ПРОФСПІЛКА
ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
49027, м.Дніпро, вул.І.Акінфієва, 30
п/р 26001000029430, АТ "Укрексімбанк"
МФО 322313, код ЄДРПОУ 02674671, м.Дніпро
тел. (056) 372-59-16
E-mail: profmet@at.com.ua
Web: http://pmguinfo.dp.ua
20.10.17 №
на №

04/362

Голові СПО
об’єднань профспілок
Осовому Г.В.

від

Шановний Григорію Васильовичу!
Кабінетом Міністрів України затверджена постанова №479 від 04.07.2017 р. «Про
внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в
яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461», яка набирає чинності з 1 січня
2018 р., стосовно відновлення права окремим категоріям працівників на пенсію за віком
на пільгових умовах.
Проте, у членських організацій ПМГУ та адміністрацій галузевих підприємств
виникає ряд питань щодо порядку її застосування на практиці.
Під час проведення консультацій та переговорів представників профспілок з
керівництвом та фахівцями Міністерства соціальної політики України по опрацюванню
даної Постанови, була досягнута домовленість стосовно підготовки офіційного
роз’яснення щодо тлумачення окремих положень Постанови та їх практичного
застосування при проведенні атестації робочих місць та призначення пільгових пенсій
за роботу в тяжких і шкідливих умовах праці.
Однак, до цього часу Міністерством соціальної політики України не
підготовлено офіційного роз’яснення щодо переліку професій та посад, які
підпадають під визначення - «Працівники, зайняті ремонтом устаткування в
умовах діючого виробництва».
Відсутній механізм застосування положень цієї постанови стосовно
працівників, які були виключені зі списків №1 і №2 постановою КМУ №461 від
24.06.2016р. та поновлені у правах постановою КМУ №479 від 04.07.2017 р.
Вже сьогодні є непоодинокі випадки, коли адміністрацією підприємств професії
«ремонтників», таких як слюсар з ремонту обладнання, електрогазозварник,
електрослюсар та інші не включаються в наказ по підприємству на проведення
атестації робочих місць за умовами праці.
Відсутність відповідного роз’яснення призведе до проблем з проведення атестації
робочих місць за умовами праці і призначенням пільгових пенсій для вище зазначених
категорій працівників.
Виходячи з актуальності даного питання, просимо невідкладно ініціювати
підготовку Міністерством соціальної політики України даного роз’яснення.
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