
   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про подальші дії Профспілки в умовах 

підвищення ціни на газ та тарифів на газ та 

тарифів на житлово-комунальні послуги 

 

Президія ЦК Профспілки працівників освіти і науки України відзначає, 

що Кабінетом Міністрів України 27.04.2016 року прийнято постанову № 315 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 

р. № 758», якою з 01.05.2016 майже вдвічі підвищено ціну на газ для населення, 

скасовано його пільгову ціну для населення за використання його у межах 

встановлених норм, що вже призвело підвищення тарифів на опалення та гарячу 

воду та спричинить подальше підвищення цін і тарифів на інші товари і послуги, 

зростання рівня інфляції. 

Зазначене рішення прийнято Урядом з порушенням принципів соціального 

діалогу. 

Підходи щодо субсидіювання населення на житлово-комунальні послуги, є 

неефективними та принизливими для працюючих, особливо з числа працівників 

інтелектуальної праці, якими є вчителі, вихователі та інші педагоги, та такими, 

що не забезпечують соціальну справедливість.  

Занижений розмір прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати 

та пенсії не забезпечують належний рівень оплати праці працюючих та 

соціальний захист пенсіонерів, молоді та інших категорій населення в цих 

умовах. 

Прийняття таких невиважених антисоціальних рішень, що призведуть до 

масового зубожіння населення, вже спричинили наростання соціальної напруги в 

трудових колективах та провокують до акцій протесту. 

На виконання рішення бюро президії ЦК Профспілки спрямовано 

звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з вимогою 

скасування постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 № 315, 
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забезпечення збалансованого підходу до зростання ціни і тарифів на житлово-

комунальні послуги, відновлення диференційованої плати за газ залежно від 

обсягів його споживання, адекватного підвищення рівня прожиткового 

мінімуму, мінімальної заробітної плати, розмірів оплати праці працівників, 

зокрема бюджетної сфери, пенсійного та стипендіального забезпечення, 

відшукання таких механізмів подолання корупційних схем на ринку газу, які не 

призведуть до подальшого зубожіння переважної частини людей. Федерації 

профспілок України запропоновано продовжити роботу з захисту членів 

профспілок від негативних наслідків зміни ціни на газ та підвищення тарифів на 

житлово-комунальні послуги, удосконалення порядку субсидіювання населення 

з метою недопущення зниження їхнього матеріального стану. 

Президія ЦК Профспілки працівників освіти і науки України 

постановляє: 

1. Підтримати рішення президії Федерації профспілок України «Про 

позицію та першочергові дії профспілок у зв’язку з шоковим підвищенням цін і 

тарифів» від 08.06.2016 № П-2-1г щодо збору підписів членів профспілок у 

зв’язку з підвищенням ціни на природний газ для населення та спрямування їх 

профспілковими організаціями  усіх рівнів до Кабінету Міністрів України. 

2. Вважати неприпустимим узаконення на законодавчому рівні оплати 

праці працівників бюджетної сфери, зокрема галузі освіти, на основі тарифної 

сітки замість гарантій, встановлених Законами України  щодо розміру оплати 

праці освітян.   

3. Організаційним ланкам усіх рівнів: 

3.1. Забезпечити виконання рішення президії Федерації профспілок 

України «Про позицію та першочергові дії профспілок у зв’язку з шоковим 

підвищенням цін і тарифів» від 08.06.2016 № П-2-1г. 

3.2. Звернутися з пропозиціями до місцевих органів влади та органів 

місцевого самоврядування щодо спрямування ними звернень до Уряду та 

Національної комісії з регулювання електроенергетики та комунальних послуг 

переглянути ухвалені ними рішення щодо зростання ціни газу та тарифів на 

опалення і гарячу воду. 

4. Для забезпечення законних прав на гідну працю та достатній життєвий 

рівень для себе і своєї сім’ї вживати всіх можливих заходів, не заборонених 

законодавством,  аж до застосування протестних акції у разі не сприйняття 

Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України пропозицій 

профспілок. 

 
 

Голова Профспілки      Г.Ф. Труханов 


