо).  

2.13.  З метою більш динамічного підвищення рівня добробуту 

працівників, стимулювання купівельної спроможності та 

внутрішнього споживання товарів, зменшення негативних 

процесів тінізації трудових відносин та вимушеної трудової 

міграції вважати за необхідне поетапне досягнення до 2021 року 

рівня середньої заробітної плати в Україні принаймні 50  

відсотків середнього рівня оплати праці чотирьох країн Східної 

Європи, в яких найбільше використовується праця українців 

(Польща, Угорщина, Чехія, Литва). 

Не виконується 

Забезпечено зростання середньої заробітної плати – у грудні 2019 року 

вона зросла на 16,0% відносно аналогічного періоду 2018 року та склала 12264 

грн або 468 євро. 

Середній рівень оплати праці становив: в Польщі – 1125 євро у 3 кв. 

2019 р., Угорщині – 1092 євро у січні-жовтні 2019 р., Чехії – 1319 євро у 2 кв. 

2019 р., Литві – 1318 євро у 3 кв. 2019 р.  

Разом з тим, прогнозовані темпи зростання заробітної плати недостатні 

для виконання цієї норми Генугоди.  

У грудні 2020 року середня заробітна плата у перерахунку на євро склала 

414 євро, що не забезпечило її наближення до рівня оплати праці в країнах ЄС. 

Середній рівень оплати праці зріс у: Польщі – до 1314 євро у грудні 2020 

р., Угорщині – 1105 євро у січні-жовтні 2020 р., Чехії – 1247 євро у 3 кв. 2020 р., 

Литві – 1 443,8 євро у 3 кв. 2020 р.   

В перерахунку на євро заробітна плата у червні 2021 року зросла до 434 

євро. В той же час, середній рівень оплати праці зріс у Польщі – до 1235 євро у І 

кв. 2021 р., Угорщині – 1225 євро у січні-травні 2021 р., Чехії – 1348 євро у 1 кв. 

2021 р., Литві – 1517 євро у 1 кв. 2021 р. 
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2.14.  З метою впровадження справедливих підходів до 

оподаткування трудових доходів та отримання додаткових 

ресурсів для підвищення оплати праці разом опрацьовувати 

питання реформування податкової системи та системи 

соціального страхування. 

 

Виконується  в частині оподаткування  

Профспілковою стороною напрацьовані пропозиції щодо 

впровадження справедливих підходів до оподаткування трудових доходів та 

направлені Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів (лист від 13.12.2019 № 01-12/641-спо) в рамках підготовки до 

круглого столу на тему: «Оподаткування домогосподарств як основа 

соціальної політики України на 2020-2024 роки». 

Також, СПО об’єднань профспілок опрацьовує законопроекти з питань 

реформування податкової системи, що надходять на погодження.  

З питань соціального страхування профспілкова сторона надає свої 

пропозиції стосовно отримання додаткових ресурсів для фондів соціального 

страхування з метою забезпечення своєчасного і в повному обсязі надання 

застрахованим особам страхових виплат і соціальних послуг.   

2.15.  Визначити перелік і розміри доплат та надбавок до 

тарифних ставок, окладів працівників підприємств, організацій 

небюджетної сфери, що мають міжгалузевий характер, для 

встановлення у галузевих (міжгалузевих), територіальних 

угодах та колективних договорах згідно з додатком 3.  

Виконується 

За інформацією Профспілки працівників авіабудування та 

машинобудування України підприємства галузі користуються Додатком № 7 

Галузевої Угоди авіаційної промисловості України на 2019-2020 рр. (Перелік і 

розміри доплат і надбавок, які встановлюються працівникам підприємств 

авіаційної промисловості України). 

Профспілка працівників автомобільного та сільськогосподарського 

машинобудування України повідомляє, що перелік і розміри доплат і 

надбавок до тарифних ставок встановлено з дотриманням норм Генеральної 

угоди. 

Профспілка працівників агропромислового комплексу України 

інформує, що по семи галузевих угодах, які укладені в Профспілці, розроблено 

та визначено перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів 

працівників підприємств, організацій небюджетної сфери. 

Профспілка працівників вугільної промисловості України 

повідомляє, що Перелік і розміри доплат і надбавок до тарифних ставок 

(окладів), посадових окладів працівників підприємств вугільної промисловості 

встановлені у Галузевій угоді (Додатку 24 до умов оплати праці) з 

дотриманням норм Генеральної угоди. 

За інформацією Профспілки трудящих металургійної і 
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гірничодобувної промисловості України у додатку до діючої Галузевої угоди 

визначений перелік доплат і надбавок до тарифних ставок і окладів. 

За інформацією Миколаївської обласної ради профспілок 

Територіальною угодою з регулювання соціально-економічних питань на 

2017-2020 роки рекомендовано при укладанні колективних договорів 

застосовувати на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності 

перелік і розміри доплат та надбавок, що мають міжгалузевий характер, згідно 

з діючою Генеральною угодою. 

За інформацією Федерації профспілок Одеської області  під час 

укладання колективних договорів профорганізаціям ФПО  рекомендовано 

встановлювати Перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, 

окладів працівників небюджетної сфери, що мають міжгалузевий характер, 

згідно з додатком 3 Генеральної угоди. 

За інформацією Тернопільської обласної ради профспілок відповідно 

до прийнятої Територіальної угоди на 2017-2018 роки установлено перелік і 

розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів 

працівників, підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий 

характер (крім бюджетної сфери), на рівні Генеральної угоди. 

Об’єднання профспілок Харківської області інформує, що під час 

проведення двомісячника з укладання колективних договорів сторонам 

надаються рекомендації про включення до колективних договорів положення 

щодо переліку і розміру доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і 

посадових окладів працівників підприємств, установ та організацій, що мають 

міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), згідно з додатком 3 до 

Генеральної угоди. 

Протягом шести місяців з дня підписання Угоди підготувати 

нову редакцію зазначеного додатка, зокрема в частині переліку 

доплат та надбавок, їх розмірів, порядку та сфери застосування. 

Виконується  

Напрацьовані профспілкові пропозиції щодо нової редакції Переліку 

доплат та надбавок, їх розмірів, порядку та сфери застосування (додаток 3 до 

Генугоди) надіслано на запит Мінсоцполітики листом від 22.07.2019 № 01-

12/151-спо.    

2.16.  Розробити в 2019 році та узгодити зміни до законодавства 

про працю щодо встановлення підвищеної оплати праці на 

важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними 

Виконується  

У травні 2019 р. проведено консультації в рамках опрацювання 

підготовленого Мінсоцполітики проекту Закону України «Про внесення змін 
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умовами праці, на роботах з особливими природними 

географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного 

ризику для здоров’я на умовах та в розмірах, визначених 

галузевими угодами та колективними договорами. 

до деяких законодавчих актів України щодо гарантій забезпечення мінімальної 

заробітної плати та оплати праці на роботах із важкими, шкідливими та 

небезпечними умовами праці», до якого СПО ОП надано низку зауважень та 

пропозицій (лист від 27.02.2019 № 01-13/154-спо) (зокрема щодо змін до статті 

100 КЗПП). Також, проведено громадське обговорення законопроекту з 22 

березня 2019 р. по 22 квітня 2019 р., але не розглянуто і не схвалено Урядом.  

Разом з тим, Уряд без обговорення з профспілковою Стороною вніс до 

ВРУ проект Закону України «Про працю» (за реєстр. № 2708), в якому 

визначено умови підвищення оплати праці працівників, зайнятих на роботах із 

важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, проте після відставки 

Уряду проект № 2708 був відкликаний. 

До СПО об’єднань профспілок від Урядової сторони надійшов 

доопрацьований проект закону «Про працю», яким, зокрема, передбачені 

гарантії з оплати праці на роботах із важкими, шкідливими і небезпечними 

умовами праці, умовами підвищеного ризику для життя і здоров’я та в 

несприятливих умовах. Профспілкові пропозиції з зазначеного питання не 

враховані. 

У 2020 році Мінекономіки підготувало законодавчі пропозиції щодо 

підвищеної оплати праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і 

небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними 

географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для 

здоров’я. СПО об’єднань профспілок листами від 23.10.2020 № 01-12/943-спо 

та від 06.05.2021 № 01-12/357-спо надав пропозиції до них, які 

опрацьовувалися сторонами соціального діалогу під час низки нарад. За 

результатами узгоджувальної наради 26.07.2021 року сторони напрацювали 

компромісну редакцію ст. 100 КЗПП. 

Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо оплати праці» підтримано на засіданні Уряду 18.08.2021. 

            У 2020 році Мінекономіки підготувало законодавчі пропозиції щодо 

підвищеної оплати праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і 

небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними 

географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для 

здоров’я.  
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            СПО об’єднань профспілок листами від 23.10.2020 № 01-12/943-спо та 

від 06.05.2021 № 01-12/357-спо надав пропозиції до них, які опрацьовувалися 

сторонами соціального діалогу під час низки нарад. За результатами 

узгоджувальної наради 26.07.2021 року сторони напрацювали компромісну 

редакцію ст. 100 КЗПП. 

            Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо оплати праці» підтримано на засіданні Уряду 18.08.2021. 

Внесено до Верховної Ради України за реєстр. №5857 від 19.08.2021. 

За інформацією Профспілки залізничників та транспортних 

будівельників України пункт не виконано. 

2.17.  Головні розпорядники бюджетних коштів протягом ІІ–ІV 

кварталів проводять консультації з галузевими профспілками 

щодо підготовки пропозицій до проекту закону про Державний 

бюджет України на відповідний рік та/або внесення змін до 

нього та подають разом з фінансово-економічними 

обґрунтуваннями узгоджені пропозиції Мінфіну, зокрема щодо 

обсягів фінансування галузей та розмірів видатків на оплату 

праці.  

Виконується частково  

Профспілка працівників освіти і науки України повідомляє, що 

консультації щодо підготовки пропозицій до проекту закону про Державний 

бюджет України на відповідний рік та/або внесення змін до нього, зокрема 

щодо обсягів фінансування галузей та розмірів видатків на оплату праці, 

проводяться. 

Профспілка працівників агропромислового комплексу України 

повідомляє, що Мінагрополітики та Мінекономіки не запрошували 

Профспілку до обговорення обсягів фінансування галузі АПК чи  розмірів 

видатків на оплату праці бюджетної сфери. 

Профспілка працівників вугільної промисловості України 

повідомляє, що підтримала пропозиції профільного міністерства до проекту 

закону про Державний бюджет України на 2021 рік. Незважаючи на 

економічні обґрунтування видатків на вугільну галузь, Мінфін значно 

зменшив бюджетне фінансування. 

За інформацією Профспілки залізничників і транспортних 

будівельників України із наданих до проекту Держбюджету на 2020 рік 

консолідованих пропозицій АТ УЗ, Мінінфраструктури та Профспілки 

залізничників і транспортних будівельників України (про зменшення ставки 

податку для земель залізничного транспорту; бюджетного фінансування 

будівництва і реконструкції магістральних залізничних ліній та придбання 

рухомого складу для перевезень пасажирів згідно із ст. 10 Закону «Про 

залізничний транспорт») у прийнятому законі про ДБУ-2020 враховано 
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питання щодо земельного податку для земель залізничного транспорту.  

        Профспілка працівників охорони здоров’я України та Профспілка 

працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України 

повідомляють, що пункт не виконується.   

2.18.  Під час підготовки проекту закону про Державний бюджет 

України на відповідний рік протягом ІІ–ІІІ кварталів проводити 

консультації в рамках постійно діючої тристоронньої робочої 

групи з проведення консультацій на всіх стадіях бюджетного 

процесу. 

Виконується частково 

12.09.2019 та 08.10.2019 проведені робочі наради в Міністерстві 

фінансів України щодо обговорення питань формування показників проекту 

Державного бюджету України на 2020 рік. 

24.07.2020 аргументовані профспілкові пропозиції до проекту ДБУ-

2021 направлені СПО об’єднань профспілок до Мінфіну, Мінсоцполітики, 

Мінекономрозвитку, а також до НТСЕР та СПО сторони роботодавців на 

національному рівні з пропозицією розглянути їх на засіданні НТСЕР до 

схвалення проекту ДБУ-2021 на засіданні Уряду. 

08.09.2020 проведено робочу зустріч представників Мінфіну, 

Мінсоцполітики і Мінекономіки з профспілками та роботодавцями з 

обговорення пропозицій Сторін соціального діалогу до проекту Державного 

бюджету України на 2021 рік. 

28.04.2021 профспілкові пропозиції до проекту Бюджетної декларації 

України на 2022-2024 роки направлені Мінекономіки, Мінфіну, 

Мінсоцполітики, НТСЕР та СПО сторони роботодавців на національному 

рівні. Обговорення та консультацій в рамках постійно діючої тристоронньої 

робочої групи з проведення консультацій на всіх стадіях бюджетного процесу 

не відбулося. Проект Бюджетної декларації до СПО об’єднань профспілок від 

Уряду не надходив. 

30.07.2021 профспілкові пропозиції до проекту ДБУ-2022 направлені 

СПО об’єднань профспілок до Мінфіну, Мінсоцполітики, Мінекономіки, а 

також до НТСЕР та СПО сторони роботодавців на національному рівні з 

пропозицією розглянути їх на засіданні НТСЕР до схвалення проекту ДБУ-

2022 на засіданні Уряду. 

2.19.  Під час формування проектів Прогнозів економічного і 

соціального розвитку та основних макропоказників 

економічного і соціального розвитку України, Бюджетної 

декларації та закону про Державний бюджет України на 
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відповідний рік проводити переговори (консультації) щодо: 

2.19.1.  Середньої заробітної плати, фонду оплати праці; Не виконується  

Постановою від 29.03.2020 № 253 Уряд вніс зміни до постанови КМУ 

від 15.05.2019 р. № 555 «Про схвалення основних прогнозних 

макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020 рік», 

змінивши прогноз на 2020 рік, у тому числі, щодо зниження показників 

середньої заробітної плати, фонду оплати праці, без консультацій з 

Профспілковою стороною. 

29.07.2020 на засіданні Уряду прийнято Постанову КМУ «Про 

схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-

2023 роки» (від 29.07.2020 р. № 671) без консультацій з Профспілковою 

стороною. 

31.05.2021 постановою КМУ № 586 схвалено Прогноз економічного і 

соціального розвитку України на 2022—2024 роки, без консультацій з 

Профспілковою стороною. 

Урядова сторона лише інформувала сторони соціального діалогу про 

затверджені прогнозні розміри середньої заробітної плати, фонду оплати 

праці, зокрема, під час переговорів з визначення розміру мінімальної зарплати 

на 2020,  2021, 2022 роки. 

2.19.2.  Розмірів мінімальної заробітної плати в строки та 

порядку, передбачені Регламентом ведення колективних 

переговорів щодо встановлення розміру мінімальної заробітної 

плати відповідно до додатка 4; 

Виконується  

Переговори щодо розміру мінімальної заробітної плати на 2020 рік 

було розпочато 2 квітня 2019 року. Всього відбулося 3 засідання, під час яких 

сторони надали пропозиції щодо розміру мінімальної заробітної плати на 2020 

рік, однак спільної позиції Сторін вироблено не було. 

Переговори з визначення розміру мінімальної заробітної плати на 2021 

рік відбулися 03.09.2020. Профспілки підтримали пропозицію Президента 

України щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати у 2021 році з 

1 січня не нижче 6000 грн., з 1 липня – 6500 грн. 

Колективні переговори щодо встановлення розміру мінімальної 

заробітної плати на 2022 рік розпочато 25 березня 2021 року, під час яких 

сторони оприлюднили свої позиції. 

2.19.3.  Розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 

першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки. 

Виконується  

Питання обговорювалося в рамках переговорів з визначення розміру 
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мінімальної зарплати на 2020 рік, під час робочих нарад в Міністерстві 

фінансів України щодо формування показників проекту Державного бюджету 

України на 2020 рік.  

Під час переговорів з визначення розміру мінімальної заробітної плати 

на 2021 та 2022 роки профспілки зазначали про необхідність забезпечення 

зростання розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І т.р. ЄТС 

більш високими темпами, ніж передбачено проектами документів, з метою 

виконання п. 2.4 Генугоди. 

2.20.  Не допускати без проведення попередніх переговорів 

(консультацій) із сторонами соціального діалогу відповідно до 

Порядку здійснення узгоджувальних процедур під час 

розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-

правових актів (додаток 5) ініціювання перегляду норм законів 

України, постанов Кабінету Міністрів України у бік зменшення 

розмірів доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних та 

компенсаційних виплат. 

Виконується у І півріччі 2021 року   

 

2.21.  Щороку за ініціативою будь-якої із Сторін проводити 

консультації стосовно проектів Прогнозів економічного і 

соціального розвитку та основних макропоказників 

економічного і соціального розвитку України на 

середньостроковий період. 

Виконується частково 

У 2019 – 2021 рр на запрошення Мінекономіки представники СПО 

об’єднань профспілок брали участь у дискусіях (консенсус-семінарах) з 

питань макроекономічного аналізу і прогнозування.  

7 жовтня 2019 р. в Мінекономрозвитку проведено дискусію з питань 

макроекономічного аналізу і прогнозування. 

22 квітня 2021 р. Мінекономіки проведено он-лайн конференцію-

дискусію з макроекономічного прогнозування між провідними експертами у 

сфері макроаналізу та прогнозування (консенсус-семінар). 

Разом з тим, проекти постанов КМУ про основні прогнозні 

макропоказники економічного і соціального розвитку України на обговорення 

до СПО об’єднань профспілок не надходили, консультації з цього питання не 

проводилися. 

Постановою від 29.03.2020 № 253 Уряд вніс зміни до постанови КМУ 

від 15.05.2019 р. № 555 «Про схвалення основних прогнозних 

макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020 рік», 

змінивши прогноз на 2020 рік, у тому числі, щодо показників середньої 
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заробітної плати, фонду оплати праці, без консультацій з Профспілковою 

стороною. 

29.07.2020 на засіданні Уряду прийнято Постанову КМУ «Про 

схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-

2023 роки» (від 29.07.2020 р. № 671) без консультацій з Профспілковою 

стороною. 

2.22.  Проводити постійний моніторинг своєчасності і повноти 

виплати заробітної плати та сплати єдиного соціального внеску. 

У разі виникнення загрози або підтвердження фактів 

несвоєчасності чи виплати не в повному обсязі заробітної плати 

та сплати єдиного соціального внеску вживати спільних 

оперативних заходів.  

Виконується частково 

Профспілкова Сторона здійснює моніторинг порушення строків 

виплати заробітної плати, розміщує на сайті матеріали щодо динаміки 

заборгованості з її виплати та надсилає звернення до Урядової сторони щодо 

забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, зокрема шляхом 

забезпечення достатнього обсягу бюджетних видатків на оплату праці. 

Прийнято низку рішень для забезпечення погашення заборгованості з 

виплати заробітної плати та недопущення її виникнення (виділення 

додаткових бюджетних коштів для вугільної галузі, перерозподіл освітньої та 

медичної субвенцій). 

Разом з тим, обсяг заборгованості з виплати заробітної плати протягом 

року зріс на 14,7% та станом на 1 січня 2020 року склав 3034,4 млн грн. 

Протягом січня-листопада обсяг заборгованої заробітної плати зріс на 

32,2% та перевищив 4 млрд грн. 

Станом на 1 січня 2021 року заборгованість з виплати заробітної плати 

знизилася до 3136,7 млн грн. 

Станом на 1 липня 2021 року обсяг заборгованості з виплати заробітної 

плати працівникам активних підприємств сягнув 3 592,6 млн грн.  

Незважаючи на профспілкові вимоги, протягом 2019 – листопада 2020 

року не проведено жодного засідання Комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат. 

Разом з тим, Урядом постановою від 28.10.2020 № 1007 створено 

Міжвідомчу робочу групу з питань погашення заборгованості із заробітної 

плати (грошового забезпечення), перше засідання якої відбулося 17 грудня 

2020 р. Починаючи з липня 2021 року Міжвідомча робоча група розпочала 

регулярну роботу. 
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За інформацією Профспілки працівників авіабудування та 

машинобудування України первинні організації Профспілки здійснюють 

постійний моніторинг своєчасності і повноти виплати заробітної плати та 

сплати єдиного соціального внеску. Станом на 31.12.2020 року на 

Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві (ХДАВП) 

заборгованість по заробітній платі склала 245 млн. грн.  

Станом на 01.07.2021 року на підприємствах галузі заборгованість із 

заробітної плати склала 311,0 млн. грн., в т.ч. на ХДАВП – 260,55 млн. грн. 

Профспілка працівників вугільної промисловості України 

повідомляє, що Профспілка та її організаційні ланки постійно здійснюють 

моніторинг своєчасності і повноти виплати заробітної плати та сплати єдиного 

соціального внеску, надсилають звернення до центральних органів виконавчої 

влади, Президента України щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної 

плати, зокрема шляхом забезпечення достатнього обсягу бюджетних видатків 

на оплату праці. 

За інформацією Профспілки залізничників і транспортних 

будівельників України на підприємствах залізничного транспорту 

заборгованості з виплат зарплати немає. 

Федерація профспілок Волинської області інформує, що в регіоні 

спостерігається позитивна динаміка щодо погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати, у першу чергу на економічно-активних державних 

підприємствах. Вживаються заходи по недопущенню утворення нових 

зарплатних боргів. 

Дніпропетровське обласне об’єднання профспілок та його членські 

організації проводять щомісячний моніторинг своєчасної виплати заробітної 

плати на підприємствах області, постійно взаємодіють з органами місцевої 

влади і роботодавцями з питань погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати.  

Протягом І півріччя 2021 року заборгованість на підприємствах 

Дніпрооблпрофоб’єднання зросла до 273,1 млн грн. станом на 01.07.2021, 

зокрема, на ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» - 70346,0 тис. грн, ТОВ 

«Восток-Руда» - 25982,5 тис. грн, ДП ВО «Південний Машинобудівний завод 

ім. О.М. Макарова» - 143142,8  тис. грн, ДП «Облавтодор» - 14780,0 тис. грн. 
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Накопичилася заборгованість з виплати заробітної плати на комунальних 

підприємствах: КП «Апостоловеводоканал» - 4746,5 тис. грн, КП «ВЖРЕО» м. 

Жовті Води -  1776,0 тис. грн, Верхньодніпровськ міськводоканал - 5191,9 тис. 

грн. 

Федерація профспілок Житомирської області інформує, що 

заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.07.2021 року 

становила 16145,4 тис. грн., що  на 35% перевищує ніж на початку року. 

Особливе занепокоєння викликає стан справ у ПАТ «Бердичівський 

машинобудівний завод «Прогрес» та ДП «Житомирський лікеро-горілчаний 

завод», сумарна заборгованість на яких становить 75% від загальної. 

Закарпатська обласна рада профспілок інформує, що Профспілковою 

стороною здійснюється моніторинг стану виплати заробітної плати на 

підприємствах, де діють профспілкові організації. Станом на 01.06.2021р. 

зарплатний борг в цілому по області становив 11,8 млн. грн., Порівняно з 

попереднім місяцем заборгованість по заробітній платі зросла на 19,8%, а 

проти початку 2021 року – на 84,6 відсотка. Негативно, що більше половини 

загальної суми боргу становить заборгованість, яка утворилася з початку року. 

За інформацією Київської міськпрофради підрозділи головного управління 

Державної фіскальної служби у м. Києві в співпраці з головним управлінням 

Держінспекції праці у Київській області постійно проводять контрольно-

перевірочну роботу щодо дотримання суб’єктами господарської діяльності – 

юридичними та фізичними особами чинного податкового законодавства при 

виплаті заробітної плати. 

Усі питання, пов’язані із станом виплати заробітної плати  

працівникам, постійно розглядаються на засіданнях створеної при Київській 

міськдержадміністрації Робочій групі за участі Сторони профспілок.  

Федерація профспілок Кіровоградської області повідомляє, що на 

підприємствах, де діють профорганізації, проводиться щомісячний моніторинг 

своєчасної виплати зарплати. Вживаються заходи по погашенню боргів, в т.ч. 

шляхом розгляду боржників на засіданнях обласної комісії з питань боргів із 

зарплати спільно з органами виконавчої влади. Представництвами 

контролюючих органів в межах  повноважень проведено комплекс заходів по 

виплаті боргів із зарплати. 
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За результатами І півріччя 2021 року левова частка боргів із зарплати 

припадає на державні і комунальні підприємства, а саме: підприємства по 

наданню комунальних та лікувальних послуг та ДП «Дирекція КГЗКОР». 

Зважаючи на те, що причиною боргів на вказаних підприємствах є 

невиконання державними і комунальними органами влади власних 

зобов’язань, ФПО зверталась до відповідних органів влади щодо вжиття 

заходів по погашенню боргів. Завдяки цьому вдалось погасити борги на КП 

«Теплоенергетик» та окремих лікувальних закладах і зменшити загальну суму 

боргів.  

Проте, не зважаючи на звернення до Міністерства з питань 

стратегічних галузей промисловості України та народного депутата Воронька 

О.Є., не вдалось погасити борги із зарплати в ДП «Дирекція КГЗКОР», 

головним чином через недофінансування підприємства з державного бюджету. 

Протягом звітного періоду щомісяця Миколаївська обласна рада 

профспілок здійснювала моніторинг за своєчасністю і повнотою виплати 

заробітної плати.  

Найбільшою є заборгованість із заробітної плати перед працівниками 

ДП «Миколаївський облавтодор» (на 19.07.2021 – 19,6 млн. грн). Інформація 

про ситуацію на підприємстві неодноразово надавалася органам влади усіх 

рівнів. Працівники підприємства, що були вивільнені без виплати їм належних 

сум заборгованої заробітної плати, з 2019 році масово зверталися до суду 

щодо стягнення боргу. Відповідно до єдиного реєстру боржників 

(заборгованість по заробітній платі) станом на 17.06.2021 на виконанні органів 

ДВС Миколаївської області перебуває 239 виконавчих проваджень по ДП 

«Миколаївський облавтодор» ВАТ «ДАК  «Автомобільні дороги України» та 

його філіях на загальну суму понад 11,5 млн.грн. 

Протягом звітного періоду фахівцями облпрофради за допомогою 

засобів комунікації із головами первинних профспілкових організацій ДП 

«Миколаївський бронетанковий завод», ДПВТП, ДП «Веселинівське лісове 

господарство» було проведено роботу щодо з’ясування стану виплати 

заробітної плати та пошуку шляхів погашення заборгованості. 

Федерацією профспілок Одеської області постійно проводиться 

моніторинг своєчасності виплати заробітної плати та сплати єдиного 
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соціального внеску. З початку 2021 року  проведено 233 перевірки суб’єктів 

господарювання. ФПО є членом  спільних комісій з місцевими органами 

влади, на яких заслухано керівників 125 підприємств. 

Тернопільська обласна рада профспілок та обласні галузеві 

профспілкові організації здійснюють постійний моніторинг за своєчасністю і 

повнотою виплати заробітної плати та вживають спільних з обласною 

державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, 

роботодавцями оперативних заходів щодо ліквідації заборгованості з її 

виплати.           

Об’єднання профспілок Харківської області інформує, що ОПХО 

проводить щомісячний моніторинг виплати заробітної плати на 

підприємствах, установах та організаціях, що входять до його складу.  

Інформація про виявленні в ході моніторингу порушення чинного 

законодавства з праці передається до Головного управління Державної служби 

з питань праці в Харківській області для вжиття заходів до керівників 

підприємств в межах її повноважень.  

Станом на 01.07.2021 року заборгованість з виплати заробітної плати 

по області склала 504,6  млн. грн. та зросла з  початку року на 97,3 млн.грн. 

або на 23,9%. За структурою боргу на підприємствах державної форми 

власності акумульовано понад 75% заборгованості, в тому числі на 

підприємствах, підпорядкованих ДК «Укроборонпром» - 63,7%.   

Федерація профспілкових організацій Чернігівської області 

повідомляє, що заборгованість з виплати заробітної плати впродовж січня–

березня 2021р. зменшилася на 5590,4 тис.грн (на 34,4%) та на 1 квітня 2021р. 

становила 10652,6 тис.грн, що дорівнює 0,6% від фонду оплати праці, 

нарахованого за березень 2021р.  

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 

квітня 2021р. становила 813 осіб (0,5% загальної кількості штатних 

працівників, зайнятих в економіці області). Кожному із зазначених 

працівників не виплачено в середньому 13103 грн, що на 22,2% більше від 

середньої заробітної плати, нарахованої за березень 2021р.  

2.23.  Вжити всіх можливих заходів для повного погашення 

заборгованості із заробітної плати на підприємствах незалежно 

Виконується частково  

З метою забезпечення виплати заробітної плати працівникам, оплата 
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від форми власності і не допускати утворення нової 

заборгованості з виплати заробітної плати. 

праці яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів впродовж 2019 року 

було прийнято низку рішень, зокрема: 

- збільшено видатки на збалансування фінансового стану державних 

вугледобувних підприємств та забезпечення фінансовими джерелами виплати 

заробітної плати шахтарям в розмірі 1,0 млрд грн (закон України «Про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 

рік» 31.10.2019 № 265-ІХ) та 322,6 млн грн (розпорядження КМУ від 

18.12.2019 р. № 1277-р); 

- здійснено перерозподіл та розподіл медичної субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на загальну суму 1105161 тис грн 

(розпорядження КМУ від 15.11.2019 № 1110-р, від 27.11.2019 № 1112-р, 

20.12.2019 р. № 1328-р); 

- здійснено перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на суму 198030,6 тис грн (розпорядження КМУ 

від 23 жовтня 2019 р. № 993-р, від 27 листопада 2019 р. № 1107-р). 

Разом з тим, заборгованість з виплати заробітної плати протягом 2019 

року зросла на 14,7% та станом на 1 січня 2020 року склала 3034,4 млн. грн.  

107,6 тисячам працівників економічно активних підприємств (на 

18,9% більше ніж на початку 2019 року) не виплачено 1850,9 млн. грн., з яких 

518,3 млн. грн. – борги державних підприємств. 

Протягом січня-листопада обсяг заборгованої заробітної плати зріс на 

32,2% та перевищив 4 млрд грн. 

Станом на 1 січня 2021 року заборгованість з виплати заробітної плати 

знизилася до 3136,7 млн грн. 

73,7 тисячам працівників економічно активних підприємств  

заборговано 1878,4 млн грн, з яких 648,1 млн грн – борги державних 

підприємств. 

Станом на 1 липня 2021 року заборгованість з виплати заробітної 

плати 157,6 тисячам працівників економічно-активних підприємств 

склала понад 3 592,6 млн грн, з яких 1 577,2 млн грн – борги державних 

підприємств.  

Профспілка працівників авіабудування та машинобудування 

України неодноразово зверталась до Президента України, до органів 
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виконавчої влади: Кабінету Міністрів України, Мінекономіки, Міноборони, 

РНБОУ, ДК «Укроборонпром» тощо з питань погашення заборгованості з 

виплати заробітної плати на підприємствах галузі, виходила на акції протесту 

у м. Харкові та у м. Києві . 

За інформацією Профспілки трудящих металургійної і 

гірничодобувної промисловості України заборгованість по зарплаті станом на 

1 липня 2020 року мала місце на 6 підприємствах: 

- ДП «Завод порошкової металургії», м. Бровари – 27101,4 тис. грн, 

- ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», м. Дніпро – 72256,4 тис. грн, 

- ПАТ «Дніпрометробуд», м. Дніпро – 1795,4 тис. грн, 

- ДП «УНТЦ металургійної промисловості «Енергосталь» - 30 902,5 тис. грн,     

- ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», м. Запоріжжя – 1 

672,6  тис. грн,  

- ДП «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату», 

м.Долинська, Кіровоградська обл. – 3240,2 тис. грн. 

Загальна сума боргу по зарплаті складає майже 136969 млн грн. 
Дніпропетровське обласне об’єднання профспілок інформує, що 

Профспілковою стороною вживаються всі дозволені законодавством: заходи 

від страйку до оформлення судових позовів, інформування про порушення 

законодавства України всіх можливих посадових осіб,  

За інформацією Запорізької обласної ради профспілок в області 

здійснюються заходи, спрямовані на забезпечення своєчасності виплати 

заробітної плати та погашення боргів із неї, які визначені розпорядженням 

голови ОДА від 17.05.2019 № 266 «Про стан оплати праці та затвердження 

заходів щодо легалізації заробітної плати в Запорізькій області на                        

2019 – 2020 роки». 

Керівники підприємств – боржників із заробітної плати постійно 

заслуховуються на засіданнях територіальних комісій з питань погашення 

заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення) та соціальних 

виплат, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та легалізації 

заробітної плати. 

Протягом 2020 року проведено 186 засідань територіальних комісій з 

питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення) 
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та соціальних виплат, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та 

легалізації заробітної плати, у тому числі: 5 – обласних, 61 – міське, 120 – 

районних. На засіданнях комісій було заслухано 69 керівників підприємств, з 

них 39 керівників підприємств-боржників попереджено про відповідальність 

за несвоєчасну виплату заробітної плати. 

На підприємствах-боржниках із заробітної плати, керівники яких 

звітували на засіданнях комісій, виплачено у 2020 році заборговану заробітну 

плату в сумі 172,9 млн грн, у т.ч. шляхом погашення дебіторської 

заборгованості – 3,3 млн грн; повернення з бюджету – 2,7 млн грн, інших 

джерел – 166,9 млн грн.  
Київська міська рада профспілок інформує, що відповідне положення 

закладено в Рекомендаціях щодо основних завдань колективно-договірної 

роботи на 2020 рік, схвалених 20 грудня 2019 року на засіданні Київської 

міської тристоронньої соціально-економічної ради. Сторонами КМТСЕР 

надіслано зазначені Рекомендації до підприємств, установ, організацій м. 

Києва для врахування та використання у подальшій роботі. 

З метою вжиття заходів щодо погашення заборгованості із зарплати, 

керівники підприємств-боржників постійно заслуховуються на засіданнях 

тимчасових Комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, що 

створені при КМДА та районних міських державних адміністрацій. До складу 

цих Комісій входять представники Міськпрофради та її членських організацій. 

За результатами засідань погоджуються графіки з погашення підприємствами 

заборгованості, Головне управління Держпраці у Київській області здійснює 

перевірки всіх підприємств-боржників, ГУ ДФС України в м. Києві направляє 

відповідні вимоги про сплату боргу керівникам підприємств, керівників 

підприємств-боржників зобов’язують забезпечити неухильне виконання 

зобов’язань та графіків погашення заборгованості із заробітної плати  тощо. 

Членські організації КМРП та профспілкові організації всіх рівнів 

використовують всі можливі законодавчі механізми та різні організаційно-

правові форми роботи для повернення боргів із заробітної плати працівникам 

підприємств, установ і організацій, зокрема: проводилася  організаційна 

робота щодо запровадження постійного профспілкового моніторингу з 
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виплати заробітної плати. Проблемні питання щодо погашення заборгованості 

із заробітної плати розглядалися на засіданнях президій галузевих 

профспілкових організацій та нарадах голів профорганізацій тощо. В 

бюджетних установах та організаціях, які фінансуються з міського 

бюджету, заборгованість з виплати зарплати відсутня. 

Федерація профспілок Кіровоградської області повідомляє, що у 2020 

році управлінням Держпраці проведено 352 перевірки дотримання 

законодавства про працю, майже третину за участю профспілок. 

За інформацією Миколаївської обласної ради профспілок станом на 1 

травня 2021 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати 

працівникам підприємств, установ, організацій Миколаївської області 

становила 54,7 млн.грн, що на 9,8 млн.грн більше, ніж на початок року. 

Водночас зменшилась кількість підприємств-боржників – із 36 на початку 

року до 22 на 1 травня. 

Протягом жовтня 2020 року в рамках відзначення Всесвітнього дня дій 

за гідну працю та Міжнародного дня боротьби з бідністю у Миколаївській 

області на сайті облпрофради проведено інформаційну кампанію на тему: 

«Подолання зарплатних боргів – першочергове завдання соціальних 

партнерів», в рамках якої оприлюднено довідку про стан виплати заробітної 

плати в Миколаївській області, визначено першочергові дії первинних 

профспілкових організацій у випадку виникнення заборгованості із заробітної 

плати. 

З метою погашення заборгованості із заробітної плати на 

підприємствах всіх форми власності у рамках укладеної Угоди про співпрацю 

Федерацією профспілок Одеської області спільно із  ГУ Держпраці в 

Одеській області здійснено перевірки на 20 підприємствах – боржниках із 

виплати заробітної плати. ФПО спільно із сторонами соціального діалогу 

постійно  аналізуються причини виникнення та непогашення заборгованості із 

заробітної плати і вживаються заходи для її погашення. ФПО є членом  

утвореної за розпорядженням голови ОДА від 19.02.2021 №145/од-2021 

комісії з питань дотримання законодавства про працю. Протягом І півріччя  

2021 року проведено 4 засідання за участю  керівників ДП «Ренійський МТП», 

ДП «Білгород-Дністровський МТП»,  ДП «Одеський авіаційний завод»,  ДП 
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«Український дитячий центр «Молода  гвардія»,  ПАТ «Гемопласт»,  КУ 

«Одеський обласний центр медико-соціальної експертизи», КУ «Одеське 

обласне патологоанатомічне бюро». Загальна сума погашеної заборгованості з 

початку  2021 року становить 30,8 млн.грн. 

За інформацією Тернопільської обласної ради профспілок 

заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.07.2021 року склала 

47,8 млн. грн. і зросла з початку року на 27,8 %. 
Об’єднання профспілок Харківської області інформує, що у 2020 році 

взято участь у 12 засіданнях обласної тимчасової комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 
стипендій та інших соціальних виплат. Засідання відбуваються за участю 
правоохоронних та контролюючих органів. Заслухано звіти керівників 
підприємств-боржників та попереджено про адміністративну та кримінальну 
відповідальність у разі несвоєчасної виплати заробітної плати. 

На засіданнях Президій та Пленумів практично усіх членських 
організацій ОПХО першочергово розглядаються питання рівня оплати праці, 
недопущення та погашення заборгованості з виплати заробітної плати, боргів 
зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України та єдиного 
соціального внеску.   

Проте плану розвитку економіки держави немає. Фінансове становище 
більшості підприємств вкрай важке через відсутність замовлень та обігових 
коштів. 

Харківська обласна організація Профспілки працівників соціальної 
сфери підтримала рішення щодо розірвання контракту з керівником 
Харківського казенного експериментального протезно-ортопедичного 
підприємства за порушення законодавства щодо своєчасної виплати заробітної 
плати. 

Членськими та первинними профспілковими організаціями 
здійснюється громадський контроль за додержанням законодавства про 
працю, в тому числі за виконанням роботодавцями своїх обов’язків з оплати 
праці. 

Під час проведення двомісячника з укладання колективних договорів у 
лютому-березні 2020 року первинним профспілковим організаціям 
рекомендовано сприяти включенню до колективних договорів зобов’язань 
щодо оплати праці з обов’язковим дотриманням вимог галузевих угод. 

У 2021 році  взято участь у 7 засіданнях обласної тимчасової комісії з 



 

93 

 

питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Засідання 

відбуваються за участю правоохоронних та контролюючих органів. Заслухано 

звіти керівників підприємств-боржників та попереджено про адміністративну 

та кримінальну відповідальність у разі несвоєчасної виплати заробітної плати.  

На засіданнях Президій та Пленумів практично усіх членських 

організацій ОПХО першочергово розглядаються питання рівня оплати праці, 

недопущення та погашення заборгованості з виплати заробітної плати, боргів 

зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України та єдиного 

соціального внеску.   

Федерацією профспілкових організацій Чернігівської області 

постійно проводяться пленуми і президії із розглядом питань своєчасності 

виплати заробітної плати та направляються листи-звернення до відповідних 

міністерств та Кабінету Міністрів України. 

Профспілка працівників автомобільного та сільськогосподарського 

машинобудування України повідомляє, що станом на 01.07.2020р. 

заборгованість із заробітної плати на підприємствах галузі склала 116,3 млн. 

грн. і зросла за I півріччя  вдвічі. Серед боржників 6 підприємств.  

Станом на 01.01.2021 заборгованість із заробітної плати на 

підприємствах галузі не погашена.   

2.24.  Забезпечити регулярний розгляд на урядовому рівні 

питання своєчасності виплати заробітної плати та у разі потреби 

вжиття заходів до погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати в повному обсязі. 

Виконується частково 

Незважаючи на профспілкові вимоги у період 2019 – листопад 2020 р. 

не проведено жодного засідання Комісії з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат. 

Разом з тим, Урядом постановою від 28.10.2020 № 1007 створено 

Міжвідомчу робочу групу з питань погашення заборгованості із заробітної 

плати (грошового забезпечення), перше засідання якої відбулося 17 грудня 

2020 р.  
Протягом І півріччя 2021 року Міжвідомча робоча група не працювала.  

1 липня 2021 року відбулось друге засідання Міжвідомчої робочої 

групи під головуванням Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А. За 

підсумками засідання, зокрема, було доручено керівникам усіх державних 
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підприємств, де є заборгованість із заробітної плати, визначити конкретний 

план дій, заходів і графіків її погашення, та  надавати щомісячні звіти з цих 

питань. 

Починаючи з серпня 2021 р. запроваджено щотижневі засідання 

Міжвідомчої робочої групи з розгляду проблемних питань діяльності 

підприємств-боржників.  
2.25.  Протягом 2019 року розробити та подати до Верховної 

Ради України узгоджений законопроект щодо захисту вимог 

працівників у разі неплатоспроможності роботодавця, в тому 

числі шляхом впровадження інституту гарантування таких 

виплат. 

Виконано частково 

Мінсоцполітики розроблено проект Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав 

працівників на своєчасну виплату заробітної плати», до якого СПО ОП надано 

низку зауважень та пропозицій (лист від 02.04.2019 № 01-13/252-спо). 

Водночас, проект Закону України «Про працю», внесений Урядом до 

Верховної Ради України 27.12.2019 за реєстр. № 2708, містив норму щодо 

посилення економічної відповідальності роботодавця за несвоєчасну виплату 

заробітної плати у вигляді запровадження пені. Однак, механізм компенсації 

працівнику заборгованої заробітної плати у випадку неплатоспроможності 

роботодавця, зокрема шляхом створення Гарантійної установи, 

законопроектом не передбачений. 

Розроблений Мінсоцполітики проект Закону України «Про 

ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 173 1992 року про 

захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця», який 

погоджено СПО ОП (лист від 02.04.2019 № 01-13/253-спо), до ВРУ не подано. 

Довідково: 

За результатами слухань на тему: «Стан погашення заборгованості з 

виплати заробітної плати», які проведено Комітетом ВРУ з питань 

соціальної політики та захисту прав ветеранів 11 березня ц.р., профспілкові 

пропозиції, які спрямовані на забезпечення конституційних прав працівників 

на своєчасне та в повному обсязі отримання заробленого, знайшли своє 

відображення у проектах законів України за реєстр. №№ 3264, 3264-1, 3332. 

 Законопроекти № 3264 та № 3264-1 не були підтримані Комітетом 

ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Законопроект 

№ 3332 рекомендовано ВРУ прийняти за основу. 

Міністерством економіки України розробляється законопроект щодо 



 

95 

 

створення фонду гарантування заробітної плати, до якого профспілками в 

рамках робочих консультацій надано низку пропозицій. 

2.26.  Оприлюднювати у засобах масової інформації або на 

офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, об’єднань організацій роботодавців і 

профспілок інформацію про вжиття заходів впливу до 

керівників підприємств, установ та організацій, де наявні борги 

із виплати заробітної плати або не забезпечуються мінімальні 

державні гарантії в оплаті праці, а також про кількість 

здійснених Держпраці заходів державного контролю щодо 

дотримання вимог законодавства з питань оплати праці на 

підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми 

власності та господарювання і про їх результати. 

Виконується 

На сайті ФПУ 30 квітня 2020 року опубліковано статтю «Статистика. 

Заборгованість з виплати заробітної плати в Україні», підготовлена за 

оперативними даними членських організацій ФПУ станом на 29.04.2020. 

Про актуальну ситуацію в сфері праці, дії профспілок і державних 

органів повідомляється в Оглядах діяльності СПО об'єднань профспілок, 

ФПУ, які регулярно публікуються на сайті ФПУ. 

Крім того, на сайті ФПУ за підсумками засідань Міжвідомчої робочої 

групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення) публікується інформація щодо врегулювання проблемних 

питань діяльності підприємств, пов’язаних із накопиченням заборгованості із 

заробітної плати, а також розміщуються направлені Мінекономіки матеріали 

профспілкової сторони про стан виплати заробітної плати та конкретні 

пропозиції по кожному підприємству-боржнику. 

За інформацією Запорізької обласної ради профспілок органами 

місцевої виконавчої влади, територіальними органами центральних органів 

виконавчої влади в області  профспілками проводиться системна 

інформаційно-роз’яснювальна робота щодо переваг офіційно оформлених 

трудових відносин і негативних наслідків незадекларованої праці. 

Інформацію про проведення всіх превентивних заходів розміщено на 

сайті Головного управління Держпраці у Запорізькій області (далі – ГУ 

Держпраці), постійно розміщуються пости у соціальних мережах, надаються 

роз’яснення в інтернет-виданнях, радіо, на телебаченні. Зокрема, у 

телепередачах на ТРК «Алекс» у програмі «Сфера інтересів». 

 ГУ Держпраці обговорено питання боротьби з нелегальною зайнятістю 

та відповідальністю за порушення законодавства про працю (січень 2019 року) 

та взято участь у проведенні прямого ефіру у соціальній програмі «Де юре. З 

точки зору закону» на тему: «Здійснення державного контролю за 

додержанням законодавства про працю» (червень 2019 року). У серпні 2019 

року проведено інформаційний виступ на радіо «Запоріжжя» на тему: 

«Оформлення трудових відносин і праця неповнолітніх. 
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На засідання територіальних комісій з питань погашення 

заборгованості з заробітної плати, (грошового забезпечення) та соціальних 

виплат, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та легалізації 

заробітної плати запрошуються представники місцевих ЗМІ для висвітлення 

питань, що розглядаються на засіданнях. 

Профспілка працівників авіабудування та машинобудування 

України оприлюднює інформацію щодо заборгованості із виплати заробітної 

плати на підприємствах галузі у газеті «Авіабудівник України»,  на сайті 

Профспілки, тощо. 

Дніпропетровське обласне об’єднання профспілок постійно 

оприлюднює інформацію щодо заборгованості з виплати заробітної плати на 

сторінках  газети «Позиція» та на сайті ДООП, а також інформує про заходи 

впливу на керівників підприємств-боржників.  

Київська міська рада профспілок інформує, що інформація 

розміщується на сайті Київської міськпрофради, в газеті «Київські 

профспілки», надсилається Федерації профспілок України для подальшого 

реагування.  

Федерація профспілок Кіровоградської області проводить широку 

інформаційно-роз’яснювальну роботу серед профактиву щодо обов’язковості 

забезпечення мінімальних державних гарантій в оплаті праці. 

На офіційному сайті Федерації профспілок Одеської області 

впродовж І півріччя 2021 року було розміщено 110 статей, пов'язаних з 

роботою ФПО, на сторінці у мережі Фейсбук розміщено статі, присвячені 

діяльності ФПО, новинам у законодавстві з охорони праці та інші. ФПО 

проводиться активна інформаційна кампанія з урахуванням  затвердженого 

Національного плану спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої 

праці на 2021 рік, яким передбачається організація інформаційно-

роз’яснювальної  роботи в ризикових сферах господарювання. 

Об’єднання профспілок Харківської області інформує, що у засобах 

масової інформації, в мережі Інтернет, на сайті Об'єднання профспілок 

Харківської області та в газеті «Солідарність» систематично публікуються 

матеріали з питань погашення заборгованості із заробітної плати, сприяння 

легалізації заробітної плати та трудових відносин на суб’єктах 
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господарювання області, притягнення роботодавців до фінансової 

відповідальності за порушення законодавства про працю та зайнятість. 

Профспілкова Сторона зобов’язується:  

2.27.  Здійснювати громадський контроль за додержанням на 

підприємствах, в установах та організаціях вимог законодавства 

про працю, в тому числі за виконанням договірних гарантій з 

оплати праці та своєчасністю виплати заробітної плати. 

Виконується 

 У зв’язку з введенням з 17 березня 2020 року на всій території України 

карантинних заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу COVID 

– 19 суттєво змінився формат роботи підприємств та профспілкових 

організацій, що вплинуло також на здійснення громадського контролю за 

дотриманням законодавства про працю. Про це свідчать зведені показники 

Інформації про правозахисну роботу ФПУ та її членських організацій у 

першому півріччі 2020 року щодо кількості проведених перевірок, звернень до 

суду та кількості судових рішень, проведення навчання тощо, яка надійшла від 

42 членських організацій ФПУ: 20 територіальних профоб’єднань та 22 

всеукраїнських профспілок із 69 членських організацій ФПУ.  

 Водночас, в період дистанційної роботи значно підвищилась 

активність і участь членських профспілкових організацій у правовій 

експертизі нормативно - правових актів, що позитивно вплинуло на правову 

обізнаність та зацікавленість значної кількості членів профспілкових 

організацій у сфері нормотворчості та підвищення рівня роз’яснювальної 

роботи серед спілчан.  

Як правило, зазначена робота виконується інспекторами праці 

профспілок, кількість яких, за інформацією членських організацій ФПУ, 

станом на 20 лютого  2021 року складає 5839 осіб (проти 5693 у 2019 році). З 

них 5746 – громадські інспектори праці,  93 – правові (головні правові) 

інспектори праці (проти 100 у 2019 році). З числа правових інспекторів праці в 

територіальних профоб’єднаннях – 27 осіб, в галузевих профспілках – 62 

особи, у апараті ФПУ – 4 особи. 

Протягом 2020 року інспекторами праці профспілок проведено 5305 

(проти 8526 у 2019 році) перевірок дотримання вимог трудового 

законодавства, якими охоплено 4219 (проти 7228 у 2019 році) юридичних 

осіб. 

На підставі Угоди про співпрацю між Державною службою України з 

питань праці та Федерацією професійних спілок України від 21 червня 2018 

року і укладеними угодами на територіальному рівні членськими 
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організаціями ФПУ здійснювалися спільні заходи з контролю за додержання 

роботодавцями законодавства про працю. Зокрема, за звітний період спільно з 

територіальними органами Держпраці було проведено 496 (проти 1007 у 2019 

році) перевірки.  

В ході перевірок виявлено 15008 (проти 31351 у 2019 році) порушень 

законодавства про працю, зокрема у сфері оплати праці – 5995 (проти 15195 у 

2019 році ), звільнення та переведення – 2299, змін істотних умов праці – 1581 

(проти  3255 у 2019 році), гарантій і компенсацій – 1730, робочого часу – 1079, 

часу відпочинку – 932, праці жінок – 294, інших – 1101. 

Кількість працівників, трудові та соціально-економічні права яких 

порушувалися, склала 127 647 осіб (проти 119320 осіб у 2019 році).  

Про усунення порушень надіслано 3146 подань, із них до  роботодавців 

– 2608, до органів виконавчої  влади та органів місцевого самоврядування – 

453. 

Про виявлені факти порушень надіслано 1394 письмових повідомлень, 

зокрема 769 – органам  виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування, 186 – вищим профспілковим органам, по 28 – 

Уповноваженому (регіональному представнику Уповноваженого) Верховної 

Ради України з прав людини та керівництву ФПУ, 405 – іншим органам.    

Роботодавцями усунуто 9986 порушень, зокрема  на вимогу інспекторів 

праці профспілок – 7228, вищих профспілкових органів – 1540, органів влади 

та органів місцевого самоврядування – 416, інших органів – 786.   

За повідомленнями, що направлялись до контролюючих органів, 

притягнуто до відповідальності 200 посадових осіб установ, підприємств, 

організацій; з них до дисциплінарної – 156 осіб, до адміністративної – 89 осіб, 

до кримінальної – 1 особа. 

За порушення законодавства про працю та профспілки 40 керівників 

підприємств, установ, організацій притягнуто до відповідальності  на вимогу  

профспілкових органів відповідно до статті 33 Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».   

          За інформацією Профспілки працівників державних установ України, 

загальна кількість інспекторів праці (правових та громадських) в організаціях 

Профспілки  у 2020 році нараховує 494 інспектори, проти 676 у 2019 році. 
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Основна причина зменшення кількості громадських інспекторів праці - це 

заключний етап проведення децентралізації, ліквідація, реорганізація, 

скорочення та утворення нових районів, а відповідно і РДА, створення нових 

громад. 

За інформацією обласних організацій Профспілки,   у 2020 році 

кількість порушень прав членів Профспілки, у порівнянні з 2019 роком 

зменшилась і становила 123 порушення проти - 195. Збереглась стала 

тенденція наявності порушень з питань оплати праці, звільнення та 

переведення, зміни істотних умов праці. Аналіз свідчить, що найбільша частка 

порушень виявлена з питань оплати праці, а саме – 28,5% (35 

випадків)звільнення, проти – 23%   минулого звітного періоду.  

В той же час, зменшилася кількість перевірок стосовно додержання 

законодавства про працю. Так, було проведено 262 перевірки, що на 29 % 

менше, ніж протягом минулого року (369 перевірок), у тому числі, спільно з  

територіальними органами Держпраці проведено 6 перевірок. Перевірками  

було охоплено 227 юридичних осіб  (протягом  2019 року перевірено  347 

юридичні особи).  

Протягом  2020 року були порушені трудові права  683 осіб  , а 

протягом 2019 року такі порушення зафіксовані у 1146 осіб, що  на 40 % 

більше як у звітному періоді.      

Впродовж  2020 року мали  місце 123 порушення з питань звільнення 

та переведення, оплати праці, гарантій та компенсацій, зміни істотних умов 

праці, серед них - найбільша частка порушень виявлена з питань оплати  праці 

– 28,5%  (35 випадків), з питань звільнення та переведення  - 32, 22 – з питань 

гарантій та компенсацій . 

Кількість подань про усунення порушень у 2020 році склала  91,  проти 

192 у 2019 році. Протягом 2020 року надіслано 91 подання про усунення 

порушень законодавства про працю, з них 75 подань адресовано роботодавцям 

і 16 - органам виконавчої влади та місцевого самоврядування.  

У 2020 році роботодавцями усунуто 125 порушень. Зокрема, за 

ініціативою інспекторів праці усунуто 96 порушень; за рішенням органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  - 10; вищих 

профспілкових органів -  12; інших органів - 8.  
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 Протягом 2020 року Профспілкою опрацьовано 162 проекти 

нормативно-правових актів (112 проектів надійшло на погодження від 

спільного представницького органу об’єднань профспілок та 50 проектів - від 

галузевих міністерств та інших відомств), що на 7 проектів  більше, ніж  у  

2019  році. 

 За інформацією Профспілки працівників вугільної промисловості 

України, кількість інспекторів праці у 2020 році  становила 884 особи, з яких  

5  правових, та 879 – громадських.  

 В порядку здійснення громадського контролю проведено  23 перевірки  

додержання законодавства про працю, в тому числі спільно  з Держпраці та 

регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини  – по 4. На 15 підприємствах  виявлено 178 порушень, переважна 

більшість яких стосується оплати праці (55), гарантій і компенсацій (36), часу 

відпочинку (27). Кількість працівників, права яких порушено,  склала понад 30 

тис. Про усунення порушень надіслано 34 подання та 98 повідомлень, з яких 

69 усунуто роботодавцями. П’ятеро керівників підприємств за допущені 

порушення притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 

 В ході перевірок виявлено, що не погашена заборгованість із заробітної 

плати на підприємствах державного сектору за період 2015 по 2020 роки, а 

також порушені строки її виплати; не вирішено питання щодо усунення ознак 

дискримінації оплати праці за характером та видом виконуваної роботи 

працівниками, що знаходяться у трудових відносинах на одному підприємстві, 

що одержує бюджетні кошти (розподіл на основні та неосновні професії); не 

внесені зміни до законодавства щодо реструктуризації  заборгованості по 

сплаті єдиному соціальному внеску (ЄСВ) та удосконалення порядку  

зарахування поточних платежів ЄСВ без зарахування їх в рахунок 

заборгованості минулих років, пені та штрафів, що веде до ще більшого 

заглиблення прав працюючих при визначенні страхового стажу для  

призначення ( перерахунку) пенсій, а також розміру інших соціальних виплат 

за рахунок фондів соціального страхування. 

 Окрім того, у зв’язку з не вирішенням питання відновлення змісту статті 

43 Гірничого Закону в попередній редакції в частині повернення  галузевої 

гарантії (відповідні законопроекти є у ВРУ), а саме виплати компенсації, 
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замість надання твердого палива для працівників і пенсіонерів вугільної 

галузі, які проживають у будинках з центральним опаленням (в незаконний 

спосіб галузева гарантія  замінена на субсидію - тобто на пільгу,  право на 

яку залежить від рівня доходів), виникла проблема з оплатою праці. Так, 

працюючи на одному робочому місці, але проживаючи у будинках з 

центральним опаленням, працівники за роботу у шкідливих умовах не 

отримують компенсацію у розмірі вартості наданого побутового палива, як це 

було передбачено раніше на законодавчому рівні. Це ставить їх у нерівні 

фінансові умови, призводить до зниження реального  заробітку, а в умовах 

глобального підвищення цін на комунальні послуги і значною, більше 2-х 

місячної заборгованості по зарплаті, виплату її невеликими відсотками 

призводить до все більшого непорозуміння в колективах, конфліктів та 

соціальної напруги.  Крім того, у зв’язку з поверненням орендованого 

підприємства ТОВ ДТЕК « Добропіллявугіль» до держави (наразі створено ДП 

«Добропіллявугіль – видобуток» проблема виплати компенсації за побутове 

вугілля ,  в тому числі пенсіонерам, ще більше загострить соціальну напругу у 

цьому регіоні, селища якого зовсім не газифіковані, опалення тільки вугіллям.  

 За зверненням Профспілки до Держпраці України у зв’язку з 

довготривалим порушенням законодавства про працю на приватних 

збагачувальних фабриках Донецької області (навмисне ухилення роботодавців 

від виконання обов’язків по здійсненню заходів по забезпеченню діяльності 

виробничої діяльності, виплати заробітної плати та гарантій, передбачених 

трудовим законодавством працівникам, з якими не припинені трудові 

відносини) було повідомлено, що  21.08.20р. та 08.09.20 були здійснені  

відповідні інспекційні перевірки ПрАТ «ЦЗФ «Україна» та ПрАТ «ЦЗФ 

«Росія». За результатами інспекційного відвідування  складено відповідні 

акти, було внесено припис про усунення виявлених порушень та винесено 

постанову відповідно до абз. 4 частини 2 статті 265 КЗпП України  про 

накладанні фінансових санкцій у сумі 12519 грн. Крім того, за повідомленням 

Держпраці,  матеріали інспекційних відвідувань в порядку ст. 214 

Кримінального процесуального кодексу України направлено до 

правоохоронних органів для досудового розслідування. 

             За інформацією Профспілки працівників державних установ 
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України, загальна кількість інспекторів праці (правових та громадських) в 

організаціях Профспілки  у 2020 році нараховує 494 інспектори, проти 676 у 

2019 році. Основна причина зменшення кількості громадських інспекторів 

праці - це заключний етап проведення децентралізації, ліквідація, 

реорганізація, скорочення та утворення нових районів, а відповідно і РДА, 

створення нових громад. 

За інформацією обласних організацій Профспілки, у 2020 році кількість 

порушень прав членів Профспілки, у порівнянні з 2019 роком зменшилась і 

становила 123 порушення проти - 195. Збереглась стала тенденція наявності 

порушень з питань оплати праці, звільнення та переведення, зміни істотних 

умов праці. Аналіз свідчить, що найбільша частка порушень виявлена з питань 

оплати праці, а саме – 28,5% (35 випадків)звільнення, проти – 23%   минулого 

звітного періоду.  

В той же час, зменшилася кількість перевірок стосовно додержання 

законодавства про працю. Так, було проведено 262 перевірки, що на 29 % 

менше, ніж протягом минулого року (369 перевірок), у тому числі, спільно з  

територіальними органами Держпраці проведено 6 перевірок. Перевірками  

було охоплено 227 юридичних осіб  (протягом  2019 року перевірено  347 

юридичні особи).  

Протягом  2020 року були порушені трудові права  683 осіб  , а 

протягом 2019 року такі порушення зафіксовані у 1146 осіб, що  на 40 % 

більше як у звітному періоді.      

Впродовж  2020 року мали  місце 123 порушення з питань звільнення 

та переведення, оплати праці, гарантій та компенсацій, зміни істотних умов 

праці, серед них - найбільша частка порушень виявлена з питань оплати  праці 

– 28,5%  (35 випадків), з питань звільнення та переведення  - 32, 22 – з питань 

гарантій та компенсацій . 

Кількість подань про усунення порушень у 2020 році склала  91,  проти 

192 у 2019 році. Протягом 2020 року надіслано 91 подання про усунення 

порушень законодавства про працю, з них 75 подань адресовано роботодавцям 

і 16 - органам виконавчої влади та місцевого самоврядування.  

У 2020 році роботодавцями усунуто 125 порушень. Зокрема, за 

ініціативою інспекторів праці усунуто 96 порушень; за рішенням органів 
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виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  - 10; вищих 

профспілкових органів -  12; інших органів - 8.  

 Протягом 2020 року Профспілкою опрацьовано 162 проекти 

нормативно-правових актів (112 проектів надійшло на погодження від 

спільного представницького органу об’єднань профспілок та 50 проектів - від 

галузевих міністерств та інших відомств), що на 7 проектів  більше, ніж  у  

2019  році. 

За інформацією Профспілки працівників житлово-комунального 

господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування 

населення України, кількість інспекторів праці у 2020 році складала 119 осіб, 

з яких 9 – правових та 110 – громадських.  Проведено 164 перевірки 

додержання законодавства про працю, якими охоплено 175 юридичних осіб 

(проти 348 у 2019 році) тому числі  15 – спільно з територіальними органами 

Держпраці. Виявлено 879 порушень (проти 1421 у 2019 році), зокрема 490 – з 

питань  оплати праці, 102 – робочого часу, 98 – змін істотних умов праці. 

Кількість працівників, права яких порушені, становить 17926. Надіслано 231 

подання про усунення порушень, з яких 187 – роботодавцям; підготовлено так 

надіслано 107 письмових повідомлень про виявлені факти порушень. 

Роботодавцями усунуто 777 порушень, з яких 745 порушень  – на вимогу 

інспекторів праці профспілок.          

За інформацією Профспілки працівників лісового господарства 

України, обов’язки громадських інспекторів праці в профспілкових 

організаціях галузі виконують на громадських засадах голови обласних та 

первинних організацій Профспілки. Питання захисту прав та інтересів 

працівників знаходяться під постійним контролем Профспілки, як в первинних 

так і обласних організаціях, Профспілка постійно працює над здійсненням 

належного громадського контролю за дотриманням трудового законодавства, 

надає правову допомогу на місцях.  

          Правозахисна робота підприємств базується на дотриманні 

конституційних засад у відповідності до КЗпП, Галузевої угоди та Закону 

України «Про професійні спілки». Питання дотримання законодавства про 

працю, в тому числі, оплати праці та правильності надання щорічних 

відпусток завжди залишається в центрі уваги профспілкових структур. 
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Вищезазначені питання - є першочерговими на засіданнях Президій ЦК 

Профспілки, обласних та первинних організацій. На постійному контролі 

знаходяться питання щодо зменшення заборгованості по відпустках, зокрема  

для працівників державної лісової охорони, які в силу різних обставин, 

пов’язаних із трудовою діяльністю, не завжди можуть скористатись цим 

правом. А також, розглядалися такі практичні питання, як  прийняття, 

переведення та звільнення з роботи, правильності оформлення трудових 

книжок та інші. 

          Вже шостий рік, через відсутність фінансування лісогосподарських 

заходів із загального фонду державного бюджету, значного податкового 

навантаження, мораторію на експорт круглого лісу та інші чинники, 

працівники-спілчани і в першу чергу південно-східного регіону, за часту, не 

своєчасно та на неналежному рівні одержують заробітну плату за виконану 

роботу, фахові працівники, яких важко замінити,  звільнилися, значна 

кількість періодично знаходиться у відпустках без збереження заробітної 

плати, або працюють за скороченим режимом робочого часу. 

Встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19  суттєво вплинуло на  

роботу з громадського контролю за додержанням законодавства про працю, 

особливо щодо проведення перевірок на підприємствах. Робота велася в 

основному дистанційно, в телефонному та електронному режимах, шляхом 

листування із адміністрацією підприємств, державними органами.  Через це 

кількість перевірок зменшилася на третину в порівнянні з попереднім роком. 

В основному перевірки проводилися за результатами розгляду скарг та 

звернень членів Профспілки.  

За інформацією Профспілки трудящих металургійної і 

гірничодобувної  промисловості України, правові (громадські) інспектори 

праці, яких у Профспілці налічується 12 та 44 відповідно, з метою 

попередження та усунення порушень законодавства про працю відвідали 62 

юридичні особи. 

         В ході проведення перевірок та розгляду звернень членів Профспілки 

була виявлена низка порушень, зокрема: 
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               - процедури скорочення працівників, примушування до написання заяв 

про звільнення або про відпустку без збереження заробітної плати (ПАТ  

"ПВП "КРИВБАСВИБУХПРОМ",ТОВ"ЮНІСТІЛ", ТОВ 

"УКРВИБУХТЕХНОЛОГІЯ); 

          - графіків відпусток; оплати простоїв; порядку залучення працівників 

до виконання робіт, не обумовлених трудовим договором; ненадання 

працівникам, які працюють у шкідливих та важких умовах праці, відпустки 

(надається один раз на два роки); направлення на виробниче навчання після 

нічної зміни; відмова у наданні грошової компенсації працівникам за 

невикористані щорічні відпустки; скорочення посад, які обіймають 

захищені категорії працівників (одинокі матері та жінки, які знаходяться у 

відпустках по догляду за дітьми); не здійснення доплати за виконання 

обов’язків тимчасово відсутнього працівника (ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ 

КРИВИЙ РІГ"); 

          - порядку переведення і переміщення працівників, надання відпусток, 

гарантій і компенсацій та оплати праці (ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"). 

          На адресу роботодавців внесено 232  подання про усунення виявлених 

порушень. 

Деякі порушення усувалися в ході перевірок. Зокрема, під час 

перевірки правильності нарахування і виплати заробітної плати  членам 

Профспілки-начальникам  дільниць ЦРДП ТОВ "МЕТІНВЕСТ-

ПРОМСЕРВІС" у грудні 2020 року було виявлено, що їх робота у  вихідні 

дні неоплачена. Вчасно проведена робота правового інспектора праці та 

профактиву дозволила оперативно усунути порушення. 

         Значна увага приділялася врегулюванню індивідуальних трудових 

спорів у досудовому порядку, зокрема, завдяки втручанню головного 

інспектора праці попереджено незаконне звільнення з роботи працівниці 

ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ", надано відпустку машиністу ТЄЦ  ПАТ 

"ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ».  

Найбільше порушень виявлено з питань звільнення та переведення – 

133, оплати праці – 78, робочого часу -60, часу відпочинку, у тому числі 

щодо примушення до написання заяв на відпустки без збереження заробітної 

плати  – 54. 
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Заходи щодо здійснення контролю і результати такого контролю 

розглядалися на засіданнях профспілкових комітетів; профкомами готувася 

листи та звернення до роботодавців щодо попередження або усунення 

порушень трудових прав працівників.  

У зв’язку з пандемією через ризики поширення COVID-19 працівників 

відправляли у відпустки,  змінювали режим роботи, за технічної можливості 

переводили на дистанційну роботу. Тому в умовах дії карантинних обмежень 

особлива увага приділялася додержанню прав працівників в умовах 

дистанційної (віддаленої) роботи.  

Профком первинної профспілкової організації ПМГУ ПАТ 

"КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» тримав ці питання на контролі з метою 

недопущення порушення прав працівників, як результат порушень не було. 

На ТОВ «МЕТІНВЕСТ–МРМЗ» та ПРАТ «АКХЗ» працівники,  які 

могли працювати вдома, були переведені на дистанційний режим роботи. 

Звернень щодо зміни істотних умов праці, оплати праці та звільнень з роботи з 

цього приводу не надходило.  

          На ПРАТ «ХАРКІВСЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД» була призупинена 

основна промислова діяльність підприємства з 01.04.2020 року на період 

проведення карантину. Працівникам, за їх заявами про скорочення робочого 

часу, встановлено режим неповного робочого тижня, деякі знаходилися у 

відпустках без збереження заробітної плати. Оплата праці працівникам, які 

працювали у режимі неповного робочого часу у зв’язку із змінами в 

організації виробництва і праці,  здійснювалася за рахунок фонду 

соцстрахування на випадок безробіття. 

          На ДП «УХІН»  зміни істотних умов праці не впроваджувалися. З квітня 

по травень на дистанційному графіку роботи знаходилося 50% працівників. 

Оплата праці здійснювалася без затримок. Надання відпусток, в тому числі, 

без збереження заробітної плати здійснювалося згідно заяви за обставинами 

працівника, але не в зв’язку з обмежувальними заходами. Звільнення з роботи 

з приводу скорочення кількості працюючих не проводилося. 

           Головним правовим інспектором праці Запорізької обласної організації 

Профспілки надавалася правова допомога працівникам АТ «ЗАЛК»,  які були 

поновлені на роботі  на виконання рішення суду і допуску їх на підприємство. 
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          Також правові інспектори надавали допомогу у підготовці заяв до 

комісій по трудовим спорам, більшість таких спорів були вирішені на користь 

працівників. Так, комісією по трудовим спорам ТОВ "МЕТІНВЕСТ-

ПРОМСЕРВІС" було задоволено вимоги електромонтера - члена Профспілки і 

визнано незаконним наказ директора філії в частині не нарахування та 

невиплати виробничої премії працівнику. 

Найбільш продуктивною була комісія по трудовим спорам ПРАТ "МК 

"АЗОВСТАЛЬ", за звітний період до неї надійшло 43 заяви, розглянуто – 19, з 

них 17 - задоволено. Комісія розглядала питання про незаконне позбавлення 

премії, про накладення догани, про виплату доплати за виконання обов’язків 

відсутнього працівника, про притягнення працівника до матеріальної 

відповідальності та ін. 

Завдяки своєчасному втручанню Донецького обласного комітету 

Профспілки вдалося запобігти неправомірному звільненню двох працівників 

ДП "ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС" . 

         Протягом вересня-листопада 2020 року на ПАТ 

«КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» трудящими комбінату були проведені 

самоорганізовані акції протесту з питань виконання вимог забезпечення 

безпеки на робочих місцях, усунення передумов невиконання виробничих 

планів та підвищення рівня оплати праці. Під час перемовин між 

адміністрацією, трудовим колективом та Профспілкою жодна зі сторін не 

вважала ці події страйком. В результаті довгих перемовин, сторонами було 

підписано Меморандум порозуміння, в якому сторони узгодили кризові 

питання і працівники припинили акцію протесту. Однак, наступного дня після 

підписання Меморандуму, адміністрація ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» 

подала позов до десятьох працівників комбінату з вимогою припинити 

незаконний страйк. Первинна організація ПМГУ ПАТ 

«КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» залучена позивачем в якості третьої особи на 

стороні позивача. Під час судових засідань з’ясувалося, що позивач, 

визначаючи коло позивачів, керувався принципом активності таких осіб в 

підтримці акцій протесту в соціальних мережах (як стало відомо в судовому 

засіданні, двоє з десятьох відповідачів взагалі не приймали участь в акціях 

протесту). Розгляд справи триває, інтереси працівників представляє 
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юрисконсульт ППО ПМГУ  ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».  

За інформацією Профспілки працівників охорони здоров’я України, 

основний напрям роботи – захист трудових прав членів профспілки шляхом 

здійснення громадського контролю за дотриманням роботодавцями трудового 

законодавства, гарантій діяльності профспілок акцентувався, зокрема, на: 

- реалізації у повному обсязі трудових та соціально-економічних прав 

та інтересів працівників галузі охорони здоров'я, визначених законодавством; 

- наданні правової допомоги членам Профспілки, її організаціям у 

реалізації ними своїх прав та повноважень; 

- забезпеченні повної та продуктивної зайнятості, недопущенні 

необґрунтованого вивільнення працівників;  

- усуненні виявлених порушень трудового законодавства щодо членів 

Профспілки; 

- забезпеченні правового захисту членів Профспілки від незаконного 

звільнення, поновленні порушених прав; 

- адвокації з метою недопущення звуження, сприяння практичній 

реалізації професійних прав медичних та фармацевтичних працівників, 

визначених статтею 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я. 

Незважаючи на існування об’єктивних причин порушень законодавства про 

працю, організаціями Профспілки проведено 738 планових та позапланових 

перевірок додержання законодавства про працю за результатами яких 

виявлено 2378 порушень трудового законодавства. 

Варто зазначити, що найбільша кількість виявлених порушень 

традиційно стосувалась питань оплати праці (679), звільнення та переведення 

(472), гарантій і компенсацій (480), робочого часу (142),змін істотних умов 

праці (268), інших порушень (178).  

Загальна кількість працівників галузі, права яких було порушено, 

становить 12887 осіб. 

З метою відновлення порушених прав працівників та вжиття 

відповідних заходів щодо їх попередження, роботодавцям, органам виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, іншим органам надіслано 319 подань та 

102 письмові повідомлення про виявлені факти порушень органам виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, територіальним органам Державної 
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служби України з питань праці тощо.  

У звітному періоді було активізовано роботу щодо здійснення 

перевірок додержання роботодавцями вимог законодавства України про 

працю як реагування на скарги та звернення окремих членів Профспілки та 

первинних організацій.  

За інформацією Професійної спілки працівників нафтової і газової 

промисловості України (Укрнафтогазпрофспілки) для моніторингу 

порушень соціально-економічних прав членів Укрнафтогазпрофспілки, 

недопущення масових звільнень, збереження робочих місць була налагоджена 

взаємодія між організаційними ланками профспілки та керівними органами 

Укрнафтогазпрофспілки шляхом використання сучасних комунікаційних 

засобів (комп’ютери, смартфони, інтернет, електронна пошта, месенджери, 

розміщення інформації на сайті, соціальні мережі, аудіо-, відеоконференції та 

ін.). 

Водночас, в період дистанційної роботи значно підвищилась активність 

і участь членських профспілкових організацій у роз’яснювальній роботи серед 

спілчан, що позитивно вплинуло на правову обізнаність та зацікавленість 

значної кількості членів профспілки.  

За інформацією Профспілки працівників зв’язку України у першому 

півріччі 2020 року було надано 4060 консультацій та правової допомоги 

працівникам — членам Профспілки у захисті їх прав, в тому числі  з питань 

оплати праці.  

З метою правового захисту членів профспілки в ЦК Профспілки та ОПО 

ПАТ «Укртелеком» працює «гаряча телефонна лінія». Протягом 1 півріччя 

2021 року таку допомогу отримали 43 члена Профспілки. 

         За інформацією Дніпропетровського обласного об’єднання 

профспілок спеціалістами обласного об’єднання профспілок здійснюється 

постійний громадський контроль за виконанням умов колективних договорів 

на підприємствах, за додержанням вимог законодавства про працю, в тому 

числі за виконанням договірних гарантій з оплати праці та своєчасністю 

виплати заробітної плати. Представники облпрофоб’єднання входять до 

складу:  

- робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості 
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населення при облдержадміністрації; 

- обласної комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної 

плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; 

- обласної робочої групи з питання забезпечення реалізації рішень, 

спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 

законодавства в частині мінімальної заробітної плати. 

За інформацією Федерації профспілок Житомирської області у січні 

2021 року до профоб’єднання звернулась членська первинна профспілкова 

організація «Вільних людей», яка створена на підприємстві ТОВ "КРОМБЕРГ 

ЕНД ШУБЕРТ УКРАЇНА ЖУ" за допомогою міжнародних організацій з 

метою захисту трудових прав працівників та профспілки. 

Звернення ППО «Вільних людей» обґрунтовано тим, що зі сторони 

керівництва підприємства постійно порушуються норми чинного трудового 

законодавства, які проявляються у постійних змінах істотних умов праці в бік 

погіршення без попередження працівників за 2 місяці, як це передбачено ст.32 

КЗпП, у штучному збільшенні планових показників для працівників без 

проведення оптимізації виробництва, працівникам не зберігаються гарантії під 

час вимушеного простою підприємства (в такий період працівників 

направляють у відпустку без збереження заробітної плати або простій 

оплачується частково), внесення зміни до колективного договору не 

доводиться до відома колективу.   

Керівництво підприємства не визнає ППО «Вільних людей», 

відмовляється  здійснювати відрахування членських внесків мотивуючи це 

тим, що дана профспілка не є стороною колективного договору, який діє на 

підприємстві.   

Адміністрацією підприємства здійснюється тиск та переслідування 

членів ППО «Вільних людей», їх надто суворо контролюють, учасникам 

мирних акцій під стінами підприємства оголошують неправомірні догани, 

звільняють з роботи шляхом введення в оману і т.д.  

Федерація профспілок області неодноразово вживала заходи щодо 

налагодження співпраці і соціального діалогу з керівництвом підприємства. 

На листи, звернення, пропозиції щодо надання консультацій фахівцями ФПО, 

проведення переговорів відсутня реакція керівництва. 
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За ініціативою ФПО та звільнених працівників підприємства, які є 

членами ППО «Вільних людей»,  відбувся відкритий ефір на телеканалі СК-1 

за участю начальника Управління Держпраці у Житомирській області та 

голови Федерації профспілок області.  

Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення 

зареєстровано колективний спір між найманими працівниками підвідділу 

попередньої підготовки та порізки проводів виробничого відділу 

підприємства та ТОВ "КРОМБЕРГ ЕНД ШУБЕРТ  УКРАЇНА  ЖУ".  

На даний час керівництво підприємства від конструктивного діалогу 

по суті  вирішення колективного трудового спору та проведення примирних 

процедур відмовляється. 

Враховуючи вищевикладене, Федерація профспілок області 

звернулась до Федерації профспілок України з проханням повідомити 

Міжнародну організацію праці про порушення трудових прав та прав 

профспілки ТОВ "КРОМБЕРГ ЕНД ШУБЕРТ УКРАЇНА ЖУ", засновником 

якого є австрійська компанія КРОМБЕРГ ЕНД ШУБЕРТ ХОЛДІНГ ГМБХ та 

спільними зусиллями припинити протиправні дії керівництва підприємства.  

Федерація профспілок України повідомила, що зазначені факти 

порушень в ТОВ "КРОМБЕРГ ЕНД ШУБЕРТ УКРАЇНА ЖУ" внесено до 

Єдиного реєстру порушень прав профспілок в 2020 році. Узагальнені факти із 

зазначеного Реєстру найближчим часом будуть повідомлені органам 

державної влади та Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини. 

Згадані факти порушень також були внесені до «Анкети 2020-2021 - 

Огляд і Глобальний індекс з прав МКП», яка призначена для збору інформації 

про порушення права на свободу об’єднання, права на ведення колективних 

переговорів і права на страйк. Надана в Анкеті інформація стане частиною 

Огляду і Глобального індексу з прав МКП, буде опублікована в Інтернеті і 

представлена на Міжнародній конференції праці у червні 2021 року. Також 

МКП надасть зареєстровані порушення в наглядові механізми МОП. Для 

організації солідарної підтримки та відповідного реагування про факти 

порушення прав членів ППО «Вільних людей» ФПУ звернулася до Об’єднань 

профспілок Австрії та Німеччини.  

Також Федерація профспілок області звернулась до Фінансового 



 

112 

 

директора ТОВ "КРОМБЕРГ ЕНД ШУБЕРТ УКРАЇНА ЖУ" Мартіна Гьобеля 

з проханням налагодити соціальне партнерство з ППО «Вільних людей» для 

соціально-економічної стабільності підприємства і поваги до Людини праці, 

яка є найвищою соціальною цінністю в Україні. 

Крім цього, Федерація  профспілок області звернулась до голови 

незалежної професійної спілки "КРОМБЕРГ ЕНД ШУБЕРТ", яка також 

створена в ТОВ "КРОМБЕРГ ЕНД ШУБЕРТ УКРАЇНА ЖУ", з пропозицією 

за участю Федерації профспілок області провести спільні консультації з ППО 

«Вільних людей» з метою налагодження співпраці, створення спільного 

представницького органу для ведення колективних переговорів з 

адміністрацією підприємства щодо забезпечення трудових прав та гарантій 

працюючих підприємства. 

На даний час відповідей від керівництва підприємства та голови 

незалежної професійної спілки "КРОМБЕРГ ЕНД ШУБЕРТ" до Федерації 

профспілок області не надходило. 

За інформацією Закарпатської обласної ради профспілок, 

громадський контроль за додержанням трудового законодавства здійснювався 

шляхом планових та позапланових перевірок, спільних перевірок в рамках 

укладених Угод  з управлінням Держпраці у Закарпатській області, 

відділенням НСПП у Закарпатській області, при розгляді письмових скарг і 

усних звернень членів профспілок, під час проведення Днів обласної ради 

профспілок в районах і містах області.  

Головним спеціалістом з правових питань, фахівцями облпрофради і 

громадськими інспекторами праці первинних профорганізацій, які 

перебувають на профобслуговуванні облпрофради, у 2020 році проведено 112 

перевірок, у тому числі з територіальною інспекцією праці – 6. Перевірено 92 

підприємства, організації та установ різних форм власності та 

господарювання. Виявлено 110 порушень прав 116 членів профспілок. 

Практично всі виявлені порушення трудового законодавства стосувалися 

несвоєчасністю виплати заробітної плати працівникам.  

Спільно з відділенням НСПП у Закарпатській області вивчався стан 

соціально-трудових відносин на підприємствах, де мала місце заборгованість з 

виплати заробітної плати або ж виникали напружені ситуації щодо стану 
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соціально-трудових відносин.  

Для усунення виявлених порушень надіслано 6 подань роботодавцям, 

повідомлялися органи виконавчої влади та органи  місцевого самоврядування, 

галузеві департаменти і управління облдержадміністрації, галузеві 

облорганізації профспілок. Здійснювався контроль за виконанням виявлених 

порушень. 

З питань дотримання трудового законодавства спільно з відділенням 

НСПП у Закарпатській області готувалися пропозиції для усунення причин 

колективних трудових спорів (конфліктів), проводилася робота по 

підвищенню рівня правової культури, формуванню правових знань і 

соціально-трудових відносин методом просвітницької діяльності та інше.  
За участі громадських правових інспекторів підготовлено  ряд заяв і 

звернень до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 
України з приводу прийняття ряду законодавчих актів, які суттєво погіршують 
соціально-економічний захист населення, працюючих пенсіонерів, молоді. 
Порушувалися питання включення доплат і надбавок до мінімальної 
заробітної плати, доплати до посадових окладів та підвищення пенсій 
громадянам, незаконного позбавлення профспілок майнових прав. 

 В рамках укладеної Угоди з Головним управлінням Пенсійного фонду 

України у Закарпатській області проводилися консультації, зустрічі з членами 

профспілок з питань роз’яснення пенсійного законодавства, виведення з тіні 

заробітної плати, своєчасного відрахування внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, участі у недержавному пенсійному 

забезпеченні.  

За інформацією Об’єднання профспілок Львівщини (ОПЛ), у звітному 

періоді профоб’єднанням значна увага надавалась правовому захисту членів 

профспілок та попередженню виникнення трудових спорів на підприємствах, 

в установах, організаціях області. 

Правовими інспекторами праці ОПЛ проведено перевірки стану 

додержання законодавства про працю на 72 підприємствах, установах, 

організаціях області, в т.ч. спільно з ГУ Держпраці у Львівській області - 12 

перевірок. 

За результатами перевірок виявлено 2526 порушень чинного трудового 

законодавства України, в т.ч.  з питань: оплати праці - 1073 порушення, 
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робочого часу - 370, змін істотних умов праці - 199, звільнення та переведення 

на іншу роботу - 106 порушень. Надіслано 99  подань про усунення порушень, 

в т.ч. роботодавцям - 88 подань, органам виконавчої влади та місцевого 

самоврядування - 11 подань.  

За результатами перевірок усунуто роботодавцями на вимогу правових 

інспекторів праці 1404 порушення, на вимогу органів виконавчої влади - 24. 

Притягнуто до відповідальності 74 посадові особи, з них - до дисциплінарної 

відповідальності  - 46 посадових осіб, до адміністративної - 28. 

 Так, в державному навчальному закладі «Львівське міжрегіональне 

вище професійне училище» встановлено порушення ст.,ст. 61,65 КЗпП 

України; ст.53 КЗпП України – у відділі освіти Сколівської РДА; ст.53 КЗпП 

України – у ДКП Аптека «Сокаль- Фармація»; ст.57, 58 КЗпП України –  у 

ВАТ «Червоноградська автобаза»; ст.53 КЗпП України – у філіях 

«Сколівський райавтодор ДП «Львівський облавтодор» та філії 

«Дрогобицький райавтодор» ДП «Львівський облавтодор»; ст.51 КЗпП 

України – у Стрийській центральній районній лікарні.      

          У закладі загальної середньої освіти 1-111 ступенів ліцею імені Владики 

Івана Хоми м. Хиріва порушено вимоги постанови КМУ №524 від 11.05.2011 

р. щодо оплати праці працівників установ, закладів бюджетної сфери. 

           На Державному підприємстві МО «Готель «Власта» порушено умови 

колективного договору в частині виплати одноразової допомоги при 

звільненні з роботи адміністратора готелю у  зв’язку з виходом на пенсію; 

порушено вимоги ч.4 ст.36, 42 КЗпП України  при проведенні реорганізації 

Дрогобицького професійного  політехнічного ліцею України. За результатами 

перевірок роботодавцям скеровано подання правових інспекторів праці ОПЛ 

про усунення порушень трудового законодавства України. Питання виконання 

подань зі сторони роботодавців зазначених підприємств перебуває на контролі 

відділу правової роботи ОПЛ. 

Впродовж звітного періоду значну увагу було зосереджено на роботі  

комісій: щодо попередження порушень прав членів профспілки та їх 

оперативного усунення на початковій стадії. Так, з метою легалізації зарплати 

та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, представники ОПЛ 

щотижня брали участь в роботі обласної та районних комісій у м. Львові з 
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питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати. Прийнято 

участь у 10 засіданнях комісій. З метою захисту пенсійних прав членів 

профспілки представники ОПЛ приймали участь в роботі комісії з 

підтвердження пільгового стажу працівникам ліквідованих підприємств без 

правонаступника, яка діє при Головному управлінні Пенсійного фонду 

України у Львівській області. Завдяки роботі цієї комісії призначено пенсії на 

пільгових умовах 48 особам, які працювали у важких і шкідливих умовах 

праці. 

За інформацією Миколаївської обласної ради профспілок, у звітний 

період в рамках здійснення громадського контролю за додержанням 

роботодавцем законодавства про працю, відвідано 3 підприємства: 

- ТОВ «ПРОФТУРКИЇВ» (29.01.2020); 

        - Управління  з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Миколаївської міської ради (12.02.2020); 

        -  Колективне підприємство «Миколаївліфт» (29.09.2020) 

Виявлені порушення трудового законодавства стосувались звільнення та 

переведення, робочого часу, часу відпочинку, оплати праці, помилок при 

складані наказів з кадрових питань, записів у трудові книжки, відсутності 

робочих інструкцій, неузгодження деяких питань з профспілковим комітетом 

та ін. 

За результатами здійснення громадського контролю на вищезазначених 

підприємствах фахівцями облпрофради було надано методичну та практичну 

правову допомогу та рекомендації керівникам підприємств щодо приведення 

документації у відповідність до вимог діючого законодавства. Деякі 

порушення та зауваження були усунені в ході перевірки. 

В телефонному та он-лайн режимі здійснювалось консультування, 

надання методичної та практичної правової допомоги головам профспілкових 

комітетів, спілчанам. Також здійснювався моніторинг запроваджених режимів 

роботи підприємств у сфері впливу, скорочень працівників; контролювалися 

питання збереження існуючих умов праці у разі переведення працівників на 

інші режими роботи, своєчасності та повноти виплати заробітної плати. 

Протягом звітного періоду щомісяця Миколаївська облпрофрада 

здійснювала моніторинг за своєчасністю і повнотою виплати заробітної плати 
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на підприємствах у сфері впливу профспілок. Підприємством, на якому 

зафіксовано найбільшу заборгованість із заробітної плати, є ДП 

«Миколаївський облавтодор» разом з філіями (на 01.06.2020 заборгованість по 

8 філіях складає 13,730 млн. грн). Крім того, раніше на запит ФПУ 

облпрофрада направляла інформацію про факти реорганізації цього 

підприємства та вивільнення працівників без виплати заробітної плати, 

непогашення заборгованості із заробітної плати. У 2019 році вивільнені 

працівники масово звернулися до суду щодо стягнення заборгованої 

заробітної плати, розгляд справ досі триває, заборгованість не виплачено. 

Протягом звітного періоду фахівцями облпрофради з допомогою засобів 

комунікації було проведено роботу щодо з’ясування стану виплати заробітної 

плати та пошуку шляхів сприяння погашенню заборгованості із головами 

первинних профспілкових організації ДП «Миколаївський облавтодор», ДП 

«Миколаївське авіаремонтне підприємство «НАРП», ДПВТП. 

За інформацією Федерації профспілок Рівненської області  (ФПРО) 

захист трудових, соціальних, економічних прав та інтересів працюючих є 

одним із ключових завдань, що набуло значної актуальності в період дії 

карантинних заходів. 

Так, протягом 2020 року обласними організаціями профспілок 

забезпечувалось виконання законодавства про працю, здійснювалася 

правозахисна робота, спрямована на захист трудових та соціально-

економічних прав працівників. З боку профспілкових активістів постійно 

здійснювався громадський контроль з правової роботи.  

У зв’язку із запровадженням в Україні карантину і пов’язаних з цим 

обмежень, обласними організаціями профспілок були вжиті тимчасові 

обмежувальні заходи, з метою недопущення поширення COVID-19. Зокрема, 

призупинено на час карантину проведення планових та позапланових 

перевірок, що передбачають відвідування закладів суб’єктів господарювання. 

Консультації з правових та інших питань, з якими зверталися члени 

профспілок та голови профспілкових організацій надавалися, переважно, 

засобами телефонного та електронного зв’язку. 

Таким чином, за 2020 рік проведено лише 91 перевірку з питань 

додержання законодавства про працю. Відповідно зменшилася і кількість 
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виявлених порушень. Зокрема, під час перевірок було виявлено  115 

порушень. Як і в попередній період вони стосуються в основному гарантій і 

компенсацій оплати праці (не проведення індексації заробітної плати, 

невиплата доплат, надбавок, матеріальної допомоги на оздоровлення, 

робочого часу та відпочинку та ін.).  За результатами перевірок роботодавцям 

було надіслано 34 подання про усунення порушень, з яких 31 подання 

направлено роботодавцям. Частину порушень було  виправлено протягом 

перевірки. Загалом роботодавцями усунуто 37 порушень прав працівників. 

Важливо зазначити, що в період карантину, особливо в комунальних 

закладах охорони здоров’я, проблемними питаннями були питання 

вивільнення працівників, викликані змінами в організації виробництва і праці, 

а також недофінансування та затримки у виплаті заробітної плати.  

        У зв’язку з карантинними обмеженнями, Рівненською обласною 

організацією профспілки працівників охорони здоров’я України перевірки 

також проводилися в дистанційному порядку. Зокрема, розглянувши 

матеріали звернення колективу однієї із стоматологічних поліклінік на дії 

керівника, який запланував масове вивільнення працівників та видав 

відповідні накази, керівнику було надіслано подання в порядку ст.21 закону 

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», в якому 

вказали на порушення чинного законодавства та запропоновано було 

скасувати незаконні рішення. В результаті всі три накази «Про скорочення 

штату працівників», «Про попередження у зв’язку зі скороченням штату» та 

«Про звільнення працівників» були скасовані. 

За участі голів обласних профспілкових організацій, продовжувалась 

робота з питань створення первинних профспілкових організацій в місцевих 

радах (об’єднаних територіальних громадах).  

У закладах освіти, вищих навчальних закладах здійснювалася перевірка 

дотримання трудового законодавства з питань навчального навантаження, 

оплати праці, кадрової роботи, виконання умов трудового договору, 

накладення дисциплінарних стягнень, процедури скорочення  штату 

працівників. В процесі перевірок надавалася методична допомога у веденні 

документації, ролі профспілки при реорганізації закладів освіти та зміни 

власників закладів освіти. 
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Найбільш характерними порушеннями трудового законодавства були  

необґрунтоване погіршення умов праці; неправомірне зменшення 

педагогічного навантаження;  порушення прав працівників при реорганізації 

навчальних закладів;  неправомірна відправка працівників у відпустку без 

збереження заробітної плати; необґрунтована  зміна істотних умов праці 

працівників; неправильне оформлення трудових книжок;  неправомірне 

звільнення та переведення. 

На умовах соціального партнерства  в 2020 році  продовжена практика  

надання правової допомоги відділам (управлінням) освіти, окремим 

навчальним закладам області в створенні локальних нормативних актів 

(колективних договорів, наказів, статутів), у вирішенні кадрових питань щодо 

прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, працевлаштування за 

сумісництвом, правомірності накладення дисциплінарних стягнень,  

звільнення з роботи,   реорганізації навчальних закладів та установ освіти.    

Рівненські обласні галузеві профспілки, їх первинні організації 

постійно працюють над питанням захисту прав та інтересів працівників, 

здійснюють належний громадський контроль за дотриманням трудового 

законодавства, надають правову допомогу на місцях. 

Зокрема, протягом 2020 року Первинній профспілковій організації 

Кузнецовського міського комунального підприємства Рівненською обласною 

організацією профспілки працівників житлово-комунального господарства, 

місцевої промисловості, побутового обслуговування населення була надана 

допомога у питаннях захисту прав незаконно звільненого працівника, якого в 

результаті рішенням судових органів було поновлено на роботі. 

Суть даної роботи завжди залишається в центрі уваги профспілкових 

структур області. Тому, на засіданнях президії обласних організацій 

профспілки неодноразового порушувались питання дотримання законодавства 

про працю, в тому числі, щодо надання щорічних відпусток. Проводилась 

робота по зменшенню заборгованості по відпустках для працівників лісової 

охорони, які в силу різних обставин пов’язаних із трудовою діяльністю не 

завжди можуть скористатись цим правом. 

Обласними організаціями профспілок систематично проводиться 

аналіз питань щодо додержання прав профспілок на підприємствах галузі з 
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подальшим розглядом на засіданнях виборних органів.   

За інформацією Федерації профспілок Кіровоградської області, у 

переважній більшості  випадків  перевірки  дотримання  законодавства про 

працю  проводились без виходу (виїзду)  на місце  за фактами, вказаними 

заявниками  усно по телефону  чи на підставі окремих поданих письмових 

заяв. Відповідних звернень всього надійшло 44 . 

Серед виявлених порушень, найбільш чисельними були: 

 - пов’язані із оплатою праці (18)  (особливо у період карантину) , коли 

працівникам виплачували  2/3 зарплати замість середнього заробітку  у 

випадку вимушеного простою, пов’язаного з карантином; 

- порушення при звільненні у період карантину та при  переведенні 

працівників на дистанційну форму роботи (9) , зміни істотних умов праці (3); 

- порядку надання  різних видів відпусток ( в т.ч. відпустки за власний 

рахунок у період карантину) (8).  

 Окремим працівникам на їх вимогу  електронною поштою направлялись 

зразки  звернень безпосередньо до роботодавця  і до територіального 

Управління Держпраці  з вимогою усунення порушення законодавства про 

працю. Таких процесуальних документів різного характеру було підготовлено  

11, із яких:  9  - для членів профспілок  і  2 – на вимогу обласної організації 

профспілки працівників автомобільного  та сільгоспмашинобудування.  

           Також надавалась практична правова допомога на звернення обласної 

організації профспілки працівників культури та первинної профспілкової 

організації філії   ПАТ «НСТУ» «Кропивницька регіональна дирекція» щодо 

потенційного ризику скорочення 44% працівників філії. 

           Було направлено відповідне звернення  Голові Наглядової ради  ПАТ 

«НСТУ» С.Остапі з вимогою  збереження обсягів  мовлення і трудового 

колективу регіональної  філії. Результат – збережено достатню  кількість 

контенту регіональних мовників  та трудовий  колектив.   

ФПКО протягом  звітного періоду здійснювало  постійний громадський 

контроль  за своєчасністю виплати заробітної плати. З цією метою  

здійснювався моніторинг заборгованості із заробітної плати на підприємствах, 

де діють профспілкові організації. Вивчались причини порушення термінів 

виплати зарплати, вживались заходи по погашенню боргів спільно з 
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відповідними галузевими організаціями профспілок.  

Так, в 2020 році   завдяки активним  спільним діям ФПО, первинної 

профспілкової організації КП «Теплоенергетик» та обласної організації 

профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості  

вдалось добитися від власника підприємства  погашення боргів із зарплати в 

сумі майже 8 млн. грн. 

Завдяки спільним наполегливим діям ФПКО, первинної профспілкової  

організації та обласної  організації профспілки ЖКГ близько 2 млн. грн. боргів 

виплачено працівникам ОКВП «Дніпро-Кіровоград». 

В області відсутня заборгованість із зарплати  в бюджетній сфері.  

Фахівцями територіального профоб’єднання надавались роз’яснення 

працівникам підприємств, установ та організацій щодо порядку примусового 

стягнення боргів із зарплати та інших виплат, а також негативних наслідків 

застосування   неформальних форм оплати праці.  

Фахівці  ФПКО постійно інформують профспілковий актив та 

громадськість про зміни у законодавстві України, надають консультації, 

роз’яснення через ЗМІ, радіо, сайт ФПКО, сторінки у соцмережах. 

Заступником Голови  та Головою ФПО  через ЗМІ  було надано 30  роз’яснень 

з питань трудового законодавства.       

          За інформацією Федерації профспілок Хмельницької області, 

правозахисна робота в 2020 році здійснювалася у співпраці з територіальним 

управлінням Держпраці України, а також територіальним відділенням 

Національної служби посередництва і примирення України, управлінням 

Пенсійного фонду України в області, територіальним управлінням Фонду 

соціального страхування України у Хмельницькій області відповідно до 

укладених угод. 

          У складі ФПХО налічується 161 інспектор праці профспілок, з яких 5 – 

правових та 151 – громадських.   

          За звітний період  здійснено  6 перевірок  юридичних осіб, на яких 

виявлено 29 порушень законодавства про працю, зокрема в оплаті праці (23 

випадки) та порушено права 41 працівника.  

Представники ФПХО входять до складу комісій органів влади та 

органів місцевого самоврядування по легалізації тіньової зайнятості та 
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виплати заборгованості по заробітній платі, а також комісії ПФУ про 

призначення пенсії на пільгових умовах. 

  За інформацією Об’єднання профспілок Харківської області, у 2020 

році особлива увага приділялась здійсненню громадського контролю за 

додержанням законодавства про працю. Переважна більшість порушень 

трудового законодавства стосувалась несвоєчасної виплати заробітної плати. 

Сума заборгованості із виплати заробітної плати на грудень минулого року в 

Харківській області склала близько 455 млн. грн., зокрема на таких 

підприємствах як Лозівський ковальсько-механічний завод, ДП «Харківський 

завод шампанських вин», ПАТ «Харківський підшипниковий завод», завод 

«Електроважмаш»  та інші. 

З метою вирішення трудових спорів у досудовому порядку 

продовжувалася співпраця ОПХО з відділенням Національної служби 

посередництва і примирення в Харківській області 

У І півріччі 2021 році фахівцями Об'єднання профспілок Харківської 

області та членських організацій, громадськими інспекторами праці 

первинних профспілкових організацій було проведено понад 100 перевірок, в 

ході яких виявлено 825 порушень. За результатами перевірок було направлені 

93 подання, 67 повідомлень на адресу роботодавців та органам виконавчої 

влади і місцевого самоврядування. 

У I півріччі 2021 р. фахівцями обласного комітету охорони здоров’я з 

залученням профспілкового активу було проведено 54 перевірки дотримання 

адміністраціями закладів охорони здоров’я чинного законодавства про працю. 

За результатами перевірок щодо порушень прав працівників галузі у  звітному 

періоді відповідним посадовцям надіслано 30 подань та 14 письмових 

повідомлень. Майже всі подання розглянуті своєчасно з позитивними 

результатами вирішення поставлених проблем чи усунення встановлених 

порушень. 

Фахівцями Харківської обласної організації профспілки працівників 

освіти і науки України Проведено 27 перевірок додержання законодавства про 

працю. Виявлено 24 порушення, 18 з яких були усунені у визначені строки. 

Представники Головного управління державної служби з питань праці в 

Харківській області не залучались. 
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2.28.  Брати участь в опрацюванні проектів нормативно-

правових актів з питань оплати праці. 

           Виконується 

        ФПУ та її членськими організаціями здійснювалася правова експертиза 

проектів нормативно-правових актів. У 2020 році було розглянуто 1005 

проектів нормативно-правових актів (з яких 300 надійшло від галузевих 

міністерств та відомств).         

           Спільним представницьким органом об’єднань профспілок проведена 

правова експертиза 490 законопроектів. 
          За інформацією Миколаївської обласної ради профспілок усі проекти 

нормативно-правових актів з питань оплати праці, що направляються 

Федерацією профспілок України, опрацьовуються Миколаївською 

облпрофрадою та комісією облпрофради з питань захисту соціально-

економічних інтересів членів профспілок. Зауваження та пропозиції щодо 

опрацьованих проектів направляються ФПУ (зокрема, у звітний період було 

надано пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2020 рік», "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України" та ін.). У звітному періоді профспілкові організації Миколаївщини 

усіх рівнів проводили активну роботу щодо недопущення прийняття урядових 

законопроєктів № 2708 «Про працю», № 2681 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних 

спілок)». Ці законопроєкти спрямовані на істотне обмеження трудових прав та 

соціально-економічних інтересів працівників та відсторонення профспілок від 

соціального діалогу, послаблення їх ролі через обмеження прав та гарантій 

діяльності. 

              Зазначена робота Миколаївської облпрофради включала: 

          - підтримку профспілкових заходів загальноукраїнського рівня, в тому 

числі участь у Всеукраїнському профспілковому віче, проведення мирної акції 

протесту «Хвиля гніву»; 

          - донесення профспілкової позиції до владних структур усіх рівнів та 

соціальних партнерів на рівні Миколаївщини, в т.ч. двічі направлення 

звернень щодо неприпустимості прийняття законопроєктів №2708 і №2681 до 

народних депутатів – «мажоритарщиків» від Миколаївщини; обговорення 

ситуації навколо цих законопроєктів на зустрічі членів Президії облпрофради 

з народним депутатом України О.Гайду та помічниками народних депутатів 
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І.Копитіна та І.Негулевського; двічі направлення відповідних звернень 

облпрофради Голові Верховної Ради України Д.Разумкову; виступ щодо 

неприйнятності проєкту Закону України «Про працю» під час зустрічі 

профспілкового активу області з головою облдержадміністрації О.Стадником 

та під час обговорення законопроєкту на засіданні Миколаївської обласної 

тристоронньої соціально-економічної ради; підписання спілчанами 

відповідних електронних петицій щодо неприйняття цих законопроектів; 

         - інформаційно-просвітницька робота щодо змісту цих законопроєктів з 

профактивом, спілчанами та громадськістю через традиційні ЗМІ,  

профспілкові інтернет-ресурси, безпосередні зустрічі. З цією метою голова 

облпрофради двічі виступив на Миколаївському обласному телебаченні. 

Профактивістами в центрі м. Миколаєва проведено інформаційне пікетування. 

Здійснено розповсюдження інформаційних листівок. Обласними галузевими 

профорганізаціями проведено роз’яснювальну роботу в трудових колективах. 

Профспілкова робота щодо недопущення прийняття законопроектів № 2708 та 

№ 2681 триває; 

- у 2021 р. з метою інформування профактиву було опрацьовано 

принципові постатейні зауваження та пропозиції ФПУ щодо проекту Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення 

передумов для його підвищення» (реєстр. № 3515 від 20.05.2020). 

     За інформацією Професійної спілки працівників охорони здоров’я 

України правові служби Профспілки брали активну участь у здійсненні 

узгоджувальних процедур, передбачених Генеральною угодою та чинною 

Галузевою угодою між Міністерством охорони здоров’я України та ЦК 

профспілки працівників охорони здоров’я України під час розроблення 

проектів нормативно-правових актів Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, інших 

центральних органів виконавчої влади. 

        Крім того, Профспілка неодноразово з власної ініціативи зверталася 

безпосередньо до Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної 

політики України, МОЗ України щодо незадовільного рівня заробітної плати у 

галузі, наявності заборгованості з її виплати, а також з ініціативами щодо 
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законодавчого врегулювання найболючіших питань в оплаті праці працівників 

закладів охорони здоров’я. За підсумками такої роботи здійснено правову 

експертизу 60 проектів нормативно-правових актів з питань формування та 

реалізації державної соціальної, економічної політики, регулювання трудових 

відносин, а також тих, які безпосередньо впливали на трудові і соціально-

економічні права працівників галузі – членів Профспілки. 

            Федерація профспілок Кіровоградської області щорічно при 

обговоренні проектів держбюджетів надає пропозиції щодо розміру 

прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати на поточний рік. Обласні 

організації профспілок відстоюють конкретні норми щодо оплати праці в 

галузевих угодах. 

2.29.  Взаємодіяти з питань реалізації права на своєчасну оплату 

праці з органами виконавчої влади, органами державного 

нагляду, органами місцевого самоврядування. 

            Виконується  

Сторонами Генугоди опрацьовувалися проекти законів України щодо 

створення гарантійної установи із забезпечення грошових вимог працівників у 

випадку неплатоспроможності роботодавця, ратифікації Україною Конвенції 

МОП № 173 в повному обсязі та забезпечення своєчасної виплати заробітної 

плати. 

 Зокрема, профспілкові пропозиції щодо погашення існуючої 

заборгованості з виплати заробітної плати та забезпечення її своєчасної 

виплати в подальшому, створення гарантійної установи для захисту грошових 

вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця та ратифікації 

частини ІІІ Конвенції МОП № 173 знайшли своє відображення у низці 

законопроектів, внесених до ВРУ народними депутатами України, зокрема: 

- реєстр. № 3264 від 25.03.2020 р. «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення захисту працівника у випадку 

затримки виплати заробітної плати (н.д. Третьякова Г.М., Остапенко А.Д.);  

- реєстр. № 3264-1 від 14.04.2020 р. «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення гарантій працівників на 

своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати», яким передбачалося, 

зокрема, створення інституту гарантування (н.д. Королевська Н.Ю., Солод 

Ю.В.); 

- реєстр. № 3332 від 13.04.2020 р. стосовно ратифікації частини ІІІ 

Конвенції МОП № 173, що передбачає задоволення вимог працівників 
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гарантійною установою (н.д. Волинець М.Я., Тимошенко Ю.В.). 

Законопроекти № 3264 та № 3264-1 не були підтримані Комітетом ВРУ 

з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Законопроект № 3332 

рекомендовано ВРУ прийняти за основу. 

В рамках Проєкту МОП «Оплата праці в Україні: технічна допомога 

задля подолання заборгованості із заробітної плати, встановлення мінімальної 

зарплати та рівного винагородження» у 2020 році за участі представників 

Сторін соціального діалогу проведено вебінари з презентацією міжнародного 

досвіду щодо створення та функціонування фондів гарантування виплати 

заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця, а також 

боротьби з проблемою заборгованості з заробітної плати на державних 

підприємствах. Крім того, 26 березня 2021 р. під час онлайн конференції, 

присвяченої презентації «Дорожньої карти» з вирішення проблем 

заборгованості із заробітної плати в Україні Мінекономіки презентовано 

законопроект щодо створення фонду гарантування заробітної плати. 

Проблема заборгованості з виплати зарплати, також, розглядалася 11 

березня 2020 р. під час комітетських слухань на тему: «Стан погашення 

заборгованості з виплати заробітної плати» та 17 червня 2020 р. під час 

зустрічі профспілок та роботодавців з Прем’єр-міністром України Шмигалем 

Д.А. За підсумками було надано низку доручень відповідним органам 

виконавчої влади. 

За результатами розгляду проблеми заборгованості з виплати заробітної 

плати на засіданнях Президії ФПУ 23.09.2020 і 4.11.2020, а також на засіданні 

Ради ФПУ 05.11.2020 направлено звернення до Президента України, Голови 

ВРУ, Прем’єр-міністра України з пропозиціями щодо вжиття заходів, 

спрямованих на погашення заборгованості та забезпечення своєчасної виплати 

зарплати.  

На вимогу профспілок, Урядом та Парламентом ухвалено низку рішень 

щодо перерозподілу бюджетних видатків та виділення додаткових грошових 

ресурсів для забезпечення своєчасної оплати праці працівникам бюджетної 

сфери в галузях охорони здоров’я та освіти, державних підприємств вугільної 

та інших галузей промисловості, зокрема у Держбюджеті-2020 виділено кошти 

на: 
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- оплату праці шахтарям – 1,6 млрд грн. (Закон України № 553-IX від 

13.04.2020 та 1,4  млрд грн (Закон України № 1006-IX від 17.11.2020 року);  

- погашення заборгованості із заробітної плати працівникам ПрАТ 

«Шахта «Надія» у сумі 51 млн грн (Закон України № 909-IX від 17.09.2020 

року); 

- фінансову підтримку, зокрема погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати, ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний 

завод імені О.М. Макарова» у сумі  342 063,9 тис грн (Закон України № 769-IX 

від 14.07.2020).  

Враховуючи внесення змін до помісячного розпису асигнувань 

загального фонду Державного бюджету України на 2021 рік, шляхом 

наближення бюджетних асигнувань з жовтня - грудня у обсязі 837 млн. грн. за 

програмою «Реструктуризація вугільної галузі» вдалося лише частково 

вирішити проблему виплати заробітної плати працівникам державних 

вугледобувних підприємств. 

Також, передбачений Розпорядженням КМУ від 14.07.2021 № 760-р 

перерозподіл видатків розвитку у сумі 393,049 млн. гривень шляхом 

зменшення їх обсягу за програмою 2401070 «Заходи з ліквідації 

неперспективних вугледобувних підприємств» та збільшення їх обсягу за 

програмою 2401590 «Реструктуризація вугільної галузі» теж не вирішує 

проблеми погашення заборгованості. 

Крім того, на вимогу профспілок Уряд постановою від 28.10.2020 № 

1007 створив Міжвідомчу робочу групу з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), яка розпочала свою роботу.  

За інформацією Професійної спілки авіапрацівників України завдяки 

конструктивній співпраці Профспілки та адміністрації Гідрометеорологічної 

служби України вдалося переконати виконавчу і законодавчу владу держави 

щодо необхідності підвищення рівня соціальних гарантій працівників галузі з 

питань оплати праці і як результат взаємодії  в бюджеті України на поточний 

рік передбачено підвищення заробітної плати з 01 січня 2020 року для 

працівників галузі на 72 відсотка. 

Профспілка працівників автомобільного та сільськогосподарського 

машинобудування України направляла органам виконавчої влади та органам 
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місцевого самоврядування повідомлення про виявлені факти порушень та 

подання про їх усунення. 

Профспілка працівників агропромислового комплексу України 

інформує, що голови обласних комітетів входять до складу тимчасових 

комісій із виплати заборгованої зарплати. Членськими організаціями 

Профспілки проведено 1260 навчань з питань застосування трудового 

законодавства, в т.ч. договірних гарантій з оплати праці із профспілковим 

активом. 

Профспілка працівників зв’язку України взаємодіє з питань реалізації 

права на своєчасну оплату праці з органами виконавчої влади, органами 

державного нагляду, органами місцевого самоврядування. 

За інформацією Профспілки працівників житлово-комунального 

господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування 

населення України на Комунальному підприємстві «Харківські теплові 

мережі» сума заборгованості з виплати заробітної плати на середину жовтня 

2019 року становила  більше 100 млн грн. 

ЦК Профспілки, Харківською обласною організацією Профспілки були 

підготовлені та направлені звернення до департаменту соціального захисту 

населення Харківської обласної державної адміністрації; департаменту праці 

та соціальної політики Харківської міської ради; Президента України; 

Міністерства розвитку громад та територій України; Кабінету Міністрів 

України; Харківської міської ради; Об’єднання профспілок Харківської 

області. 

В результаті проведеної роботи 16.10.2019 року рішенням 30-ї сесії 

Харківської міської ради VII скликання внесені зміни до бюджету міста 

Харкова: Комунальному підприємству «Харківські теплові мережі» було 

виділено 90 мільйонів гривень для погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати та своєчасного старту опалювального сезону. На даний час 

ситуація на підприємстві більш-менш стабілізована і знаходиться на контролі 

ЦК Профспілки і обкому. 

За інформацією Дніпропетровського обласного об’єднання 

профспілок на ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова» порушено права 4157 

працівників, яким заборгована заробітна плата. В підтримку трудовому 
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колективу облпрофоб’єднанням надсилались звернення до Президента 

України, Прем’єр – міністра України, Голови РНБО з приводу відсутності 

держзамовлень для підприємства. За сприяння профоб’єднання на користь 

працівників винесено 10 судових рішень та присуджено до стягнення 223000 

гривень. 

Обласне об’єднання профспілок тісно співпрацює із соціальними 

партнерами з питань реалізації права на своєчасну оплату праці. У випадках 

порушення цього права вживаються заходи від оформлення судових позовів 

до страйку. 

Федерація профспілок Житомирської області інформує, що має 

представництво в особі голови в обласній комісії з питань погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат. 

 Закарпатська обласна рада профспілок інформує, що профспілки 

області вживають всіх можливих заходів задля нормальної взаємодії з 

органами влади та місцевого самоврядування. Укладені угоди про співпрацю з 

Головним управління Пенсійного Фонду України у Закарпатській області, 

відділенням Національної служби посередництва і примирення, управлінням 

Держпраці в Закарпатській області, Ужгородською міською радою, 

Меморандум – з обласною державною адміністрацією, інспекцією захисту 

прав споживачів, переукладено нову Угоду із Закарпатським відділенням 

«Союз-Чорнобиль Україна». 

За інформацією Федерації професійних спілок Кіровоградської 

області в рамках  Угоди про співпрацю з Головним управлінням Пенсійного 

фонду України в Кіровоградській області постійно відбувався обмін 

інформацією щодо переліку суб’єктів господарювання, які виплачують 

найманим працівникам заробітну плату менше законодавчо встановленого 

мінімального розміру (з урахуванням основного місця роботи). По кожному 

випадку порушень на підприємствах, де діють  профорганізації, вивчалися 

причини і вживалися заходи  по їх усуненню.  

        Так, протягом 2019 року шляхом надання юристами територіального 

профоб’єднання практичної допомоги  працівникам підприємств у підготовці 

процесуальних документів до керівництва підприємств, органів влади, 
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територіального управління Держпраці та суду вдалось зменшити 

заборгованість по заробітній платі в ТДВ «Світловодське кар’єроуправління» 

до 382,1 тис. грн., а на підприємстві ОКВП «Дніпро-Кіровоград» 

заборгованість по зарплаті погашена повністю.  

        Значну увагу ФПО приділяла проблемі затримки  виплати заробітної 

плати працівникам бюджетної сфери. Відповідні повідомлення про порушення  

прав працівників охорони здоров’я на своєчасне отримання зарплати, 

педагогічних працівників щодо невиплати  або виплати не у повній мірі 20% 

надбавки за престижність педагогічної  праці направлялись місцевим органам 

виконавчої влади, Кабінету Міністрів України, народним депутатам  від 

Кіровоградщини. 

Наразі ФПО через обласну тристоронню соціально-економічну раду 

контролює виконання зобов’язань сторін Територіальної угоди по реалізації 

спільних оперативних заходів по погашенню боргів із зарплати. 

За інформацією Миколаївської обласної ради профспілок взаємодія 

між профспілками та органами виконавчої влади, органами державного 

нагляду, органами місцевого самоврядування з питань забезпечення права 

працівників на своєчасну оплату праці відбувається в рамках Територіальної 

угоди з регулювання соціально-економічних питань на 2017-2020 роки, 13 

чинних угод про співпрацю та здійснюється переважно у формі обміну 

інформацією, спільної участі у роботі обласної та міської (м. Миколаєва) 

тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, а 

також відповідної комісії, утвореної Регіональним відділенням ФДМУ по 

Одеській та Миколаївській областях. 

За інформацією Тернопільської обласної ради профспілок спеціалісти 

обласної ради профспілок беруть постійну участь у роботі обласної та міських 

комісіях з питань погашення заборгованості із виплати заробітної 

плати,зокрема, у 2019 році в роботі міської комісії взято участь 25 разів. 

            Федерація профспілок Одеської області та її членські організації  

здійснюють контроль за своєчасним впровадженням на підприємствах 

мінімальних державних гарантій в оплаті праці, станом погашення 

заборгованості з виплати заробітної плати. Питання погашення заборгованості 
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з виплати заробітної плати систематично розглядаються на засіданнях ФПО та 

галузевих комітетів. На підприємствах, де існує заборгованість з виплати 

заробітної плати, до колективних договорів включаються зобов'язання по 

складанню графіків погашення заборгованості та заходи для її ліквідації. 

2.30.  Надавати консультації та правову допомогу працівникам 

— членам профспілок у захисті їх прав з питань оплати праці, 

представляти їх інтереси у комісіях з трудових спорів та судах. 

Виконується  

Протягом 2020 року ФПУ та її членськими організаціями 

забезпечувався правовий захист прав членів профспілок шляхом надання 

консультацій та захисту в судових та інших органах. Зокрема, інспекторами 

праці профспілок надано 231369 консультацій з правових питань, в тому числі  

членам профспілок – 169025, з яких 163408 – усних та 7239 – письмових, а 

також 60837  консультацій профспілковим організаціям, з них 55760 – усних 

та 5281 – письмових.  

           Окрім того, відповідно до Положення про телефонну «профспілкову 

гарячу лінію» Федерації профспілок України, затверджену розпорядженням 

ФПУ від 16.03.2011 зі змінами, внесеними розпорядженням ФПУ від 

08.04.2020 № 14, правовими інспекторами праці департаменту правового 

захисту апарату ФПУ у 2020 році в період карантину та переважно під час 

дистанційної роботи надано 717 усних консультацій на правові питання, а 

також відповіді на 52 письмові звернення з питань порушення роботодавцем  

трудових прав працівників, у тому числі при звільненні. 

Правовими інспекторами праці профспілок складено 2485 

процесуальних документів, у тому числі 2227 позовних заяв членам 

профспілок. 

Здійснено представництво інтересів 31097 (проти 19330 у 2019 році) 

працівників, з них у суді – 6273 (проти 3051 – у 2019 році), 24337 –  в інших 

органах (проти 16279 – у 2019 році). Це свідчить про збільшення порушень 

трудових прав працівників та активний їх захист профспілковими 

юристами. 

За участі профспілок на користь працівників судами винесено 1141  

рішення, переважна частина з них (876) стосувалися оплати праці. 

Судами присуджено до стягнення на користь працівників за 

представництва профспілок   80  970 072 грн. (!) 

           За інформацією Профспілки працівників вугільної промисловості 
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України, у 2020 році  надано 1512 консультації, з яких 1068 – членам 

профспілок  та 428 – профспілковим організаціям. Складено 12 позовних заяв, 

представлено в суді  інтереси 6 працівників. Зокрема, складено  5 позовних 

заяв  до  Донецького адміністративного окружного суду про поновлення, 

перерахунок та призначення пенсій.  Винесено позитивні рішення, які  

набрали  законної сили.   

За інформацією Профспілки працівників державних установ 

України,  в рамках правозахисної роботи, у  2020 році у Профспілці здійснено 

ряд заходів щодо підвищення ефективності контролю з боку виборних 

профспілкових органів. Зокрема, направлено звернення до керівників 

обласних державних адміністрацій з проханням включення представників 

Профспілки до складу комісій з питань вивільнення працівників в рамках 

реформ децентралізації. Відповідно рекомендацій круглого столу, що відбувся 

в листопаді 2020 року, напрацьовуються окремі питання щодо  роботи 

організацій Профспілки в умовах нового районування.  

Вперше, за всі роки існування профспілкового руху, в умовах 

всеукраїнського карантину довелось приймати нестандартні рішення та 

надавати правову допомогу спілчанам виключно через засоби телефонного та 

електронного зв’язку. В рамках карантинних заходів Профспілкою 

направлено 54 звернення обласним державним організаціям та обласним 

радам з проханням  дотримання законодавства з метою забезпечення безпеки 

здоров’я спілчан. Також Профспілка звернулась до всіх роботодавців та до 

керівників виборних профспілкових органів усіх рівнів з проханням щодо 

забезпечення виконання всіх карантинних заходів відповідно компетенції.  

Організаціями Профспілки  впродовж 2020 року надано 9324 

консультацій  з правових питань (серед них - 5380 консультацій членам 

Профспілки та 3947 -  профспілковим організаціям), що на 18% менше, ніж за 

минулий рік.  

Правовими інспекторами праці Профспілки у судах протягом 2020 року 

здійснено представництво інтересів 1378 членів та винесено 1 судове рішення 

на користь члена профспілки Мазур С.П., щодо поновлення на посаді та 

виплачено 5600 грн. середнього заробітку за час прогулу. 
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17 лютого 2020 року, завдяки зусиллям цієї Профспілки, 

Конституційним Судом України  розпочато розгляд справи за конституційним 

поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 90, 

підпункту 1 пункту 2 розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VІІІ, частини сьомої 

статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

від 07.06.2001 №2493-ІІІ у формі письмового провадження. 

За інформацією Профспілки працівників житлово-комунального 

господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування 

населення України, надано 11826 консультацій з правових питань, з яких 

7561 – членам профспілок та 4265 – профспілковим організаціям. Складено 

258 процесуальних документів, з яких 242 – членам профспілок. Кількість 

працівників, представництво інтересів яких здійснювали правові інспектори 

праці, склала 887 осіб, в суді – 71 особу, в інших органах – 816 осіб.  На 

користь працівників винесено 197 судових рішень та присуджено до 

стягнення 10653313 гривень. 

За інформацією Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної  

промисловості України, робота в умовах карантинних заходів призвела до 

зростання попиту на консультації та інформаційно - роз’яснювальну роботу 

організаціям Профспілки.  

Значна допомога в цій роботі надавалася правовими інспекторами 

праці організаціям Профспілки: для профкомів формулювалися аргументовані 

відповіді на актуальні питання. Також правові інспектори інформували 

роботодавців про ризики, що виникають у разі порушення ними трудового 

законодавства, завдяки такій роботі вдалося уникнути конфліктних ситуацій.  

Профспілкою у 2020 році надано більше 8 тисяч консультацій з 

правових питань, з них 851 - організаціям Профспілки, 7352 – членам 

Профспілки.  

 Правовими інспекторами здійснювався виїзний прийом членів 

Профспілки в цехах ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ"; Донецька обласна 

організація Профспілки також продовжила започатковану практику 

проведення консультативних виїздів та проведення консультацій в режимі он-
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лайн за допомогою сервісу «GOOGLE-MEEТ» та програмного забезпечення « 

ZOOM». 

          Правові інспектори Профспілки підготували 171 позовну заяву та 

інші процесуальні документи в питаннях, які стосувалися  зарахування до 

пільгового стажу певних періодів роботи, призначення пенсії, виплати 

заборгованості по заробітній платі, стягнення моральної шкоди, 

спричиненої травмою на виробництві тощо (Дніпропетровська, Донецька 

обласні організації ПМГУ, ПО ПМГУ «МК "АЗОВСТАЛЬ", ПО ПМГУ ПАТ 

"АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»). На користь працівників винесено 122 

судових рішення на майже 2 млн. грн.  

Завдяки аргументам, наданим правовим інспектором праці, та рішучій  

позиції Профкому ПО ПМГУ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» захищено право на працю 

працівників – членів Профспілки, оскільки Профком відмовив роботодавцю в 

дачі згоди на їх звільнення.  

На вимогу Профкому ПО ПМГУ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» відмінено 

розпорядження про неправомірне позбавлення премії електромонтера-члена 

Профспілки. 

       За інформацією Профспілки робітників морського транспорту 

України (ПРМТУ), одним з найбільш показових прикладів правозахисної 

роботи ПРМТУ у 2020 році є захист працівників Державного підприємства 

«Адміністрація морських портів України». Так, ще в травні 2019 року завдяки 

ПРМТУ більше 20 неправомірно скорочених працівників служби морської 

безпеки Ізмаїльської філії вказаного підприємства отримали змогу звернутися 

до суду за поновленням свого конституційного права на працю. Правники 

ПРМТУ сформували правову позицію, обґрунтували її в поданих до суду 

процесуальних документах, та безпосередньо приймали участь у судових 

засіданнях у судах першої та апеляційної інстанцій (як представники 

первинної профспілкової організації ПРМТУ, залученої до справи в якості 

третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору).  

         В грудні 2020 року Одеським апеляційним судом винесені рішення про 

поновлення на роботі двох незаконно звільнених членів ПРМТУ. На означені 

рішення представниками роботодавця були подані касаційні скарги, які 

прийняті до розгляду Верховним Судом. На даний час відстоювання прав 
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незаконно звільнених членів ПРМТУ триває.  

          Ще одним прикладом правозахисної роботи ПРМТУ у 2020 році можна 

вважати координацію первинної профспілкової організації ПРМТУ, що діє в 

державному підприємстві «Ренійський морський торговельний порт», та 

підготовку вимоги до Міністра інфраструктури України про розірвання 

трудового договору з керівником підприємства в порядку ст. 45 КЗпП 

України. Всупереч встановленій процедурі, вимога профспілкової організації 

ПРМТУ була розглянута Міністром інфраструктури в порядку Закону України 

«Про звернення громадян». У січні 2021 року було погоджено призначення 

нового виконуючого обов’язки директора підприємства.  

За інформацією Професійної спілки працівників нафтової і газової 

промисловості України (Укрнафтогазпрофспілки) в звітному періоді надано 

476 усних та письмових консультацій (роз’яснень) з питань дистанційної 

роботи, карантинних обмежень,  скорочення штату працівників, оплати праці, 

пенсійного забезпечення, прийому та звільнення з роботи, переведення на 

іншу роботу, індивідуальні трудові спори. Значну увагу було зосереджено 

питанням попередження порушень прав членів профспілки та їх оперативного 

усунення на початковій стадії. 

Питання правового захисту членів Укрнафтогазпрофспілки знаходяться 

на постійному контролі Президії Центральної ради Укрнафтогазпрофспілки.  

За інформацією Профспілки працівників охорони здоров’я України, 

пріоритетним напрямком у здійсненні громадського контролю за 

додержанням законодавства про працю є надання правової допомоги членам 

профспілки та її членським організаціям, зокрема консультативної допомоги, 

підготовка процесуальних та інших документів (позовних заяв, клопотань, 

апеляційних, касаційних скарг тощо). 

У звітному періоді було надано 37042 консультації з питань правового 

та соціально-економічного захисту, у тому числі членам Профспілки 26593 

(письмових 882) та 10449 профспілковим організаціям ( письмових 433). 

Найбільше питань у членів Профспілки виникало з приводу порушень 

порядку та процедури звільнень працівників при скороченні чисельності 

(штату) працівників, умов оплати праці, зокрема, розмірів та порядку 

здійснення доплат за роботу в умовах підвищеного ризику для життя і 
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здоров'я, порядку роботи за сумісництвом, надання додаткової відпустки за 

особливий характер праці та змін у пенсійному законодавстві. 

Правові інспектори праці здійснювали представництво інтересів 

працівників у судових та інших органах. 

За результатами проведеної роботи на користь працівників винесено 15 

судових рішень. По решті справ триває судовий розгляд.  

         За інформацією Федерації профспілок Вінницької області у 2020-2021 

роках правову допомогу шляхом консультацій надано 4824 членам 

профспілок. З них 635 консультацій з питань зайнятості. Безпосередньо на 

особистому прийомі та по телефону надано 2589 консультацій та роз’яснень  

членам профспілок та представникам профспілкових комітетів. 

         Складено 185 позовних заяв та інших процесуальних документів; в 71 

випадку здійснювалося представництво інтересів членів профспілок в судах; 

на користь працівників стягнуто понад 1,4 млн. грн. Варто зазначити, що 97% 

судових рішень, де брали участь представники профспілок,  ухвалювалися на 

користь працівників.  

За інформацією Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок 

обласне об’єднання профспілок та його членські організації проводять 

консультації та надають правову допомогу працівникам – членам профспілок 

у захисту їх прав з питань оплати праці, представляють їх інтереси у комісіях з 

трудових спорів та судах.  

Так протягом I-го півріччя 2021 року спеціалістами  облпрофоб’єднання 

проведено: 

- консультації з правових питань організаціям і членам профспілок, усних 

– 361, письмових – 86; 

- складено позовних заяв та інших позовних документів – 4; 

- надано роз’яснень з питань трудового законодавства у методичних 

матеріалах – 41; 

- проведено навчання з питань застосування трудового законодавства – 6. 
За інформацією Федерації профспілок Житомирської області  

(ФПЖО), у 2020 році територіальне профоб’єднання та її членські організації 

проводили системну правороз’яснювальну роботу з питань законодавства про 

працю. Особливо актуальною стала роз’яснювальна робота щодо застосування 
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норм трудового законодавства під час карантину. Виникало багато питань 

щодо порядку оголошення простою, оплати часу простою, тривалості надання 

відпусток без збереження заробітної плати, виплати заробітної плати в 

підвищеному розмірі окремим категоріям працівників під час карантину та ін.  

Для моніторингу порушень соціально-економічних прав членів 

профспілок, недопущення масових звільнень, збереження робочих місць була 

налагоджена взаємодія між членськими організаціями шляхом використання 

сучасних комунікаційних засобів (комп’ютери, смартфони, інтернет, 

електронна пошта, месенджери, розміщення інформації на сайті, соціальні 

мережі, аудіо-, відеоконференції та ін.). 

Спеціалістами ФПЖО за 2020 рік надано 2100 консультацій як на 

особистому прийомі, так  і за допомогою засобів зв’язку; у суді представлено 

інтереси 1 особи; надано 36 роз’яснень трудового законодавства  у ЗМІ та 

методичних матеріалах.  

Федерація профспілок Житомирської області та її членські організації у 

постійно проводять системну роз’яснювальну роботу з питань законодавства 

про працю, при цьому особлива увага приділялась застосуванню норм 

трудового законодавства під час карантину. Виникало багато питань щодо 

порядку оголошення простою, оплати часу простою, тривалості надання 

відпусток без збереження заробітної плати, виплати заробітної плати в 

підвищеному розмірі окремим категоріям працівників під час карантину тощо. 

Тільки у І півріччі 2021 року підготовлено для використання в роботі 7 

методичних  матеріалів та роз’яснень  щодо застосування трудового 

законодавства. 

Спеціалістами ФПО у 2021 році надано 1012 консультації, як на 

особистому прийомі так і за допомогою засобів зв’язку, складено 8 позовних 

заяв (інших процесуальних документів), у суді представлено інтереси 1 особи, 

проведено 18 навчань для профспілкового активу області з питань застосування 

трудового законодавства. 

За інформацією Закарпатської обласної ради профспілок, у 2020 році 

продовжувалася робота по наданню безоплатної правової допомоги членам 

профспілок, проте із запровадженням адаптивного карантину надання 

правової допомоги скоротилося. Більшість питань щодо порушення трудового 
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законодавства вирішувалися шляхом письмових та телефонних звернень 

членів профспілок.  

Головним спеціалістом з правових питань облпрофради надавалася 

практична допомога членам профспілок у вирішенні питань повернення 

заборгованих коштів, складанні позовних заяв.  

Членам профспілок правова допомога надавалася шляхом 

консультацій, як письмових, так і усних, представництва їхніх інтересів у 

судах. Протягом зазначеного періоду правову допомогу  отримали 540 членів 

профспілок.  

   Крім того, враховуючи судову тяганину щодо позбавлення 

облпрофради права власності на Будинок профспілок, головним спеціалістом 

з правових питань готувалися позовні заяви, пояснення та відгуки до 

Господарських судів Львівської та Закарпатської областей, Західного 

апеляційного господарського суду. Загалом головним спеціалістом з правових 

питань облпрофради прийнято участь у 15 судових засіданнях різних 

інстанцій.  

За інформацією Федерації профспілок Кіровоградської області  ФПО та 

її членської організації надають консультації та правову допомогу членам 

профспілок у захисті  трудових прав через комісії по трудових спорах (КП 

«Теплоенергетик», облавтодор). 

За інформацією Київської міськпрофради 05.11.2019 на розширеному 

засіданні Президії Київської міськпрофради був підписаний Меморандум про 

співпрацю між Київською міськпрофрадою та Координаційним центром 

надання правової допомоги. В приміщенні Київської міськпрофради (вул. 

Стрітенська, 15, к. 407) протягом грудня 2019 – 2020 рр. працювали фахівці 

Координаційного центру надання правової допомоги, які надавали безоплатну 

правову допомогу щодо захисту трудових прав громадянам. З 01.01.2021 в 

апараті Київської міськпрофради розпочав свою роботу Відділ правового 

забезпечення, основним завданням якого є правовий захист прав та законних 

інтересів профспілок, організацій профспілок у м. Києві. Відділ 

надає інформаційно-методичну правову допомогу членським організаціям 

Київської міськпрофради з питань здійснення представництва та захисту 

трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. 
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Відповідно до покладених завдань Відділ правового забезпечення Київської 

міськпрофради здійснює правороз’яснювальну роботу щодо захисту 

порушених або оспорюваних прав спілчан. Відділ сприяє навчанню 

профспілкових кадрів у м. Києві та має право спільно з членськими 

організаціями Київської міськпрофради здійснювати громадський контроль за 

додержанням роботодавцями законодавства про працю та профспілки.   

  За інформацією Миколаївської обласної ради профспілок, у  2020 році 

з питань надання правової допомоги до спеціалістів облпрофради звернулося 

близько 600 осіб – членів профспілок. Роз’яснення трудових прав та правові 

консультації фахівцями облпрофради надавалися особисто заявникам, 

телефонною «гарячою» лінією, шляхом розміщення на сторінках Інтернет-

порталу облпрофради.  

  За консультаціями та правовою допомогою найбільш активно 

зверталися працівники обласних і первинних організацій культури, державних 

установ, торгівлі, освіти, житлово-комунального господарства, соціальної 

сфери, збройних сил України, ППО Миколаївське відділення  ПРАТ 

«АБІНБЕВ ЕФЕС Україна», ППО Миколаївського управління магістрального 

аміакопроводу українського державного підприємства 

«УКРХІМТРАНСАМІАК» та ін.  

Облпрофрадою здійснювалося надання консультативно-методичної 

допомоги щодо підготовки та подання процесуальних документів при 

зверненні членів профспілок та профспілкових організацій за захистом своїх 

прав до судових органів. Так, на сайті Миколаївської облпрофради в розділі 

“правова робота” розміщені зразки процесуальних документів, а саме: заяви 

про видачу судового наказу, позовних заяв про стягнення заборгованості із 

заробітної плати, про стягнення заборгованості із заробітної плати і 

середнього заробітку за час затримки розрахунку, про надання щорічної 

відпустки, про поновлення на роботі, зразок апеляційної та касаційної скарг та 

скарги на дії (бездіяльність) державного виконавця, тощо. 

Складовою правозахисної роботи облпрофради є представництво та 

захист інтересів членів профспілок у судових органах. 

Протягом  2020 року правовим інспектором  відділу з правової роботи 

облпрофради було підготовлено за зверненнями спілчан 7 процесуальних 
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документів, у т.ч. 1 позовну заяву про поновлення на роботі та стягнення 

середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу голови профкому 

Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області (далі - 

ГТУЮ у Миколаївській області), яку задоволено на користь позивача. У цій 

справі голова профкому ГТУЮ у Миколаївській області представляла 

інтереси у суді самостійно.  

За результатами судового захисту 12 червня 2020 року ухвалено рішення 

Заводського районного суду м. Миколаєва у цивільній справі № 487/7595/19, 

яким частково задоволено позов про стягнення з Колективного підприємства 

«Миколаївліфт» (далі – КП «Миколаївліфт») середнього заробітку за час 

затримки належних сум при звільненні з дня звільнення і по день фактичного 

розрахунку у розмірі 6 297,62 грн. на користь члена первинної профспілкової 

організації КП «Миколаївліфт». Розгляд справи тривав 8 місяців. Правовим 

інспектором праці облпрофради за цією справою взято участь у 4 судових 

засіданнях.  

Окрім того, за результатами здійснення громадського контролю у  

Колективному підприємстві «Миколаївліфт» було складено 2 позовні заяви: 

про визнання незаконним та скасування наказу, поновлення на роботі, 

стягнення середнього заробітку та моральної шкоди на користь ще одного 

члена профспілки цього ж підприємства, а також позовну заяву про стягнення 

належних коштів при звільненні. За цими справами взято учать у 2 судових 

засіданнях. На даний час цивільні справи за складеними позовами знаходяться 

на розгляді у суді.  

За інформацією Об’єднання профспілок Львівщини, значну увагу було 

приділено правовому захисту членів профспілки. Так, розглянуто звернення 

голови Львівської обласної організації профспілки працівників 

машинобудування та металообробки України з приводу незаконних дій голови 

комісії з припинення професійно-технічного навчального закладу та 

попередження про звільнення працівників за п.1 ст.40 КЗпП України. З метою 

захисту права на працю працівників навчального закладу ОПЛ скеровано 

звернення в Департамент освіти і науки Львівської обласної державної 

адміністрації щодо негайного реагування та неухильне дотримання чинного 

трудового законодавства України. 
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Також розглянуто звернення медичної сестри ЗЗСО 1-111 ступеня ліцея 

імені Владики Івана Хоми з питань оплати праці, тривалості щорічної та 

додаткової відпусток, надання іншого приміщення для розміщення медпункту. 

За результатами звернення директору ліцею скеровано подання з вимогою 

усунути порушення чинного трудового законодавства України.  

З метою захисту права на оплату праці працівників науково-дослідних 

установ, організацій НАН України скеровано листа Президенту НАН України, 

академіку НАН України п.Б.Патону щодо перегляду розподілу фінансування 

установ, організацій, які перебувають на профобслуговуванні Львівської 

регіональної профспілкової організації працівників НАН України. 

        З метою захисту права на працю та оплату праці працівників державного 

підприємства «Львівський державний завод «ЛОРТА» скеровано листа в. о. 

Голови Державної служби України з питань праці щодо вжиття невідкладних 

заходів для здійснення державного контролю на підприємстві для усунення 

порушень чинного трудового законодавства України та притягнення до 

відповідальності винних посадових осіб.   

        Приділено увагу наданню правової допомоги членам профспілки. Так, 

фахівцями ОПЛ у звітному періоді надано членам профспілки з правових 

питань 2446 консультацій, складено 124 позовні заяви та інших процесуальних 

документів в суди м. Львова та області з питань трудового, пенсійного, 

житлового законодавства України. Зокрема, підготовлено позовну заяву  

науковому працівнику Львівського інституту народознавства НАН України з 

питання оплати праці, працівникам ПрАТ «Іскра»,  працівникам Львівського 

НДІ «Львівдіпронафтохім» –  про стягнення заборгованої заробітної плати. В 

Шевченківський районний суд м. Львова – працівниці Державного 

підприємства МО «Готелю «Власта» п. М.Гвардєєвій про стягнення 

одноразової допомоги при звільненні з роботи ц в зв’язку з виходом на 

пенсію; в Личаківський районний суд м. Львова – старшому науковому 

співробітнику Інституту народознавства ім.І.Крип’яковича – про стягнення 

заробітної плати на суму 206 017 грн.ь23 коп.тощо. 

Надано правову допомогу профкому ТОВ «Львівські автобусні заводи» 

та оформлено заяви в Господарський суд Дніпропетровської області про 

визнання кредитором Первинної профспілкової організації підприємства у 
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справі про стягнення заборгованої та невиплаченої заробітної плати 

працівникам підприємства, яка утворилась за період з червня 2012 року по 

січень 2015 року та у справі про стягнення членських профспілкових внесків 

та коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу. 

          Також проводився правовий супровід захисту прав та інтересів позивачів 

в Сихівському та Франківському районних судах м. Львова. 28 січня 2020 року 

рішеннями Залізничного районного суду м. Львова задоволено позови 5 

працівників Львівського НДІ «Львівдіпронафтохім» про стягнення 

заборгованої заробітної плати на суму 280,0 тис. грн. Рішенням Львівського 

окружного суду поновлено на посаді головного спеціаліста апарату Львівської 

обласної ради, яка була незаконно звільнена з роботи за порушення присяги за 

ч.1 ст.20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування.» 

На користь позивача стягнуто 127, 3 тис. грн. за час вимушеного прогулу. 

Згідно ухвали Залізничного районного суду м. Львова від 12.02.20р. 

задоволено позови  5 працівників ПрАТ «Іскра» про стягнення заборгованої 

заробітної плати. Рішенням Франківського районного суду м. Львова, за участі 

представника ОПЛ, задоволено позов працівниці  ТОВ «Львівські автобусні 

заводи» Ковтун М.М., на її користь стягнуто  110,47 тис. грн. заборгованої 

заробітної плати. 

Порушення чинного трудового законодавства України на 

підприємствах, в установах, організаціях області привело до виникнення 

колективних трудових спорів (конфліктів). Так, за участю Об’єднання 

профспілок Львівщини розглядався колективний трудовий спір (конфлікт), 

який виник між найманими працівниками структурних підрозділів ДП 

«Львівський державний завод ЛОРТА» та адміністрацією ДП «ЛДЗ «ЛОРТА» 

з приводу заборгованості із виплати заробітної плати, повної тривалості 

робочого часу, забезпечення ефективної роботи підприємства. На даний час 

знято з реєстрації даний колективний трудовий спір(конфлікт) як вирішений. 

На підприємстві погашена заборгована заробітна плата працівникам. 

Підприємство відновило роботу повністю. 

За інформацією Федерації профспілок Одеської області 

профоб’єднанням постійно  проводиться роз’яснювальна робота та надаються 

консультації  щодо легалізації заробітної плати в трудових колективах 
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підприємств, виявлення ознак використання нелегальної праці, неоформлених 

працівників та порушень законодавства про працю.  Особливо у роботодавців, 

які мають високі ризики використання праці найманих працівників без 

належного оформлення трудових відносин (за видами економічної діяльності :  

надання  послуг; будівництво; оптова та роздрібна торгівля; транспорт,   

організація харчування). Членам профспілок надається безкоштовно 

юридична допомога з питань соціально-трудових відносин у вигляді 

консультацій, роз’яснень норм діючого законодавства України.  Так, протягом  

2021 року надано більш як 1,5 тисяч консультацій з зазначених питань, взято 

участь у 10 судових засіданнях,  розглянуто  більш як 450 заяв та звернень 

членів профспілок  про порушення їх трудових прав. 
За інформацією Федерації профспілок Рівненської області, протягом 

2020 року правова допомога надавалась у вигляді письмових роз’яснень 

трудового законодавства та шляхом усних консультацій, навчанням 

профспілкового активу, проведенням перевірки додержання законодавства 

про працю на місцях.  

На особистому прийомі  та в телефонному порядку членам профспілки 

та профспілковим організаціям надано 4562  консультації з питань 

додержання трудового законодавства, соціального страхування,  із них  -  408  

в письмовій формі. В переважній більшості були усні звернення від 

первинних профспілкових організацій, більшість з яких стосувалися питань 

роботи  підприємств галузей в період карантинних заходів, нарахування та 

розрахунку заробітної плати, організації дистанційної роботи, виплати  

лікарняних та компенсацій,  застосування коефіцієнтів Галузевої та 

Територіальної угоди, звільнення та переведення, відпочинку зокрема 

соціальних відпусток, соціальних гарантій та інше.  

Переважну кількість консультацій та допомогу в оформленні 

процесуальних документів надано юрисконсультом - правовим інспектором 

праці Рівненської обласної організації профспілки працівників освіти і науки 

України з питань: атестації педагогічних працівників;  порядку тарифікації;  

реорганізації відділів освіти і навчальних закладів (надавалися, як правило, в 

письмовій формі); надання соціальних відпусток та відпусток на навчання; 

виплата відпускних; виплата матеріальної допомоги на оздоровлення; виплати 
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надбавки за роботу в шкідливих умовах праці; доплат за вислугу років; 

пенсійного забезпечення; доплат за завідування кабінетами; переведення 

педагогічних працівників; штатних розписів навчальних закладів; форм 

ведення кадрової документації; призначення педагогічних працівників в 

навчальних закладах ОТГ; режиму роботи;  зміни істотних умов праці;  

зменшення надбавок за престижність праці; оформлення кадрових наказів та 

трудових книжок; застосування Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», зокрема в частині переведення керівників закладів освіти  з 

безстрокового договору на строковий, переведення педагогічних працівників, 

які отримують пенсію за віком з безстрокового договору на строковий договір, 

реорганізації методичних центрів та кабінетів.  

В  2020 році  членам профспілки та профспілковим організаціям 

надана допомога  в оформленні  45  процесуальних документів.  Із них 

характерними є  позовні заяви з трудових відносин, позовні заяви про 

стягнення аліментів на утримання дітей  та інші процесуальні документи, 

передбачені процесуальним законодавством, рекомендації, звернення до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

По 7 цивільних справах  юрисконсультом – правовим інспектором 

праці  ФПРО здійснювався захист членів профспілки в судовому порядку, в 

тому числі по двох цивільних справах, за клопотанням первинних 

профспілкових організацій,  в якості представника відповідача за позовними 

заявами працівників, які не є членами Профспілки працівників освіти і науки 

України, 

По двох  цивільних справах  за позовами працівників про визнання 

незаконним наказу про накладення дисциплінарного стягнення та  про 

визнання незаконним розпорядження про звільнення, поновлення на роботі  і 

оплати за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди, яким у 

позові відмовлено та закрито провадження, підготовлені та направлені 

апеляційні скарги до Рівненського апеляційного суду. 

В суді апеляційної інстанції за апеляційною скаргою відповідача  

залишено  без змін рішення  Сарненського районного суду Рівненської області 

від 04 вересня 2019 року, яким профорганізатора Зіневича Віталія 

Васильовича поновлено  на посаді  викладача Вищого професійного училища 
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№ 22 з 25 січня 2019 року та стягнуто на користь працівника   93 789 грн., 12 

коп. середнього заробітку за час вимушеного прогулу. 

За позовом виконуючого обов’язки Решуцької початкової школи 

Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області до 

Олександрійської сільської ради про визнання незаконним та скасування  

розпорядження   сільського   голови № 102-к від 02 серпня 2019 року «Про 

покладення обов’язків» та стягнення на її користь різниці в заробітній платі за 

час погіршення умов праці, моральної шкоди,  суд апеляційної інстанції 

скасував рішення Рівненського районного суду, яким  було відмовлено в 

позові повністю, задовольнивши позов частково, ухваливши нове рішення, 

яким визнав незаконним та скасував розпорядження, стягнув на користь 

працівниці різницю в заробітній платі за час погіршення умов оплати праці в 

сумі 13155, 2 грн. та моральну   шкоду у сумі  500 грн. 

Продовжується співпраця в питаннях правового захисту членів 

профспілок із Управлінням Держпраці у Рівненській області та Рівненським 

обласним центром безоплатної правової допомоги. 

За інформацією Об’єднання профспілок Харківської області, за 

заявами членів профспілок в минулому році правовими інспекторами праці 

було складено понад 80 позовних заяв про стягнення заборгованості по 

заробітній платі, середнього заробітку за час затримки остаточного 

розрахунку. Судовими рішеннями районних судів на користь працівників було 

винесено 24 судових рішення та стягнуто 948637 грн. Решта справ 

знаходиться на розгляді. Позаяк судові рішення не завжди виконуються 

державною виконавчою службою, членам профспілок надавалася допомога у 

складанні звернень до Міністерства юстиції, Кабінету Міністрів України, 

Президента та до Європейського Суду з прав людини. 

 За звітний період було розглянуто 28 письмових заяв та звернень 

членів профспілок. Надано понад 600 усних консультацій. 

 Питання правозахисної роботи регулярно слухались на засіданнях 

Виконкому ОПХО: 

           - у січні 2020 року «Про стан виконання ОПХО, членськими 

організаціями Постанови ФПУ від 18.12.2018 року «Про стан правозахисної 

роботи ФПУ, її членських організацій у сучасних умовах». 
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           - у листопаді 2020 року «Про роботу Харківського обласного 

комітету Профспілки працівників нафтової та газової промисловості України 

щодо  захисту трудових та соціально-економічних прав працівників. 

Фахівцями ОПХО, членських організацій надається безкоштовна 

юридична допомога членам профспілок з питань забезпечення умов праці і 

зайнятості. 

Протягом І півріччя 2021 року юридичну допомогу одержали близько 

9 тисяч осіб, було складено понад 100 позовних заяв та інших процесуальних 

документів; апеляційних та касаційних скарг і звернень до судових органів 

всіх рівнів щодо стягнення заборгованості із заробітної плати, поновлення на 

роботі та інших питань з метою запобігання порушень прав працівників при 

переводі їх на неповний робочий час, при звільненні, при встановленні  часу 

простою у зв'язку із карантином фахівці ОПХО, членських організацій 

надавали юридичну допомогу первинним профспілковим організаціям, 

складали методичні роз'яснення. рекомендації для профспілкового активу. 

Фахівці юридичного відділу Харківської обласної організації 

профспілки працівників освіти і науки України у 2021 році надано 2327 

письмових та усних консультацій членам профспіки та профспілковим 

організаціям. 

       Обласний комітет профспілки працівників культури 5 викладачам 

Ватутінської дитячої музичної школи надав правову допомогу та направив 

позови до Нововодолазького районного суду щодо стягнення з відповідачів 

невиплаченої заробітної плати та вихідної допомоги. Оскільки для вирішення 

трудового спору щодо стягнення середнього заробітку за весь час затримки 

розрахунку необхідно сплачувати судовий збір, то тільки один викладач мав 

змогу сплатити судовий збір в розмірі 908 грн. і до його позовних вимог 

добавлена вимога щодо стягнення середнього заробітку за весь час затримки 

розрахунку. 

У I півріччі 2021 р. фахівцями обласного комітету охорони здоров’я на 

особистому прийомі та при розгляді письмових скарг і звернень надано 

членам профспілки 4260 консультації з правових питань  та питань соціально-

економічного захисту, у т.ч. письмових – 115. У разі необхідності фахівці 

обласного комітету представляють інтереси членів профспілки в органах 
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виконавчої влади, місцевого самоврядування і судових органах.   

Викладачі мистецьких шкіл та актори театрів  звертались до обласного 

комітету профспілки з проханням надати правову допомогу щодо звернення 

до суду за захистом порушених прав та скасувань рішень пенсійного фонду 

щодо відмови у призначенні пенсії за вислугу років чи виплату грошової 

допомоги. Всім членам профспілки була надана допомога і 7 позовів 

задоволені в повному обсязі.  

В умовах пандемії зростає потреба членів Профспілки щодо 

отримання оперативної та об’єктивної інформації щодо змін в діючому 

законодавстві України, в діях Профспілок щодо здійснення своїх функцій. Усі 

первинні профспілкові організації мають електронні адреси, тому вся 

інформація що надходить від Центрального  комітету профспілки працівників 

культури України, ОПХО, поточна інформація від обласного комітету миттєво 

надсилається в профорганізації. За період півріччя 2021р. підготовлено 12 

інформаційних, методичних матеріалів.    

За інформацією Федерації профспілок Хмельницької області, надано  

292 консультації членам профспілок, складено  6 позовних заяв, здійснено 

представництво інтересів 11 працівників, в тому числі 4 - в судах.  

За представництва правових інспекторів ФПХО судами винесено на 

користь працівників 78 рішень, більшість яких (66)  стосувалася оплати праці.  

Судами присуджено до стягнення на користь працівників 2501741 грн.     

Одним з важливих напрямів правозахисної роботи відділу правової 

допомоги ФПХО було і залишається збереження профспілкового майна у 

власності профспілок та використання його для статутної діяльності.  

Незважаючи на те, що в 1970-1985 роках будівництво будинків профспілок і 

профспілкових курсів проводилося за рахунок коштів профспілок, з 2005 року 

продовжується наступ на майно профспілок області,  де головну роль відіграє 

прокуратура, а також ФДМУ та органи місцевого самоврядування. Тому 

головним правовим інспектором праці ФПХО проведена значна робота щодо 

підготовки процесуальних документів та участі в численних судових 

засіданнях у господарських справах про визнання права власності за 

державою на нежитлову будівлю площею 1720 кв.м по вул. Соборній, 55 у м. 

Хмельницькому, що належить на праві власності ФПХО.  
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  Також підготовлено й подано позов в інтересах Ізяславської районної 

профорганізації працівників АПК до Ізяславської РДА про визнання права 

власності на нежитлове приміщення площею 23,5 кв. м., що знаходиться в м. 

Ізяславі по вул. Незалежності, 42, за набувальною давністю. Рішенням 

Господарського суду Хмельницької області від 20.10.2020 по справі 

924/676/20 позов задоволено повністю.  

2.31.  Постійно проводити аналіз і оцінку стану реалізації 

законодавства з питань оплати праці, вносити пропозиції щодо 

його удосконалення. 

Виконується   

Профспілкові законодавчі ініціативи з питань оплати праці 

підготовлено та направлено в Комітет ВРУ з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів, а також враховано в проекті Трудового кодексу та 

низці інших проектів законів, зокрема реєстр. № 2410, 2410-1, 2708-1, 2708-2, 

3264, 3264-1, 3332. 

Крім того, профспілками надані пропозиції до низки проектів законів 

та постанов Уряду, зокрема щодо: 

- створення гарантійної установи з забезпечення грошових вимог 

працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця відповідно до 

Конвенції МОП № 173 та забезпечення своєчасної виплати заробітної плати,  

- закріплення у законодавстві норм щодо підвищеної оплати праці за 

роботу в умовах, які відхиляються від нормальних (небезпечних, важких, 

геологічними або географічними особливостями тощо),  

- умов та розмірів оплати праці керівників державних та комунальних 

підприємств (зміни до постанови КМУ № 859 від 19.05.1999) 

- нової редакції додатку № 3 до Генугоди щодо доплат та надбавок. 

Відповідні профспілкові законодавчі пропозиції вносилися під час 

розгляду питань оплати праці на засіданнях (круглих столах, нарадах) 

Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. 

Профспілкою трудящих металургійної і гірничодобувної 

промисловості України постійно проводиться аналіз і оцінка стану реалізації 

законодавства з питань оплати праці, вносяться пропозиції щодо його 

удосконалення. 
За інформацією Запорізької обласної ради профспілок профспілковою 

стороною здійснюється щомісячний профспілковий моніторинг стану 

погашення заборгованості з виплати заробітної плати. Під час проведення 
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двомісячника з укладання колективних договорів первинним профспілковим 

організаціям  рекомендовано сприяти включенню до колективних договорів 

зобов’язань щодо оплати праці, з обов’язковим дотриманням вимог галузевих 

угод. 

Федерація профспілок Кіровоградської області повідомляє, що 

щорічно Президією ФПО розглядається стан реалізації законодавства з питань 

оплати праці.  В п.р. планується розглянути у ІV кв. 2020 р. 

2.32.  Спрямовувати учасників колективних переговорів від 

профспілок на локальному, територіальному та галузевому рівні 

на додержання принципів і досягнення показників, 

передбачених Угодою. 

Виконується  

Профспілкові організації під час ведення переговорів з укладення 

колективних договорів та угод керуються нормами чинного законодавства. 

Крім того, ФПУ підготовлено та направлено членським організаціям 

рекомендації щодо основних завдань колдоговірної роботи. 

За інформацією Профспілки залізничників та транспортних 

будівельників України питання виконання Галузевої угоди на залізничному 

транспорті постійно контролюється у Профспілці залізничників і 

транспортних будівельників.  

З причини невиконання адміністрацією АТ «Укрзалізниця» окремих 

положень Галузевої угоди у грудні 2020 року Профспілка звернулась до суду з 

позовом до АТ «Укрзалізниця» про визнання неправомірними дій та 

бездіяльності  з боку АТ «УЗ» щодо невиконання норм Галузевої угоди та 

зобов’язання виконати їх шляхом перегляду тарифних ставок і посадових 

окладів, чим забезпечити підвищення рівня заробітної плати не менше ніж на 

25 %. 

Профспілка працівників зв’язку України спрямовувала учасників 

колективних переговорів від профспілкової сторони на локальному та 

галузевому рівнях на додержання принципів і досягнення показників, 

передбачених Генеральною Угодою. 

Запорізька обласна рада профспілок надавала пропозиції до проектів: 

Програми економічного і соціального розвитку Запорізької області, Програми 

зайнятості населення Запорізької області, які враховуються під час їх 

розробки. 

За інформацією Київської міськпрофради на засіданні Київської 

міської тристоронньої соціально-економічної ради 20 грудня 2019 року було 
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схвалено Рекомендації щодо основних завдань колективно-договірної роботи 

на 2020 рік, які містять, зокрема, положення щодо оплати праці, визначені в 

Генеральній угоді на 2019-2021 роки.  

Сторонами КМТСЕР надіслано зазначені Рекомендації до підприємств, 

установ, організацій м. Києва для врахування та використання у подальшій 

роботі. 

За інформацією Федерації профспілок Кіровоградської області в 

липні 2020 року питання розглянуто на засіданні Президії ФПО, надані 

відповідні рекомендації членським організаціям. 

За інформацією Миколаївської обласної ради профспілок переважна 

більшість положень, рекомендованих Генеральною угодою до включення до 

галузевих (міжгалузевих), територіальних угод і колективних договорів, 

містяться у чинній Територіальній угоді з регулювання соціально-економічних 

питань на 2017-2020 роки. 

Текст Генеральної угоди розміщено на сайті Миколаївської 

облпрофради. Крім того, питання «Про внесення змін до територіальної 

(обласної) Угоди з регулювання соціально-економічних питань на 2017-2020 

роки у зв’язку з укладенням Генеральної угоди на 2019-2021 роки» було 

розглянуто 12.06.2019 на розширеному засіданні комісії облпрофради з питань 

захисту соціально-економічних інтересів членів профспілок. Зважаючи на те, 

що переважна більшість положень, рекомендованих Генеральною угодою до 

включення до галузевих (міжгалузевих), територіальних угод і колективних 

договорів, містяться у чинній Територіальній угоді з регулювання соціально-

економічних питань на 2017-2020 роки, комісією рекомендовано та Президією 

облпрофради прийнято рішення не ініціювати внесення змін і доповнень до 

чинної територіальної Угоди у зв’язку з укладенням Генеральної угоди на 

2019-2021 роки. 

Також, в ініційованому облпрофрадою спільному зверненні голови 

облпрофради та Миколаївського міського голови до керівників та голів 

профспілкових організацій підприємств, установ та організацій м. Миколаєва 

щодо активізації роботи з укладання нових або актуалізації чинних 

колективних договорів на 2021 рік наголошено на необхідності при укладенні 

колективних договорів додержуватись принципів, передбачених Генеральною 
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угодою. 

             За інформацією Федерації профспілок Одеської області під час 

розгляду питань, пов’язаних з економічним та соціальним розвитком регіону 

та трудовим потенціалом, соціально-економічними і трудовими відносинами 

Федерація профспілок області проводить консультації із соціальними 

партнерами та представляє і відстоює позицію профспілок  стосовно захисту 

прав найманих працівників. 

2.33. Забезпечити участь представників профспілок у роботі з 

втілення принципів та норм Угоди в практику регулювання 

соціально-трудових відносин, у підготовці та лобіюванні 

законопроектів, що передбачені Угодою або випливають з неї. 

           Виконується 

           Профспілкова сторона бере участь у підготовці, опрацюванні та 

розгляді відповідних проектів законодавчих та нормативно-правових актів. 

           Профспілки здійснювали заходи щодо неприйняття законопроекту «Про 

працю» (реєстр. № 2708) та підтримали електронну петицію Чебана Сергія 

Петровича з вимогою не розглядати цей проект Закону як такий, що порушує 

конституційні права та позбавляє соціальних гарантій працівників. Спільна 

консолідація дій громадян України - членів профспілок призвела до того, 

що було зібрано 25 тис. голосів згаданої електронної петиції, яка відповідно до 

Регламенту Верховної Ради України є достатньою для її розгляду. 

            29 квітня 2020 року Комітет Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та захисту прав громадян розглянув петицію і прийняв 

рішення (Протокол № 33) про те, що подальший розгляд Верховною Радою 

України законопроекту  за реєстраційним 2708 є неможливим.   

За інформацією Запорізької обласної ради профспілок обласна рада 

профспілок надає пропозиції до проектів: Програми економічного і 

соціального розвитку Запорізької області, Програми зайнятості населення 

Запорізької області, які враховуються під час їх розробки. 

За інформацією Федерації профспілок Одеської області представники 

ФПО постійно запрошуються на засідання колегій, комісій 

облдержадміністрації та апаратні наради тощо 

Профспілка працівників зв’язку України забезпечувала участь її 

представників у роботі з втілення принципів та норм Генеральної Угоди в 

практику регулювання соціально-трудових відносин, у підготовці та 

лобіюванні законопроектів, що передбачені Угодою або випливають з неї. 

Розділ ІII. 

https://itd.rada.gov.ua/SERVICES/PETITION/INDEX/7274
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Гідні умови праці та соціальний захист працюючих 

Охорона та умови праці 

Сторони домовилися:  

3.1.  Здійснювати обмін інформацією про виявлені факти 

порушень норм конвенцій Міжнародної організації праці, інших 

міжнародних договорів, учасником яких є Україна, та 

законодавства України щодо трудових та соціально-

економічних прав працюючих та вживати заходів до усунення 

таких порушень. 

Не виконується  

            Урядовою стороною протягом 2019 -2020 років і 1 півріччя 2021 року 

не вживаються заходи щодо усунення порушень норм Конвенцій МОП №№ 

81, 129, 45, 155, 160, 161, ратифікованих Україною, а навпаки збільшується 

кількість  порушень цих норм, зокрема в процесі впровадження Урядом 

дерегуляційних заходів, якими здійснюється суттєве обмеження здійснення 

заходів державного нагляду у  сфері праці і охорони праці. Не вживаються 

заходи щодо імплементації норм відповідних Конвенцій МОП, зокрема №155, 

161 та 176. 

             КМУ і Мінекономіки продовжують ігнорувати і не враховувати заяви 

МОП та профспілкові пропозиції , зокрема щодо: 

            - виведення держнагляду у сфері охорони праці зі сфері дії 

законодавства про основні засади держнагляду у сфері господарської 

діяльності, яке суперечить нормам Конвенцій МОП № 81 та 129; 

            - відміни процедури денонсації Конвенцій МОП № 45, яка передбачена 

пунктом 4 наказу МОЗ від 13.10.2017 № 1254, що порушує п. 3-4 статті 291 

Угоди про асоціацію України в ЄС; 

            - адаптації національного законодавства до Конвенцій №№ 155, 161 та 

176, не зроблено ґрунтовний порівняльний аналіз (верифікацію). На цей час  

дуже низький рівень відповідності національного законодавство положенням 

відповідних Конвенцій. Не відповідає зазначеним Конвенціям МОП 

законопроєкт Мінекономіки «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі», 

який Уряд планує подати до Верховної Ради України вже у вересні 2021 року. 

Висновок СПО об’єднань профспілок щодо невідповідності законопроєкту, 

зокрема Коyвенціям МОП, надано Мінекономіки листами 02.03.2021 №01-

12/153-СПО та від 03.08.2021 № 01-12/649-СПО; 

             - забезпечення виконання в повному обсязі Конвенції МОП № 160 

«Про статистику праці» (пункт h статті 1). (лист від 20.11.2019 № 01-12/553-

СПО), а навпаки знижено рівень виконання її положень у зв’язку із 

скасуванням Держстатом без узгодження з профспілками з 1 січня 2020 року 
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стат. звітності за формою № 7-тнв (річна) «Звіт про травматизм на 

виробництві», який щорічно подавали всі суб’єкти господарювання. Змінено 

Методологію стат. спостереження, визначено джерела отримання даних тільки 

від ВД ФССУ, що на нашу думку звужує достовірність даних. Також на цей 

час відсутнє окреме державне стат.спостереження за рівнем 

профзахворюванності в Україні. 

             За інформацією Федерації профспілок Житомирської області пункт 

виконується частково: в рамках дії Угоди про співпрацю між управлінням 

Держпраці у Житомирській області та Федерацією профспілок Житомирської 

області, вживаються спільні заходи, направлені на усунення виявлених 

порушень щодо права кожної людини на належні, безпечні і здорові умови 

праці. Також, ФПО має представництво в особі головного технічного 

інспектора праці в постійно діючій робочій групі щодо запобігання 

виробничого травматизму та його зниження, визначення пріоритетних 

напрямів роботи при Управлінні Держпраці у Житомирській області. 

  За інформацією Профспілки залізничників та транспортних 

будівельників України пункт виконується. 

Моніторинг порушень прав профспілок в Україні, який постійно 

здійснює Федерація профспілок України (далі – ФПУ), свідчить про 

порушення норм конвенцій Міжнародної організації праці № 87 про свободу 

асоціації та захист права на організацію, № 98 про застосування принципів 

права на організацію і на ведення колективних переговорів, № 135 про захист 

прав представників працівників на підприємстві та можливості, що їм 

надаються, статті 36 Конституції України, статей 12, 34, 40, 41, 42, 44, 45 та 

інших норм Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності». 

За даними 28 членських організацій ФПУ (14 територіальних 

профоб’єднань і 14 всеукраїнських галузевих профспілок)  протягом 2020 року 

виявлено 2619 порушень прав профспілок (проти 1287 – у 2019 році). Із них 6 - 

перешкоджання роботодавцями створенню працівниками своїх профспілкових 

організацій, заборона участі в профспілках шляхом тиску на працівників; 10 - 

втручання роботодавців у статутну діяльність профспілок; 18 - втручання у 

статутну діяльність профспілок, здійснення фінансового контролю з боку 
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органів виконавчої влади, позбавлення належного на праві власності 

профспілкам майна, отримання звітів про роботу профспілок;10 - порушення в 

частині гарантій для працівників підприємств, обраних до виборних 

профспілкових органів; 8 - порушення в частині права членів виборних 

органів профспілкових організацій, а також повноважних представників 

безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в 

установі, організації, де працюють члени профспілки; 8 - не створення умов 

для діяльності профспілкової організації; 8 - ігнорування роботодавцями 

переговорного процесу з укладення та внесення змін до колективних договорів 

на підприємствах та в організаціях; 17 -  не надання інформації профспілкам 

або їх об’єднанням з питань, що стосуються трудових та соціально-

економічних прав та законних інтересів своїх членів, а також інформації про 

результати господарської діяльності підприємств, установ, організацій; 37 - 

неперерахування роботодавцями утриманих із заробітної плати працівників 

членських профспілкових внесків на рахунок первинних організацій 

профспілок; 2497 випадків (проти 1192 - у 2019 році) - неперерахування 

коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, 

фізкультурну та оздоровчу роботу. 

З метою усунення виявлених порушень було надіслано 754 відповідних 

подань (письмових повідомлень), із них роботодавцям – 595, органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування – 159. 

Крім того, 21 звернення з питань захисту прав профспілок було 

направлено для розгляду у судовому порядку. 

Питання додержання прав профспілок розглядалися на засіданнях 

виборних органів, у тому числі: 

- первинних профспілкових організацій       – 1379, 

- районних організацій профспілки              –   406, 

- міських організацій профспілки                 –   148, 

- обласних                                                        –   111, 

- центральних комітетів, рад профспілок     –     20.   

За результатами звернень профспілок усунуто 161 порушення (проти 94 

– у 2019 році), із них роботодавцями – 124 (проти 77), органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування – 28, за рішенням суду – 9 
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(проти  2).  

У 2020 році спеціалістами правових служб членських організацій ФПУ 

надано 3104  роз’яснення з питань профспілкового законодавства (проти 1635 

– у 2019 році), із них у ЗМІ – 1660 (проти 554 відповідно),  у формі 

методичних матеріалів – 1444 (проти 1081) та проведено 2598 навчань з 

правових питань (проти 5070 – у 2019 році, що пояснюється карантинними 

обмеженнями). 

Крім того, факти порушень, які виявлені під час здійснення 

громадського контролю на 10 підприємствах, зокрема щодо існуючої 

заборгованості із заробітної плати, не перерахування членських 

профспілкових внесків та коштів на культурно-масову, фізкультурну і 

оздоровчу роботу; перешкоджання статутній діяльності профспілок; не 

забезпечення умов для діяльності профспілкової організації; вчинення 

роботодавцем тиску на членів профспілок щодо виходу з профспілки; 

незаконне позбавлення майна територіальних профоб’єднань; притягнення 

членів виборного органу до дисциплінарної відповідальності та звільнення з 

роботи без згоди виборного органу; ухилення роботодавця від участі у 

колективних переговорах щодо розробки колективного договору; не надання 

інформації на запит профорганів з питань умов праці тощо в установленому 

порядку внесені до Єдиного реєстру порушень прав профспілок.  

Про правозахисну роботу ФПУ та порушення профспілкових прав 02 

квітня 2021 року листами ФПУ за № 07/01-15/224 інформовано Держпраці,  

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів, Мінекономрозвитку, Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини, Координаційний центр з надання правової допомоги, а також  

Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному 

рівні, Комітет Верховної Ради України з питань правової політики, 

представників ФПУ у Верховній Раді України Рудика С.Я. та Івченка В.Є. 

(вих. № 07/01-15/227). 

3.2.  Рекомендувати Фонду соціального страхування щороку 

передбачати у бюджеті Фонду кошти на: 

 

3.2.1.  Проведення навчання працівників, які вирішують питання 

охорони праці, згідно з поданими в установленому порядку 

             Виконується частково  

            (планується, але не реалізується) 
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заявками роботодавців, профспілок, органів виконавчої влади і 

місцевого самоврядування; 

            Фінансування заходів з профілактики страхових випадків протягом 

2019-2020 років та у 1 півріччі 2021 року не здійснювалось.  

            У бюджетах Фонду на 2019 та на 2020 роки були передбачені видатки 

на заходи з профілактики страхових випадків, зокрема на навчання фахівців з 

питань охорони праці. Однак змінами до Держбюджету (пункт 3 Прикінцевих 

положень) встановлено, що на період карантину у зв’язку з пандемією COVID-

19 ФСС має здійснювати поточні видатки лише на утримання апарату фонду 

та на страхові виплати, що фактично зупиняє фінансування всіх інших 

видатків, передбачених бюджетом ФСС.  

            У бюджеті Фонду на 2021 рік, затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України від 22.03.2021 № 261, видатки на профілактику страхових 

випадків у 2021 році взагалі не передбачено. 

             Протягом 2019-2021 років ФПУ спільно з ФСС опрацьовано проєкт 

постанови правління Фонду «Про затвердження Порядку участі Фонду 

соціального страхування України у навчанні і підвищенні рівня знань з питань 

охорони праці», надані до нього зауваження, повторне листом 27.01.2021                   

№ 01-12/46-спо щодо включення за рахунок коштів ФСС фінансування 

навчання з питань охорони праці уповноважених представників застрахованих 

осіб (представників профспілок), а не тільки представників роботодавців 

(страхувальників). Пропозиції профспілок не враховано, але проект ще не 

прийнято. Відповідно до п.11.3 Програми робіт Фонду соціального 

страхування України на 2021 рік, затвердженої постановою правління Фонду 

від 25.02.2021 № 17, проект планується прийняти у ІІІ кварталі 2021 року. 

             Протягом 2019-2020 років ФПУ спільно з ВД ФСС опрацьовано проект 

постанови Правління Фонду «Про затвердження Порядку розроблення та 

затвердження заходів з профілактики страхових випадків, що здійснюються за 

рахунок коштів Фонду» та погоджено.   

             Порядок розроблення та затвердження заходів з профілактики 

страхових випадків, що здійснюються за рахунок коштів Фонду соціального 

страхування України, затверджено Постановою Правління Фонду від 

25.02.2021 №10, в якому, зокрема, передбачено і порядок подання заявок 

роботодавцями, профспілками, органами виконавчої влади і місцевого 

самоврядування до заходів з профілактики, в т.ч. на проведення навчання з 
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питань охорони праці за рахунок ФСС. 

             За інформацією Федерації профспілок Житомирської області пункт 

виконується частково, але не за участі ФССУ. 

             У затвердженій в 2019 році обласній програмі поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019-2023 роки кошти 

Фонду соціального страхування України на проведення навчання з 

питань охорони праці не передбачені за ініціативою Фонду, на відміну від 

попередньої програми. 

              В умовах дії карантину в зв’язку з поширенням на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19 відповідними рішеннями Уряду було 

заборонено проведення масових заходів, що в свою чергу дало поштовх до 

впровадження нових дистанційних форм інформаційно-консультативної 

роботи за допомогою сучасних технологій. Набуло популярності проведення 

онлайн-заходів: консультування, навчання, конференції тощо, в яких активну 

участь брали представники Федерації профспілок Житомирської області. 

              Так, з нагоди проведення у 2021 році Дня охорони праці в Україні під 

девізом: «Передбачати, готуватися та реагувати на кризу – інвестуймо зараз у 

стійкі системи безпеки та здоров’я на роботі» на базі Учбово-методичного 

центру ФПО за участю представників Федерації профспілок області та її 

членських організацій, Управління Держпраці в області, Управління 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в області, 

об’єднання організацій роботодавців області, департаменту праці, соціальної 

та сімейної політики ОДА, профспілкових організацій і підприємств області 

організована та проведена онлайн-конференція. В онлайн-конференції взяло 

участь близько 100 осіб. Даний захід висвітлений на веб-сайті Федерації 

профспілок області, а за його результатами розроблені та направлені 

відповідні рекомендації для подальшого їх впровадження в членських і 

первинних профспілкових організаціях.  

             На базі Житомирського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти за участю представників управління освіти і науки ОДА, 

Управління Держпраці в області, Головного управління ДСНС України в 

області та Федерації профспілок області проведено онлайн-навчання з питань 

охорони праці керівників, посадових осіб, відповідальних осіб з охорони праці 
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управлінь освіти і науки місцевих органів та підвідомчих закладів. Взагалі 

було навчено 50 осіб. 

              Після пом’якшення вимог щодо проведення масових заходів під час 

карантину за участю головного технічного інспектора праці ФПО в 

приміщенні Центру професійно-технічної освіти м. Житомира з урахуванням 

протиепідемічних норм та встановлених обмежень відбулась тематична 

зустріч з представниками даної галузі міста з нагоди Всесвітнього дня охорони 

праці, на якій висвітлювались актуальні питання в сфері охорони праці. В 

заході взяло участь 50 осіб. 

              Центром правової допомоги ФПО організовано постійне надання 

консультацій з питань охорони праці у форматі «гарячої» телефонної лінії. 

              Київська міськпрофрада інформує, що пункт виконується, але не за 

участі ФССУ. 

             Протягом 2021 року Київська міськпрофрада проводила інформаційно-

роз’яснювальну роботу з питань дотримання чинного законодавства з питань 

охорони праці. Проводилися робочі нарад з технічними інспекторами 

членських організацій Київської міськпрофради.   

             За інформацією Профспілки працівників авіабудування та 

машинобудування України пункт виконується, але не за участі ФССУ. 

3.2.2.  Запровадження у 2019 році на національному каналі 

телевізійного проекту «Безпека праці та життєдіяльності». 

           Не виконано 

           За інформацією Профспілки працівників охорони здоров’я України 

– пункт не виконано. 

3.3.  У межах повноважень сприяти скороченню 

незадекларованої праці в Україні, у тому числі унеможливленню 

фактичного допуску працівників до роботи без оформлення 

трудового договору (контракту), оформлення працівників на 

неповний робочий час у разі фактичного виконання ними 

роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, 

виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та податків.  

Виконується  

           За інформацією Федерації профспілкових організацій Чернігівської 

області «Виходь на світло» - девіз інформаційної кампанії, спрямованої на 

детінізацію відносин у сфері зайнятості населення, яку проводить Державна 

служба України з питань праці за підтримки проєкту ЄС-МОП. 

          Враховуючи тісно відпрацьовану співпрацю між Федерацією 

Профспілок України та Державною службою України з питань праці, 

профспілки, зокрема Федерація профспілкових організацій Чернігівської 

області (ФПО), не стоять осторонь та також долучилися до інформаційної 

акції. 

           В рамках кампанії членські організації ФПО отримали друковані 

https://www.facebook.com/dsp.gov.ua/?__tn__=K-R&eid=ARCRiQ-3W1AjC1STUmlWXt_a2ApscBXkvhKbR_8s1jKvpAqsQzvq9mTtbxWBhgiWeIbFZ13-PQXKCQga&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA2QS3ry5MHpHZVf7DCXE2URePMADMa_LQJlzlBLyeETtMvvBi-miH6EYV7EruZ0FLQgBYjL942mR69iHfNFg-ep1_47yWBIeJwCf5K_-hRsYchGirss4jDJX-O1xe0rCJipONg3IqCEv5KRUG1-wJrDdfpJ8rYGPgOXkzEIYIuyDIlv5_Rqq5zLVBRvU1UKy1x5fqaBodS8jnI4mYZaKE6jv0A1o3b1WJTsJF7b_DZXWVD3MB2gygcbtqtJHNUFb-1aE6VMnddnemh9saManNmBMBOHy2awmxPRCnYMAFSB6VUPJ3A1xbBwZOD7HQ70eauBuf7gqkLID5LghOnvb90BeP3
https://www.facebook.com/dsp.gov.ua/?__tn__=K-R&eid=ARCRiQ-3W1AjC1STUmlWXt_a2ApscBXkvhKbR_8s1jKvpAqsQzvq9mTtbxWBhgiWeIbFZ13-PQXKCQga&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA2QS3ry5MHpHZVf7DCXE2URePMADMa_LQJlzlBLyeETtMvvBi-miH6EYV7EruZ0FLQgBYjL942mR69iHfNFg-ep1_47yWBIeJwCf5K_-hRsYchGirss4jDJX-O1xe0rCJipONg3IqCEv5KRUG1-wJrDdfpJ8rYGPgOXkzEIYIuyDIlv5_Rqq5zLVBRvU1UKy1x5fqaBodS8jnI4mYZaKE6jv0A1o3b1WJTsJF7b_DZXWVD3MB2gygcbtqtJHNUFb-1aE6VMnddnemh9saManNmBMBOHy2awmxPRCnYMAFSB6VUPJ3A1xbBwZOD7HQ70eauBuf7gqkLID5LghOnvb90BeP3
https://www.facebook.com/fpsu.administration/?__tn__=K-R&eid=ARBwqTJzW0UTK03vbgZbLn3coqByYOMxgIc0NcHHqQSKJXu3M_LMKZrgWedX-wp7qg3UU_OUuiH-YoTI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA2QS3ry5MHpHZVf7DCXE2URePMADMa_LQJlzlBLyeETtMvvBi-miH6EYV7EruZ0FLQgBYjL942mR69iHfNFg-ep1_47yWBIeJwCf5K_-hRsYchGirss4jDJX-O1xe0rCJipONg3IqCEv5KRUG1-wJrDdfpJ8rYGPgOXkzEIYIuyDIlv5_Rqq5zLVBRvU1UKy1x5fqaBodS8jnI4mYZaKE6jv0A1o3b1WJTsJF7b_DZXWVD3MB2gygcbtqtJHNUFb-1aE6VMnddnemh9saManNmBMBOHy2awmxPRCnYMAFSB6VUPJ3A1xbBwZOD7HQ70eauBuf7gqkLID5LghOnvb90BeP3
https://www.facebook.com/fpsu.administration/?__tn__=K-R&eid=ARBwqTJzW0UTK03vbgZbLn3coqByYOMxgIc0NcHHqQSKJXu3M_LMKZrgWedX-wp7qg3UU_OUuiH-YoTI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA2QS3ry5MHpHZVf7DCXE2URePMADMa_LQJlzlBLyeETtMvvBi-miH6EYV7EruZ0FLQgBYjL942mR69iHfNFg-ep1_47yWBIeJwCf5K_-hRsYchGirss4jDJX-O1xe0rCJipONg3IqCEv5KRUG1-wJrDdfpJ8rYGPgOXkzEIYIuyDIlv5_Rqq5zLVBRvU1UKy1x5fqaBodS8jnI4mYZaKE6jv0A1o3b1WJTsJF7b_DZXWVD3MB2gygcbtqtJHNUFb-1aE6VMnddnemh9saManNmBMBOHy2awmxPRCnYMAFSB6VUPJ3A1xbBwZOD7HQ70eauBuf7gqkLID5LghOnvb90BeP3
https://www.facebook.com/dsp.gov.ua/?__tn__=K-R&eid=ARDNYnsdsHdwFbUozlBEgJf4g70SYrxHAMjiR1dNQ-430ZqOnYecsHRuV8lS8jhmUo9O3TLyNxtoftEh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA2QS3ry5MHpHZVf7DCXE2URePMADMa_LQJlzlBLyeETtMvvBi-miH6EYV7EruZ0FLQgBYjL942mR69iHfNFg-ep1_47yWBIeJwCf5K_-hRsYchGirss4jDJX-O1xe0rCJipONg3IqCEv5KRUG1-wJrDdfpJ8rYGPgOXkzEIYIuyDIlv5_Rqq5zLVBRvU1UKy1x5fqaBodS8jnI4mYZaKE6jv0A1o3b1WJTsJF7b_DZXWVD3MB2gygcbtqtJHNUFb-1aE6VMnddnemh9saManNmBMBOHy2awmxPRCnYMAFSB6VUPJ3A1xbBwZOD7HQ70eauBuf7gqkLID5LghOnvb90BeP3
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тематичні матеріали про переваги задекларованої праці з метою подальшого 

розповсюдження в первинних профспілкових організаціях. Також 

профспілками спільно з Держпраці проводяться інспекційні відвідування 

спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів населення. 

            За інформацією Запорізької обласної ради профспілок в області 

реалізуються заходи щодо легалізації заробітної плати на 2019-2020 роки, що 

затвердженні розпорядженням голови облдержадміністрації від 17.05.2019 № 

266. 

             Головним управлінням Пенсійного фонду України в Запорізькій 

області (далі - ГУ ПФУ в Запорізькій області) спільно з Головними 

управліннями Державної податкової служби України та Держпраці України в 

області забезпечено реалізацію Плану заходів щодо координації спільних дій 

по виявленню фактів використання праці неоформлених працівників по 

Запорізькій області. 

             Протягом 2020 року за результатами моніторингу та аналізу 

відомостей Реєстру застрахованих осіб до ГУ Державної податкової служби 

України направлено інформацію в розрізі 1168 порушників по 3516 

застрахованим особам для здійснення контролю за правильністю нарахування 

та повнотою сплати єдиного внеску з донарахованих сум згідно частини п'ятої 

ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» та по 67 страхувальниках, які нараховували 

заробітну плату нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної 

заробітної плати 1057 працівникам.  

              За даними Головного управління Держпраці у Запорізькій області з 

початку 2020 року інспекторами праці органів місцевого самоврядування 

здійснено 2058 відвідувань роботодавців з метою інформування про 

необхідність дотримання законодавства про працю. Проведено 246 заходів 

державного контролю за додержанням законодавства про працю, за 

результатами яких складено 129 актів інспекційного відвідування про 

порушення законодавства про працю, складено 48 актів про неможливість 

проведення заходів державного контролю, виявлено 85 працівників, які 

працювали без укладення трудового договору, 52 працівника, з якими 

укладено трудовий договір, але допущено до роботи без повідомлення 
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територіальних органів Державної податкової служби та 51 особу, яка 

працювала на підставі договорів цивільно-правового характеру, що мають 

ознаки трудового договору. Винесено 35 постанов про накладення штрафу за 

ст. 265 Кодексу законів про працю України на загальну суму  5399,5 тис. грн. 

За результатами проведення всіх заходів державного контролю за 

додержанням законодавства про працю з питань виявлення неоформлених 

трудових відносин, інформаційно-роз’яснювальної кампанії, спрямованої на 

детінізацію відносин у сфері зайнятості населення та усвідомлення 

суспільством негативних наслідків неофіційної зайнятості, за інформацією ГУ 

ПФУ в Запорізькій області, за 11 місяців 2020 року легалізовано 7443 

працівника. 

      Федерація профспілок Кіровоградської області повідомляє, що з 

початку 2021 року в Кіровоградській області виявлено і легалізовано 

спеціальними комісіями 675 офіційно неоформлених найманих працівників. 

      За інформацією Федерації профспілок Житомирської області з  

метою вирішення проблемних питань щодо запровадження до суб’єктів 

підприємництва обмежувальних протиепідемічних заходів відповідного рівня 

епідемічної небезпеки поширення СOVID-19 в Житомирській області 

утворена робоча група щодо функціонування (роботи) бізнесу під час 

карантину, до складу якої входить голова Федерації профспілок області. 

            За інформацією Дніпропетровського обласного об’єднання 

профспілок спеціалісти обласного об’єднання профспілок входять до складу 

спеціальної комісії, створеної Головним управлінням Держпраці у 

Дніпропетровській області по виявленню фактів не задекларованої праці та 

беруть участь у її роботі. 

             За інформацією Федерації профспілок Одеської області ФПО 

вживаються  заходи з протидії не задекларованій праці, проводиться   

роз’яснювальна робота серед роботодавців та працівників про переваги 

належного оформлення трудових відносин. Профспілки плідно співпрацюють 

з ГУ Дежпраці в Одеській області, ГУ  ПФУ в Одеській області, органами 

місцевого самоврядування та центрами зайнятості з питань проведення 

спільної роз’яснювальної роботи щодо легалізації заробітної плати в трудових 

колективах підприємств. При цьому, особлива  увага приділяється 
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роботодавцям, у яких працівники надають послуги за цивільно-правовими 

договорами більше року, 30 і більше відсотків працівників працюють на 

умовах цивільно-правових договорів більше року, стосовно працівників, про 

яких відсутнє повідомлення про прийняття на роботу тощо.      

            При проведенні  семінарів, круглих столів та нарад за участю  

роботодавців, при  відвідуванні суб’єктів господарювання, які мають високі 

ризики використання праці найманих працівників без належного оформлення 

трудових відносин, ФПО ініціюється розгляд  питань по виявленню ознак 

використання не задекларованої праці, неоформлених працівників та 

порушень законодавства про працю. 

3.4.  Протягом дії Угоди підвищити ефективність обліку 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, 

зокрема шляхом покращення методології обліку та обміну 

інформацією між Фондом соціального страхування, закладами 

охорони здоров’я, Національною поліцією, роботодавцями, 

професійними спілками, науковими установами та 

громадськими організаціями. 

            Виконується частково 

        З метою вдосконалення обліку нещасних випадків та профзахворювань 

за участю представників профспілок Держпраці та Мінсоцполітики 

опрацьовано Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань та аварій на виробництві, який затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337. 

           Однак залишається не виконаними домовленості щодо вдосконалення 

методології реєстрації та обліку нещасних випадків, їх аналізу з урахуванням 

Конвенції МОП № 160 та Рекомендації МОП щодо статистики праці № 170 

(п.12-13), а також кращих практик Євростату у цій сфері. 

            В порушення цих домовленостей та статті 23 Закону України «Про 

охорону праці» Держстат в односторонньому порядку без узгодження з 

профспілковою стороною наказом від 21.10.2019 р. № 348 скасував з 1 січня 

2020 року форму державного статистичного спостереження №7-тнв (річна) 

"Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році", яка була затверджена  

наказом Держстату від 18.08.2014 р. № 242. Тому за 2019 рік подавати форму 

№ 7-тнв (річна) юридичні особи (всі підприємства України) вже не будуть.  

             Планами державних статистичних спостережень на 2020 та на 2021 

роки, передбачено проведення державного статистичного спостереження 

1.04.00.01 «Травматизм на виробництві» вже на підставі адміністративних 

даних тільки Фонду соціального страхування, щорічне оприлюднення його 

результатів на вебсайті Держстату, починаючі зі звіту за 2019. Змінено 

Методологію стат. спостереження, визначено джерела отримання даних тільки 
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від ВД ФССУ, що на нашу думку звужує достовірність даних. Також на цей 

час відсутнє окреме державне стат.спостереження за рівнем 

профзахворюванності в Україні. 

              За інформацією Профспілки трудящих металургійної і 

гірничодобувної промисловості України  пункт 3.4 – виконується частково. 

В 2019 році було відмінено форму державної статистичної звітності №7-ТНВ 

«Звіт про травматизм на виробництві», а у формі звіту згідно Угоди  №12-166-

19 від 23.09.2019 щодо взаємообміну інформаційними ресурсами між 

Держстатом та Фондом соціального страхування,  який тепер надає Фонд 

соціального страхування, відсутні розділи «Витрати на заходи з охорони 

праці» та  «Кількість потерпілих від нещасних випадків на виробництві».  

              Скасування розділу «Кількість нещасних випадків на виробництві» 

взагалі унеможливлює проведення аналізу виробничого травматизму та 

розрахунок коефіцієнтів частоти та тяжкості травматизму на виробництві. 

              На думку профспілки, зниження рівня виробничого травматизму та 

професійних захворювань, а також поліпшення умов праці можливе тільки 

шляхом фінансування та виконання профілактичних заходів з охорони праці, 

що передбачено ст. 19 Закону України «Про охорону праці». Обсяги та 

ефективність цих витрат повинні постійно аналізуватись у порівнянні з рівнем 

виробничого травматизму та умовами праці на підприємстві. 

               За інформацією Федерації профспілок Житомирської області пункт 

виконується. 

              Федерація професійних спілок Кіровоградської області інформує, 

що пункт виконується. ФПО та членськими організаціями проводиться 

робота щодо отримання інформації про виникнення нещасних випадків. З цією 

метою використовується угода про співпрацю з представництвом Держпраці 

та лікувальними закладами.  

              Співпраця сторін передбачає спільну координацію дій, спрямованих 

на здійснення державного і громадського контролю за додержанням 

підприємствами, установами та організаціями, які використовують найману 

працю, законодавства про охорону праці та загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 

              За інформацією Профспілки працівників зв’язку України пункт 
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виконується. 

               За інформацією Дніпропетровського обласного об’єднання 

профспілок Держпраці, Фонд соціального страхування та Держстат ведуть 

облік  нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за 

різною методологією. Обласне об’єднання пропонує ініціювати питання щодо  

запровадження  вказаними органами єдиних підходів до цієї проблеми.  

               За інформацією Профспілки працівників охорони здоров’я України – 

пункт не виконується. 

               За інформацією Федерації профспілок Одеської області з метою 

ефективного обліку нещасних випадків на виробництві, ФПО плідно 

співпрацює з ГУ Держпраці в Одеській області та з ВД ФСС  в Одеській 

області. З метою обміну інформацією про стан охорони та гігієни праці, рівень 

виробничого травматизму та професійної захворюваності на виробництві  

ФПО укладено  угоду з ГУ Держпраці в Одеській області та постійно 

проводяться спільні засідання, семінари, обговорення проблемних питань з 

метою їх ефективного вирішення та обмін статистичними даними. ФПО 

здійснюється громадський контроль за включенням у колективні договори 

підприємств розділів присвячених  питанням організації та контролю за 

безпечними умовами праці,  охорони праці, в яких затверджені комплексні 

заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, 

попередження випадків виробничого травматизму, професійного 

захворювання.   

                За інформацією Об’єднання профспілок Харківської області пункт 

виконується. Об’єднанням профспілок Харківської області спільно з 

управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в 

Харківській області відповідно до Угоди про співпрацю проводить аналіз 

причин виробничого травматизму та профзахворюваності, розглядаються 

проблемні питання на засіданнях круглих столах, нарадах для вдосконалення 

громадського контролю профспілок за дотриманням законодавства про працю, 

зайнятість та про безпеку і охорону праці. 

                За інформацією Профспілки працівників авіабудування та 

машинобудування України пункт виконується. 
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3.5.  Протягом дії Угоди спільно напрацювати та запровадити 

механізми економічної мотивації роботодавців і працівників до 

більш безпечного виконання робіт, покращення умов праці та 

мінімізації ризиків від впливу виробничих факторів на життя та 

здоров’я. 

               Не виконується 

               На сьогоднішній день в Україні діє лише один із важелів економічної 

заінтересованості роботодавця - це те, що завдяки віднесенню витрат на 

охорону праці  до собівартості продукції або послуг, зменшуються податки 

підприємства. Перелік цих заходів та засобів з охорони праці, здійснення та 

придбання яких можуть бути віднесені до витрат підприємства, затверджено 

постановою КМУ від 27.06.2003 № 994 (із змінами від 28.02.2018), до яких 

відносяться не тільки обов’язкові обсяги відповідно до встановлених 

державою норм, але й ще додаткові заходи та засоби, які мають бути 

передбачені у колективних договорах підприємств. 

                  СПО об’єднань профспілок неодноразово пропонував Кабінету 

Міністрів України (зокрема в пропозиціях до Програми діяльності Уряду), 

Мінсоцполітики, Мінекономіки розробити за участю сторін соціального 

діалогу механізм економічної заінтересованості бізнесу у створенні здорових і 

безпечних умов праці, технічного переоснащення виробництва, впровадження 

прогресивних безпечних технологій, міжнародних стандартів у цій сфері, що 

сприятиме підвищенню їх конкурентоздатності, наближенню до права, 

стандартів та практики ЄС у цій сфері, зокрема розроблення та прийняття 

програм державної підтримки  підприємств щодо сертифікації на відповідність 

міжнародним стандартам у цій сфері, отримання пільгового кредитування, 

сплати податків, знижок або надбавок до ЄСВ тощо. 

                При опрацюванні проєкту Закону «Про безпеку та здоров’я 

працівників на роботі» профспілковою сторону запропоновано включити до 

законопроєкту нові статті, які будуть передбачати заходи щодо економічного 

стимулювання роботодавцям. Проте пропозиції профспілкової сторони, які є 

спільними з пропозиціями сторони роботодавців, Мінекономіки відхилено.  

                За інформацією Федерації профспілок Житомирської області 

пункт виконується частково. 

               За інформацією Профспілки працівників охорони здоров’я України – 

пункт не виконується. 

               За інформацією Об’єднання профспілок Харківської області пункт 

виконується. Профспілками області особливу увагу приділено розробці 

колективних договорів, наявності в кожному з них Комплексних заходів по 

https://esop.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=17491
https://esop.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=17491
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доведенню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища, забезпеченню їх фінансування. Станом на 01.07021 року такі 

заходи мають 99,7% колективних договорів. 

                Окрема увага приділялась стану фінансування та реалізації 

підприємствами оздоровчих та профілактичних заходів. За оперативними 

даними на підприємствах області з початку 2021 року на реалізацію 8 тис. 

запланованих заходів витрачено більше 150 млн. грн. 

               За інформацією Профспілки працівників авіабудування та 

машинобудування України пункт виконується.  

3.6.  Сприяти своєчасному проведенню атестації робочих місць 

та наданню працівникам пільг і компенсацій за роботу у важких 

та шкідливих умовах. 

             Виконується частково.  

             За інформацією Федерації профспілок Житомирської області пункт 

виконується частково. 

             За інформацією Київської міськпрофради зазначене положення 

передбачено в чинній Територіальній угоді на 2015-2017 роки та в проєкті 

нової Територіальної угоди на 2021-2023 роки.  

             Федерація професійних спілок Кіровоградської області   інформує, 

що пункт  виконується. Виконуючи зобов’язання за Територіальною угодою 

сторони сприяли своєчасному проведенню атестації робочих місць та наданню 

працівникам пільг і компенсацій за роботу у важких і шкідливих умовах праці. 

Профспілкова сторона при переговорах по укладанню колдоговорів відносила 

цей показник до обов’язкових. Проте з 38 спільно перевірених у І півріччі 

2021 році  підприємствах на 13 встановлено порушення і вручено 13 приписів. 

             За інформацією Профспілки працівників зв’язку України пункт 

виконується. 

             За інформацією Профспілки працівників охорони здоров’я України – 

пункт не виконується. 

             За інформацією Профспілки залізничників та транспортних 

будівельників України пункт виконується. 

             За інформацією Федерації профспілок Одеської області ФПО 

здійснюється громадський контроль за станом проведення атестації робочих 

місць на підприємствах, під час проведення  семінарів, нарад та  конференцій 

надаються  консультації щодо умов та порядку  проведення атестації робочих 

місць на підприємствах, організаціях, установах області. З метою забезпечення 
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сприятливих умов праці, належного проведення атестації робочих місць, 

соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та 

важкими умовами праці та відповідно до положень Територіальної угоди про 

регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної 

політики і трудових відносин в Одеській області на 2020 – 2022 роки  у 

м.Одесі створена  Міська база даних, яка містить інформацію про кожне 

атестоване робоче місце.  

             За інформацією Об’єднання профспілок Харківської області пункт 

виконується. За оперативними даними станом на 01.07.2021 з 34,5 тис робочих 

місць, що підлягають атестації за умовами праці атестовано 34,3 робочих місць, що 

становить 99,4%. 

                 Підтверджено право на пільгове пенсійне забезпечення за Списком № 1 - 

2039 особам,  за Списком № 2 – 12033 особам, додаткова  відпустка  надається – 46,1 

тис осіб, скорочений робочий тиждень – 10,0 тис осіб, доплати за умови та 

інтенсивність праці отримують 39,4 тис осіб. Безкоштовно одержує молоко 13,6 тис 

осіб. 

             За інформацією Профспілки працівників авіабудування та 

машинобудування України пункт виконується. 

За інформацією Дніпропетровського обласного об’єднання 

профспілок  при проведенні навчань представників профспілок з питань 

охорони праці спеціалісти обласного об’єднання профспілок, галузевих 

обласних профоб’єднань наголошують на необхідності посилення 

громадського контролю за своєчасним та якісним проведенням роботодавцями 

атестації робочих місць за умовами праці та повним виконанням заходів, які 

розробляються комісіями за результатами атестації. Також наголошується на 

необхідності брати участь в підготовці і проведенні атестації представників 

профспілок та їх принципіальності в цій роботі. 

3.7.  Під час скасування, внесення змін та розроблення нових 

нормативно-правових актів з безпеки і гігієни праці 

забезпечувати дотримання норм законодавства про охорону 

праці та соціальний діалог. 

             Виконується частково 

             Протягом 2020 року та І півріччя 2021 року державною стороною 

допускались порушення норм статті 8 Закону України «Про соціальний 

діалог» та частини першої статті 28 Закону України «Про охорону праці», не 

вживались вичерпні заходи щодо проведення узгоджувальних процедур і 

наближення позицій сторін соціального діалогу, зокрема профспілок, зокрема 
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під час опрацювання таких законопроєктів: 

             - «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку 

державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про працю». 

Законопроєкт профспілковою стороною не погоджено, оскільки запропоновані 

зміни до Глави VIII Кодексу законів України про праці не висвітлюють 

питання порядку здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням 

законодавства про охорону праці, а також не визначають Держпраці, як 

уповноважений орган на здійснення такого нагляду (контролю) саме у сфері 

охорони праці, створюють ризики вимивання із законодавства взагалі 

реалізації державної політики і нагляду у сфері охорони праці.  

             Не зважаючи на позицію профспілок, 01.07.2021 законопроєкт 

направлено на розгляд Кабінету Міністрів України; 

             - «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі», який двічі 

категорично не погоджувався СПО об’єднань профспілок. Листи про не 

погодження, відповідні зауваження і пропозиції направлено Мінекономіки 

02.03.2021 №01-12/153-СПО та 03.08.2021 № 01-12/649-СПО. Переважна 

більшість пропозицій СПО об’єднань профспілок не враховується і 

ігнорується. Зокрема, категоричне заперечення проти вилучення 11 статей VIII 

глави «Охорона праці» КЗПП, скасування всієї бази НПАОП, скасування 

державних гарантій та прав працівників, які зайняті на роботах з важкими та 

шкідливими умовами праці, на пільги і компенсації, неналежного захисту 

працівників у разі небезпечної для їх здоров’я і життя виробничої ситуацій, 

проведення на розсуд роботодавця, тобто не обов’язкових попередніх і 

періодичних медичних оглядів, проведення навчання, фінансування заходів з 

охорони праці, відсутності економічної заінтересованості роботодавців щодо 

поліпшення умов праці, порушення  прав представників працівників, зокрема 

профспілок тощо. 

              При опрацюванні законопроекту «Про безпеку та здоров’я  

працівників на роботі» державною стороною не був забезпечений належний 

рівень   соціального діалогу та узгодження позицій. Протягом 2020 року та І 

півріччя 2021 року проведено тільки дві зустрічі тристоронньої робочої групи 

з опрацювання законопроекту і тільки лише в рамках  проєкту ЄС-МОП. 

              Не припустимим, на наш погляд, є випадки встановлення 
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розробниками  (Мінекономіки, МОЗ, Держпраці) одноденного терміну 

опрацювання проектів законодавчих та нормативно-правих актів для сторін 

соціального діалогу. 

              За інформацією Профспілки трудящих металургійної і 

гірничодобувної промисловості України  пункт 3.7. – виконується 

частково. До розробки проєкту Закону України «Про безпеку  та здоров'я 

працівників на роботі» залучено спеціалістів Профспілок, але фахівці 

Мінекономіки, які розробляють вищезазначений проєкт закону, ігнорують  

пропозицію  Профспілок зберегти діючі норми з охорони праці, які визначені 

в чинному Законі «Про охорону праці». Законопроєкт не передбачає прав 

працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці, 

скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, 

пільгову пенсію,  оплату праці у  підвищеному розмірі, що надаються в 

порядку, визначеному чинним законодавством. Також в ньому відсутні норми 

з регулювання охорони праці, зобов’язання роботодавця щодо щорічної 

розробки комплексних заходів з поліпшення умов праці та інше. 

             Обмежено повноваження профспілок щодо захисту прав працівників 

на безпечні та належні умови праці, здійснення громадського контролю за 

додержанням законодавства про охорону праці, чим порушується ст.21 та 

ст.26 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». 

Запропоновані розробником проекту зміни при їх впровадженні не забезпечать 

право працівників на належні, безпечні і здорові умови праці та суперечать 

вимогам ст.22 та ст.43 Конституції України. Згідно із зобов’язаннями України 

відповідно до «Угоди про асоціацію України та ЄС» та директив ЄС 

передбачено, що у разі, коли національним законодавством передбачаються 

більш жорсткі норми з охорони праці у порівнянні з нормативами ЄС, вони не 

можуть бути скасовані. 

              За інформацією Федерації профспілок Житомирської області пункт 

виконується частково. 

              Федерація профспілок Житомирської області має представництво в 

особі головного технічного інспектора праці в робочій групі з підготовки 

узагальнених профспілкових пропозицій до проєкту Закону України «Про 

безпеку праці та здоров’я працівників на роботі». 
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              За інформацією Профспілки працівників охорони здоров’я України – 

пункт не виконується. 

              За інформацією Профспілки залізничників та транспортних 

будівельників України пункт виконується. 

              За інформацією Профспілки працівників авіабудування та 

машинобудування України пункт виконується. 

Кабінет Міністрів України зобов’язується:  

3.8.  Протягом I кварталу кожного року оприлюднювати 

інформацію про стан охорони праці в Україні. 

            Виконується частково 

             Інформаційно-аналітичну довідку «Про стан охорони праці в  

Україні у 2020 році та пріоритетні напрями роботи у 2021 році», зокрема про 

виробничого травматизму та результати наглядової діяльності 

Держпраці, розміщено на офіційному веб-сайті Державної служби України з 

питань праці  за посиланням: https://dsp.gov.ua/novi-pidkhody-do-orhanizatsii-i-

planuvannia-nahliadovoi-diialnosti-ta-vyznachennia-kryteriiv-efektyvnosti-

preventyvnoi-ta-nahliadovoi-roboty-terytorialnykh-orhaniv-derzhpratsi-u-2021-

rotsi/. 

             Проте, зазначена довідка не містить узагальненого аналізу стану 

охорони праці в Україні.  В інформаційно-аналітичній довідці Держпраці 

«Про стан охорони праці в Україні у 2020 році та пріоритетні напрями роботи 

у 2021 році» міститься інформація щодо:  

- Конвенцій МОП, ратифікованих Україною;  

- галузевих угод;  

- нормативно-правової бази з охорони праці;  

- інформаційно-роз’яснювальної  роботи  з безпеки та гігієни праці; 

-  здійснення державного нагляду, наглядової діяльності територіальних 

органів;  

- стану виробничого травматизму;  

- безпеки та гігієни праці,  зокрема щодо гігієни праці та професійних  

захворювань, стану захворюваності на COVID-19 медичних працівників в 

Україні; 

- навчання з охорони праці; 

- відзначення Дня охорони праці. 

              За інформацією Профспілки працівників охорони здоров’я України – 

https://dsp.gov.ua/novi-pidkhody-do-orhanizatsii-i-planuvannia-nahliadovoi-diialnosti-ta-vyznachennia-kryteriiv-efektyvnosti-preventyvnoi-ta-nahliadovoi-roboty-terytorialnykh-orhaniv-derzhpratsi-u-2021-rotsi/
https://dsp.gov.ua/novi-pidkhody-do-orhanizatsii-i-planuvannia-nahliadovoi-diialnosti-ta-vyznachennia-kryteriiv-efektyvnosti-preventyvnoi-ta-nahliadovoi-roboty-terytorialnykh-orhaniv-derzhpratsi-u-2021-rotsi/
https://dsp.gov.ua/novi-pidkhody-do-orhanizatsii-i-planuvannia-nahliadovoi-diialnosti-ta-vyznachennia-kryteriiv-efektyvnosti-preventyvnoi-ta-nahliadovoi-roboty-terytorialnykh-orhaniv-derzhpratsi-u-2021-rotsi/
https://dsp.gov.ua/novi-pidkhody-do-orhanizatsii-i-planuvannia-nahliadovoi-diialnosti-ta-vyznachennia-kryteriiv-efektyvnosti-preventyvnoi-ta-nahliadovoi-roboty-terytorialnykh-orhaniv-derzhpratsi-u-2021-rotsi/
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пункт  виконується  частково. 

3.9.  Щороку розглядати на урядовому рівні за участю сторін 

соціального діалогу стан виробничого травматизму і 

професійних захворювань в Україні. 

             Не виконується 

             Держпраці узагальнено інформацію про стан виробничого травматизму 

в Україні за 2020 рік, підготовлено відповідні інформаційно-аналітичні 

матеріали та у супроводі листа від 31.03.2021 №2026/3.1/9.2-21 надіслано 

Міністерству соціальної політики України та Міністерству економіки України, 

для подальшого розгляду на урядовому рівні. 

             Проте, за звітний період розгляду на урядовому рівні за участю сторін 

соціального діалогу стану виробничого травматизму і професійних 

захворювань в Україні не відбулось.  

За інформацією Профспілки працівників охорони здоров’я України – 

пункт не виконується.  

3.10.  Публікувати узагальнену інформацію про:   

‒ стан проведення атестації робочих місць за умовами праці та 

періодичних профілактичних медичних оглядів працівників – 

щороку; 

            Не виконується   

            На офіційному сайті Держпраці інформація відсутня. 

            За інформацією Профспілки працівників охорони здоров’я України – 

пункт не виконується. 

‒ пільги і компенсації працівникам за роботу  із шкідливими 

умовами праці та за особливий характер праці у розрізі видів 

економічної діяльності – один раз на два роки. 

            Виконується  

            Статистичні дані опубліковані Держстатом в травні 2020 року за 

узагальненими даними статзвітності суб’єктів господарювання за формою 1-

ПВ (умови праці) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі 

шкідливими умовами праці», який подається 1 раз на два роки.  

За інформацією Профспілки працівників охорони здоров’я України – 

пункт не виконується. 

3.11.  Забезпечувати здійснення державного нагляду (контролю) 

в сфері праці та охорони праці відповідно до ратифікованих 

Україною Конвенцій Міжнародної організації праці № 81 про 

інспекцію праці у промисловості й торгівлі і № 129 про 

інспекцію праці в сільському господарстві. 

            Виконується частково в  частині здійснення державного нагляду 

(контролю) в сфері охорони праці: 

            Заходи державного нагляду (контролю) в сфері охорони праці 

здійснюються відповідно до Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі - Закон 877) та 
Критеріїв за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 

діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів 

державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах 

охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими 
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матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, 

зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного 

гірничого нагляду Державною службою з питань праці які затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 №383) (далі – 

Критерії), порушує норми Конвенцій МОП 81 та 129, а також статей 38-39 

Закону України «Про охорону праці».  

             Крім того, під час карантину Законом України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки 

платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» взагалі 

встановлено заборону на проведення планових перевірок Держпраці усіх 

суб’єктів господарювання, окрім тих, які віднесені до високого ступеню 

ризику.  

            Отже, в країні практично введено мораторій на проведення планових 

перевірок (зокрема з питань безпеки та гігієни праці) суб'єктів 

господарювання, які віднесені до середнього та незначного ступеню ризику, 

Тобто з березня 2020 року і станом на 1 липня 2021 року Держпраці не може 

повноцінно, безперешкодно здійснювати державний нагляд за дотриманням 

даними суб'єктами господарювання вимог законодавства з охорони праці, що є 

не порушенням норм Конвенцій МОП №№ 81, 129 і може привести до 

негативних наслідків, збільшення нещасних випадків, профзахворювань та 

поширення COVID-19 на підприємствах. 

              Такі урядові рішення приймаються та реалізуються  в рамках  

дерегуляційних заходів та презентуються, як заходи  зниження тиску на бізнес 

за рахунок суттєвого обмеження держнагляду у сфері праці і охорони праці, 

що значно знижує рівень захисту життя та здоров’я працівників, умов та 

безпеки праці, що особливо небезпечно під час пандемії COVID-19. 

              У 2021 році Мінекономіки розроблено проєкт Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку державного 

нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про працю», яким зокрема 

передбачено внесення змін до Глава XVIII КЗПП щодо здійснення державного 

нагляду за додержанням законодавства про працю відповідно до Конвенцій 

МОП №№ 81, 129, а також внесення змін до Закону України «Про основні 
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засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», в 

якому передбачається здійснення заходів державного нагляду (контролю) за 

додержанням законодавства про працю й з урахуванням особливостей, 

визначених Кодексом законів про працю та міжнародними договорами. 

               Однак, профспілковою стороною не погоджено вищезазначений 

законопроект, оскільки   запропоновані зміни  не висвітлюють питання 

порядку здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням 

законодавства про охорону праці, а також не визначають Держпраці, як 

уповноважений орган на здійснення такого нагляду (контролю) саме у сфері 

охорони праці, зокрема в частині безпечного ведення робіт, гігієни праці, 

промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими 

матеріалами промислового призначення, гірничого державного нагляду.  

Норми законопроекту створюють ризики вимивання із законодавства взагалі 

забезпечення реалізації державної політики і нагляду у сфері охорони праці.  

              Не зважаючи на позицію профспілок, 01.07.2021 доопрацьований 

проєкт акта направлено на розгляд Кабінету Міністрів України.  

3.12.  Завершити протягом 2019 року створення і 

укомплектування в центральних і місцевих органах виконавчої 

влади служб охорони праці, відповідальних за виконання 

повноважень з державного управління охороною праці 

відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці». 

             Не виконано  

             Повну інформацію (моніторинг) щодо наявності відповідних служб в 

центральних і місцевих органах виконавчої влади має надати Урядова сторона 

згідно з переліком відповідних установ, наявності в них окремих структурних 

підрозділів та відсотків від необхідної кількості відповідно до вимог статей 33-

35 Закону України «Про охорону праці». 

             За інформацією Федерації професійних спілок Кіровоградської 

області пункт не виконано по причині відсутності відповідних нормативно-

правових актів з боку центральних органів виконавчої влади. 

За інформацією Профспілки працівників охорони здоров’я України – пункт 

не виконується. 

За інформацією Дніпропетровського обласного об’єднання 

профспілок  в міських та районних органах влади ця вимога не виконується. 

Навпаки, ці служби скорочуються. Дніпропетровським обласним об’єднанням 

профспілок ініціюється створення таких служб в територіальних громадах. 

3.13.  Відповідно до статті 19 Закону України «Про охорону 

праці» доручити бюджетним установам щороку передбачати у 

             Виконується частково, але не забезпечено фінансування з державного 

та місцевих бюджетів. 
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розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на 

охорону праці, а головним розпорядникам бюджетних коштів 

забезпечити контроль за виконанням зазначеного доручення. 

             Повну інформацію (моніторинг) щодо наявності видатків у 

кошторисах (бюджетних запитах) відповідних установ, відсоток цих 

затверджених і передбачених витрат у державному і місцевих бюджетах від 

загального обсягу витрат, заявлених у відповідних кошторисах, має надати 

Урядова сторона. 

             За інформацією Федерації професійних спілок Кіровоградської 

області пункт виконується. У колективних договорах бюджетних установ та 

організацій області передбачено комплексні заходи щодо досягнення 

встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 

підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам 

виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій.  

Проте витрати на охорону праці проводяться згідно з частиною четвертою 

статті 19 Закону України «Про охорону праці» з урахуванням фінансових 

можливостей установ та організацій, що фактично унеможливлює їх 

виконання. 

За інформацією Профспілки працівників охорони здоров’я України – 

пункт не виконується. 

3.14.  Розглянути до 31 грудня 2019 р. за участю сторін 

соціального діалогу питання щодо ратифікації Конвенцій 

Міжнародної організації праці: 

 

– № 121 1964 року про допомогу у випадках виробничого 

травматизму; 

             Не виконано 

             За участю профспілкової сторони це питання не розглядалося. 

             Потребує розроблення за участю сторін соціального діалогу і подання 

до Верховної Ради України законопроекту про ратифікацію Конвенція МОП 

№ 121, що забезпечить між іншим і виконання п.3 статті 291 Угоди про 

асоціацію з України і ЄС. 

             Чинне законодавство України в цілому відповідає положенням 

Конвенція МОП № 121, а саме: 

              - Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від  17.04.2019 № 337; 

              - Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» та нормативно-правовими актами Фонду соціального 
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страхування України», в частині визначення видів допомоги, в т.ч. ому числі 

медичної, порядку та підстав для їх отримання тощо; 

             - Перелік професійних захворювань, про які йде мова у Конвенції 

МОП № 121, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 

08.11.2000 № 1662. 

             За інформацією Профспілки трудящих металургійної і 

гірничодобувної промисловості України  пункт 3.14. – не виконується. 

Конвенції Міжнародної організації праці: №121 1964 року про допомогу у 

випадках виробничого травматизму та №187 2006 року про основи, що 

сприяють безпеці та гігієні праці - не ратифіковано. 

– № 152 1979 року про техніку безпеки та гігієну праці на 

портових роботах; 

            Виконується частково 

            Конвенція МОП № 152 1979 року про техніку безпеки та гігієну праці 

на портових роботах (далі – Конвенція МОП № 152) спрямована на 

підвищення рівня безпеки при виконанні портових робіт, головне місце серед 

яких займають вантажно - розвантажувальні операції.  

            За інформацією Мінінфраструктури існують деякі проблемні питання, 

що не дозволяють завершити роботу щодо ратифікації зазначеної 

конвенції, а саме: застаріла матеріально-технічна у морських торговельних 

портах України та нормативно-правова база в країні. ДП «Науково-дослідний 

проєктно-конструкторський інститут морського флоту України з дослідним 

виробництвом», за дорученням Мінінфраструктури, провів наукові 

дослідження, які показали, що для повного переозброєння парку механізмів і 

обладнання, впровадження нових технологій, підприємства морської галузі 

потребують значного фінансування. 

             Відповідно до статей 10 та 11 розділу III «Технічні заходи» Конвенції 

МОП № 152 визначено перелік вимог до портових доріг, проїздів, обладнання 

пішохідних тротуарів з метою забезпечення безпечного руху транспорту і 

пішоходів. За інформацією Мінінфраструктури на сьогоднішній день не всі 

українські порти відповідають цим вимогам.  

             Статтею 13 Конвенції МОП № 152 вимагається забезпечити безпечну 

експлуатацію обладнання в частині надійного огородження небезпечних його 

частин. У більшості випадків станкове металорізальне обладнання (токарно-

гвинторізні верстати, фрезерні та ін.) до - і післявоєнного випуску, які не 
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мають огороджень небезпечних зон, яке відповідало б міжнародним 

стандартам. Деревообробне устаткування знаходиться в неналежному для 

експлуатації стані.  

             Питання щодо ратифікації Конвенції МОП № 152 Державною 

службою України з питань праці обговорювалися з представниками сторін 

соціального діалогу під час узгодження проєкту наказу Мінекономіки України 

«Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я працівників 

під час виконання робіт в морських портах» (далі – проєкт акта). Зазначений 

проєкт акта надходив на погодження до СПО об’єднань профспілок, та 

опрацьовувався Профспілкою робітників морського транспорту України. 
             Проєкт акта був погоджений профспілковою стороною без зауважень. 
             Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я працівників під час 

виконання робіт у морських портах, затверджені наказом Мінекономіки 

18.11.2020  № 2352, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 січня 

2021 р. за № 33/35655. 

– № 167 1988 року про безпеку та гігієну праці у будівництві;              Виконується частково 

             Всі сторони соціального діалогу висловили підтримку доцільності 

ратифікації Конвенції МОП № 167, про що повідомили Міністерство 

соціальної політики України, Мінекономіки та Держпраці, оскільки основні 

норми якої враховано у наказі Мінсоцполітики від 23.06.2018 №1050 на 

виконання плану імплементації Директиви 92/57/ЄЕС «Про виконання 

мінімальних вимог щодо безпеки і захисту здоров’я на тимчасових або 

мобільних будівельних майданчиках». 
             Тому пропонуємо Уряду надати доручення Мінекономіки щодо 
підготовки і подання відповідного законопроекту про ратифікацію Конвенції 
МОП № 167, про що було досягнуто домовленості тристоронньою робочою 
групо щодо оцінки стану виконання положень ГУ попереднього періоду. 

Водночас за ініціативи Профспілки працівників будівництва і 
промисловості будівельних матеріалів України ФПУ підготовлено 
порівняльний аналіз Конвенції МОП № 167 та положень законодавства 
України і надіслано до Мінсоцполітики, Мінекономіки та Уряду. 

– № 187 2006 року про основи, що сприяють безпеці та гігієні 

праці. 

             Виконується частково 

             Проєкт Національної системи управління безпекою та гігієною праці,  

який  розроблено Держпраці та опрацьовується тристоронньою робочою 
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групою відповідно до Плану заходів щодо її реалізації, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 989 «Про схвалення 

Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні», 

повинен відповідати, за рекомендацією МОП, нормам Конвенції МОП № 187, 

яка ще не ратифікована. Положення Конвенції МОП № 187 повністю 

відповідає Директиві Ради ЄС № 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 року про 

впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки та 

охорони здоров’я працівників під час роботи, відповідно до якої за 

зобов’язанням України за Угодою з ЄС необхідно гармонізувати національне 

законодавство. 

             На цей час Мінекономіки вже розроблено законопроект «Про безпеку 

та здоров’я працівників на роботі» з метою імплементації Директиві Ради ЄС 

№ 89/391/ЄЕС. 

             На підставі зазначеного, та враховуючи попереднє узгодження всіма 

сторонами соціального діалогу цього питання, пропонуємо Уряду надати 

доручення Мінекономіки щодо розроблення за участю сторін соціального 

діалогу і подання на затвердження законопроекту про ратифікацію Конвенції 

МОП № 187.  

            Стосовно подання законопроекту про ратифікацію відповідної 

Конвенції МОП було досягнуто домовленості тристоронньою робочою 

групою щодо оцінки стану виконання положень ГУ попереднього періоду, про 

що зазначено у відповідному Протоколі. 

            Водночас сторонами соціального діалогу лише в рамках проекту МОП 

«Поліпшення стану безпеки та гігієни праці у гірничодобувній промисловості 

України» підготовлено «Порівняльний аналіз Конвенції МОП № 187 та 

положень законодавства України». Отже, підготовча робота у попередні 

періоди проведена, створені всі підґрунтя для подання законопроекту про 

ратифікацію відповідної Конвенції до Верховної Ради України. 

            За інформацією Профспілки трудящих металургійної і 

гірничодобувної промисловості України  пункт 3.14. – не виконується. 

Конвенція Міжнародної організації праці  №187 2006 року про основи, що 

сприяють безпеці та гігієні праці - не ратифіковано. 

3.15.  Забезпечити розміщення на офіційному сайті Держпраці             Виконується 
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зведеної інформації про суб’єктів господарської діяльності, які 

проводять навчання з питань охорони праці працівників інших 

суб’єктів господарювання. 

       На офіційному веб-сайті Держпраці у розділі «Діяльність», підрозділ 

«Реєстри» розміщена зведена інформація про суб’єктів господарювання, які 

проводять навчання з питань охорони праці інших суб’єктів господарювання. 

Інформація містить контактні дані та перелік основних питань згідно з якими 

проводиться навчання з питань охорони праці. 

       Перелік суб’єктів господарювання, які проводять навчання з питань 

охорони праці, в оперативному порядку оновлюється на підставі даних, 

отриманих від Головних управлінь (Управлінь) Держпраці. 

3.16.  Сприяти реалізації права профспілок на здійснення 

громадського контролю за додержанням законодавства про 

охорону праці та створенням безпечних і нешкідливих умов 

праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, 

забезпеченням працівників засобами індивідуального та 

колективного захисту. 

            Виконується частково 

            Спільні заходи щодо здійснення державного нагляду та громадського 

контролю профспілками за додержанням законодавства про охорону праці 

відбуваються відповідно до Угоди про співпрацю між Держпраці та ФПУ від 

24.09.2020 року, зокрема, шляхом обміну публічною інформацією про стан 

охорони праці, рівень виробничого травматизму й профзахворювань, 

опрацювання відповідних пропозицій та вжиття узгоджених спільних заходів, 

спрямованих на вдосконалення нормативно - правової бази з питань охорони 

праці, соціального захисту працівників. 

             Проте, залишаються невирішеними на законодавчому рівні питання 

залучення представників профспілок до спільних з органами влади перевірок 

суб’єктів  господарювання щодо дотримання вимог законодавства з охорони 

праці, проведення позапланових заходів державного нагляду у сфері охорони 

праці за зверненням представників профспілок та їх об’єднань.  

             Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) 

у сфері господарської діяльності» обмежено право органів державної влади 

залучати до проведення перевірок у зазначеній сфері третіх осіб, також у 

переліку підстав для здійснення позапланових перевірок відсутня така 

підстава, як звернення представників профспілок чи їх об’єднань щодо 

порушення прав членів профспілок. 

Крім того, виникає нові проблеми щодо порушення прав профспілок. 

Останнім часом в процесі розроблення законопроектів спостерігається 

намагання державних органів вилучити або обмежити права профспілок, 

зокрема щодо представлення інтересів та захисту прав працівників у сфері 

охорони праці, а також здійснення громадського контролю за дотриманням 
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вимог законодавства про охорону праці. 

           Так, розробленим Мінекономіки законопроєктом «Про безпеку та 

здоров’я працівників на роботі» передбачається суттєве обмеження прав 

профспілок та їх об’єднань,  що порушує чинне національне законодавство, 

зокрема статті 21 та 26 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності», Кодексу законів про працю України (частина друга статті 

160, п. 12 частини першої статті 247 глави XVI), статті 41 чинного Закону 

України «Про охорону праці», статті 1 Закону України «Про підвищення 

престижності шахтарської праці», а також міжнародні норми, визначені 

Конвенціями МОП №135 та №155, які ратифіковано Україною. 
             У редакціях законопроєкту Мінекономіки «Про безпеку та здоров’я 

працівників на роботі» від 2020 року, січня та травня 2021 року взагалі не 

передбачалося права представників працівників, зокрема представників 

профспілок, на здійснення громадського контролю. На вимогу профспілок у 

останній редакції законопроєкту (липень 2021) громадський контроль 

профспілок передбачено, однак на рівні первинної організації, разом з цим не 

визначено їх права та повноваження тощо. Пропозиції профспілок з 

врегулювання цих питань проігноровано. 

              За інформацією Закарпатської обласної ради профспілок пункт 

виконується. Здійснюється постійний контроль за додержанням 

законодавства про охорону праці. Фахівцями облпрофради та облорганізації 

профспілки працівників охорони здоров’я взято участь у розслідуванні 12 

нещасних випадків, що  сталися на виробництві. В рамках укладеної Угоди 

про співпрацю контролюється виконання приписів Управління Держпраці  у 

Закарпатській області. 

             За інформацією Федерації професійних спілок Кіровоградської 

області пункт виконується ФПО і її членські організації реалізують свої права 

щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про 

охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних 

виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників 

засобами індивідуального та колективного захисту. 

             Конкретні зобов’язання з цих питань за наполяганням профспілок 

включаються до колективних договорів, Територіальної угоди. В рамках угоди 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/345-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/345-17
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про співпрацю з представництвом Держпраці в області представники 

профспілок беруть участь у проведенні обстежень підприємств. Виявлені під 

час обстежень недоліки (в І півріччі 2021 року 23 суб’єкта) включаються до 

приписів. 

             За інформацією Профспілки працівників охорони здоров’я України – 

пункт не виконується. 

             За інформацією Об’єднання профспілок Харківської області пункт 

виконується. Окрема увага приділяється створенню безпечних і нешкідливих 

умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченню 

працівників засобами індивідуального та колективного захисту, виконанню 

заходів щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним 

захворюванням. Зокрема щодо безперешкодного відвідування та огляду місця 

роботи на підприємстві, в установі, організації, де працюють члени 

профспілок, одержання від роботодавців відомостей та пояснень, що 

стосуються умов праці, виконання колективних договорів та угод, додержання 

законодавства про працю, а також щодо контролю за додержанням 

працівниками правил, норм, інструкцій, а роботодавцем законів, інших 

нормативно-правових актів з охорони праці.  

             Активну участь ОПХО та членські організації брали у роботі комісій 

(спеціальних комісій) з розслідування нещасних випадків та професійних 

захворювань, що не тільки  дозволило виявити докорінні причини нещасних 

випадків та усунути небезпеку їх настання у подальшому, а і  захистити права 

потерпілих на отримання страхових виплат. 

            Також, активну участь профспілки взяли в заходах присвячених 

Всесвітньому  дню охорони праці, який у 2021 році пройшов під гаслом 

«Передбачати, готуватися та реагувати на кризи – інвестуймо зараз у стійкі 

системи безпеки та здоров’я на роботі». Серед найбільш значних заходів, 

зокрема стало проведення в області конкурсу «Краща первинна профспілкова 

організація  щодо здійснення громадського контролю за станом охорони 

праці».  

             Найбільш резонансні питання виносяться на розгляд територіальної 

тристоронньої соціально-економічної ради, однією з сторін якої є профспілки 

(засідання проходять щокварталу). 
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             За інформацією Профспілки працівників авіабудування та 

машинобудування України пункт виконується. 

             За інформацією Дніпропетровського обласного об’єднання 

профспілок  профспілки Дніпропетровщини реалізують це своє право і згідно 

зі звітами за 2020 рік ними проводились обстеження (перевірки) підприємств 

та їх окремих структурних підрозділів виявлялись порушення, роботодавцям 

вносились подання щодо їх усунення. Профспілковими органами різних рівнів 

305 разів виносились на розгляд колегіальних органів питання охорони праці. 

Представники профспілок постійно беруть участь у розслідуваннях нещасних 

випадків на виробництві, в комісіях з перевірки знань з питань охорони праці 

працівників та посадових осіб. Ця робота продовжується і в 2021 році. 

                 За інформацією Федерації профспілок Одеської області  питання 

сприяння реалізації прав профспілок на здійснення громадського контролю за 

додержанням законодавства про охорону праці та створенням безпечних і 

нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, 

забезпеченням працівників засобами індивідуального та колективного захисту  

викладені в угоді «Про співпрацю у здійсненні державного нагляду та 

громадського контролю за додержанням законодавства про працю та охорону 

праці» між ФПО та ГУ Держпраці в Одеській області. Представники ФПО 

беруть участь у засіданнях спеціальної комісії при управлінні ВД ФСС в 

Одеської області з питань вирішення спорів, діяльність якої направлена на 

забезпечення інтересів потерпілих на виробництві при вирішенні спірних 

питань щодо результатів розслідування і кваліфікації нещасних випадків, 

призначення потерпілим страхових виплат та соціальної допомоги згідно з 

чинним законодавством України.    

Сторона роботодавців зобов’язується:  

3.17.  Вживати заходів для припинення виконання робіт у разі 

наявності безпосередньої загрози життю та здоров’ю 

працівників, у тому числі за поданням представників 

профспілок. 

            Виконується частково 

          За інформацією членських організацій ФПУ лише у 40% випадків на 

вимогу профспілок роботодавці вживають відповідні заходи, зокрема у 

гірничо-металургійному та нафтогазовому комплексі, вугільній галузі, 

авіабудівництві тощо. 

            Керуючись  нормами  Закону України «Про професійні спілки, їх права 

та гарантії діяльності» та Закону України «Про охорону праці», технічні 



 

180 

 

інспектори праці та представники профспілок з питань охорони праці 

територіальних профоб’єднань та всеукраїнських профспілок протягом 2020 

року здійснювали ефективний та дієвий громадський контроль за 

дотриманням на підприємствах, в установах та організаціях  вимог 

законодавства про охорону праці. 

      Відповідно до звітів технічних інспекторів праці членських організацій 

ФПУ за формою № ТІ-2 у 2020 році на вимогу представників профспілок, з 

метою усунення загрози для життя та здоров’я працюючих, було призупинено, 

на необхідний час для усунення цих загроз, роботу майже 800 машин, 

механізмів, устаткування, виробничих дільниць, цехів,тощо. 

           За інформацією Федерації професійних спілок Кіровоградської 

області пункт виконується. 

За інформацією Профспілки залізничників та транспортних 

будівельників України пункт виконується частково. 

3.18.  Спрямовувати кошти на здійснення заходів щодо 

досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого 

рівня охорони праці, що є складовою колективного договору, в 

обсязі більшому за мінімальну законодавчу норму, встановлену 

статтею 19 Закону України «Про охорону праці». 

            Виконується частково 

            Відповідне фінансування на сьогоднішній день є вкрай недостатнім, 

зокрема у бюджетній сфері. В державному і місцевих бюджетах ці видатки в 

достатньому обсязі не передбачаються та не виділяються підприємствам, що 

утримуються за рахунок бюджету.   

             За інформацією Федерації професійних спілок Кіровоградської 

області  пункт виконується. 

             За інформацією Профспілки працівників охорони здоров’я України – 

пункт виконується частково. 

             За інформацією Профспілки працівників авіабудування та 

машинобудування України пункт виконується. 

За інформацією Профспілки залізничників та транспортних 

будівельників України пункт виконується.  

3.19.  Сприяти впровадженню системи управління охороною 

праці на підприємствах всіх форм власності, у тому числі 

системи управління ризиками. 

             Виконується частково 

             Частиною другою статті 13 Закону України «Про охорону праці» 

передбачено обов’язок роботодавця щодо забезпечення функціонування 

системи управління охороною праці. 

             Однак, на сьогоднішній день чинним законодавством не передбачено 

впроваджувати систему управління охороною праці на підставі управління 
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професійними ризиками. Такі системи впроваджуються на добровільних 

засадах роботодавцем, зокрема на тих підприємств, які сертифіковані на 

відповідність міжнародним стандартам (OHSAS 18001 або ISO 45001).  

             За інформацією членських організацій профспілок таких підприємств в 

Україні лише до 5% від їх загальної кількості. 

             Виконання цього пункту в повному обсязі можливе за умови 

опрацювання нової редакції закону «Про охорону праці» відповідно до 

Директиві Ради ЄС № 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 року про впровадження 

заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки та охорони здоров’я 

працівників під час роботи, а також Конвенцій МОП №155 та №187.  

             Протягом 2020-2021 років Мінекономіки розроблено законопроєкт 

«Про безпеку та здоров’я  працівників на роботі», опрацьовується сторонами 

соціального діалогу, метою якого є запровадження національної системи 

управління охороною праці, запобігання виробничим ризикам, заснованої на 

принципах усунення небезпек, оцінюванні, контролі ризиків та управлінні 

ними, а також відвідних систем управління на рівні підприємств.. 

             За інформацією Федерації професійних спілок Кіровоградської 

області пункт виконується. 

            За інформацією Профспілки працівників охорони здоров’я України – 

пункт не виконується. 

            За інформацією Профспілки залізничників та транспортних 

будівельників України пункт виконується. 

            За інформацією Профспілки працівників авіабудування та 

машинобудування України пункт виконується. 

3.20.  Сприяти здійсненню профілактично-відновлювального 

лікування та оздоровлення працівників насамперед зайнятих в 

шкідливих умовах праці, зокрема в санаторіях-профілакторіях, 

санаторно-курортних закладах шляхом залучення всіх можливих 

джерел фінансування. 

             Виконується частково  

             На державному рівні відсутня державної політика, стратегія та 

програма з питань профілактично-відновлювального лікування та 

оздоровлення працівників. Чинним законодавством про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування передбачено тільки надання такого права під 

час реабілітації постраждалих на виробництві. 

           За інформацією Профспілки трудящих металургійної і 

гірничодобувної промисловості України  пункти 3.20, 3.23, - виконуються 

частково. Практично ліквідовано інститут медицини праці та цехової 
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медицини (про це свідчить закриття на підприємствах здоровпунктів та 

медико-санітарних частин, особливо в нічний час, різке зменшення кількості 

лікарів з професійної патології, цехових лікарів тощо). 

           За інформацією Федерації професійних спілок Кіровоградської 

області пункт виконується. 

           За інформацією Профспілки залізничників та транспортних 

будівельників України пункт не виконується. 

           За інформацією Профспілки працівників авіабудування та 

машинобудування України пункт виконується.  

Соціальний захист працюючих 

Сторони домовилися:  

3.30.  Під час визначення розміру прожиткового мінімуму в 

проекті закону про Державний бюджет України на відповідний 

рік керуватися положеннями законодавства України, зокрема 

бюджетного, міжнародних зобов’язань України, фактичним 

розміром прожиткового мінімуму, визначеним відповідно до 

законодавства.  

Не виконується  

Аргументовані профспілкові пропозиції до Державного бюджету 

України на 2020, 2021, 2022 роки, зокрема і щодо основних державних 

соціальних стандартів та гарантій, в т.ч. розмірів прожиткового мінімуму, 

розрахованих відповідно до норм і положень  національного законодавства та 

міжнародних зобов’язань України, своєчасно направлялися КМУ; Мінфіну; 

ЦОВВ; НТСЕР; СПО роботодавців України. 

Позицію профспілок доведено на робочих нарадах у Міністерстві 

фінансів України 12.09.2019, 08.10.2019 та 08.09.2020.  

Разом з тим, під час Всеукраїнської акції протесту 14 листопада 2019 р. 

в м. Києві, Всеукраїнської акції профспілок 30.06.2020 та акцій 2-3.12.2020 
було висунуто вимоги профспілок до Верховної Ради України та Уряду щодо 

підвищення розмірів основних державних соціальних стандартів та гарантій 

(прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати та ін.) у головному кошторисі 

країни, а також у зверненнях до Президента України. 

Однак, профспілкові пропозиції не враховано. Розміри основних 

державних соціальних стандартів та гарантій, встановлені у Держбюджетах на 

2020 та 2021 роки не відповідають нормам національного законодавства та 

міжнародних зобов’язань України, зокрема розмір прожиткового мінімуму 

розрахований без урахування витрат на житло, освіту, охорону здоров'я 

(незважаючи на вимоги Закону України «Про прожитковий мінімум» та 

Конвенції МОП № 117). Як наслідок, законодавчо встановлений розмір 
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прожиткового мінімуму більш ніж вдвічі занижений від фактичного його 

розміру.    

3.31.  Забезпечувати за участю сторін соціального діалогу 

опрацювання питання вдосконалення методології визначення 

прожиткового мінімуму. 

Виконується частково 

Планом заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії подолання бідності 

передбачено організацію роботи з проведення науково-громадської експертизи 

наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг для 

встановлення прожиткового мінімуму відповідно до чинного законодавства.  

Профспілкова сторона надала кандидатури представників до 

експертної комісії для проведення науково-громадської експертизи. Однак, 

Урядовою стороною проект оновлених наборів не підготовлено та не 

організовано проведення їх науково-громадської експертизи. 

Разом з тим, за результатами парламентських слухань 18.12.2019 на 

тему: «Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні» 

рекомендовано Кабінету Міністрів України створити Міжвідомчу робочу 

групу (з обов’язковим представництвом сторін соціального діалогу, 

громадськості та науковців) щодо розробки вдосконаленої методології 

визначення прожиткового мінімуму з урахуванням міжнародних стандартів та 

досвіду розвинених країн з подальшим внесенням відповідного законопроекту 

на розгляд Верховної Ради України. 

Однак, Мінсоцполітики розроблено проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування 

системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, 

грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг 

(адміністративного збору)» (реєстр. № 5045 від 08.02.2021), яким, зокрема, 

передбачається зміна нормативного методу встановлення прожиткового 

мінімуму на нормативно-структурний із визначенням питомої ваги 

продовольчої складової у структурі прожиткового мінімуму на рівні 50%. 

СПО об’єднань профспілок не погодив зазначений законопроект, оскільки 

запропонована законопроектом методика визначення прожиткового мінімуму 

призведе до значного заниження величини прожиткового мінімуму. 

Наразі при Комітеті ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів створено робочу групу з опрацювання законопроектів про заходи 

щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, 
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соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання 

адміністративних послуг (адміністративного збору) за реєстр. № 5045 та 

реєстр. № 5045-1. 

3.32.  Сприяти ратифікації окремих пунктів Європейської 

соціальної хартії (переглянутої), до яких Україна не 

приєдналася. 

Виконується частково 

Комітет ВРУ з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного 

забезпечення 02.07.2019 за наполяганням СПО об’єднань профспілок 

рекомендував КМУ прискорити подання до ВРУ законопроектів, в т.ч. про 

забезпечення задоволення грошових вимог найманих працівників у разі 

неплатоспроможності роботодавця шляхом ратифікації ст. 25 ЄСХ 

(переглянутої). 

Аналогічні рекомендації профспілкова Сторона направляла Комітету 

ВРУ для обговорення на нараді у жовтні 2019 р. (лист від 15.10.2019 № 01-

12/433-спо ). 

Також, у ВРУ зареєстровано проект Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про ратифікацію Європейської соціальної хартії 

(переглянутої)» (реєстр. № 2438, від 14.11.2019) щодо визнання  

ратифікованим пункт перший статті 4 цієї хартії та проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної 

організації праці № 173 1992 року про захист вимог працівників у випадку 

неплатоспроможності роботодавця» (реєстр. № 3332, від 13.04.2020). 

За результатами слухань в Комітеті ВРУ з питань соціальної політики 

та захисту прав ветеранів на тему «Стан погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати», які відбулися 11 березня 2020 року (протокол № 33 від 

29.04.2020), Уряду рекомендовано підготувати законопроект щодо ратифікації 

ст. 25 Європейської соціальної хартії (переглянутої). 

3.33.  Вживати заходів для вдосконалення системи пенсійного 

забезпечення, у тому числі пільгового пенсійного забезпечення, 

перерахунку та підвищення пенсій. 

          Виконується 

          Протягом І півріччя 2021 року провадилося підвищення пенсій. 

          У березні 2021 р. підвищено раніше призначені пенсій виходячи із 

показника середньої зарплати, який застосовувався при обчисленні пенсій у 

2017 р., (збільшений на коефіцієнти 1,17;1,11 у 2019-2020 р.р.), підвищений  на 

коефіцієнт 1,11. З 1 липня 2021 р. на 100 грн підвищено пенсії, які не 

підлягали індексації та не підвищувалися у зв’язку із зростанням 

прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати у ц.р., призначені  у 2019-
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2020 р.р. Проте механізм зазначеного підвищення не відповідає Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яким 

передбачено підвищення (індексацію) пенсій, призначених до 2020 р. 

включно, шляхом підвищення показника середньої заробітної плати, з якої їх 

обчислено, на показник, який відповідає 50% зростання середньої зарплати і 

рівня інфляції. 

          Тривалий час не вирішується питання індексації «спеціальних» пенсій, 

зокрема,  державним службовцям, науковцям та іншим. 

          Проте, рівень пенсійного забезпечення залишається низьким, оскільки 

пенсійні виплати більше 70% пенсіонерів не досягає фактичного 

прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, та мінімального рівня, 

передбаченого ратифікованою Конвенцією №102 (не менше 40% заробітку за 

30 років страхового стажу).   

         Набрали чинності з 1 липня 2021 р. норми Закону України про 

підвищення рівня пенсійного забезпечення постраждалих внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС (№1584 від 29.06.2021 р.) щодо підвищення мінімальної 

пенсії по інвалідності, що настала внаслідок Чорнобильської катастрофи, та 

розміру щомісячної державної адресної допомоги до пенсій зазначеним 

особам.  

          Конституційним Судом України прийнято низку рішень щодо визнання 

окремих змін до законодавства, у т.ч. з питань пенсійного забезпечення, 

неконституційними, зокрема, щодо відновлення дострокового пенсійного 

забезпечення осіб передпенсійного віку, які залишилися без роботи через 

зміни в організації виробництва та виявленням невідповідності займаній 

посаді за станом здоров'я, проте, до цього часу ці рішення не виконуються.            

3.34.  З метою запобігання поширення бідності серед 

працюючих, приймати нормативно-правові акти з питань 

основних напрямів державної цінової та тарифної політики, а 

також щодо регулювання цін і тарифів для населення, 

головними розробниками яких є центральні органи виконавчої 

влади та державні колегіальні органи, після обговорення у 

відповідних постійно діючих тристоронніх дорадчих органах, 

утворених за участю представників Сторін цієї Угоди. 

Виконується частково 

Питання щодо регулювання цін та тарифів розглядаються в рамках 

роботи Робочої групи СПО об’єднань профспілок з розгляду документів щодо 

зміни діючих тарифів (цін) для населення (електроенергія, газ, послуги 

транспорту та зв’язку), які надходять від ЦОВВ та державних колегіальних 

органів. 

Упродовж 2019-2021 років на засіданнях СПО об’єднань профспілок 

розглянуто низку проектів нормативно-правових з питань надання житлових 
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пільг і субсидій та регулювання цін і тарифів для населення, а саме: 

1. постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін та 

визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 

України» (щодо удосконалення механізму надання субсидій та пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг у грошовій формі) (Рішення СПО об’єднань 

профспілок від 15.07.2019 № 7-2). 

2. наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Тарифів на 

приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за 

передплатою» (Рішення СПО об’єднань профспілок від 28.08.2019 № 8-2; від 

23.09.2020 № 16-1). 

3. пропозиції АТ «Укрпошта» щодо перегляду Граничних тарифів 

на універсальні послуги поштового зв’язку» (Рішення СПО об’єднань 

профспілок від 28.08.2019 № 8-1). 

4. рішення НКРЗІ «Про затвердження Граничних тарифів на 

загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило 

чинність, рішення НКРЗІ від 18 вересня 2018 року № 488» (Рішення СПО 

об’єднань профспілок від 21.11.2019 № 11-1). 

Відповідно до прийнятих рішень головним розробникам було 

направлено листи-відповіді щодо профспілкової позиції з зазначених питань. 

Профспілкові фахівці залучалися до участі у засіданнях тристоронніх 

дорадчих органів, створених при НКРЗІ з метою обговорення зміни діючих 

тарифів на послуги зв’язку, телекомунікаційні послуги тощо. 

Взято участь та висловлено позицію профспілок у 6-ти засіданнях 

НКРЕКП, на яких розглядались питання встановлення тарифів на житлово-

комунальні послуги та енергоносії. 

Розглянуто та надано пропозиції і зауваження до: 

            - проектів постанов Кабінету Міністрів України, зокрема:  

- «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

1 червня 2011 р. № 869» щодо доповнення його «Порядком формування 

тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого 

регулювання»; 

- «Про здійснення перерахунку споживачам розміру плати за 
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спожиту теплову енергію та комунальні послуги за підсумками опалювального 

періоду 2019/2020 рр. у зв’язку із зміною ціни природного газу». 

24.12.2019 р. Уряд за прийняв постанову № 1082 «Деякі питання 

нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з 

централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для 

споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу», у якій були враховані 

профспілкові пропозиції. Підставою для зменшення розміру нарахувань за 

опалення та гарячу воду є зниження ціни природного газу придбаного 

теплопостачальним підприємством у певному місяці опалювального періоду 

2019/20 років, від ціни природного газу, врахованої у структурі діючих 

тарифів. 

            - проектів наказів Міністерства інфраструктури України, зокрема: 

- «Про внесення зміни до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та 

вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні»  

та інших проектів нормативно-правових актів, однак, профспілкові 

зауваження та пропозиції були враховані частково  

З метою доведення положень державної політики ціноутворення у 

сфері житлово-комунальних послуг та енергоносіїв до відома представників 

членських організацій ФПУ підготовлено інформацію та здійснено 

презентацію на засіданні Президії ФПУ 25.06.2019 з питання: «Поточні зміни 

у енергетичній політиці держави та їх вплив на ціни і тарифи для населення. 

Аналіз ситуації за І півріччя 2019 року, можливі варіанти подальшого 

розвитку подій». 

Також підготовлено інформацію та здійснено презентацію на засіданні 

СПО 15.07.2019 з питання: «Про вплив на державну політику ціноутворення у 

сфері житлово-комунальних послуг, що надаються населенню, запровадження 

ринку електричної енергії і природного газу та встановлення Урядом на 

опалювальний сезон 2019/20 року граничного рівня цін/тарифів на послуги з 

постачання теплової енергії, постачання гарячої води населенню». 

Крім того, підготовлено низку інформаційно-аналітичних матеріалів з 

питань надання житлових пільг і субсидій та регулювання цін і тарифів для 

населення та розміщено на офіційному веб-сайті ФПУ. 

З 1 серпня 2020 року відбулася остаточна лібералізація ринку газу. 
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Держава перестала регулювати роздрібні ціни на природний газ для побутових 

споживачів. Ціна на природний газ має встановлюватись за домовленістю 

сторін. За таких умов, НАК «Нафтогаз України» та інші постачальники 

природного газу щомісяця підвищували роздрібні ціни на природний газ для 

населення, у підсумку вони зросли більш ніж удвічі.  

Без погодження з профспілками: 28.12.2020 Уряд схвалив постанову 

№ 1325 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 

червня 2019 року № 483», якою, визначив єдину фіксовану ціну на електричну 

енергію для побутових споживачів – 1,68 грн/кВт год. Як наслідок, втратили 

можливість оплачувати за спожиту електроенергію за пільговим тарифом до 

100 кВт∙год громадяни, які ощадливо її використовували, споживачі, які 

облаштували свої помешкання приладами індивідуального електроопалення 

(раніше мали право сплачувати по 0,90 грн за перші 3000 кВт∙год в 

опалювальний період), мешканці населених пунктів, розташованих у 30-

кілометровій зоні біля АЕС. 

11.08.2021 постанову № 859, якою затверджено нову редакцію ПСО та 

встановлено фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів з 

1 жовтня 2021 р. по 30 квітня 2022 р. включно. Зокрема з 1 жовтня для 

населення, що споживає електроенергію менше 250 кВт∙год на місяць, тариф 

знизиться на 14% – до 1,44 грн. 

За інформацією Київської міськпрофради, проекти рішень щодо зміни 

цін і тарифів для населення, головними розробниками яких є центральні 

органи виконавчої влади та державні колегіальні органи, обговорюються у 

відповідних постійно діючих тристоронніх дорадчих органах, утворених за 

участю представників Сторін Угоди. Проте, при прийнятті нормативно-

правових актів щодо зміни цін і тарифів, змін щодо порядку надання субсидій 

населенню за спожиті житлово-комунальні послуги, позиція профспілок не 

завжди враховується. 

За інформацією Профспілки залізничників і транспортних 

будівельників України пункт виконується. Запровадженню змін до тарифів на 

пасажирські перевезення залізничним транспортом, запропонованих 

Укрзалізницею та Мінінфраструктури, передує процедура погодження з 

Профспілкою залізничників і транспортних будівельників України та СПО 
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об’єднань профспілок України. 

3.35.  Забезпечувати інформаційну відкритість та прозорість 

роботи фондів соціального страхування, Пенсійного фонду з 

метою отримання інформації застрахованими особами та 

страхувальниками, зокрема надання аналітичних матеріалів, 

статистичних даних про надходження та видатки страхових 

коштів за видами виплат та їх розмірів, соціальних послуг тощо. 

             Виконується 

             Пенсійним фондом забезпечується можливість доступу до наявних 

даних та інформації. Електронні сервіси Пенсійного фонду України надають 

можливість громадянам дистанційно отримувати інформацію про сплачені 

страхові внески, нараховану заробітну плату, страховий стаж, а також 

отримувати довідки за QR-кодом, СМС-інформування про сплату 

роботодавцем страхових внесків або отриману чи перераховану пенсію тощо 

            Відповідна інформація надається також Фондом соціального 

страхування України та Фондом загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття. 

3.36.  Протягом півроку з дня підписання Угоди напрацювати 

узгоджені зміни до законодавства щодо справедливого порядку 

обчислення страхового стажу та заробітку для призначення 

(перерахунку) пенсій та інших страхових виплат за наявності 

заборгованості із сплати єдиного соціального внеску. 

Не виконано 

У квітні 2021 року Мінсоцполітики надсилалися пропозиції із 

вирішення зазначеного питання шляхом зарахування періодів роботи, за які 

роботодавцем не сплачено єдиний внесок, лише до страхового стажу для 

визначення права на пенсію, що Сторона профспілок не підтримала. 

Профспілками було запропоновано опрацювати зміни до законодавства, якими 

передбачити, що періоди роботи, за які не сплачено єдиний внесок з вини 

роботодавця, включаються до страхового стажу та вважається, що страхові 

суми було сплачено з нарахованої особі заробітної плати.   

Узгоджені зміни до законодавства із зазначеного питання не 

напрацьовано.   

3.37.  Спільно опрацювати питання впровадження ефективних 

механізмів профілактики настання страхових випадків з 

тимчасової втрати працездатності, від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань, у тому числі:  

Не виконується 

Питання впровадження ефективних механізмів профілактики настання 

страхових випадків  не опрацьовувалися. 

‒ їх впливу на зменшення видатків Фонду соціального 

страхування України на матеріальне забезпечення та соціальні 

послуги; 

             Не виконується 

             Не опрацьовувалися питання впровадження ефективних механізмів 

профілактики настання страхових випадків з тимчасової втрати працездатності 

з метою їх впливу на зменшення видатків Фонду соціального страхування 

України на матеріальне забезпечення та соціальні послуги. 

‒ фінансування санаторно-курортного лікування та 

оздоровлення застрахованих осіб (членів їх сімей) на принципах 

            Не виконується 

            Не опрацьовувалися питання впровадження ефективних механізмів 



 

190 

 

«гроші ходять за людиною» за рахунок коштів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

профілактики настання страхових випадків з тимчасової втрати 

працездатності, у тому числі, фінансування санаторно-курортного лікування 

та оздоровлення застрахованих осіб (членів їх сімей) на принципах «гроші 

ходять за людиною» за рахунок коштів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. 

3.38.  Докласти спільних зусиль щодо поступового збільшення 

протягом 2019‒2020 років мінімального розміру допомоги по 

безробіттю для застрахованих осіб до рівня, не нижчого від 

прожиткового мінімуму, встановленого законом для 

працездатних осіб. 

Не виконано 

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб 

періодично підвищувався, але низькими темпами.  

Так, мінімальний розмір допомоги по безробіттю (1800грн.), який 

отримують майже третина (27%) зареєстрованих безробітних, не досягає 

конституційно визначено розміру, та становить лише 75% від розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом 

(2379грн.), а також всупереч вимогам конвенції МОП № 102 не досягає 45% 

розміру мінімальної зарплати (6000грн.) (некваліфікованого працівника), а 

становить лише 30% її розміру. 

Кабінет Міністрів України зобов’язується:  

3.39.  Надавати Стороні роботодавців та профспілковій Стороні 

інформацію про: 

 

3.39.1.  Фактичний розмір прожиткового мінімуму на одну особу 

на місяць та для осіб, які належать до основних соціальних і 

демографічних груп населення (з урахуванням обов’язкових 

платежів), в цілому по Україні разом із відповідними 

розрахунками – щомісяця; 

Виконується 

Мінсоцполітики щомісячно оприлюднює на своєму сайті інформацію 

щодо фактичного розміру прожиткового мінімуму, розрахованого на основі 

наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, затверджених 

ПКМУ від 11.10.2016 № 780. 

Відповідна інформація, також, щомісячно надсилається СПО об’єднань 

профспілок.   

3.39.2.  Основні показники рівня життя населення та бідності у 

цілому по Україні та в розрізі регіонів – щокварталу; 

Виконується  

Інформація щодо моніторингу показників бідності та рівня життя 

населення щокварталу надсилається СПО об’єднань профспілок. 

3.39.3.  Стан розроблення та затвердження державних 

соціальних стандартів і нормативів – двічі на рік. 

Виконується  

Інформація щодо стану розроблення та затвердження соціальних 

стандартів і нормативів двічі на рік надається СПО об’єднань профспілок. 

3.40.  Проводити консультації із соціальними партнерами щодо 

змін законодавства з питань загальнообов’язкового державного 

Виконується частково 

Протягом 2019 року відбулися тристоронні консультації щодо 
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соціального страхування, зокрема удосконалення управління 

фондами соціального страхування, розміру та розподілу єдиного 

соціального внеску, розмірів страхових виплат та надання 

послуг. 

пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 

У 2020 році зустрічей (консультацій) з питань загальнообов’язкового 

державного соціального страхування не проводилися. 

У 2021 році Мінсоцполітики підготовлено законопроект "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації функцій Фонду 

соціального страхування України", який СПО об’єднань профспілок не 

підтримав, як такий, що погіршує рівень соціального захисту застрахованих 

осіб та не відповідає нормам Конституції України. З метою узгодження 

позицій проводяться узгоджувальна наради. 

            Також Мінекономіки  підготовлено законопроект  «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо реформування служби зайнятості, 

соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній 

зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних 

програм на ринку праці», до якого СПО об’єднань профспілок також 

висловлено його не підтримку, як такого, що погіршує рівень соціального 

захисту безробітних, а також висловлено низку зауважень з питань зайнятості.  

3.41.  Підготувати узгоджені пропозиції щодо внесення змін до 

законодавства з метою забезпечення реалізації в повному обсязі 

прав працівників на визначені законом пільгове пенсійне 

забезпечення та інші соціальні гарантії, встановлення яких 

передбачено за результатами атестації робочих місць. 

             Не виконується  

             Метою зазначеного пункту є врегулювання проблем, в першу чергу,  з 

визначення права на пільгове пенсійне забезпечення, зокрема, у разі не 

проведення (несвоєчасного проведення) роботодавцем атестації робочих місць 

за умовами праці, що призводить до відтермінування чи позбавлення 

працівників права на дострокове пенсійне забезпечення. Проте, пропозиції з 

вирішення зазначеної проблеми зі сторонами соціального діалогу питання не 

обговорювалися, відповідні зміни до нормативно-правових актів не 

підготовлено. 

             У ВРУ зареєстровано (№ 4408 від 20.11.2020) підготовлений 

Мінсоцполітики проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи», яким, 

зокрема, передбачено, що у разі непроведення в установлені строки атестації 

робочих місць підвищений розмір єдиного внеску сплачується роботодавцем 

до проведення чергової атестації за наявності висновку спеціально утвореної 

на підприємстві комісії, до якої входить, зокрема, експерт з умов праці. Проте 
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інші зауваження і пропозиції, висловлені до нього профспілковою стороною, 

зокрема, щодо розмірів страхових внесків та пенсійних виплат, гарантій 

збереження пенсійних коштів у накопичувальній професійній пенсійній 

системі тощо, не враховано. 

Прийнято рішення Конституційним Суд України № 1-р/2020 від 23 січня 

2020 року  щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

окремих положень розділу I, пункту 2 розділу III «Прикінцеві положення» 

Закону України від 02 березня 2015 року № 213 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення». Йдеться про 

поетапне збільшення на 5 років віку та страхового стажу для виходу на пенсію 

за віком на пільгових умовах і на пенсію за вислугу років для працівників, 

визначених в оспорюваних нормах Закону № 213. 

          Конституційний Суд України виходив із того, що працівники, які 

працювали в шкідливих умовах і погоджувалися на таку працю через 

можливість отримання окремих пільг, мали об'єктивні очікування, що в них є 

право виходу на пенсію на раніше діючих умовах. Після внесення змін 

Законом № 213 їх право виходу на пенсію на певних умовах звужено. Проте 

після прийняття Конституційним Судом зазначеного рішення ніяких змін до 

законодавства не внесено. 

3.42.  Продовжити звільнення фондів соціального страхування 

від фінансування видатків, що не мають страхового характеру 

або не спрямовані на профілактику страхових випадків та не 

пов᾽язані із забезпеченням діяльності фондів соціального 

страхування. 

Не виконується 

Звільнення фондів соціального страхування від фінансування видатків, 

що не мають страхового характеру не відбувається. Зокрема, страхові кошти 

Фонду соціального страхування на випадок безробіття все більше 

використовуються на активні заходи зайнятості, перелік яких лише 

розширяється,  а також на збільшення видатків на утримання Державної 

служби зайнятості. 

3.43.  Опрацювати питання запровадження електронного реєстру 

листків непрацездатності.  

Виконується  

Порядок організації ведення Електронного реєстру листків 

непрацездатності був затверджений постановою КМУ № 328 ще 17.04.2019 р. 

Разом з тим, МОЗ ще не залучений до зазначеної системи внаслідок 

відсутності технічних можливостей на місцях та не вирішеної проблеми із 

збереженням конфіденційності персональних даних (діагноз тощо).  

             В подальшому з метою реалізації зазначеної ініціативи прийнято 

https://ips.ligazakon.net/document/view/ks20002?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_campaign=IPS_text&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/ks20002?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_campaign=IPS_text&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/ks20002?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_campaign=IPS_text&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/ks20002?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_campaign=IPS_text&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/ks20002?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_campaign=IPS_text&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/T150213?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_campaign=IPS_text&utm_content=jl03


 

193 

 

постанову Кабінету Міністрів України «Про особливості ведення 

Електронного реєстру листків непрацездатності до забезпечення 

інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я з Електронним 

реєстром листків непрацездатності» від 03.03.2020 № 159, яким визначено 

завдання для МОЗ розробити та затвердити за погодженням із Фондом 

соціального страхування України порядок видачі, продовження та обліку 

листків непрацездатності.  

Формуватиме та вестиме Електронний реєстр Пенсійний фонд України. 

Через електронні кабінети на порталі послуг до реєстру матимуть доступ 

роботодавці та самі працівники-застраховані особи. 

            Електронний реєстр лікарняних листків уже працює, і вже зараз 

зареєстрований роботодавець може подивитися інформацію за листками 

непрацездатності своїх співробітників, а також сформувати заявку-розрахунок. 

Міністерство охорони здоров’я спільно з Пенсійним фондом України з 1 

серпня 2020 надали можливість користувачам Веб-порталу отримати 

інформацію з Електронного реєстру листків непрацездатності. Повний відхід 

від паперових лікарняних планується поступово.  

3.44. Спільно із соціальними партнерами опрацювати питання 

щодо реформування системи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, розвитку загальнообов’язкового 

державного соціального медичного страхування. 

Не виконується 

Протягом минулого періоду питання розвитку загальнообов’язкового 

державного соціального медичного страхування не розглядалось.  

Єдиний шлях, який обрала державна сторона щодо реформування 

системи загальнообов’язкового державного соціального страхування - 

руйнування принципів соціального діалогу, ліквідація принципу паритетності 

та нівелювання участі представництва від застрахованих осіб і роботодавців в 

управлінні фондами соціального страхування, звуження повноважень 

правління Фонду соціального страхування України тощо (законопроекти 

реєстр. № 2275 (відхилений Верховною Радою України та № 3115), ліквідація 

самоврядного Фонду соціального страхування і покладання здійснення його 

функцій на центральний орган виконавчої влади - Пенсійний фонд України 

тощо (законопроект реєстр. № 3663). 

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення» № 2168-VIII від 

19.10.2017. Пунктом 8 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону  
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Кабінету Міністрів України доручено протягом трьох місяців з дня набрання 

чинності цим Законом опрацювати питання запровадження 

загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування. Проте 

до цього часу це доручення не виконано, спільно із соціальними партнерами 

питання щодо розвитку загальнообов’язкового державного соціального 

медичного страхування не опрацьовувалося.  

3.45.  Розробити за участю сторін соціального діалогу та внести 

узгоджені законодавчі пропозиції щодо соціально-економічного 

захисту працівників охорони здоров’я в умовах реформування 

галузі. 

Не виконується 

            Профспілка працівників охорони здоров’я України неодноразово 

зверталися до МОЗ України з пропозицією терміново розробити узгоджені 

законодавчі пропозиції щодо соціально-економічного захисту працівників 

охорони здоров’я в умовах реформування галузі. Крім того,  з метою 

комплексного вирішення найбільш болючих проблем у сфері соціально-

економічного захисту працівників охорони здоров’я Профспілкою 

підготовлено  та надіслано до МОЗ України пропозиції щодо додаткових 

заходів соціального захисту медичних працівників в умовах реформування 

охорони здоров’я (модельний соціальний пакет), який запропоновано для 

публічного обговорення та підготовки на його основі узгоджених 

законодавчих пропозицій щодо соціально-економічного захисту працівників 

охорони здоров’я в умовах реформування галузі. Проте відповіді з цього 

питання Профспілка не отримала. 

             З метою зняття соціальної напруги в трудових колективах закладів 

охорони здоров’я Профспілка в черговий раз звернулась до МОЗ України с 

переліком питань, які потребують першочергового вирішення, зокрема, 

розробки та затвердження Державної програми соціально-економічного 

захисту працівників охорони здоров’я в умовах реформування галузі 

(працевлаштування, навчання/перенавчання, «місцеві стимули», вихідна 

допомога при виході на пенсію тощо) (лист від 14.06.2021 № 01-08/108).                

Гуманітарні питання, молодіжна політика,  

задоволення духовних потреб населення 

Сторони домовилися:  

3.48.  Вживати заходів для підвищення якості надання послуг з 

оздоровлення і відпочинку дітей, учнів і студентів із залученням 

всіх можливих джерел фінансування. 

           Виконується частково 

    Кабінет Міністрів України 26 травня п.р. схвалив Концепцію Державної 

соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року, 
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якою затверджено засади та напрями розвитку послуг з оздоровлення та 

відпочинку дітей та передбачено розробку та затвердження Державної 

програми оздоровлення та відпочинку дітей, яка дозволить надавати державну 

підтримку дитячим закладам оздоровлення та відпочинку усіх форм 

власності.. 

Як позитив у Концепції можна відзначити зміну чинного механізму 

фінансування оздоровчих послуг для дітей пільгових категорій на механізм за 

принципом «гроші ходять за дитиною», яким передбачено спрямування 

бюджетних коштів лише на придбання послуг (путівок) з оздоровлення та 

відпочинку шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації 

вартості путівок через безготівкове перерахування закладам, які мають 

ліцензію на провадження відповідної діяльності. 

Водночас КМУ не врахував у Концепції пропозицію СПО профспілок 

щодо надання інструментів державної підтримки та розвитку послуг з 

дитячого оздоровлення, а саме: 

– відновлення в повному обсязі надання фондами соціального страхування 

застрахованим особам та членам їх сімей (у тому числі дітям) профілактичних 

соціальних послуг із санаторно-курортного лікування та оздоровлення дітей, 

фінансової підтримки санаторіїв-профілакторіїв підприємств і навчальних 

закладів. 

Оздоровлення дітей влітку 2021 року розпочалось в умовах  

обмежувальних заходів щодо запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби SARS-CoV-2. Тому питання дотримання 

безпеки  оздоровлення та відпочинку дітей особливо актуальні в умовах 

карантину.  

Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів здійснювались перевірки для отримання оздоровницями 

актів прийому закладів до оздоровчого сезону. Також протягом оздоровчої 

кампанії, регулярно здійснювались моніторингові обстеження оздоровчих 

закладів на предмет дотримання карантинних вимог, створення безпечних 

умов перебування дітей відповідно до вимог санітарних норм, здійснення усіх 

заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я дітей, налагодження 

організації медичного обслуговування тощо. Держпродспоживслужба діяла у 
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співпраці з органами місцевої влади та власниками оздоровчих закладів для 

виявлення порушень та їх подальшого усунення. 

Однак, незважаючи на посилену увагу Держпродспоживслужби та   

додаткові вимоги до безпеки оздоровлення та відпочинку дітей в умовах 

карантину, значна частина закладів допускали санітарні порушення та інші 

нормативні вимоги. 

   За інформацією територіальних органів Держпродспоживслужби з 

початку оздоровчої компанії (на кінець червня) було відкрито 2314 закладів 

оздоровлення та відпочинку, у тому числі 185 закладів оздоровлення, із них 

заміських – 139, санаторного типу – 40, дитячих центрів - 6. Також функціонує 

 2133 закладів відпочинку, із них  2084 – з денним перебуванням, 4 - 

наметових містечок, 45 - табори праці та відпочинку.   

    Готовність до роботи закладів оздоровлення в червні склала в 

середньому по Україні - 90,6%, відпочинку – 92,6%. 

    З початку оздоровчої кампанії 2021 року отримали послуги в закладах 

оздоровлення та відпочинку близько 200 тис. дітей у тому числі у закладах 

оздоровлення – 23,4 тис. дітей, у закладах відпочинку – 166 тис. дітей. 

Тобто саме у закладах оздоровлення перебувало лише 11,7% дітей. 

Профспілки тривалий час загострюють увагу на недоступності для 

значного числа працівників (передусім бюджетної сфери) через їхню низьку 

заробітну плату придбання путівок для оздоровлених дітей.  

Фінансові труднощі батьків змусили оздоровчі заклади зменшувати 

тривалість оздоровчої зміни або надавати лише відпочинкові послуги – 
наростає негативна тенденція щодо переорієнтації дитячого оздоровлення на 

нетривалі відпочинкові заходи терміном від 7 до 12 днів. 

    Так за даними Держпродспоживслужби у червні функціонувало 87 

(47%) закладів, які надавали послуги з оздоровлення та працювали 

впродовж зміни 21 добу і більше, в яких перебувало близько 13,5 тис. дітей. 

Таким чином, лише 57% від загальної кількості дітей, що перебували у 

закладах оздоровлення отримали оздоровчі послуги. 

   У зв’язку з чим профспілки постійно наполягають на відновленні 

фінансування дитячого оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального 

страхування для більшої доступності і розширення можливостей закладів 
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надавати оздоровчі послуги. 

   Держпродспоживслужбою проведено більш ніж 2,4 тис. комісійних 

перевірок дотримання вимог законодавства в закладах 

оздоровлення/відпочинку, порушення виявлено у 18% (444) закладів. 

Найвищий відсоток порушень виявлено у Херсонській (86%) та Харківській 

 (48%) областях. 

Також здійснено 263 заходи державного нагляду (контролю) закладів 

оздоровлення/відпочинку у сфері санітарного  законодавства , порушення 

виявлено у 29% (76) закладів. Найвищий відсоток порушень виявлено у 

Херсонській та Миколаївській областях – по 85%, Житомирській області – 

33%.   

Здійснено 92 заходи державного контролю закладів 

оздоровлення/відпочинку у сфері безпечності харчових продуктів, порушення 

встановлено у 45 % (92) закладів. 

Порушення, встановлені під час обстежень закладів оздоровлення та 

відпочинку, стосувались: 

- невідповідності питної води вимогам санітарних правил за санітарно-

хімічними та бактеріологічними показниками, показників безпеки харчування; 

- недотримання протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширення коронавірусної  хвороби (COVID-19); 

- відсутність погодженого примірного меню та постачальників продуктів 

харчування; 

- необхідності ремонту харчоблоків та модернізації обладнання, 

невирішене питання організації харчування дітей у закладах; 

- незабезпечення медичних пунктів медикаментами згідно табеля 

оснащення, 

- недотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів на 

харчоблоках, що підтверджено результатами лабораторних досліджень; 

- не проведена ревізія, очистка водопровідних та каналізаційних 

оглядових колодязів, відсутність актів проведення чищення та дезінфекції 

водопровідних мереж та ємностей для питної води, 

- недотримання площі на 1 дитину в житлових приміщеннях корпусів; 

- неукомплектованість штату співробітників, не в повному обсязі 
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пройдений профілактичний медичний огляд (Запорізька область); 

- не укладені угоди на проведення профілактичних дезінфекційних 

заходів. 

Крім того, у сфері безпечності харчових продуктів виявлено відсутність 

знань у персоналу щодо гігієни поводження з харчовими продуктами, 

відсутність документального підтвердження про проведення гігієнічного 

навчання персоналу, незапровадження постійно діючих процедур, заснованих 

на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю в критичних 

точках, відсутність доказів про здійснення заходів дератизації та дезінсекції, 

невідповідність вентиляції вимогам законодавства; неналежне покриття стін та 

підлоги приміщень харчоблоку; незабезпечення контролю температурного 

режиму впродовж технологічного процесу приготування їжі. 

Що стосується матеріально-технічної бази закладів оздоровлення та 

відпочинку - основними порушеннями, як і попередні роки  стали невиконання 

пропозицій (планів-завдань) Держпродспоживслужби щодо її зміцнення та 

модернізації. Наприклад: не мали централізованого або локального 

каналізування (каналізовані на вигріб)  - 54 (29 %) закладів оздоровлення та 

854 (40 %) закладів відпочинку; працювали на привозній воді – 4 (2,2%) 

заклади оздоровлення (у Донецькій, Запорізькій, Одеській та Полтавській 

областях) та 61 (2,9%) заклад відпочинку, що на рівні показників минулих 

років. 

Для організації надання медичної допомоги дітям в закладах оздоровлення 

наказами управлінь охорони здоров’я при облдержадміністраціях відповідних 

адміністративних територій було затверджено перелік лікувально-

профілактичних закладів, закріплених за заміськими закладами оздоровлення 

та відпочинку. За даними територіальних органів Держпродспоживслужби 

майже всі стаціонарні заклади оздоровлення укомплектовані медичними 

працівниками. Недостатнє укомплектування закладів медичним 

персоналом було встановлено у 104 (4,8%) закладах відпочинку (Одеська, 

Черкаська, Запорізька області тощо). 

Не відповідали вимогам санітарного законодавства 641 харчоблок (32 %). 

Для прикладу в Одеській області 60 % шкільних їдалень не відповідають 

нормативним вимогам за складом та обладнанням приміщень. 
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Мали недостатню площу та набір приміщень 196 харчоблоків (9,8%) 

закладів, на 2 харчоблоках була відсутня проточна холодна вода, каналізовані 

на вигріб – 829 (41,2%) харчоблоків, не вистачало технологічного обладнання 

на 37 харчоблоках, холодильного – на 8 харчоблоках. 

З початку оздоровчого сезону спалахів на гостру кишкову інфекційну 

захворюваність у закладах оздоровлення/відпочинку не зареєстровано. 

Посадовими особами Головних управлінь до закладів 

оздоровлення/відпочинку за встановлені порушення у сфері санітарного 

законодавства з метою приведення закладів до вимог законодавства 

керівникам закладів надано 429 приписів (розпоряджень, пропозицій), 

складено 36 протоколів про адміністративні правопорушення, накладено 36 

штрафів на суму 6732 грн, відсторонено від роботи 26 осіб персоналу. Про 

порушення поінформовано правоохоронні органи 4 рази. 

За встановлені порушення законодавства у сфері безпечності харчових 

продуктів керівникам закладів оздоровлення/відпочинку надано 21 припис 

(розпоряджень, пропозицій). 

Обласні об’єднання профспілок, галузеві профспілки проводять роботу з 

організації та проведення літньої оздоровчої кампанії, створюють умови для 

зміцнення стану здоров’я дітей. З метою комплексного підходу до якісного 

вирішення оздоровчої кампанії та удосконалення форм і механізмів  

належного обслуговування дітей в стаціонарних заміських таборах 

(комплектація кадрами, створення здорових і безпечних умов перебування 

дітей, медичного обслуговування, повноцінного харчування, виховної роботи 

тощо) профспілки співпрацюють з департаментами і управліннями 

облдержадміністрацій, органами місцевого самоврядування, освітніми і 

лікувальними закладами, відповідними інспекціями державного контролю, 

безпосередньо з власниками і керівниками дитячих оздоровчих закладів. 

Так в Закарпатській обласній раді профспілок  затверджено робочу 

групу з оздоровлення дітей та включено до складу обласної оздоровчої комісії 

представника від облпрофради. З метою здешевлення для батьків вартості 

дитячої путівки профспілки надають фінансову допомогу членам профспілок. 

Як повідомила Федерація профспілок Одеської області, з метою 

організації якісного  оздоровлення та відпочинку дітей у літній період 2021 
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року, на виконання ст. 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинку 

дітей» та розпорядження ОДА від 19.05.2021 № 513/од-2021 «Про організацію 

оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році» представники ФПО  спільно із 

сторонами соціального діалогу беруть участь у проведені інформаційно-

просвітницьких заходів, навчальних семінарів з питань дотримання 

санітарного законодавства, профілактики травматизму, безпеки 

життєдіяльності, надання невідкладної допомоги для медичних працівників, 

які будуть працювати у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.  

Влітку 2021 року Об’єднання профспілок Харківської області стало 

координаційним центром з вирішення багатьох проблем, пов’язаних з 

організацією оздоровлення та відпочинку дітей: розповсюджує інформацію 

про функціонування дитячих оздоровниць в умовах протиепідемічних заходів 

у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби, про заклади та місця 

оздоровлення і відпочинку дітей на території Харківської області та за її 

межами, про умови придбання путівок, надає допомогу у вирішенні кадрових 

питань – спеціалістів різного профілю для дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку, надає консультативну допомогу в підготовці та функціонуванні 

ДЗОВ протягом оздоровчого сезону, консультації батькам з усіх питань, 

пов’язаних з умовами дитячого оздоровлення та ін. 

          Об’єднання профспілок Харківської області тримає на контролі усі 

дитячі заклади оздоровлення та відпочинку області, які функціонують за 

організаційної та фінансової підтримки профспілок, зокрема щодо  виконання 

протиепідемічних заходів, гарантування безпечності перебування та хід 

літньої оздоровчої кампанії для дітей і підлітків Харківщини; побутових умов; 

медичного обслуговування; організації харчування; у санаторіях – лікувально-

оздоровчими процедурами. 

3.49.  Підвищувати престижність робітничих професій та 

технічних спеціальностей серед молоді як фундаментальних в 

розвитку національної економіки. 

Виконується 

За інформацією територіальних профоб’єднань ФПУ питанням 

престижності робітничих професій серед молоді та надання першого робочого 

місця є серед основних напрямів профспілкової роботи – включаються в 

Регіональні угоди, програми соціально-економічного розвитку, профспілками 

проводяться тематичні заходи. 

Так пунктом 2.9. Регіональної угоди Тернопільської області прийнято 
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зобов’язання сторони обласної державної адміністрації та обласної ради 

вживати заходів щодо поетапного збільшення обсягів фінансування 

професійно-технічних навчальних закладів та підвищення престижності  

робітничих професій, якості їх підготовки. 

Відповідно до пп. 1.31; 1.32 Регіональної угоди Сумської області на 

2020–2025 роки профспілки Сумщини беруть участь разом з роботодавцями в 

організації трудового суперництва, оглядів-конкурсів кращих працівників за 

професіями, розвитку раціоналізаторського і винахідницького руху, обласних 

конкурсів «Кращий роботодавець року» та заходів щодо підвищення 

престижності робітничої професії на підприємствах. 

Щорічно членськими організаціями Дніпропетровського обласного 

об’єднання профспілок проводяться молодіжні профспілкові форуми, 

семінари та зльоти, на яких обговорюються актуальні проблеми захисту 

трудових прав та соціально-економічних інтересів молодих членів профспілок. 

На більшості підприємств області професійне навчання молоді знаходить 

підтримку та фінансування як зі сторони адміністрації, так і зі сторони 

профспілки. Дніпропетровською обласною організацією профспілки трудящих 

металургійної і гірничодобувної промисловості засновано і щороку за 

підсумками семестрового навчання кращим в оволодінні професійним 

навчанням учням ліцеїв, профтехучилищ та студентам коледжів вручаються 

іменні стипендії обласної організації профспілки металургів. 

За інформацією Федерації профспілок Кіровоградської області: з 

метою підвищення престижу робочого місця, пропаганди передового досвіду 

та відзначення на обласному рівні молодих членів профспілок, які за рахунок 

володіння комплексом теоретичних і практичних знань досягли високої 

професійної майстерності, Президія Федерації професійних спілок області 

заснувала Диплом ФПО за високу професійну майстерність.  

В Профспілці трудящих металургійної і гірничодобувної 

промисловості України за ініціативи профспілкових організацій на 

підприємствах галузі регулярно проводяться конкурси професійної 

майстерності серед молодих працівників.  

Так, в «Вільногірський Гірничо-металургійний комбінат» АТ «ОГХК» 

відбувся фінальний тур конкурсу молодих працівників «Керівник 
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майбутнього–2021». В конкурсі взяти участь молоді працівники до 35 років, 

які мають або отримують зараз вищу освіту, а також – стаж роботи на 

комбінаті не менше двох років. Згідно з положенням, переможці конкурсу 

отримають грошові виплати у розмірі від 5 тис. грн до 10 тис. грн. 

У Кривому Розі відбулася конференція «Краще збережемо – нове 

побудуємо», організована громадською спілкою «Координаційна рада 

«Кривий Ріг – рідне місто». У ній узяли участь представники влади, 

профспілок, підприємств, навчальних закладів, медичних установ, ветерани 

самоврядування, ЗМІ. Мета такого щорічного традиційного заходу – 

об’єднання зусиль і координація дій зі сприяння в питаннях молодіжної 

політики, навчання та професійної підготовки робітничих кадрів. 

Прийнята Резолюція, у якій схвалені ініціативи Президента України та 

Уряду щодо реформування системи підготовки кадрів робітничих професій, 

підняти її мотивацію, щоб працювати і навчатись в ній було престижно. У 

рамках проведення конференції було оголошено підсумки громадських 

оглядів-конкурсів (пов’язаних з підготовкою кадрів робітничих професій). 

У номінації «Краще підприємство – замовник кадрів року» переможцями 

міського огляду-конкурсу було визнано ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», 

Центральний ГЗК, «Метінвест-КРМЗ». У номінації «Кращий колективний 

договір по роботі з молоддю» переможець –  Південний ГЗК. 

У номінації «Кращий профспілковий лідер – захисник робітників 

(молоді)» було названо голову Криворізької міської організації ПМГУ, голів 

первинних організацій ПМГУ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і Північного ГЗК. 

В рамках реалізації молодіжної політики та  підвищення престижності 

праці металургів проводилася робота, спрямована на адаптацію, професійне 

зростання і розвиток науково-технічної творчості молодих працівників. За 

результатами оглядів, конкурсів, конференцій нагороджувалися найкращі 

молоді працівники, виділялися кошти для матеріального заохочення молоді. 

Криворізькою міською організацією профспілки металургів разом з 

асоціацією громадських організацій «Кривий Ріг – рідне місто та 

представниками профтехосвіти провели друге засідання ради соціального 

партнерства в галузі професійно-технічної освіти, наставництва та адаптації 

молоді до умов виробництва, де нагороджено переможців громадського 



 

203 

 

конкурсу «Краще підприємство – замовник кадрів року» у номінації «Кращий 

наставник за дуальною формою навчання з виробництва» та накреслили 

подальші напрями роботи щодо покращення опануванні професійних навичок 

на підприємства здобувачами професійної освіти. Заходи проведено за участю 

членів ради, представників департаменту освіти і науки виконкому 

Криворізької міської ради, роботодавців, працівників науково-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровської області, науковців, 

працівників підприємств, керівників профспілок, закладів профтехосвіти та 

вишів. 

Така співпраця у забезпеченні здобуття дуальної освіти за допомогою 

виробничого наставництва налагоджена зокрема з Криворізьким професійним 

гірничо-технологічним ліцеєм, Криворізьким професійним гірничо-

металургійним ліцеєм, Криворізьким професійним гірничо-електромеханічним 

ліцеєм, Криворізьким будівельним ліцеєм та Криворізьким професійним 

транспортно-металургійним ліцеєм. 

3.50.  Проводити щороку оздоровлення і відпочинок дітей із 

залученням додаткових джерел фінансування. 
Виконується частково 

У 2021 році, як і у попередньому сезоні, дитяче оздоровлення 

проводиться в  умовах  обмежувальних заходів щодо запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби SARS-CoV-2 та з 

урахуванням карантинних вимог. 

Питання оздоровлення дітей, підготовки оздоровчих таборів та баз 

відпочинку до літнього сезону, створення належних умов для їх 

функціонування перебувають на постійному контролі профспілок, заходи 

щодо оздоровлення внесені до колективних договорів підприємств, установ, 

організацій. 

Профспілки звертають увагу, що робота в умовах карантинних 

обмежень негативно вплинула на доходи працівників багатьох галузей, для 

яких значною мірою є фінансово недоступно оплатити зависоку вартість 

дитячої путівки. Профспілки значну частину своїх бюджетів спрямовують на 

здешевлення вартості путівки до дитячих оздоровниць. 

Протягом останніх років (2014–2019рр) профспілки щорічно 

оздоровлювали від 276 до 202 тисяч дітей працівників підприємств, установ, 

організацій України. Профспілкові витрати на це становили щорічно від 115 
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до 250 мільйонів гривень, за винятком минулого року, коли через пандемію 

коронавірусу було призупинено діяльність дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку. Аналогічні суми з урахуванням прогнозних показників інфляції та 

росту цін профспілками щорічно планується спрямовувати на оздоровлення та 

відпочинок дітей протягом 2021–2025 років. 

Так, у Київській міській раді профспілок допомогу батькам, які через 

фінансові обмеження не можуть придбати дитячу путівку, щорічно надає 

Кредитна спілка «Профспілкова скарбниця». 

За інформацією Профспілки працівників атомної енергетики та 

промисловості України, Профспілки працівників вугільної промисловості 

України, Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної 

промисловості України  оздоровлення і відпочинок дітей проводяться за 

рахунок коштів підприємств та профспілкових організацій. 

Кошти для здешевлення дитячих путівок виділяють й інші галузеві 

профспілки. 

Більшість дитячих оздоровчих закладів (що змогли вижити після 

призупинення діяльності через пандемію), які входять до сфери діяльності 

профспілок, приступили до оздоровчої кампанії.  

За інформацією Закарпатської обласної ради профспілок: в області 

загалом влітку 2021 року працюватимуть 17 дитячих оздоровниць, у тому 

числі за сприянням галузевих обласний організацій профспілок – 3. Обласна 

організація профспілки працівників освіти і науки та охорони здоров’я 

відправляє на відпочинок дітей своїх спілчан на море – ТОВ «Дитячий 

оздоровчий заклад «Сергіївка». Вартість одноденного перебування дітей в 

оздоровницях області коливається від 380 до 550 грн. Окремі організації 

профспілок надають допомогу своїм членам на здешевлення вартості путівок 

від 1000 грн. 

За інформацією Федерації профспілок Кіровоградської області: в 

області реалізується комплексна соціальна програма оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2018–2022 роки. У 2021 році планується забезпечити 

оздоровленням та відпочинком в стаціонарних закладах оздоровлення та 

відпочинку 4,3 тис. дітей віком від 7 до 18 років, або 4,3% від загальної 

чисельності таких дітей в області.  
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У червні 2021 року в області розпочали свою діяльність всі 4 заклади 

оздоровлення та відпочинку. 

За інформацією Запорізької обласної ради профспілок: в умовах 

карантинних заходів профспілкові комітети переглянули умови оздоровлення 

та відпочинку дітей та направляють на відпочинок в оздоровчі заклади по 

сімейним путівкам. Вищі учбові заклади, які мають власні бази відпочинку 

направили на оздоровлення батьків з дітьми, при цьому профспілкою частково 

фінансована вартість путівки. 

Так наприклад, адміністрація та профспілковий комітет ПАТ «Мотор 

Січ» 10 червня поточного року направили на сімейний відпочинок більш як 

600 працівників підприємства разом з дітьми. 

  Згідно колективного договору, адміністрацією та профспілковим 

комітетом заплановано виділити на часткове фінансування путівок на 

оздоровлення близько   6 млн. грн.  

Як зазначає Київська міська рада профспілок, одним із стратегічних 

завдань профспілок міста у вирішенні соціальних питань працюючих 

визначено організацію повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей та 

підлітків під час шкільних канікул.  

З червня місяця 2021 р. активно триває оздоровлення та відпочинок 

дітей, організований Київською міськпрофрадою.  

Групи дітей відправлялися на відпочинок та оздоровлення до дитячих 

оздоровчих закладів «Патрія» в Одеській обл., «Водограй» в Закарпатській 

обл., «Дніпро» в Київській обл. та «Лідер» в м. Києві. 

Як повідомила Миколаївська обласна рада профспілок, у червні 

розпочали роботу 8 дитячих оздоровчих закладів розташованих в курортних 

зонах Миколаївській області, та ще 4 оздоровниці почнуть функціонувати з 

липня. 

За інформацією Об’єднання профспілок Харківської області: в умовах 

запровадження карантину для запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 згідно рекомендаціям щодо організації протиепідемічних 

заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку влітку 2021 року на 

території Харківської області функціонують 9 дитячих стаціонарних закладів 

оздоровлення та відпочинку.  
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На фінансування оздоровчої кампанії планується витратити  

189,5 млн грн, у т.ч. 23 млн грн з бюджетів територіальних громад та залучити 

166,5 млн грн позабюджетних коштів. 

В обласному бюджеті на 2021 рік передбачені кошти в сумі 3000,0 тис 

грн для оздоровлення дітей пільгових категорій. 

Станом на 24.06.2021 відпочинком та оздоровленням у дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку області охоплено 29702 дітей у 210 

таборах відпочинку та оздоровлення системи освіти, зокрема у:  

- 208 таборах з денним перебуванням (29577 осіб); 

- 1 дитячому закладі праці та відпочинку з цілодобовим перебуванням 

(65 осіб);                        

- 1 позаміський заклад оздоровлення та відпочинку («Школа Бойка» (60 

осіб); 

Як повідомила Чернівецька обласна рада профспілок, в області 

підтримано ініціативу профспілкової Сторони і досягнуто домовленості щодо 

виділення у бюджетах усіх рівнів на оздоровлення та відпочинок дітей  коштів 

з розрахунку не менше 210 грн на одну дитину шкільного віку. 

Більш повну інформацію щодо кількості оздоровлених дітей та джерела 

фінансування й обсяги залучених коштів членські організації профспілок 

нададуть за підсумками оздоровчої кампанії 2021 року. 

3.51.  Забезпечити реалізацію Державної програми забезпечення 

молоді житлом на 2013–2020 роки з метою отримання молоддю 

пільгових довгострокових кредитів на будівництво 

(реконструкцію) і придбання житла шляхом залучення всіх 

можливих джерел фінансування та спрощення умов участі 

молоді у державній програмі пільгового довгострокового 

кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на 

будівництво (реконструкцію) і придбання житла. 

Виконується частково 

Проблема забезпечення молоді житлом залишається однією з найбільш 

актуальних для України, її невирішеність є однією з причин міграції 

української молоді за кордон. Адже більшість молодих родин не мають 

економічної можливості без підтримки держави отримати доступ на ринок 

житла. За даними Держстату, на квартирному обліку в місцевих органах влади 

перебувають понад 657 тисяч громадян, з них більше 68 тисяч – молодь. Крім 

того, на 1.07.2020 р у відкритих реєстрах ДСФУ «Державний фонд сприяння 

молодіжному житловому будівництву» зареєстровано 7513 заяв громадян для 

участі у Державній програмі. 

Змінами до Постанови Кабінету Міністрів України № 967 від 24 

жовтня 2012, Уряд подовжив дію Державної програми забезпечення молоді 

житлом до 2023 року. При цьому зменшив показник «кількість наданих 
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кредитів»: 2021 – 882, 2022 – 840, 2023 – 799, у порівнянні з попереднім 

періодом (2018–2020 рр: 1109, 1157, 1242 – відповідно). 

Соціальний запит на пільгове молодіжне кредитування є значним. 

Велика потреба визначає необхідність відновлення її фінансування із 

державного бюджету. 

Однак Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» 

видатки з загального фонду за бюджетною програмою «Надання пільгового 

довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим 

громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» не були 

передбачені (за інформацією Держмолодьжитла на зазначену програму 

видатки з Держбюджету не передбачались з 2015 року). 

Пропозицію профспілок до проєкту Держбюджету щодо включення 

асигнувань за бюджетною програмою (КПКВК 2751390) «Надання пільгового 

довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим 

громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» з 

урахуванням прогнозних потреб (за оцінками Держмолодьжитла) 1 662 300,0 

тис. гривень Урядом проігноровано. 

Фінансування пільгового кредитування молоді здійснюється на 

теперішній час лише місцевими бюджетами за місцевими житловими 

програмами та зі статутного капіталу Держмолодьжитла. 

Так, за 6 місяців надано 115 пільгових довгострокових державних 

кредитів молодим сім’ям, що становить 13% від передбачених Програмою 

882. Із цього числа з коштів місцевих бюджетів – надано 70 кредитів, 

статутного капіталу Держмолодьжитла – 45. 

Наразі потребує внесення змін до постанови КМУ від 29 травня 2001 р. 

№ 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим 

сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і 

придбання житла», що дасть можливість усунути правові прогалини, які 

ускладнюють ефективне виконання програми забезпечення молоді житлом: 

- зміна критеріїв для відбору громадян, які мають права на отримання 

кредиту, зокрема щодо квартирного обліку як обов’язкової умови участі у 

програмі, визначення права на основі відсутності у власності жодного житла 

або наявності площі меншої за 13,65 кв.м. на 1 особу та щодо внутрішньо 
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переміщених осіб; 

- затвердження Мінрегіоном разом з Мінмолодьспортом Інструкції про 

порядок визначення переваги в наданні пільгових довготермінових кредитів, 

зокрема для учасників АТО, ООС; 

- зменшення розміру нормативної площі шляхом уніфікації 

(приведення у відповідність) підходу її визначення відповідно до інших 

чинних житлових програм. 

Зазначені пропозиції підготовлені Держмолодьжитлом направлено до 

Мінрегіону, напрацювання цих змін триває з 2017 року і до цього часу Урядом 

не затверджено. 

3.52.  Сприяти покращенню соціальних гарантій особам, які 

навчаються, та молоді у частині рівня стипендіального 

забезпечення, оздоровлення, забезпечення житлом, 

працевлаштування та надання першого робочого місця. 

Не виконується 
Внаслідок реформи 2017 року 25–28 відсотків здобувачів вищої освіти 

або кожен третій, хто успішно навчається, однак не входить в рейтинг 45% 

кращих, втратили право на призначення стипендій. Оскільки, не забезпечено 

удосконалення механізму призначення академічних стипендій, який 

затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2017 року 

№ 261 «Про затвердження Примірного порядку формування рейтингу 

успішності студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів 

(наукових установ) для призначення академічних стипендій», що заздалегідь 

спонукає до створення економії стипендіального фонду, бо рейтинг 

успішності студентів визначається у межах факультету, курсу та спеціальності 

(напрямів підготовки) стипендіатів, а не в цілому у закладі вищої освіти, при 

цьому - без дотримання установлених математичних правил округлення.  

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 

грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення» 

підведення підсумків кожного семестрового контролю визначає однаковий для 

всіх факультетів, курсів та спеціальностей ліміт стипендіатів у діапазоні від 40 

до 45 відсотків фактичної кількості студентів денної форми навчання, які 

навчаються за державним замовленням на цих факультетах, спеціальностях, 

курсах, а не від загальної кількості студентів, які навчаються у закладі вищої 

освіти за державним замовленням на денній формі. 

Таким чином, через недосконалість механізму формування рейтингу 

успішності студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів, 
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обсяг державних коштів передбачений на виплату академічних стипендій не 

використовується в повному обсязі в навчальному закладі та повертається в 

дохід бюджету, що призводить до нецільового використання державних 

коштів. 

Пропозиції з питань покращення соціального захисту молоді в частині 

стипендіального забезпечення та фінансування молодіжного житлового 

кредитування Стороною профспілок було подано до проєкту Державного 

бюджету на 2021 рік та Бюджетної декларації на 2022–2024 роки. Однак ці 

пропозиції не враховано. 

Розмір академічних стипендій постановою КМУ № 1047 встановлено 

ще станом на 2017 рік, і він не відповідає вимогам статей 1, 17, 18 Закону 

України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» та 

статті 1 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» – є 

нижчим за прожитковий мінімум. 

Ординарна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти, 

наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь 

«молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», 

передбачена – 1300 грн. на місяць; для студентів закладів фахової передвищої 

освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший 

спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», 

освітній ступінь «бакалавр» – 980 грн.; для учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти – 490 грн. У травні п.р. 

До СПО профспілок у травні надійшов проєкт змін до постанови № 

1047 щодо підвищення розмірів академічної та соціальної стипендій для учнів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти з 490 грн. та 450 грн. до 

890 грн., однак ця збільшена сума є також далекою від прожиткового мінімуму 

та буде застосовуватись з 2022 року. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» 

прожитковий мінімум передбачений: з 1 січня – 2189 гривень, з 1 липня – 2294 

гривні, з 1 грудня – 2393 гривні. 

Урядом не враховано пропозицію профспілок при підготовці 

Держбюджету на 2021 рік щодо збільшення видатків за КПКВК 2201190 

«Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних 



 

210 

 

закладів», забезпечивши обсяги на виплату стипендій для студентів та учнів на 

рівні, не нижчому від прожиткового мінімуму, відповідно до статей 1, 17, 18 

Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії» та статті 1 Закону України «Про індексацію грошових доходів 

населення». 

Навпаки  Урядом підготовлено проєкт Закону України  «Про заходи 

щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, 

соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання 

адміністративних послуг (адміністративного збору)» № 5045 від 08.02.2021.  

Цим законопроєктом вносяться зміни до статті 2 Закону України «Про 

прожитковий мінімум» щодо застосування прожиткового мінімуму, а саме – 

виключення його застосування для визначення розмірів стипендій: 

соціальних, академічних та інших (підвищених). Профспілковою Стороною 

висловлено категоричну незгоду з такими змінами, але ці зауваження не 

було враховано в останньому варіанті урядового законопроєкту. У першому 

читанні 02.06.2021 прийнято аналогічний законопроєкт № 3515, 

підготовлений групою депутатів монобільшості, яким також виключається 

застосування прожиткового мінімуму для визначення розмірів стипендій. 

За даними соціологічних досліджень, а також під час проведення 

молодіжних профспілкових форумів визначено, що однією з основних 

проблем молоді є забезпечення житлом, яку вирішити для більшості молодих 

людей/сімей самостійно без державної підтримки неможливо.  

На сьогодні в Україні діє Державна програма забезпечення молоді 

житлом на 2013–2023 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.10.2012  № 967 (в редакції від 31.12.2020). 

За інформацією фінансової установи «Державна спеціалізована 

фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому 

будівництву», починаючи з 2015 року і по теперішній час з державного 

бюджету України видатки за КПКВК 2751390 «Надання пільгового 

довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким 

молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання 

житла» не передбачалися. 

Урядом не враховано пропозицію Профспілок при підготовці 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/967-2012-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/967-2012-%D0%BF
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Держбюджету на 2021 рік щодо: 

- фінансування Державної молодіжної житлової програми за 

бюджетною програмою КПКВК 2201390 у обсязі прогнозного розрахунку 

Фонду Дерожмолодьжитло, який здійснює реалізацію Державних житлових 

програм – 1 662 300,0 тис. гривень. В Державному бюджеті на 2021 рік 

фінансування молодіжного житлового кредитування не передбачено. 

Фінансування пільгового кредитування молоді здійснюється на 

теперішній час лише місцевими бюджетами за місцевими житловими 

програмами та зі статутного капіталу Держмолодьжитла. 

За 6 місяців п.р. надано 115 пільгових довгострокових державних 

кредитів молодим сім’ям, що становить 13% від передбачених Програмою 

882. Із цього числа з коштів місцевих бюджетів – надано 70 кредитів, 

статутного капіталу Держмолодьжитла – 45. На поточний період діє 72 

місцева програма з пільгового кредитування молоді на придбання житла. З них 

44 програми забезпечення молоді житлом та 28 комплексних програми, які 

передбачають надання пільгових кредитів молодим сім’ям та одиноким 

молодим громадянам.  

3.53.  Сприяти забезпеченню оздоровчої рухової активності 

населення, розвитку фізичної культури і спорту. 

Виконується 

Територіальними об’єднаннями профспілок питання щодо залучення 

до систематичних занять різними формами фізичної культури та масового 

спорту працівників, членів їх сімей, у тому числі осіб, об’єднаних у 

фізкультурно-спортивні товариства включено до територіальних угод, що 

укладаються з обласними державними адміністраціями та обласними 

об’єднаннями роботодавців. 

Також ці питання є в програмах діяльності обласних профоб’єднань. 

Так, в Програмних засадах діяльності Дніпропетровського обласного 

об’єднання профспілок передбачено: налагодження  фізкультурно-оздоровчої 

роботи у виробничій та побутовій сферах, проведення фізкультурно-масових, 

спортивних заходів (спартакіад, кросів, турнірів, змагань з різних видів спорту 

тощо), ефективне використання спортивних споруд та обладнання. 

За інформацією Федерації профспілкових організацій Чернігівської 

області в області створено координаційну раду з питань популяризації серед 

населення оздоровчої рухової активності при обласній державній 



 

212 

 

адміністрації, до складу якої входить в тому числі і представник профспілок. 

Зобов’язання щодо розвитку фізичної культури і спорту , залучення 

працівників до спортивно-масових заходів включені до галузевих угод і 

колективних договорів. 

У І півріччі 2021р можливості проведення масових фізкультурно-

спортивних заходів були значно обмежені через поширення коронавірусної 

інфекції.  Відповідно до прийнятих зобов’язань та програм діяльності, 

враховуючи карантинні вимоги, проводились обласні міжгалузеві і галузеві 

спортивно-фізкультурні заходи та заходи всеукраїнських профспілок: 

спартакіади, турніри, та інші змагання з різних видів спорту та сімейні 

спортивні заходи. 

За ініціативи Полтавської обласної організації Фізкультурно-

спортивного товариства «Україна» та за підтримки низки організацій 

профспілок відбулась Обласна міжгалузева спартакіада колективів 

фізкультури підприємств, організацій та установ Полтавщини з 5 видів спорту 

за участі 100 спортсменів. 

У червні 2021 р. у с. Коблеве, Миколаївської області за спільної 

організації Центральної ради Всеукраїнського фізкультурно-спортивного 

товариства «Україна», Міністерства молоді та спорту України, Федерації 

профспілок України, Всеукраїнських галузевих профспілок машинобудівних 

галузей: радіоелектроніки та машинобудування, автомобільного та 

сільськогосподарського машинобудування, машинобудівників та 

приладобудівників, машинобудування та металообробки була проведена 

Всеукраїнська спартакіада машинобудівників. Програма Спартакіади 

включала змагання з 5 видів спорту: гирьовий спорт, теніс настільний, футзал, 

шахи та шашки. У фінальних змаганнях Спартакіади прийняло участь 5 

збірних команд машинобудівних підприємств України: ДП «ВО «Карпати» (м. 

Івано-Франківськ), ПАТ «Новокраматорський машзавод» (м. Краматорськ 

Донецька обл.), ДП «Миколаївстандартметрологія» (м. Миколаїв), ДП 

«Одесастандартметрологія» (м. Одеса), ДП «Укрметртестстандарт» (м. Київ). 

За інформацією Дніпропетровського обласного профоб’єднання в 

області профспілками проводились обласні галузеві спортивні змагання: 

- відбулася ХV Спартакіада працівників житлово-комунального 
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господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення у 

наступних видах спорту: настільний теніс,  дартс, волейбол,  міні-футбол,  

шашки. У змаганнях взяли участь вісім команд підприємств галузі 

Дніпропетровської області, зокрема: КП «Новомосковск водоканал», КП 

«Дніпроводоканал», КП «Кам’янський міськводоканал» ДОР, Криворізький 

міський комітет профспілки, КП ДОР «Аульский водовід», КП «Дніпровський 

електротранспорт» ДМР,  КП «Жовтоводський водоканал» ДОР,  КП 

«Міськсвітло» ДМР; 

- в Українському політехнічному технікумі Державного університету 

економіки і технологій (м. Кривий Ріг) для студентів першого курсу провели 

спортивні змагання «Нумо, хлопці!» з різних спортивних вправ, зокрема Мала 

та Велика естафета, перетягування канату для команд, індивідуальні змагання 

в гирьовому спорті, з кросфіту.  

- у місті Покрові пройшли змагання 65-ї ювілейної легкоатлетичної 

Спартакіади Покровського гірничо-збагачувального комбінату за участю 

спортсменів з трудових колективів 15 виробничих підрозділів у 7 дисциплінах: 

бігу на 100, 400 та 800 метрів, стрибках у довжину, метанні гранати, штовханні 

ядра та естафеті 4х10 метрів. 

Спортивні команди МК «Азовсталь» м. Маріуполь Профспілки 

трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України взяли 

участь у 72-й спартакіаді профспілкової організації з видів спорту: стрільби, 

настільного тенісу, дартсу, плавання, армреслінгу, більярду, міні-футболу, 

спортивного риболовства, велопробіг, гирьового спорту, стрітболу, пляжного 

волейболу.  

3.54.  Створювати належні умови для розвитку фізичної 

культури і спорту на підприємствах різних форм власності. 

Виконується частково 

Проведення спортивних і фізкультурних заходів для працівників 

підприємств і членів їхніх сімей є складовою діяльності профспілок, 

відповідні зобов’язання включені в систему колективних договорів. Основним 

фінансовим джерелом для проведення фізкультурно-спортивних заходів, 

забезпечення спортивних команд та обладнання приміщень для проведення 

занять на підприємствах є кошти, які у відповідності до колективного 

договору (за законодавством не менше ніж 0,3% фонду оплати праці) 

роботодавець, перераховує як цільові профспілковій організації підприємства. 
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Однак зазначені кошти не перераховуються в переважній більшості 

бюджетних установ, також на приватних підприємствах роботодавці не в 

повному обсязі виконують це зобов’язання колективних договорів. Разом з 

тим значну частину цих коштів профспілкові організації змушені 

спрямовувати на дитяче оздоровлення, оскільки велика вартість дитячої 

путівки є недоступною для оплати батьками. Конкретні зобов’язання сторін по 

створенню умов для розвитку фізкультури і спорту включаються в колективні 

договори підприємств і організацій.  

Так, рекомендаціями Миколаївської обласної ради профспілок «Про 

порядок розробки, укладання та виконання колективних договорів» 

передбачене зобов’язання роботодавця щодо перерахування профспілковому 

комітету на проведення культурно-масових, фізкультурних та оздоровчих 

заходів відрахувань в розмірі не менше 0,3% від фонду оплати праці (ст.250 

КЗпП). Відповідні положення включені до колективних договорів 

підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері впливу 

профспілок. Щодо виконання цих положень, за профспілковою статистикою, 

кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, 

передбачених колективним договором, угодою, але не менше ніж 0,3% фонду 

оплати праці, отримали 13% від загальної кількості профорганізацій на 194 

підприємствах (в установах, організаціях). 

За ініціативи профспілки працівників АТ «Харківгаз», 21 травня в 

компанії стартували перші спортивні змагання серед семи команд первинних 

профспілкових організацій в межах ХІХ Спартакіади АТ «Харківгаз». У 

змаганнях беруть участь спортсмени відділень та головного підприємства.  На 

першому етапі спартакіади проведено змагання колективів в настільному 

тенісі. Розпочато літні змагання з футболу, волейболу, арм- та гирьового 

спорту, легкої атлетики. 

12 червня 2021 року Харківська обласна організація профспілки 

працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, 

побутового обслуговування населення України провела перший етап щорічної 

Спартакіади серед працівників галузевих підприємств – змагання з кульової 

стрільби.  

19 червня 2021р вперше пройшли змагання з плавання серед членів 
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профспілки працівників підприємств ЖКГ. В змаганнях з плавання взяли 

участь команди: департаменту житлово-комунального господарства 

Харківської міської ради і команда КП «МКОО», а також постійні учасники 

всіх змагань команди: КП «Харківські теплові мережі», КП «Шляхрембуд», 

КП «Благоустрій» та команда КСП «Харківгорліфт». На водних доріжках 

Фітнес – клубу «Хвиля» учасники змагалися за першість на дистанціях 25 та 

50 метрів. 

За даними Федерації профспілок Кіровоградської області в рамках 

фізкультурно-оздоровчих та інформаційно-просвітницьких заходів в області 

щороку проводяться галузеві спартакіади за активної участі обласних 

організацій профспілок.  

На виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт» на 

зазначені цілі у 2021 році з обласного бюджету виділено кошти у сумах: ФСТ 

«Колос» – 100 тис грн, ФСТ «Динамо» - 130 тис грн.  

Дольову участь в організації спартакіади приймають обласні 

організації профспілок. На реалізацію заходів обласної цільової соціальної 

програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2021 року, 

затвердженої рішенням обласної ради від 22 грудня 2017 року №408 (із 

змінами) з початку 2021 року використано 10,8 млн грн.  

3.55.  Сприяти участі зайнятого працездатного населення у 

спортивно-масових заходах. 

Виконується 

Територіальними об’єднаннями профспілок питання щодо залучення 

до систематичних занять різними формами фізичної культури та масового 

спорту працівників, членів їх сімей, у тому числі осіб, об’єднаних у 

фізкультурно-спортивні товариства включено до територіальних угод, що 

укладаються з обласними державними адміністраціями та обласними 

об’єднаннями роботодавців. 

Також ці питання є в програмах діяльності обласних профоб’єднань. 

Так, в Програмних засадах діяльності Дніпропетровського обласного 

об’єднання профспілок передбачено:  налагодження  фізкультурно-оздоровчої 

роботи у виробничій та побутовій сферах, проведення фізкультурно-масових, 

спортивних заходів (спартакіад, кросів, турнірів, змагань з різних видів спорту 

тощо), ефективне використання спортивних споруд та обладнання. 

Зобов’язання щодо розвитку фізичної культури і спорту , залучення 
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працівників до спортивно-масових заходів включені до галузевих угод і 

колективних договорів. 

На багатьох підприємствах різних галузей профспілками  організовано 

і постійно проводять заняття спортивні команди з різних видів спорту, а також 

функціонує відповідна фізкультурно-спортивна інфраструктура. 

Хоча карантинні вимоги значно обмежили і скоротили масові  

спортивні заходи у 2021 році, відповідно до прийнятих зобов’язань та програм 

діяльності проводились обласні міжгалузеві і галузеві спортивно-фізкультурні 

заходи та заходи всеукраїнських профспілок: спартакіади, турніри, та інші 

змагання з різних видів спорту та сімейні спортивні заходи. 

Так, за інформацією Профспілки працівників атомної енергетики та 

промисловості України: спортивні команди атомників беруть участь як у 

галузевих спортивних заходах так і різних всеукраїнських, обласних 

регіональних, а також міжнародних змаганнях. 

- У квітні:  

у відкритому чемпіонаті міста Тернополя та Тернопільської області з 

плавання на короткій воді серед ветеранів, представники Хмельницької АЕС – 

команда «Енергоатома» завоювала 32 нагороди різного ґатунку, серед яких 27 

перших, три других і два третіх місця. 

Вихованці спортивно-оздоровчого комплексу Запорізької АЕС – команда 

«Темп-ЗАЕС» виборола Кубок Престижу в розіграші Кубка Ліги України з 

футзалу серед юнаків 2006–2007 років народження. 

- У травні: 

Відбулись фінальні змагання XXIX Спартакіади Атомпрофспілки за 

участю понад трьохсот найсильніших спортсменів з дев’яти профспілкових 

організацій галузі. За програмою змагань розіграли більше п’ятдесяти 

комплектів нагород в турнірах по дев'яти видів спорту: міні-футболу, 

волейболу, пляжного волейболу, стрітболу, шахів, шашок, настільного тенісу, 

гирьового спорту, плавання; 

- у червні: 

У місті-супутнику Хмельницької АЕС Нетішині проведено Фестиваль зі 

скелелазіння «Атом для миру і розвитку», в якому взяли участь спортсмени 

різних вікових категорій із Житомира, Вараша, Кам’янця-Подільського і 
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Нетішина. Учасники змагалися у п’яти вікових категоріях, наймолодша – 

2011–2013 років народження. 

Організація молоді Запорізької АЕС провела відкритий турнір зі 

стрітболу серед спортсменів Запорізької області. 

Уп’яте адміністрація Рівненської АЕС, первинна профспілкова 

організація та організація молоді профорганізації підприємства за підтримки 

профспілкового комітету НАЕК «Енергоатом» організували і провели 

веломарафон 100  «ВЕЛОwatt», в якому взяли участь майже 300 спортсменів 

та велолюбителів різного віку із різних областей України, а  також з Італії. 

Збірна команда Атомпрофспілки у складі 44 спортсменів взяла участь у 

17 Міжнародному фестивалі робітничого спорту у м. Варна, Болгарія. 

Команда отримала Кубок за друге загальнокомандне місце, 12 призів за 

успішні виступи в окремих видах, зокрема: жіноча та чоловіча збірні з 

пляжного волейболу вперше стали чемпіоном фестивалю;  бронзова нагорода 

у змазаннях з міні-футболу. 

За інформацією Профспілки працівників вугільної промисловості 

України:  

Дніпропетровська територіальна організація Укрвуглепрофспілки 

організувала традиційні змагання зі спортивної зимової риболовлі.  

Для співробітників Харківського машинобудівного заводу «Світло 

шахтаря» з березня проводиться заводська спартакіада з різних видів, зокрема 

з гирьового спорту, волейболу, тенісу, футболу. Фінальні змагання 

відбудуться у жовтні. На базі заводського будинку культури обладнано зал 

для занять з фітнесу та організовано постійну роботу тренера.  

За інформацією Профспілки трудящих металургійної і 

гірничодобувної промисловості України: 

- У лютому на базі фізкультурно-оздоровчого клубу АТ «Південний 

ГЗК» проведено робітничу спартакіаду Профспілки серед великих 

підприємств гірничо-металургійного комплексу Кривбасу з 11 видів спорту: 

волейболу, плавання, баскетболу, дартсу, шахів, шашок, гирьового спорту, 

армрестлінгу, настільного тенісу, міні-футболу, кросу. 

- Відкрито новий спортивний клуб «Prof-fit» для працівників 

Запорізького залізорудного комбінату, членів Профспілки металургів і 
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гірників України, у якому було проведено змагання XXII робочої спартакіади 

трудового колективу. 

- У березні за програмою 72-ї робітничої спартакіади «Запоріжсталі» 

відбувся шахово-шашковий турнір. У турнірі взяли участь 70 працівників з 15 

підрозділів комбінату та споріднених підприємств. 

- У квітні проведено XХ робітничу спартакіаду металургів і гірників 

Запорізької області. 

- Пройшов Чемпіонат Покровського гірничо-збагачувального комбінату 

з волейболу (на базі спорткомплексу «Манганіт») серед 10 команд виробничих 

підрозділів.  

- У травні завершилась робітнича спартакіада ПМГУ серед великих 

підприємств ГМК Кривбасу, що проводиться 15 років поспіль. У фінальних 

змаганнях були представлені спортсмени Центрального ГЗК, Криворізького 

залізорудного комбінату, «АрселорМіттал Кривий Ріг», «Сухої Балки», 

«Промспецбуду», «Електромашпромсервісу», «Кривбасвибухпрому». У 

рамках Спартакіади протягом кількох місяців проводилися змагання з 11 видів 

спорту. 

За інформацією Запорізької обласної ради профспілок: 

В умовах карантину масові спортивні заходи здебільшого не 

проводились. Профспілкові комітети вживають заходів щодо участі зайнятого 

працездатного населення у заняттях спортом. В умовах деякої стабілізації 

карантинних заходів, розпочали проводити спортивно-масові заходи  на 

підприємствах металургійного та гірничодобувної промисловості. Триває 72-а 

робітнича спартакіада «Запоріжсталі»: У шаховому клубі «Думка» пройшов 

шахово-шашковий турнір в залік 72-ї робітничої спартакіади. 

У турнірі взяли участь 70 працівників з 15 підрозділів комбінату та 

споріднених підприємств. З ініціативи профспілкового комітету ПРАТ 

«Запорізький залізорудний комбінат» 28 червня на стадіоні «Гірник» 

(Дніпрорудний) відбувся традиційний турнір з міні-футболу на Кубок шахти 

«Експлуатаційна», присвячений Дню Конституції. Організатором цього 

спортивного заходу,  виступив профспілковий комітет шахти. Щорічно, вже 

протягом дев’яти сезонів, любителі футболу, які працюють на різних 

дільницях шахти, змагаються за звання команди-чемпіона і головну нагороду 

http://pmguinfo.dp.ua/novosti-pmgu/4562-72-j-robitnicha-spartakiada-zaporizhstali-shakhovo-shashkovij-turnir
http://pmguinfo.dp.ua/novosti-pmgu/4562-72-j-robitnicha-spartakiada-zaporizhstali-shakhovo-shashkovij-turnir
http://pmguinfo.dp.ua/novosti-pmgu/4576-startuvala-xkh-robitnicha-spartakiada-metalurgiv-i-girnikiv-zaporizkoji-oblasti
http://pmguinfo.dp.ua/novosti-pmgu/4576-startuvala-xkh-robitnicha-spartakiada-metalurgiv-i-girnikiv-zaporizkoji-oblasti
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турніру – Кубок шахти «Експлуатаційна». У нинішньому сезоні на 

футбольному полі зустрілися 9 команд різних підрозділів шахти. 

За інформацією Миколаївської обласної ради профспілок  спартакіади, 

різноманітні спортивні турніри з метою залучення працівників-членів 

профспілок до участі у спортивно-масових заходів більшістю обласних 

галузевих організацій профспілок у цей період не проводились у зв’язку з 

обмежувальними заходами для запобігання поширенню коронавірусної 

інфекції. Водночас, у лютому п.р. Миколаївською обласною організацією 

профспілки працівників ЖКГ було проведено спортивний турнір з більярду, у 

червні п.р. Миколаївською обласною організацією профспілки працівників 

охорони здоров’я – відкрита першість ФОК «Медик» зі спортивного 

орієнтування та спортивного туризму.  

3.56.  До кінця 2019 року підготувати узгоджені пропозиції 

стосовно законопроекту щодо впровадження підприємствами, 

установами та організаціями гендерного аудиту та планів 

гендерної рівності з урахуванням досвіду ЄС і відповідного 

інструментарію щодо його забезпечення. 

Не виконано 

Мінсоцполітики було підготовлені попередні напрацювання щодо 

законопроєкту. У 2020 році проведено 3-х сторонню  узгоджувальну нараду 

Сторін Уряду, роботодавців, профспілок за участю міжнародних та 

громадських організацій та додаткові консультації представників профспілок 

та роботодавців. Однак Мінсоцполітики відмовилось від подальшого 

узгодження законодавчих пропозицій та обмежилось прийняттям методичних 

рекомендацій щодо проведення гендерних аудитів.  

Кабінет Міністрів України зобов’язується:  

3.57.  Провести консультації із сторонами соціального діалогу 

щодо:  

 

3.57.1.  Здешевлення вартості путівок до дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку; 

Виконується частково 

Профспілки звертають увагу, що значне щорічне зростання вартості 

путівок до дитячих оздоровчих закладів спричиняє неспроможність 

переважної більшості українських сімей оплатити зависоку для них вартість 

дитячої путівки, та позбавляє їхніх дітей можливості оздоровитись, тому 

Сторона профспілок наполягає на тому, що оздоровлення та відпочинок дітей 

потребують підтримки з боку держави. 

Держава не заохочує підприємства, які утримують на своєму балансі 

об’єкти соціальної сфери, в тому числі дитячі заклади оздоровлення та 

відпочинку, до їх збереження та розвитку. Роками залишаються невирішеними 
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й інші проблеми, які ускладнюють проведення профспілками дитячого 

оздоровлення. 

Федерація профспілок України надає пропозиції щодо вирішення на 

національному рівні питань, пов’язаних з оздоровчою кампанією.  

Зокрема, за наполяганням ФПУ Укрзалізниця зменшила у 2020 році 

оплату за бронювання квитків для груп дітей, що їдуть до місць оздоровлення 

та відпочинку і в зворотному напрямку. Але тне враховано профспілкову 

пропозицію щодо зменшення періоду на бронювання квитків для виїзду груп 

дітей. 

У серпні 2020 року ФПУ внесла від імені СПО об’єднань профспілок 

пропозиції до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми оздоровлення та 

відпочинку дітей на період до 2025 року». Запропоновано передбачити в 

Концепції такі інструменти державної підтримки та розвитку послуг з 

дитячого оздоровлення: 

– розробка та запровадження механізмів податкового, економічного 

стимулювання власників (засновників) дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку для збереження і розвитку існуючої мережі об’єктів дитячого 

оздоровлення та їх участі у реалізації державних та регіональних програм 

оздоровлення й відпочинку дітей та підлітків, надання податкових 

преференцій підприємствам усіх форм власності, які утримують на своєму 

балансі об’єкти соціальної сфери, в тому числі дитячі оздоровчі заклади; 

– запровадження механізмів підтримки дитячих закладів оздоровлення 

та відпочинку за рахунок бюджетних коштів, у тому числі шляхом часткового 

фінансування програм розвитку, розробки систем грантів за кошти державного 

та місцевого бюджетів, а також субсидування процентної ставки і надання 

державних гарантій за кредитами, залучення до реалізації проєктів з 

будівництва, реновації, реконструкції об’єктів дитячого оздоровлення та 

відпочинку. 

Профспілкові пропозиції в чергове в 2021 році були викладені на 

Всеукраїнській online нараді (27.05.2021) з дитячого оздоровлення, що 

організована Національною сервісною службою України. Акцентовано увагу 

обласних державних адміністрацій на тому що територіальні громади не 
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виділяють потрібних коштів на дитяче оздоровлення, внаслідок чого 

фінансування програм з дитячого оздоровлення значно скорочено. 

Зазначалося також, що дитячим оздоровчим закладам не надаються 

пільги зі сплати комунальних послуг, енергоносіїв, оренди землі. 

Минулорічна епідемія коронавірусної інфекції негативно позначилася 

на функціонуванні  дитячих оздоровчих закладів – не усі вони змогли вижити 

при відсутності фінансування чи підтримки місцевої влади. 
Профспілками підтримано проєкт Державної соціальної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року та надано відповідні 

пропозиції: 

- Державна програма має передбачати заходи з державної підтримки 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку усіх форм власності та 

підпорядкування шляхом законодавчого встановлення таким закладам 

податкових пільг і преференцій. Зокрема встановлення нульової ставки 

податку на землекористування, звільнення від сплати податку на житлові та 

нежитлові приміщення, місцевих податків і зборів, встановлення пільг з 

оплати комунальних послуг, а також надання безповоротної фінансової 

допомоги за рахунок бюджетних коштів для приведення дитячих оздоровчих 

закладів у відповідність до Правил пожежної безпеки. 

3.57.2.  Спеціальної процедури закупівель для дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку; 

Виконується частково 

Інф. в п. 3.57.1.  

3.57.3.  Вдосконалення механізму підтримки суб’єктів 

господарювання, які здійснюють оздоровлення дітей. 

Виконується частково 

Інф. в п. 3.57.1.  

3.58.  Врегулювати питання порядку користування студентами 

та учнями гуртожитками і використання житлової площі в них. 

Виконується частково 

Примірним положенням про користування гуртожитками, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 № 498 

визначено, що особливості користування гуртожитками, які використовуються 

для проживання здобувачів освіти у період навчання, перенавчання, 

підвищення кваліфікації у закладах освіти, визначаються МОН. 

СПО об’єднань профспілок було розглянуто та надано зауваження і 

пропозиції до проєкту наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту 

в закладах професійної (професійно-технічної) освіти», який надійшов на 
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погодження. В Положенні, затвердженому постановою КМУ від 17.04.2019 № 

331 ці зауваження не враховані. 

Проєкт типового положення про користування студентськими 

гуртожитками у закладах вищої освіти 06.12.2018 було розміщено на сайті 

МОН для громадського обговорення. На початку 2019 року Профспілкою 

працівників освіти і науки України організовано обговорення проєкту з 

головами профорганізацій студентів. Підготовлені пропозиції  направлено 

МОН. Міністерством ці пропозиції не були підтримані, а проєкт не 

направлено на погодження до СПО профспілок. 

Урядом підготовлено Концепцію державної програми відновлення та 

розбудови мережі гуртожитків для проживання студентів закладів вищої 

освіти на 2021–2025 роки. СПО профспілок в цілому підтримав Концепцію та 

надав для врахування свої зауваження. 

3.59.  Під час планування бюджетних запитів розпорядниками 

бюджетних коштів передбачати видатки на відрахування 

профспілковим комітетам підприємств, установ та організацій 

на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в 

розмірах, встановлених колективними договорами, але не менше 

ніж зазначено у статті 44 Закону України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності». 

Виконується частково 

В профспілкових пропозиціях до Державного бюджету України на 

2020 рік та 2021 роки, а також на 2022 рік, та до Бюджетної декларації України 

на 2022-2024 роки, які направлялися КМУ; Мінфіну; ЦОВВ; НТСЕР; СПО 

роботодавців України, запропоновано передбачати фінансування для 

перерахування коштів первинним профспілковим організаціям установ і 

організацій бюджетної сфери на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу 

роботу в розмірах, передбачених колективними договорами, але не менш як 

0,3 % фонду оплати праці. 

Відповідні положення включені до колективних договорів 

підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері впливу 

профспілок. 

За інформацією, яка надійшла від членських організацій ФПУ, кошти 

для фізкультурних та оздоровчих заходів в розмірі не менше 0,3% від фонду 

оплати праці отримують лише деякі з профорганізацій установ бюджетної 

сфери. В установах, що фінансуються з бюджету і не мають інших доходів, 

відрахування практично не проводяться. 

За інформацією Профспілки працівників атомної енергетики та 

промисловості України зазначений пункт не виконується. 

За інформацією Федерації профспілок Кіровоградської області 
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розпорядниками коштів у бюджетних запитах передбачаються вказані кошти, 

проте вони не фінансуються за відсутності коштів. 

Кабінет Міністрів України та Сторона роботодавців 

зобов’язуються: 

 

3.60.  Вживати заходів з метою удосконалення 

профорієнтаційної роботи серед молоді, підвищення їх 

мотивації до трудової діяльності за професіями і 

спеціальностями, затребуваними на ринку праці. 

Виконується 

   Відновлено роботу Ради з питань професійної орієнтації населення при 

КМУ за участю Сторін.  У червні 2019 року на засіданні Ради було підписано 

Меморандум про співробітництво між Міністерством молоді та спорту, 

Міністерством освіти і науки, Міністерством соціальної політики, Державною 

службою зайнятості, направлений на організацію спільних профорієнтаційних 

заходів для молоді, модернізація форм профорієнтаційної роботи, сприяння 

створенню центрів кар’єри на базі навчальних закладів. Однак останнє 

засідання Ради відбулось більш, як рік тому. 

  Для реалізації спільних дій щодо налагодження професійної орієнтації 

молоді Міністерством молоді та спорту України, Міністерством освіти і науки 

України, Міністерством економіки України та Державною служби зайнятості 

України підготовлено План заходів на період 2019–2022 рр. Скоординовані 

міжвідомчі заходи мають забезпечити для молодих громадян: користування 

доступними якісними послугами з професійної орієнтації та кар’єрного 

консультування (у т.ч. у закладах освіти – центрів кар’єри, молодіжних 

центрах, органах влади і місцевого самоврядування); механізми й інструменти 

для планування кар’єри з урахуванням потреб ринку праці (на основі 

середньострокових прогнозів). 

  Центром «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» 

(платформа Career Hub) у партнерстві з МОН та Мінімолодьспорту 

реалізовано шостий проєкт «Моя кар’єра в Україні», спрямований на 

допомогу підліткам у здійсненні свідомого вибору професії, створення 

платформи для передачі досвіду успішних людей молоді із загальною метою 

показати новому поколінню можливості самореалізації в Україні.  

  Державна служба зайнятості – її регіональні служби у  співпраці з ОВВ, 

роботодавцями та закладами освіти здійснюють профорієнтаційні заходи (з 

урахуванням потреб регіонального ринку праці)  серед учнів та студентів для 

свідомого вибору професії та планування власної  професійної кар’єри.  
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   Для цього ДСЗ забезпечено використання різних онлайн-сервісів на 

офіційному Інтернет-порталі: 

-   Платформа з профорієнтації та розвитку кар’єри – комплексне 

(самостійне) профорієнтаційне тестування для оцінки власних здібностей, 

інтересів, можливостей для усвідомленого вибору професії та оцінки власного 

потенціалу щодо подальшої кар’єри; 

-  Освітній портал  ДСЗ – дає можливість  розвивати власні навички, 

необхідні для вдалого працевлаштування, отримувати  нові компетенції та 

проходити  професійне навчання отримати актуальну інформацію щодо 

пошуку роботи та підбору персоналу; підготуватися до співбесіди з 

роботодавцем; обирати освітні курси та вебінари. 

-   Консультаційна мережа «Моя професія» – послуги з профорієнтації в 

онлайн форматі, без відвідування центру зайнятості для вибору або зміни 

професії; вибору майбутнього напряму навчання; оцінки власних здібностей 

та саморозвитку. 

  Для популяризації робітничих професій продовжено проведення 

органами виконавчої влади та закладами освіти конкурсів фахової 

майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, 

«Днів кар’єри», «Зустрічей з професією», «Днів відкритих дверей». 

  Для підвищення якості професійної підготовки робітничих кадрів 

Урядом підготовлено Стратегію розвитку освіти на період до 2023 року, яку 

підтримано СПО профспілок. 

  Указом Президента України «Про пріоритетні заходи щодо розвитку 

професійної (професійно-технічної) освіти» № 130/2021 від 30.03.2021  

утворено Раду з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти як 

консультативно-дорадчий орган при Президентові України та затверджено 

Положення про її діяльність. 

Реалізуються соціальні проєкти для сприяння молоді у визначенні 

майбутньої сфери діяльності – професійної, підприємницької. Так, Київський 

молодіжний центр у співпрацюючи з Київською міською адміністрацією, 

оганізовував  профорієнтаційний марафон для молоді, з метою сприяння у 

розумінні власних інтересів, здібностей та можливостей щодо майбутньої 

роботи; пріоритетів та  складання власних кар’єрних планів. Також Центр 

https://www.president.gov.ua/documents/1302021-38149
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реалізує проєкт «ПроПрофесії», молодіжну програму з профорієнтації «Ким я 

хочу стати?». 

Розділ ІV. 

Соціальний діалог 

Сторони домовилися:  

4.1.  Здійснювати соціальний діалог з питань формування та 

реалізації державної соціальної, економічної політики, 

регулювання трудових відносин у формах обміну інформацією, 

консультацій, колективних переговорів, узгоджувальних 

процедур. 

Виконується частково 

Сторони в основному дотримуються Порядку здійснення соціального 

діалогу.  

За період з червня 2019 року по червень 2021 року СПО об’єднань 

опрацьовано 2072 проекти актів законодавства в тому числі: законів 

України – 728, постанов Верховної Ради України – 18, Указів Президента – 19, 

постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України – 618, нормативно-

правових актів центральних органів виконавчої влади – 657, постанов 

правлінь Фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування 

– 27, постанов ПФУ - 5. 

Разом з тим, Кабінетом Міністрів України не завжди забезпечується 

проведення попереднього обговорення головними розробниками із сторонами 

соціального діалогу проектів законів та інших нормативно-правових актів 

(перелік додається). 

Членами СПО об’єднань профспілок прийнято участь у: 

➢ парламентських слуханнях на теми:  

- «Шляхи розв’язання проблем щодо погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати»; 

- «Ефективність системи надання житлових субсидій населенню»; 

- «Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського 

призначення»; 

- «Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні»; 

- «Проблеми формування заробітної плати у бюджетній сфері та на державних 

підприємствах»; 

➢ комітетських слуханнях: 

- «Соціальний захист людей похилого віку»; 

- «Соціальна політика на 2020-2024 роки»; 

- «Стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати»; 
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- «Сучасний стан українських профспілок. Потреба у перезавантаженні 

соціального/публічного діалогу»; 

- - «Проблеми реформування системи пенсійного забезпечення»; 

- «Реформа системи оплати праці на державній службі»; 

- «Чорнобильська катастрофа. Стан соціальної захищеності постраждалих осіб 

та актуальні завдання подолання наслідків»; 

- «Про стан виконання Стратегії подолання бідності». 

➢ «круглих столах»: 

- «Захист прав людей похилого віку»; 

- «Належне та ефективне державне регулювання трьох колон пенсійного 

забезпечення громадян України 2020»; 

- «Стан функціонування Пенсійного фонду в Україні»; 

- «Осучаснення законодавчого регулювання трудових відносин»; 

- «Соціальний захист молоді та інших вразливих категорій населення»; 

- «Обговорення ключових питань подальшої політики в сфері пенсійного 

забезпечення в Україні»; 

- «Гідні соціально-трудові стандарти – головний мотив праці в Україні і 

добробуту в сім’ї»; 

- «Охорона праці в контексті дотримання прав людини»; 

- «Україна в пастці бідності: як таке трапилось і як це змінити»; 

  «Новий ринок електроенергії: проблеми та шляхи їх вирішення»; 

 - «Заборгованість  із виплати заробітної плати в Україні»; 

- «Мінімальна заробітна плата в Україні»; 

- «Реалізація заходів щодо сприяння зайнятості населення, визначених Законом 

України «Про зайнятість населення»; 

- «Участь громадськості у процесах соціального діалогу». 

За інформацією: 

- Федерації профспілкових організацій Чернігівської області Угодою 

між Чернігівською обласною державною адміністрацією, Чернігівською 

обласною радою, спільним представницьким органом профспілок області та 

обласним об'єднанням організацій роботодавців передбачено рекомендувати 

керівникам підприємств залучати представників первинних профспілкових 

організацій до розробки планів соціально-економічного розвитку підприємств, 

https://www.youtube.com/watch?v=WRubZ0oY50M
https://www.youtube.com/watch?v=WRubZ0oY50M
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здійснювати узгоджені дії щодо розподілу прибутку, формування фонду 

заробітної плати та інших фондів матеріального стимулювання, відповідно до 

зобов’язань, передбачених колективним договором. 

- Федерації профспілок Вінницької області в рамках соціального 

діалогу профспілки області плідно співпрацюють з обласним об’єднанням 

організацій роботодавців, органами влади та місцевого самоврядування. 

Укладено територіальну, міську угоди, 9 обласних галузевих угод та 18 

міжгалузевих районних, 2021 колективний договір, дія яких поширюється на 

92% штатних працівників.  

- Профспілки працівників зв’язку України третій рік поспіль 

Міністерство інфраструктури України ухиляється від участі в колективних 

переговорах щодо укладення Галузевої угоди у сфері поштового зв’язку на 

новий термін. На думку Профспілки, Міністерство безпідставно гальмує 

переговорний процес. Незважаючи на вимогу Профспілки від 27.05.2021 до 

новопризначеного очільника Міністерства інфраструктури України Кубракова 

О.М. про зобов’язання соціального партнера щодо участі в колективних 

переговорах та  укладення Галузевої угоди у сфері поштового зв’язку на новий 

термін, станом на 01.07.2021 р. засідання робочої комісії сторін переговорного 

процесу не відбулось, вимога Профспілки Міністерством проігнорована. 

- Київської міської ради профспілок соціальний діалог здійснюється, 

проте соціальний діалог з міською владою носить суто формальний характер і 

є недієвим. З 2017 року не відбулося жодної зустрічі з мером м. Києва 

В.Кличком, що не дає змогу вирішити важливі соціально-економічні питання 

та проблеми столиці. Так, на сьогодні не врегульовані земельні відносини як з 

юридичними, так і фізичними особами, не затверджена Комплексна міська 

цільова програма забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, не вирішуються питання щодо можливості створення 

муніципального житлового фонду для забезпечення житлом працівників 

бюджетних організацій та комунальних підприємств міста, будівництва 

доступного житла, молодіжного кредитування для придбання житла тощо. 

Низка вищезазначених та інших проблемних питань  неодноразово 

порушувалися  профспілками м. Києва під час засідань, нарад, зустрічей з 

представниками Київської міської державної адміністрації, надсилалися 
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Голові Київської міськдержадміністрації В.Кличку. Проте, так і залишаються 

невирішеними. 

             - Миколаївської обласної ради профспілок за ініціативою 

облпрофради у грудні 2020 року розпочато колективні переговори з укладання 

Територіальної угоди з регулювання соціально-економічних питань на 2021-

2025 роки. Усіма сторонами соціального діалогу делеговано своїх 

представників до складу робочої комісії з ведення колективних переговорів та 

підготовки проекту Територіальної угоди. Стороною роботодавців було 

надано пропозиції та зауваження до підготовленого облпрофрадою проекту 

Територіальної угоди, які в цілому погоджено стороною профспілок. На 

сьогодні триває опрацювання проекту угоди стороною влади, після чого 

планується провести засідання робочої комісії за участю її членів від усіх 

сторін соціального діалогу для остаточного узгодження проекту 

Територіальної угоди. Водночас жодної пропозиції або зауваження щодо 

проекту угоди від сторони влади іншими сторонами колективних переговорів 

за 6 місяців з початку переговорів не отримано.  

4.2.  Під час розроблення проектів законодавчих та інших 

нормативно-правових актів (далі – проекти актів) здійснювати 

узгоджувальні процедури у порядку, визначеному в додатку 5 до 

Угоди, та не допускати їх порушення. 

Виконується частково   

За період з червня 2019 року по червень 2021 року до СПО на 

погодження надійшло 2072 проекти нормативно-правових актів, з яких 

погоджено – 1205, не погоджено – 867, до яких надано зауваження та 

пропозиції. 

Крім того: 

 -  в порушення пункту 3 Порядку здійснення узгоджувальних 

процедур під час розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-

правових актів, який визначає терміни опрацювання проектів згідно з 

вимогами Регламенту Кабінету Міністрів України, головні розробники масово 

зазначають терміни  їх розгляду 1-2 дні (98%) без будь-якого обґрунтування 

щодо причин та характеру терміновості розгляду, пріоритетності та строків 

виконання завдань, що є порушенням цих вимог; 

- мають місце випадки, коли не погоджуючи з профспілковою 

стороною, всупереч положенням Генеральної угоди, проекти нормативно-

правових актів подаються на розгляд Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України (перелік додається). 
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4.3.  Забезпечити проведення консультацій Сторін на всіх 

стадіях бюджетного процесу, формування макропоказників 

соціально-економічного розвитку України, підвищення 

ефективності роботи постійно діючої тристоронньої робочої 

групи для проведення консультацій з бюджетних питань. 

Виконується частково 

07.10.2019 в Мінекономрозвитку проведено дискусію з питань 

макроекономічного аналізу і прогнозування.  

12.09.2019 та 08.10.2019 проведені робочі наради в Міністерстві 

фінансів України щодо обговорення питань формування показників проекту 

Державного бюджету України на 2020 рік, а також 08.09.2020 – щодо 

обговорення проекту Державного бюджету України на 2021 рік. 

Консультації з профспілковою Стороною під час формування 

Бюджетної декларації на 2020-2022 роки та на 2022-2024 роки не проводились. 

Без консультацій з Профспілковою стороною: 

- Постановою від 29.03.2020 № 253 Уряд вніс зміни до постанови КМУ 

від 15.05.2019 р. № 555 «Про схвалення основних прогнозних 

макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020 рік», 

змінивши прогноз на 2020 рік; 

- 29.07.2020 на засіданні Уряду прийнято Постанову КМУ «Про 

схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-

2023 роки» (від 29.07.2020 р. № 671); 

- КМУ прийнято постанову від 31.05.2021 № 586 «Про схвалення 

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки». 

За інформацією Федерації профспілкових організацій Чернігівської 

області в області створені умови для діяльності організацій роботодавців та 

профспілкових організацій, залучення їх до участі у переговорному процесі з 

питань економічних та соціальних питань на місцевому рівні. 

4.4.  Здійснювати обмін інформацією про виявлені факти 

порушень конвенцій Міжнародної організації праці, інших 

міжнародних договорів, учасником яких є Україна, та 

законодавства України щодо забезпечення прав і гарантій 

діяльності профспілок, організацій роботодавців, їх об’єднань з 

метою вжиття заходів до їх усунення. 

Виконується 

Профспілкова сторона щорічно надає пропозиції до проектів Доповідей 

Уряду щодо виконання ратифікованих Конвенцій МОП. У випадку порушень 

прав і гарантій діяльності профспілок, їх об’єднань – інформація 

направляється МОП. 

            Моніторинг порушень прав профспілок в Україні, який постійно 

здійснює Федерація профспілок України (далі – ФПУ), свідчить про 

порушення норм конвенцій Міжнародної організації праці № 87 про свободу 

асоціації та захист права на організацію, № 98 про застосування принципів 

права на організацію і на ведення колективних переговорів, № 135 про захист 
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прав представників працівників на підприємстві та можливості, що їм 

надаються, статті 36 Конституції України, статей 12, 34, 40, 41, 42, 44, 45 та 

інших норм Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності». 

За даними 28 членських організацій ФПУ (14 територіальних 

профоб’єднань і 14 всеукраїнських галузевих профспілок)  протягом 2020 року 

виявлено 2619 порушень прав профспілок (проти 1287 – у 2019 році). Із них 6 - 

перешкоджання роботодавцями створенню працівниками своїх профспілкових 

організацій, заборона участі в профспілках шляхом тиску на працівників; 10 - 

втручання роботодавців у статутну діяльність профспілок; 18 - втручання у 

статутну діяльність профспілок, здійснення фінансового контролю з боку 

органів виконавчої влади, позбавлення належного на праві власності 

профспілкам майна, отримання звітів про роботу профспілок; 10 - порушення 

в частині гарантій для працівників підприємств, обраних до виборних 

профспілкових органів; 8 - порушення в частині права членів виборних 

органів профспілкових організацій, а також повноважних представників 

безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в 

установі, організації, де працюють члени профспілки; 8 - не створення умов 

для діяльності профспілкової організації; 8 - ігнорування роботодавцями 

переговорного процесу з укладення та внесення змін до колективних договорів 

на підприємствах та в організаціях; 17 -  не надання інформації профспілкам 

або їх об’єднанням з питань, що стосуються трудових та соціально-

економічних прав та законних інтересів своїх членів, а також інформації про 

результати господарської діяльності підприємств, установ, організацій; 37 - 

неперерахування роботодавцями утриманих із заробітної плати працівників 

членських профспілкових внесків на рахунок первинних організацій 

профспілок; 2497 випадків (проти 1192 - у 2019 році) - неперерахування 

коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, 

фізкультурну та оздоровчу роботу. 

З метою усунення виявлених порушень було надіслано 754 відповідних 

подань (письмових повідомлень), із них роботодавцям – 595, органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування – 159. 

Крім того, 21 звернення з питань захисту прав профспілок було 
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направлено для розгляду у судовому порядку. 

Питання додержання прав профспілок розглядалися на засіданнях 

виборних органів, у тому числі: 

- первинних профспілкових організацій       – 1379, 

- районних організацій профспілки              –   406, 

- міських організацій профспілки                 –   148, 

- обласних                                                        –   111, 

- центральних комітетів, рад профспілок     –     20.   

За результатами звернень профспілок усунуто 161 порушення (проти 94 

– у 2019 році), із них роботодавцями – 124 (проти 77), органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування – 28, за рішенням суду – 9 

(проти  2).  

У 2020 році спеціалістами правових служб членських організацій ФПУ 

надано 3104  роз’яснення з питань профспілкового законодавства (проти 1635 

– у 2019 році), із них у ЗМІ – 1660 (проти 554 відповідно),  у формі 

методичних матеріалів – 1444 (проти 1081) та проведено 2598 навчань з 

правових питань (проти 5070 – у 2019 році, що пояснюється карантинними 

обмеженнями). 

Крім того, факти порушень, які виявлені під час здійснення 

громадського контролю на 10 підприємствах, зокрема щодо існуючої 

заборгованості із заробітної плати, не перерахування членських 

профспілкових внесків та коштів на культурно-масову, фізкультурну і 

оздоровчу роботу; перешкоджання статутній діяльності профспілок; не 

забезпечення умов для діяльності профспілкової організації; вчинення 

роботодавцем тиску на членів профспілок щодо виходу з профспілки; 

незаконне позбавлення майна територіальних профоб’єднань; притягнення 

членів виборного органу до дисциплінарної відповідальності та звільнення з 

роботи без згоди виборного органу; ухилення роботодавця від участі у 

колективних переговорах щодо розробки колективного договору; не надання 

інформації на запит профорганів з питань умов праці тощо в установленому 

порядку внесені до Єдиного реєстру порушень прав профспілок.  

Про правозахисну роботу ФПУ та порушення профспілкових прав 02 

квітня 2021 року листами ФПУ за № 07/01-15/224 інформовано Держпраці,  
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Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів, Мінекономрозвитку, Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини, Координаційний центр з надання правової допомоги, а також  

Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному 

рівні, Комітет Верховної Ради України з питань правової політики, 

представників ФПУ у Верховній Раді України Рудика С.Я. та Івченка В.Є. 

(вих. № 07/01-15/227).  

4.5.  Здійснювати безоплатно обмін наявною у Сторін 

інформацією, документами і матеріалами, статистичними 

даними з питань цієї Угоди для виконання взятих на себе 

зобов’язань та контролю за реалізацією Угоди іншими 

сторонами. 

Виконується 

Протягом звітного періоду Стороною профспілок направлялись 

пропозиції до Кабінету Міністрів України, Мінекономіки, Мінсоцполітики, 

СПО роботодавців, центральним органам виконавчої влади щодо реалізації 

окремих пунктів Угоди, зокрема п.п. 2.2., 2.5., 2.14., 3.59., 4.1, 4..2, 4.3., 4.9., 

4.12. тощо (проведення зустрічей зі сторонами соціального діалогу, 

поновлення участі уповноважених представників профспілок в засіданнях 

Уряду, формування складу Урядових сторін в НТСЕР та по чинній Генугоді, 

проведення переговорів щодо внесення змін і доповнень до чинної Генугоди, 

підведення підсумків її виконання тощо). 

4.6.  Надавати методичну допомогу сторонам соціального 

діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного 

регулювання трудових і соціально-економічних відносин, 

укладення колективних угод і договорів та забезпечення їх 

виконання. 

Виконується 

В рамках СПО об’єднань профспілок випущено брошурку з текстом 

Генеральної угоди на 2019-2021 роки. Крім того, ФПУ видано брошуру 

«Генеральна угода на 2019 - 2021 роки та коментарі фахівців апарату 

Федерації профспілок України».  

З метою надання методичної допомоги первинним профорганізаціям 

фахівцями ФПУ в квітні 2021 року підготовлено та видано «Рекомендації 

щодо укладення колективних договорів – що треба знати первинній 

профорганізації?». 

Проводиться моніторинг щодо ведення колективних переговорів з 

імплементації норм ГУ на 2019-2021 роки.  

Крім того, надаються відповідні роз’яснення членам профспілкової 

сторони щодо норм законодавства, положень Генугоди, зокрема 

Миколаївською обласною радою профспілок розроблено та розповсюджено 

серед профспілкового активу області методичні рекомендації «Колективний 

договір: відповіді на запитання і актуальні завдання», «Про порядок розробки, 
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укладання та виконання колективних договорів», «Можливості встановлення у 

колективних договорах преференцій для членів профспілки», «Повідомна 

реєстрація колективних договорів у запитаннях і відповідях» (спільно з 

департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської 

ради). Крім того, у звітний період облпрофрадою для профактиву було 

проведено навчальний семінар з висвітленням тем: «Актуальні питання 

колективно-договірної роботи», «Повідомна реєстрація колективних 

договорів: порядок здійснення, практичні аспекти, типові зауваження». 

Вінницькою обласною організацією Профспілки працівників культури 

України було розроблено нову модель колдоговору для працівників театрів, 

концертних організацій, що дало змогу зберегти соціальні гарантії спілчанам. 

Крім того, обкомом розроблено макет колдоговору для первинних 

профспілкових організацій в новостворених територіальних громадах, що 

дозволяє чітко визначити зобов’язання та відповідальність сторін соціального 

діалогу в умовах впровадження реформи децентралізації. 

Федерацією профспілок Кіровоградської області постійно надається 

методична та практична допомога первинним профспілковим організаціям з 

питань індивідуального формування колективних договорів, враховуючи 

специфіку їхньої роботи, змін в законодавстві, норм положень Генеральної, 

галузевих, територіальної угод, що дозволяє своєчасно вносити зміни і 

доповнення до колективних договорів. Завдяки спільним діям сторін 

соціального діалогу в області укладено та зареєстровано 1,9 тис. колективних 

договорів, якими охоплено близько 138,8 тис. осіб, що становить 84,9% до 

облікової чисельності штатних працівників.  

Закарпатською обласною радою профспілок проведено 132 навчальні 

семінари та інші форми навчання. Навчанням охоплено 4,2 тис. профспілкових 

активістів. Переважна тематика навчань – з питань трудового законодавства та 

ведення соціального діалогу. 

Проведено 15 круглих столів. Їх теми: «Пенсійна реформа: реалії і  

перспективи» (спільно з головним управлінням Пенсійного фонду в 

Закарпатській області), «Охорона праці: соціальний захист працюючих» (з 

головним управлінням Держпраці в Закарпатській області) та інші. Для 

профспілкової молоді проведено 5 круглих столів. 
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Протягом 2020-2021 навчального року фахівцями облпрофради 

підготовлено 3 методичних матеріали для профспілкового активу, й зокрема: 

«Державні соціальні гарантії у 2021 році», «Стан колективно - договірного 

регулювання трудових відносин у 2020 році» накладом по 200 примірників 

кожний, «Закарпатська обласна рада профспілок: реалії і перспективи (2016-

2020 роки)» накладом 100 примірників. 

            В обласній раді профспілок працює постійна телефонна «гаряча лінія» з 

питань колдоговірної, організаційної  і інформаційної роботи, правових 

питань, охорони праці, пенсійного забезпечення. 

4.7.  Внести законодавчі пропозиції щодо стимулювання 

суб’єктів соціально-трудових відносин до участі у колективно-

договірному регулюванні, зокрема шляхом запровадження 

інституту поширення угод. 

Виконується 

В робочому порядку фахівцями сторін соціального діалогу 

опрацьовувався проект Закону України «Про колективні угоди та договори». 

Наразі очікується його надходження до СПО об’єднань профспілок на 

погодження. 

Відповідно до рішення Президії НТСЕР від 27.11.2020 в рамках 

Національної ради створено тристоронню робочу групу з напрацювання 

законодавчих ініціатив, зокрема щодо удосконалення законодавства у сфері 

соціального діалогу та колективно-договірного регулювання. 

        Крім того, в рамках реалізації: 

        - Програми гідної праці МОП для України на період 2020-2024 р.р. 

передбачено підвищення ефективності соціального діалогу, ведення 

колективних переговорів, в тому числі і шляхом підготовки законодавчих 

ініціатив; 

- проекту МОП «Інклюзивний ринок праці для створення робочих 

місць в Україні» передбачено надання експертної підтримки під час 

узгодження законопроекту «Про колективні угоди та договори» на всіх етапах 

його розгляду.  

4.8.  Здійснювати систематичне висвітлення у засобах масової 

інформації або на офіційних веб-сайтах домовленостей, 

досягнутих під час проведення консультацій і переговорів 

сторін соціального діалогу, та оприлюднення інформації про 

стан виконання взятих на себе зобов’язань. 

Виконується 

На офіційних веб-сайтах профоб’єднань - суб’єктів СПО об’єднань 

профспілок, профспілкових виданнях систематично проводиться висвітлення 

діяльності СПО з даних питань. Крім того, виступи представників СПО 

об’єднань профспілок з питань розвитку соціального діалогу висвітлювались 

на брифінгах, прес-конференціях, а також на українських телевізійних 
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каналах. 

Така робота систематично та активно проводиться і членськими 

організаціями ФПУ. Зокрема,  Київська міська рада профспілок інформацію 

розміщує на офіційному веб-сайті,  публікує в профспілковій газеті «Київські 

профспілки».  

За інформацією Профспілки залізничників і транспортних 

будівельників України у газеті «Вісник профспілки залізничників і 

транспортних будівельників України» регулярно публікується інформація про 

досягнуті сторонами соціального діалогу домовленості, виконання Сторонами 

зобов’язань за Галузевою угодою (та підведення підсумків кожні пів року), 

висвітлюються результати перевірок, що здійснюються правовими і 

технічними інспекторами праці Ради профспілки в структурних підрозділах 

«Укрзалізниці», а також публікуються тематичні матеріали за підсумками 

півріччя. 

Налагоджено інформаційну роботу, зокрема Профспілкою працівників 

атомної енергетики та промисловості України, Федерацією профспілок 

Одеської області тощо. 

4.9.  Сприяти підвищенню ролі та ефективності Національної 

тристоронньої соціально-економічної ради, територіальних 

тристоронніх соціально-економічних рад, створенню галузевих 

(міжгалузевих) тристоронніх або двосторонніх соціально-

економічних рад. 

Виконується частково 

З квітня 2018 року НТСЕР не працює (останнє засідання відбулося 5 

квітня 2018 року), тому її діяльність потребує невідкладного відновлення. Про 

це наголошувалося у спільному зверненні Співголів Сторін профспілок і 

роботодавців до Прем’єр-міністра України та піднімалось профспілковою 

стороною під час зустрічей з Міністрами економічного розвитку та соціальної 

політики в травні 2020 року, з Прем’єр-міністром України в червні 2020 року 

та Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економіки України 

Любченком О.М. у липні 2021 року.  

   У листопаді 2020 року та у липні 2021 року відбулися засідання 

Президії НТСЕР, за рішенням яких направлено подання Президентові України 

про призначення на посаду Голови Національної ради кандидатури Кінаха 

Анатолія Кириловича, Співголови Національної ради від сторони 

роботодавців, а також проведення засідання Національної ради у місячний 

термін після підписання Указу Президента України. 22.08.2021 Указом 

Президента України № 387/2021 Кінаха А.К. призначено Головою НТСЕР. 
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 Щодо діяльності територіальних тристоронніх соціально-економічних 

рад, зокрема за інформацією: 

- Федерації профспілок Одеської області протягом І півріччя 2021 

року проведено одне засідання територіальної тристоронньої соціально-

економічної ради та засідання утворених ТТСЕР міжсекторальних робочих 

груп: з економічної  політики, з аграрної політики, з транспортно-

комунікаційної інфраструктури; з соціальної політики; з туризму і курортів, 

під час яких відпрацьовувались найгостріші питання регіону; 

- незважаючи на ініціативу Миколаївської обласної ради профспілок 

щодо налагодження співпраці та активізації роботи Миколаївської обласної 

тристоронньої соціально-економічної ради та проведення найближчим часом 

засідання тристоронньої ради з розглядом питання про вжиття заходів щодо 

запобігання масового вивільнення працівників та ймовірного зростання 

безробіття у зв’язку з ліквідацію комунальних закладів культури, освіти, 

центрів соціального обслуговування (лист облпрофради від 25.01.2021 № 

01/01-11/23 до голови Миколаївської облдержадміністрації), на жаль, 

протягом звітного періоду жодного засідання Миколаївської обласної 

тристоронньої соціально-економічної ради не проведено, план роботи ради на 

2021 рік не затверджено; 

- Тернопільської обласної ради профспілок протягом звітного періоду 

не проведено  жодного засідання обласної ТТСЕР. 

4.10.  Вносити узгоджені пропозиції щодо удосконалення 

законодавства з питань соціального діалогу, колективно-

договірного регулювання, вирішення колективних трудових 

спорів з урахуванням кращих європейських практик. 

Виконується 

        В рамках реалізації: 

        - Програми гідної праці МОП для України на період 2020-2024 р.р. 

передбачено підвищення ефективності соціального діалогу, ведення 

колективних переговорів, в тому числі і шляхом підготовки законодавчих 

ініціатив; 

       - проекту МОП «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць 

в Україні» передбачено надання експертної підтримки під час узгодження 

законопроекту «Про колективні угоди та договори» на всіх етапах його 

розгляду. 

      Відповідно до рішення Президії НТСЕР від 27.11.2020 в рамках 

Національної ради створено тристоронню робочу групу з напрацювання 
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законодавчих ініціатив, зокрема щодо удосконалення законодавства у сфері 

соціального діалогу та колективно-договірного регулювання. 

4.11.  З метою сприяння підвищенню ефективності проведення 

соціального діалогу на всіх його рівнях, застосуванню кращих 

прикладів з європейської практики проводити спільні заходи з 

відповідної тематики.  

Виконується 

В рамках проекту МОП «Інклюзивний ринок праці для створення 

робочих місць в Україні» проведено, зокрема: 

- 24-25.06.2019 – засідання робочої групи з питань соціального діалогу 

«Шляхи модернізації системи соціального діалогу в Україні в умовах викликів 

децентралізації»; 

- 02-04.07.2019 навчально-координаційний семінар «Удосконалення 

прогнозування та узгодження попиту і пропозицій кваліфікованої робочої 

сили в Україні»;  

- 16.12.2019 - «круглий стіл» на тему: «Обговорення проекту «Зеленої 

книги з модернізації соціального діалогу в Україні «На шляху до ефективного, 

впливового та інклюзивного соціального діалогу в Україні»; 

- 16-17.07.2020 – вебінар на тему: «Колективні переговори та трудові 

відносини»; 

- 29.07.2020 За сприяння  ACTRAV проведено вебінар на тему: «Як 

застосовувати ефективно матеріали та інструменти  МОП під час кризи 

COVID-19 і в період виходу з нього. Використання соціального діалогу для 

пошуку рішень»; 

- лютий 2021 року – серія міжнародних семінарів з переговорних 

навичок для проведення колективних переговорів (за сприяння МОП МТЦ 

Турин) тощо. 

Кабінет Міністрів України зобов’язується:  

4.12.  Надавати можливість уповноваженим представникам 

профспілкової Сторони та Сторони роботодавців представляти 

свою позицію на засіданнях Кабінету Міністрів України та 

Урядових комітетів. 

Виконується частково 

Незважаючи на неодноразові звернення до Прем’єр-міністра України 

щодо участі у засіданнях Уряду та Урядових комітетів (лист від 02.10.2019 

№ 01-12/374-СПО) та Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту 

прав ветеранів стосовно сприяння у вирішенні цього питання (лист від 

02.10.2019 № 01-12/397-СПО) участь уповноважених представників СПО 

об’єднань профспілок у засіданнях Кабінету Міністрів України відновлено 

лише з 6 листопада 2019 року.  

4.13.  Забезпечити у разі звернення репрезентативних Виконується 
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всеукраїнських профспілок та їх об’єднань і/або 

репрезентативних об’єднань організацій роботодавців, 

утворення галузевих (міжгалузевих) тристоронніх або 

двосторонніх соціально-економічних рад.  

Інформації від членів СПО об’єднань профспілок щодо таких звернень 

звітному періоді не надходило. 

Заключні положення 

Сторони домовилися:  

1.  Забезпечити у межах своїх повноважень реалізацію Угоди 

відповідно до заходів щодо виконання її положень. 

Виконується 

2.  Забезпечити затвердження кожною Стороною заходів щодо 

реалізації положень Угоди. 

Виконано 
План заходів профспілкової сторони затверджено на засіданні СПО 

об'єднань профспілок 15.07.2019 за № 7-1, направлено іншим сторонам листом 

від 18.07.2019 № 01-12/140-спо. 

          За інформацією Закарпатської обласної ради профспілок 

розпорядженням Закарпатської облдержадміністрації від 12.12.2019 р. № 712 

затверджено План заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про 

регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної 

політики і трудових відносин у Закарпатській області на 2019 – 2021 роки. 

Облпрофрадою регулярно надається інформація про хід виконання Угоди 

профспілковою стороною. 

3.  У місячний строк після підписання Угоди спільно розробити 

критерії оцінки виконання її положень. 

Виконано 

Критерії оцінки виконання положень Генеральної угоди на 2019-2021 

роки схвалені керівниками сторін Спільної робочої комісії 13.06.2019. 
4.  Здійснювати в рамках своїх повноважень контроль за 

виконанням Угоди згідно з Регламентом здійснення контролю за 

виконанням Генеральної угоди (додаток 6 до Угоди). 

Виконується 

Лист СПО об’єднань профспілок від 28.02.2020 № 01-12/219-спо про 

оцінку стану виконання положень Генеральної угоди на 2019-2021 роки 

станом на 1 січня 2020 року. 

Лист СПО об’єднань профспілок від 26.08.2020 № 01-12/783-спо про 

оцінку стану виконання положень Генеральної угоди на 2019-2021 роки 

станом на 1 липня 2020 року. 

За інформацією Запорізької обласної ради профспілок профспілкові 

організації в межах своїх повноважень  здійснюють контроль за виконанням 

Угоди згідно з Регламентом здійснення контролю за виконанням Генеральної 

угоди. 
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5.  У разі необхідності надавати спільні роз’яснення щодо 

застосування окремих положень Угоди. 

Виконується 

Протягом звітного періоду звернень про надання спільних роз’яснень 

щодо застосування окремих положень Угоди не надходило. 

За інформацією Запорізької обласної ради профспілок у разі 

виникнення питань щодо застосування окремих положень Угоди, фахівцями 

профспілок надається роз’яснення. До відома членських організацій 

направлені коментарі фахівців апарату ФПУ до Генеральної угоди. 

6.  Рекомендувати сторонам соціального діалогу на галузевому і 

територіальному рівнях протягом трьох місяців після 

підписання Угоди привести у відповідність з її положеннями 

галузеві (міжгалузеві), територіальні угоди. 

Виконано частково 

Рішення СПО об’єднань профспілок від 28.05.2019 № 6-5 «Про заходи 

профспілкової Сторони щодо виконання Генеральної угоди на 2019-2021 

роки».  

           За інформацією Закарпатської обласної ради профспілок при 

укладанні колективних договорів та угод сторонам соціального діалогу 

рекомендовано включати питання вирішення трудових спорів у позасудовому 

порядку. З цією метою облпрофрадою в рамках Угоди про співпрацю з 

відділення НСПП у Закарпатській області вживаються всіх можливих заходів 

для проведення моніторингу підприємств, де можлива соціальна напруга, в 

особливості щодо своєчасності виплати заробітної плати. Спільно з 

адміністрацією проводяться узгоджувальні та примирні процедури. 

         За інформацією Київської міськпрофради до цього часу не укладено 

нову Територіальну угоду на 2021-2023 роки. Робота над підготовкою проєкту 

нової Територіальної угоди тривала понад 2 роки. Але, соціальний діалог з 

цього питання продовжується.   

         Питання щодо стану укладення Територіальної угоди на 2021-2023 роки 

в черговий раз розглядалося 29.07.2021 на засіданні Київської міської 

тристоронньої соціально-економічної ради.  

           За результатами обговорення було вирішено, що в термін до 15.09.2021 

Сторона роботодавців – Спільний представницький орган сторони 

роботодавців на територіальному рівні в м. Києві опрацює підготовлений 

двома сторонами (профспілками і міською владою) проєкт Територіальної 

угоди на 2021-2023 роки, і надасть свої пропозиції і зауваження (оскільки на 

сьогодні Сторона роботодавців відмовляється підписувати нову 

Територіальну угоду, мотивуючи відсутністю ефективного соціального 
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діалогу зі сторони міської влади).    

            За інформацією Миколаївської обласної ради профспілок переважна 

більшість положень, рекомендованих Генеральною угодою до включення до 

галузевих (міжгалузевих), територіальних угод і колективних договорів, 

містяться у чинній Територіальній угоді з регулювання соціально-економічних 

питань. Проект Територіальної угоди на новий період розроблено з 

урахуванням Генеральної угоди. 

7.  Рекомендувати включати до галузевих (міжгалузевих), 

територіальних угод і колективних договорів питання щодо 

врегулювання та вирішення трудових спорів (конфліктів) у 

позасудовому порядку. 

Виконується  

ФПУ направлено керівникам її членських організацій лист № 03/01-

24/639 від 01.08.2019 про приведення положень галузевих (міжгалузевих), 

територіальних угод у відповідність з Генеральною угодою на 2019-2021 роки. 

Під час навчання профспілкового активу наголошується про 

необхідність використання можливостей комісій по трудових спорах та 

медіації для вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів, а 

також включення відповідних умов до колективних договорів і угод. 

В програмі підготовки (підвищенні кваліфікації) інспекторів праці 

профспілок включені питання медіації як способу ведення переговорів  щодо 
вирішення трудових спорів у позасудовому порядкую. 

За інформацією Закарпатської обласної ради профспілок при 

укладанні колективних договорів та угод сторонам соціального діалогу 

рекомендовано включати питання вирішення трудових спорів у позасудовому 

порядку. З цією метою облпрофрадою в рамках Угоди про співпрацю з 

відділення НСПП у Закарпатській області вживаються всіх можливих заходів 

для проведення моніторингу підприємств, де можлива соціальна напруга, в 

особливості щодо своєчасності виплати заробітної плати. Спільно з 

адміністрацією проводяться узгоджувальні та примирні процедури. 

За інформацією Миколаївської обласної ради профспілок 

рекомендаціями облпрофради «Про порядок розробки, укладання та 

виконання колективних договорів» передбачене положення щодо 

домовленості сторін вживати заходів щодо запобігання виникненню 

індивідуальних та колективних трудових спорів (конфліктів), прагнення 

вирішення усіх розбіжностей шляхом переговорів і консультацій, 

узгоджувальних процедур. У більшості переглянутих колективних договорів 



 

241 

 

міститься відповідне положення. 

8.  Приєднання нових суб’єктів до Сторони роботодавців та 

профспілкової Сторони цієї Угоди здійснюється у порядку, 

визначеному кожною Стороною самостійно, з подальшим 

інформуванням інших Сторін. 

Виконується 

У звітному періоді таких звернень до профспілкової Сторони не 

надходило.   

9.  Вносити зміни та доповнення до Угоди за взаємною згодою 

Сторін після проведення колективних переговорів. 

Виконується 

 

10.  Опублікувати Угоду в газеті «Урядовий кур’єр», інших 

засобах масової інформації та розмістити на офіційних веб-

сайтах суб’єктів Сторін. 

Виконано 

Угода опублікована 13 липня 2019 року в газеті «Урядовий кур’єр» (№ 

132), розміщена на веб-сайтах сторін Угоди. 

Текст Генеральної угоди опубліковано на сайті Миколаївської 

облпрофради. 

 

 

 


