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["Керівникам 
профспілок, 
профоб’єднань

Про виконання Плану подальших 
солідарних дій ФПУ та її членських 
організацій в умовах підвищення ціни 
на газ і тарифів на послуги ЖКГ

Шановні колеги!

Інформуємо Вас щодо виконання постанови Президії' ФПУ від 19.07.2016 
№ її—3—1 «Про хід виконання постанови Ради ФПУ від 23.06.2016 № Р-2 -4 «Про 
позицію і дії ФПУ, її членських організацій на захист прав та 
умовах шокового підвищення ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги».

На виконання зазначеної постанови Президії ФПУ розроблено Операційний план 
подальших солідарних дій ФПУ та її членських організацій в у 
на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги, який був надісланий Всеукраїнським 
профспілкам і територіальним профоб'єднанням листом від 04.08.2016 № 02\01-22\81 

Згідно зазначеного листа ФПУ, за станом на 15 серп 
інформацію стосовно ходу виконання Операційного плану.

Пункт 1 Про утворення та організацію роботи спільних робочих груп
Про створення робочої групи з шприцювання законодавчих пропозицій щодо 

реф орм ування сист ем и оплат и праці
25 липня ц.р. Федерація профспілок України надіслала Мінсфцпалі'гики пропозиції про 

включення представників ФПУ до складу робочої групи.
03 серпня 2016 року відбулося засідання робочої групи з 

профспілкової позиції щодо законопроекту Міїтсоцполітики стосовно м 
праці та обговорення альтернативних законодавчих ініціатив.

Про створення спіш нії робочої групи з опрацювання пропозицій проеіюпіюк щодо 
цінової і тарифної політики у  сферах Ж КГ та пом ’якшення її впливу

21 липня 2016 року СІЮ об'єднань профспілок надіслав Мінекономрозвитку 
пропозиції про включення до складу Робочої трупи представників СІК) об'єднань 
профспілок і незалежних експертів.

За інформацією Мінекономрозвитку, Міністерством підт 
про створення зазначеної робочої групи та станом на 15.08.20 
підпис.

Довідково: 05 серпня ц.р. ФПУ надіслано звернення де 
переглянути тарифи на опалення і гаряче водопостачання для потреб населення і 
скасувати дію постанови НКРЕКП від 09.06.2016 № 1101 (відповідно до якої з 1 липня 
ц.р. встановлені нові тарифи на вказані послуги). З т 
ознайомитися на сайті ФГ1У.

ня 2916 року надаємо

підготовки консолідоваї тої 
іінімальних розмірів оплати

отовлено проект наказу 
6 передано Міністру па

НКРЕКП з проханням

екстом листа можна



Пункт 2 Про проект постанови КМУ «Про затвердження наборів продуктів 
харчування, непродовольчих товарів та послуг для основних соціальних і 
демографічних груп населення»

03 серпня 2016 року Федерацією профспілок України в 
Кабінету Міністрів України з проханням пришвидшити прий

адіслано звернення до 
нятгя постанови КМУ

з метою формування 
муму.

зазначений проект постанови КМУ 
центральними органам

«Про затвердження наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг 
для основних соціальних і демографічних груп населення» 
проекту Держбюджету-2017 на основі нового прожиткового міні

У зв’язку із зміною складу Уряду 
Мінекономрозвитку надсилало на пєрепогодження відповідним 
виконавчої влади та соціальним партнерам.

За інформацією Мінекономрозвитку, вказаний проекі постанови Кабінету 
Міністрів України 1 5 серпня 2016 року надіслано до Кабінету Міністрів України,

Пункт 3 Про розширене засідання НТСЕР
05 серпня 2016 року профспілкова Сторона НТСЕР надіслала звернення до 

Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічгої ради з пропозицією 
12-14 вересня ц.р. провести розширене засідання НТСЕР за участі Прем’єр-міністра 
України, територіальних соціально-економічних рад із запрошенням власників 
великого і середнього бізнесу для розгляду питань соціально-екзномічного розвитку на 
2017-2018 роки, стабілізації роботи трудових колективів в умовах реформ, соціального 
захисту працюючих.

Пункт 5 Про підтримку законопроектів №№ 4900, 49(10-1
22 липня 2016 року Федерація профспілок України надіслала лист членським 

організаціям ФПУ щодо підтримки законопроектів №№ 4900 та 4900-1. За 
результатами отриманих відповідей, СПО об'єднань п|юфспілок надіслано 
парламентським фракціям і профільним Комітетам Верховної Ради України листи 
щодо підтримки законопроектів №№ 4900, 4900-1.

Водночас, деякі членські організації ФПУ звернулися до Комітету Верховної 
Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення та 
народних депутатів від регіонів з проханням підтримати вказані законопроекти.

Зокрема, відправний листи до Верховної Ради України па Комітету Верховної 
Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 
щодо підтримки законопроектів: Дніпропетровське обласне об'єднання профспілок. 
Федерація профспілок Житомирської області, Миколаївська обласна Рада профспілок. 
Об 'єднання профспілок Харківської області.

Направлені відповідні звернення народним депутатам від регіонів: 
Дніпропетровське обласне об’єднання профспілок, Федерація профспілок 
Кіровоградської області, Миколаївська обласна Рада профспілок, Об 'єднання 
профспілок Харківської області.

Пункт 6 Про посилення соціально-економічного захисту громадян
01 серпня 2016 року Федерація профспілок України звернулася до членських 

організацій ФПУ з проханням до 8 серпня 2016 року поінформувати Федерацію 
профспілок України про проведену роботу із зазначеного питання та про прийняті 
рішення місцевими органами виконавчої влади та органами мі 
щодо посилення соціально-економічного захисту громадян в 
тарифів.

Узагальнивши отриману інформацію, ФПУ 10 серп 
Асоціації міст України з проханням вжити всіх можливих заходів задля посилення 
соціально-економічного захисту громадян в умовах зростання цін і тарифів

Довідково: За результатами моніторингу та узагальненої інформації членських 
організацій ФПУ, питання накладення мораторію на підвищення тарифів на послуги 
житлово-комунального господарства (станом на 12.08.2016):

- підписано - 10 міськими радами (Київською, Тернопільською, Житомирською, 
Дніпровською, Львівською, Куп ’янською, Роменською,

цевого самоврядування 
умовах зростання цін і

ня ц.р. звернулася до

Ким 'янеиь-Подільською,



Переяслав-Хмельницькою, Сєвєродонецькою), 2 обласними радами (Полтавською, 
Закарпатською) та 2 районними радами (Кременчуцькою, Бердичівською);

- планується розгляд на найближчих сесіях - 4 міськими радами (Рівненською, 
Миколаївською, Запорізькою, Олександрійською);

- підготовлено звернення до керівництва Уряду про встановлення мораторію 
б міськими радами (Черкаською, Скадовською, Моршинською, Дрогобицькою, 
Кіровоградською, Криворізькою) та 2 обласними радами (Чернівецькою, 
Дніпропетровською);

- триває збір підписів проти підвищення тарифів на Вінниччині, Чернігівщині у 
м. Хмельницькому, м. Івано-Франківськ;

- розглядали питання, але не проголосували за нього, у Луцькій, Одеській міських
радах.

Пункт 7 Про підготовку позову до адміністративного суду стосовно 
оскарження рішення Кабінету Міністрів України щодо підвищення ціни на 
природний газ для населення

ФГІУ підготовлено проект адміністративного позову про визнання незаконною 
постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року 
Окружного адмінсуду м. Києва про приєднання до справи ГО « 
аналогічними позовними вимогами.

Пункт 8 Про ініціювання територіальними профоб’єднаннями скликання 
тристоронніх соціально-економічних рад

Територіальним профоб’єднанням направлено лист з проханням ініціювати 
скликання тристоронніх соціально-економічних рад з порядком денним щодо 
обгрунтованості встановлення ціни на газ, тарифів на гарячу воду й опалення, а також 
розробки й впровадження альтернативних механізмів соціального захисту населення та 
інформування Ф11У про результати проведеної роботи (електро тою поштою).

№315 та клопотання до 
Тарифна мобілізація» з

Пункт 9 Про завершення переговорів з Міиекономрозвитку
регулювання
міжгалузевої

алузеву тристоронню 
ку і торгівлі України, 
на національному рівні

оботах з важкими й

06.2016 №461
Направлені Методичні

Управлінням соціального діалогу та колективно-договірного 
апарату Ф11У надається практична допомога у питанні утворення 
соціально-економічної ради.

Зокрема, розроблено проект Положення про міжі 
соціально-економічну раду Міністерства економічного розвит 
який направлено до Міністерства та СПО сторони роботодавців 
для розгляду та проведення найближчим часом спільної наради сторін для йото 
обговорення.

Пункт 11 Про захист права осіб, зайнятих на р 
шкідливими умовами праці

До гі.11,1 Про внесення змін до Постанови КМУ від 24.
20.07.2016 членським організаціям ФПУ були 

рекомендації щодо підготовки обгрунтовуючих матеріал в для захисту прав 
працюючих по галузевих позиціях для розгляду за списками 1 і 2, а також форма 
зведеної інформації.

Крім того, з метою прискорення підготовки членськими організаціями 
обтрушувань, була надіслана додаткова інформація та порівняльна таблиця із 
зазначенням вилучень видів робіт, професій та посад.

До п.11.2 Про внесення змін до Списків №№1,2
На сьогоднішній день членськими організаціями продовжується робота щодо 

збору і узагальнення необхідних обгрунтувань по кожній талузі та професії, яка 
вилучена із списків (результатів атестації робочих місць за умовами праці (карга умов 
праці): оцінка підтвердження наявності дії шкідливих і небезгечних умов і характеру 
праці, зайнятість робітників у цих умовах (повна або тимчасова, % тривалості дії 
шкідливих факторів за зміну) тощо).

Враховуючи, значний обсяг матеріалів і інформації, яку необхідно зібрати і 
узагальнити, наразі формується план-графік поетапних засідань робочих груп за



участю представників 
1 Операційного плану

участю представників галузевих ЦК разом з відповідними представниками підприємств 
(ЦІЮ), з метою приведення фактичних підтверджуючих матеріалів для предметного 
розгляду, обговорення та внесення змін до зазначеної постанови

8 серпня 2016 р відбулася консультаційна зустріч за 
окремих всеукраїнських профспілок з питання виконання п.1 
щодо обгрунтованого захисту прав осіб, зайнятих на важких робЬтах.

За підсумками зустрічей прийнято рішення відстоювати свої позиції в судовому 
порядку та рекомендовано ФПУ підготувати:

- судовий позов до Кабінету Міністрів України щодо незаконного прийняття 
Урядом зазначеної постанови та її відміни;

- зразок відповідного судового позову від рядових членів профспілки що 
працюють в шкідливих і важких умовах праці, професії яких вилучено із Списку №1 чи 
№ 2 :

- звернення до Міжнародної організації Праці у зв'язку з прийняттям Урядом 
постанови, яка порушує права працівників.

До п.11.3 Про проведення узгоджувальних нарад
18.07.2016 СІЮ об'єднань профспілок ще раз запропонував Мінсоцполітики з 

метою справедливого і професійного вирішення питання актуалізації Списків №1 та №
2 провести протягом серпня 2016 року низку галузевих узгоджувальних нарад, на яких 
розглянути по галузям, видам економічної діяльності обґрунтованість і доцільність 
змін, які відбулися у вказаних списках, та надав порядок і план-графік проведення цих 
нарад (попередньо узгодивши їх з відповідними ЦК об'єднань профспілок).

26.07.2016 на відповідь Мінсоцполітики про погодження щодо створення такої 
групи Міністерству було надано кандидатури уповноважених представників 
профспілок до складу цієї групи (за пропозиціями членських орг 
СІЮ).

Наразі, за інформацією Мінсоцполітики. підготовлен 
затвердження складу робочої групи та передано на підпис Мініс

15 серпня ц.р. ФПУ проведено консультативну 
представників членських організацій ФПУ для визначення консолідованих дій для 
подальшої роботи га подовження проведення узгоджувальних процедур з питань 
внесення відповідних змін до прийнятої Урядом Постанови.

Пункт 12 Про направлення постанови Президії 
№ П-3-1 до Верховної Ради України

03 серпня ц.р. постанову Президії ФПУ від 19.07.2016 №
ВРУ Парубію А.В. з вимогою невідкладного розгляду у 
соціального захисту громадян в умовах тотального підвищення

Зокрема щодо: створення спільної Робочої групи Парламенту. Уряду та 
профспілок (надано відповідний список осіб до складу рсбочої групи) з метою 
визначення об'єктивності встановлення ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні 
послуги, а також відповідного підвищення розмірів основних державних соціальних 
стандартів та гарантій; підтримки законопроектів «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо збільшення мінімальної заробітної плати на рівень, 
який відповідає фактичному прожитковому мінімуму для працездатних осіб» (реєстр. 
№ 4900) та проекту закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо порядку встановлення мінімальних гарантій в оплаті праці» (реєстр. № 
4900-1).

Пункт 13 Про інформування спілчан
За підсумками зустрічей керівництва ФПУ з представниками Урядових структур

3 питань необхідності встановлення об'єктивної ціни на газ та т 
для населення, підвищення заробітної плати працівників 
повідомлення по системі «Профлелеграф» та на ЗМІ:

30 липня ц.р. на Центральному каналі (КДТРК) у про рамі «НАШГ ПРАВО» 
взяв участі. Голова ФПУ Осовий Г.В. на гему: «Про недоцільність підвищення ціни на

анізицій ФПУ та членів

о проект наказу про 
гру.

зустріч уповноважених

ФПУ від 19.07.2016

П-3-1 надіслано Голові 
вересні ц.р. питання 

цін і тарифів.

арифів на послуги ЖКГ 
розіслано оперативні



мають намір 
мають право па ранній

газ і тарифів на комунальні послуги і дії профспілок, спрямовані на їх пом’якшення та 
кардинальне підвищення заробітної плати працівникам».

Проведено брифінги за участю керівництва ФГІУ, членських організацій з 
обговорення вимог профспілок, зокрема:

- 1 серпня ц.р. в інформаційній агенції «Голос ІМ» за участю Голови СІЮ 
об'єднань профспілок, Голови ФГІУ Григорія Осового відбулася прес-конференція з 
питань заборгованості із заробітної плати;

- 10 серпня ц.р. в інформаційній агенції «Голос СІА» відбулася прес-конференція 
за участю керівництва Профспілки працівників освіти і науки України на тему: 
«Звільнення вчителів і скасування стипендій: влада руйнує систему освіти під 
виглядом реформ?»:

- у коментарі кореспонденту УНІАН Голова Федерації профспілок України 
Г.В. Осовий наголосив, що профспілки і профільні міністерства 
переглянути затверджений раніше новий перелік професій, які 
вихід на пенсію у зв'язку з особливостями умов праці.

Повідомлення поширюються у соціальній мережі Фейсбук (проводиться 
репостінг викладених на сторінці ФГІУ новин, відбувається обмін інформацією та ін.)

Пункт 15 Про розробку формату голосування щодо рейтингового вибору 
форм протесту

Підготовлено шаблон для голосування на Офіційному веб-порталі ФГІУ та 
планується організація голосування щодо подальших дій 
трудящих та узагальнення його результатів.

Пункт 16 Про персбачення в бюджетах всеукраїнських профспілок і 
територіальних профоб’єднань коштів на проведення солідя

08 серпня 2016 року Ф1ІУ надіслало членським організаціям рекомендації про 
акумулювання і використання коштів на проведення солідарних дій відповідно до 
Положення про Фонд солідарності ФГІУ. затвердженого пост; 
від 22.10.2008 № П-26-7 (лист № 03/01-24/824).

Як показала практика, членським організаціям ФПУ. 
проведення солідарних дій. набагато легше було браги участь у 
(акції протесту, Всеукраїнський марш протесту).

Пункт 17 Про перевидання Методичних рекомендацій
Підготовлено проект Рекомендацій щодо організації і пр 

масових колективних дій і 10 серпня 2016 року подано на розгляд Науково-методичній 
раді ФПУ. Засідання Ради заплановано на 17 серпня ц.р.

ФПУ на захист прав

ановою Президії ФПУ

які мали кошти на 
спільних заходах ФПУ

оведення профспілками

З повагою 
В.о. Голови ФПУ В.В. Саєнко

А .іе кс а ііл р о в а  287- 43-80


