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Дорогие читатели! Обратите ВНИМАНИЕ! 
В 2017 г. «Позиция» будет выходить по ВТОРНИКАМ, 
4 раза в месяц, кроме августа.

Расценки на размещение рекламы и объявлений в «Позиции»
Объем Площадь, 

см2
Цена, 
грн

1 страница 1107 3874,5
1/2 страницы 554 1937,25
1/4 страницы 277 968,7
1/8 страницы 138 483
1/16 страницы 69 241,5

Стоимость 1см2 – 3,50 грн.

СКИДКИ!
При выходе рекламы (блочная реклама или статья):
в 2-х номерах – скидка 10% от общей стоимости рекламы;
в 3-х и более – 20% от общей стоимости рекламы.
Скидка для рекламных агентств – 20 % от общей стоимос ти ре-

кламы, при этом не распрост раняется скидка, предусмотренная на 
количество выходов. 

Условия оплаты – 100 % предоп лата.
Требования к рекламным материалам:

– графическая реклама – макет заказчика, файл в формате .jpg, .tiff;
– цветовая модель – градации серого;
– текстовый материал – с расширением .DOC 

Президія затвердила план роботи облпрофоб’єднання 
на перше півріччя 2017 р., постанови про форму-
вання оновленого складу міських Координаційних 

рад голів профорганізацій та підсумки ІV міжгалузевого 
конкурса на кращого молодого профлідера.

На виконання прийнятої на VІ з’їзді ФПУ Стратегії 
діяльності Федерації на 2016-2021 рр. президія підтрима-
ла рішення президії ФПУ про оголошення 2017 р. Роком 
первинної профспілкової організації під гаслом «Активна 
первинка – сильна профспілка» (подробиці – в наступних 
номерах «Позиции»).

Також було прийнято рішення про скликання третього 
засідання Міжгалузевої ради облпрофоб’єднання у квіт-
ні 2017 р., на якому головним буде питання щодо завдань 
профспілок із забезпечення гарантованих державою тру-
дових прав членів профспілок через посилення правоза-
хисної роботи.

Особлива увага на засіданні приділялась поточній ситу-
ації в країні та в окремих галузях економіки, які потребують 
більш дієвого впливу профспілок усіх ланок та особ ливо Фе-
дерації профспілок України на державному рівні через Наці-
ональну тристоронню соціально-економічну раду, стосовно 
зростання цін на товари і послуги, вартості енергоносіїв для 
населення та промисловості, відсутності виваженої держав-
ної промислової та соціальної політики, повернення пільг 
окремим категоріям працівників (Списки №1 та №2) та ін.

Також відзначалось, що особливе занепокоєння в тру-
дових колективах викликають проанансовані в ЗМІ нові 
жорсткі вимоги МВФ, що фактично стосуються кожного 
українця.

Учасники засідання наполягали на необхідності тер-
мінової організації зустрічі прем’єр-міністра України 
В.Гройсмана з керівниками первинних профспілкових 
організацій всієї країни для спільного обговорення ситуа-
ції та вироблення шляхів виходу з кризового становища 
і зменшення соціальної напруги в суспільстві, а також 
зуст річі до кінця січня представників Дніпропетровського 
облпрофоб’єднання з головою ФПУ Г.Осовим для обгово-
рення вищевказаних проблем. 

Дуже гостро стоять сьогодні питання, які виникли у 
зв’язку з прийняттям низки нових законів у сфері опла-
ти праці та встановлення мінімальної зарплати в розмі-
рі 3200 грн. Так, за словами голови обкому профспілки 
працівників культури А.Ялового, який виступив на пре-
зидії, зараз почали виникати конфліктні ситуації в ряді 
закладів через спроби їх адміністрації скоротити розміри 
зарплати працівників (наприклад, Дніпровський театр 
опери та балету, де профспілці довелось втрутитись і ви-
ступити на захист своїх спілчан). Є проблеми й в оплаті 
праці в навчальних закладах галузі культури. Для їх ви-
рішення, сказав А.Яловий, профспілка має намір зустрі-
тися з головою обласної ради Г.Пригуновим та зверну-
лись до створеної в Києві Міжвідомчої групи, яку очолює 
віце-прем’єр-міністр з соціальних питань П.Розенко. За 
ініціативою цього обкому профспілки також президія 
облпрофоб’єднання прийняла Звернення до органів міс-
цевого самоврядування щодо виконання на території об-
ласті згаданих вище постанов уряду з питань оплати пра-
ці (публікуємо нижче).

Прес-центр облпрофоб’єднання.

Головам органів місцевого самоврядування 
міст та районів області 

ЗВЕРНЕННЯ
Дніпропетровське обласне об’єднання профспілок звертається з проханням розглянути питання щодо збільшен-

ня фінансування на оплату праці для педагогічних працівників вищих, професійно-технічних, позашкільних, до-
шкільних навчальних закладів, що знаходяться у комунальній власності.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року № 974 «Про внесення зміни у додатку № 2 до Поста-
нови КМУ від 30.08.2002 року № 1298» передбачено підвищення на 2 тарифні розряди посадових окладів та ставок 
заробітної плати всім педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти.

Згідно цієї Постанови з 1 січня 2017 року підвищуються посадові оклади та ставки заробітної плати педагогічним 
працівникам навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції. До них належать загальноосвітні 
навчальні заклади, шкільні відділення навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад – загально-
освітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», професійно-
технічні навчальні заклади державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної 
загальної середньої освіти, які зазначені у ст. 1032 Бюджетного кодексу України.

Підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічним працівникам інших типів навчальних 
закладів та установ освіти передбачено з 1 вересня 2017 року.

Разом з тим органам місцевого самоврядування надано право приймати рішення про підвищення посадових окладів 
педагогічним працівникам закладів установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, зокрема позашкіль-
них, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, методичних установ та інших у більш ранні терміни.

Вважаємо, що запровадження Кабінетом Міністрів України різних термінів підвищення заробітної плати педаго-
гічним працівникам, означає дискримінацію цих працівників за ознакою підпорядкованості.

Особливо непростою є ситуація в колективах професійно-технічних навчальних закладів, в яких частина праців-
ників отримає підвищення заробітних плат з 1 січня 2017 р., а інша частина педагогів – лише з 1 вересня 2017 р. Така 
несправедливість породжує додаткові конфлікти, нівелює роботу викладачів спецдисциплін, майстрів виробничого 
навчання та призводить до відтоку професійних кадрів з ПТНЗ.

На основі вищевикладеного та з метою забезпечення єдиних підходів в оплаті праці та додержання принципів 
соціальної справедливості просимо Вас розглянути можливість збільшення посадових окладів усім категоріям педа-
гогічних працівників з 1 січня 2017 року.

Щиро сподіваємось на Вашу підтримку в зазначеному питанні та на його позитивне вирішення.
За дорученням президії

В.П. Дубіль,
голова обласного об’єднання профспілок.

В обласному об’єднанні профспілок

ПРОФСПІЛКИ Б’ЮТЬ НА СПОЛОХ: 
СОЦІАЛЬНА НАПРУГА ЗРОСТАЄ

17 січня відбулось перше в цьому році засідання президії обласного 
об’єднання профспілок, на якому було розглянуто ряд актуальних питань. 

Голові Дніпропетровської обласної ради
ПРИГУНОВУ Г.О.

Тому дуже акту-
аль ним стало 
проведення ми-

нулого четверга в 
обл держадміністраці ї 
«круглого столу», де 
за участю влади, го-
ловного (м. Київ) та 
обласного Центрів зай-
нятості, роботодавців 
і профспілок обгово-
рювалися аспекти но-
вої політики на ринку 
праці.

Для профспілок 
Дніпро петровщини , 
сказав під час цього за-
ходу голова обл проф-
об’єднання В.Дубіль, 
питання забез печення зайнятості завж-
ди було серед найголовніших. І особли-
во зараз. Тому не випадково у нашому 
програмному документі – Стратегії 
діяльності облпрофоб’єднання на пе-
ріод до 2020 р. – є цілий розділ, який 
стосується забезпечення стабільної 
роботи економіки і на цій основі збе-
реження та розвиток трудового потен-
ціалу, створення гідних умов праці та 
підвищення рівня її оплати, легалізації 
зайнятості і заробітної плати.

У цій важливій роботі – в рамках 
діючої в області системи соціального 
діалогу – профспілки плідно співпра-
цюють з об’єднаннями роботодавців, 
органами влади та обласною служ-
бою зайнятості. Ще у березні 2009 р. 
облпрофоб’єднання, обласний союз 
промисловців і підприємців та облас-
ний центр зайнятості уклали трьох-
сторонню угоду про співпрацю, ви-
конання якої всі ці роки дає певний 
позитивний результат. В рамках цьо-
го документу сторони взаємодіють в 
напрямках реалізації прав громадян 
на працю, формування в суспільстві 
соціально відповідального бізнесу 
і створення для працюючих гідних 
умов праці та забезпечення отриман-
ня гідної заробітної плати, підвищен-
ня мотивації до праці та формування 
у молоді позитивного іміджу робіт-
ничих професій. Приділяється увага 
також соціальній інтеграції кризових 
категорій населення, у тому числі 
інвалідів, внутрішньо переміщених 
осіб, демобілізованих учасників ан-
титерористичної операції.

Але, за словами профлідера, на 
сьогодні ще залишається й багато не-
вирішених проблем. Нинішні кризо-
ві явища в економіці призводять до 
значного зменшення числа зайнятих 
та переводу людей на скорочений 
режим роботи, до зростання боргів 
по зарплаті (вони складають зараз 
160 млн. грн.) та тінізації зайнятості 
і зарплати – особливо зараз у зв’язку 
з вступом у дію з 1 січня 2017 р. зако-
нів щодо оплати праці та підвищен-
ня мінімальної зарплати до 3200 грн. 
Все це викликає загострення соціаль-
ної ситуації в трудових колективах та 

в суспільстві. Профспілкова сторона 
сподівається, що всі соціальні парт-
нери, які зараз, зокрема, працюють 
над підготовкою нової Територіаль-
ної угоди, через призму обласної 
тристоронньої соціально-економіч-
ної ради будуть разом вирішувати ці 
питання в інтересах людини праці.

У виступі першого заступника го-
лови облдержадміністрації О.Кужмана, 
заступника голови Державної служ-
би зайнятості С.Кравченка, дирек-
тора обласного центра зайнятості 
В.Кузнєцової, голови Федерації органі-
зацій роботодавців В.Сергєєва, керівни-
ків галузевих об’єднань роботодавців 
та господарників піднімались актуальні 
проблеми у цій важливій сфері та ви-
значалися шляхи їх вирішення. Йшла, 
зокрема, мова про розширення функ-
цій Служби зайнятості, напрямків по-
кращення співпраці з роботодавцями 
та соціальними партнерами, легалізації 
зайнятості населення та удосконалення 
діяльності центрів професійно-технічної 
освіти Державної служби зайнятості з 
підготовки кадрів для роботодавців за 
робітничими профе сіями.

Зазначалось, що Служба зайня-
тості виходить на новий рівень на-
дання послуг на ринку праці, впро-
ваджує організаційні зміни, вводить 
нові підходи у роботі з клієнтами, 
посилює сервісну складову надання 
послуг населенню та роботодавцям.

Учасники зустрічі підтримали 
пропозиції щодо запровадження но-
вої політики у сфері зайнятості як на 
регіональному, так і на державному 
рівнях; схвалили організаційні зміни, 
що проводяться регіональною служ-
бою зайнятості; визнали доцільним 
запровадження електронних сервісів 
для роботодавців, надання можливості 
отримання он-лайн послуг та можли-
вості надання вакансій через електро-
нні кабінети роботодавця; підтримали 
зміни законодавстві про зайнятість та 
соціальне страхування на випадок без-
робіття в частині запровадження нових 
механізмів активізації безробітних до 
пошуку роботи та стимулювання ро-
ботодавця, які працевлаштовують со-
ціально незахищених осіб. 

К.ВІКТОРОВ.

ЗАЙНЯТІСТЬ – ПРОБЛЕМА НОМЕР ОДИН
Й без того непроста ситуація в сфері зайнятості (в 

нашій області минулого року чисельність зайнятого 
населення зменшилась на 60,5 тис. чоловік, а кількість 
звільнених з підприємств перевищила на 21,7 тис. 
прий нятих на роботу) особливо загострилась у зв’язку 
з прийняттям нових законів з оплати праці.
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Підбито підсумки стану виробничого трав-
матизму по всіх галузях економічної ді-
яльності області за 2016 рік. На жаль, 

вони виявились невтішними – допущене під-
вищення як загального травматизму, так і не-
щасних випадків з тяжкими та смертельними 
наслідками. Причому це підвищення спосте-
рігається на фоні спаду виробництва і, відпо-
відно, зменшення кількості робочих місць та 
кількості працюючих. За даними Головного 
управління Держпраці, середньооблікова кіль-
кість працюючих на підприємствах області за 
рік скоротилася більше ніж на 16 тисяч чол.

Особливу тривогу викликає факт різкого 
підвищення тяжкості виробничого травматиз-
му. Якщо в 2015 році середня тривалість непра-
цездатності одного травмованого працівника 
становила 29,7 днів, то в 2016-му вже аж 43,6 
дня, тобто тяжкість зросла майже на 47%. Для 
спеціаліста з питань охорони праці зростання 
цього показника свідчить про масове прихову-
вання нещасних випадків від розслідування та 
обліку. Причому, приховування саме нещасних 
випадків з незначною, 10-15 денною втратою 
працездатності (більш тяжкі нещасні випадки 
важче і приховати). І ця тривожна тенденція 
набирає все загрозливіших масштабів. Для 
порівняння, – ще на початок 90-х років мину-
лого століття перевищення цього показника 
за 20 днів викликало стурбованість відповід-
них контро люючих органів та спонукало їх до 
вжиття заходів для боротьби з цим ганебним 
явищем. Для цього планувались і проводились 
так звані цільові перевірки на підприємствах, 
здійснювалась звірка звітних даних з підпри-
ємств з реєстраційними записами про звернен-
ня травмованих працівників за допомогою в ме-
дичних закладах, приховування виявлялись при 
спілкуванні з робітниками на їх робочих місцях 
і т.і. На жаль, сьогодні органи Держпраці на-
стільки зв’язані всіляким обмежувальним зако-
нодавством, що такі глибокі перевірки зробити 
практично неможливо.

Тим більша відповідальність за достовір-
ність даних про виробничий травматизм по-
кладається на профспілкових представників з 
питань охорони праці. Вкотре повторюся, що 
ніякі мораторії та інші обмежувальні закони, 
які для державних контролюючих органів є 
обов’язковими, на профспілкових представни-
ків не поширюються. Необхідно більш актив-
но і принципово виявляти такі факти і усувати 
їх. Цим самим профспілка надасть послугу не 
тільки потерпілому, але й самому роботодавцю, 
бо коли цей факт, як кажуть «вилізе», (а він, 
безумовно, колись вилізе), то роботодавцеві це 
може обійтись набагато дорожче, ніж своєчасне 
розслідування нещасного випадку та подання 
його до звітності.

Прикладом позитивної співпраці в цих пи-
таннях адміністрації та профкомів є підприємст-
ва групи Євраз, де за приховування нещасних 
випадків адміністративний персонал карається 
дужче ніж за сам випадок – аж до звільнення 
(такі приклади є). 

Ще одна неприємна особливість останніх, в 
т.ч. і 2016-го, років – це збільшення кількості 
нещасних випадків, при розслідуванні яких до 
числа осіб відповідальних за травму включаєть-
ся і сам потерпілий, або навіть тільки він один. 
Це стало можливим внаслідок включення з 
2012 року до класифікатора причин травм, в 
розділ «психофізіологічні причини» пункту 

«особиста необережність потерпілого». З цьо-
го часу щороку кількість травм з цих причин 
збільшується, на нашу думку – необ’єктивно і 
безпідставно.

Причини травм, як відомо, є технічні, орга-
нізаційні та психофізіологічні з відповідними 
підпунктами в кожному розділі. В 2016 році з 
психофізіологічних причин сталося 20% травм, 
з них 14,8% – це травми, в яких звинувачений 
сам потерпілий. Покладання вини в нещасному 

випадку на потерпілого – це ще одна з причин 
зростання рівня виробничого травматизму в об-
ласті. Цей висновок очевидний: якщо при роз-
слідуванні нещасного випадку комісія обрала 
найлегший шлях, не захотіла чи побоялась, або, 
як інколи буває – пішла на поводу адміністра-
ції і не наважилась виявити дійсні технічні чи 
організаційні причини, не запропонувала за-

ходів по їх усуненню, проявила легкодухість 
і звалила вину на потерпілого, то цим самим 
вона спровокувала повторення таких же випад-
ків. Під причину «необережність потерпілого» 
можна, не розслідуючи, підвести буквально 
кожен нещасний випадок. Але з такого розслі-
дування немає ніякої користі, насамперед під-
приємству, бо справжні причини залишаються 
не виявленими і не усунутими – роботодавця це 
розхолоджує, що може призвести до ще більш 
тяжких аварій. 

Підтвердженням викладеного свідчить і 
той факт, що при спеціальних розслідуваннях 
нещасних випадків (смертельних, тяжких, гру-
пових), коли комісія складається з більш квалі-
фікованих та незалежних спеціалістів, а голо-
вою комісії завжди є посадова особа Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській об-
ласті, засвідчується, що з 20,8% психофізіоло-
гічних причин нещасних випадків лише 8,3% 
сталися внаслідок особистої необережності по-
терпілих.

У зв’язку з цим хочеться запропонувати 
представникам профспілок в складі комісій з 
розслідування нещасного випадку більш прин-
ципово відстоювати законні права та інтер-
еси травмованих працівників, не допускати 
безпідс тавного їх звинувачення і застосовувати 
для цього навіть крайній захід, передбачений 
законодавством: при незгоді з іншими членами 
комісії – писати окрему думку щодо обставин 
та причин нещасного випадку. 

Що стосується дій обласного об’єднання 
профспілок з приводу викладеної ситуації, то 
нами свого часу неодноразово вже були внесені 
письмові пропозиції до Держпраці, як основно-
го розробника нового Порядку розслідування 
нещасних випадків на виробництві, та до Фе-
дерації профспілок України щодо необхідності 
вилучення з класифікатора причин травм по-
няття «особиста необережність потерпілого», 
як це і було до 2012 року. Це дало б можливість 
комісіям докопуватись до справжніх причин, 
роботодавцям – усувати їх, а травмованим пра-
цівникам – не бути безневинно звинуваченими, 
що дало б обопільну користь. Сподіваємось на 
позитивне вирішення цього питання.

Що ж до росту виробничого травматизму 
– це однозначно пояснюється зниженням рівня 
профілактичної роботи, і, насамперед, службами 
охорони праці підприємств. Державні інспектори 
практично весь рік знаходились в стані невизна-
ченості: то мораторій, то інші заборони та обме-
ження. А профспілкові перевірки, вочевидь, не 
скрізь ефективні. До того ж переважна частина 
малих підприємств та приватних компаній не 
мают ь профспілкових організацій.

Для подолання виробничого травматизму 
необхідні спільні дії всіх зазначених органів та 
розуміння цієї проблеми роботодавцями.

П. ДОВГАНЕНКО, 
головний технічний інспектор праці 

обласного об’єднання профспілок.

Год спустя мы вновь решили вер-
нуться к этой теме и посмотреть, 
что же за это время изменилось 

и насколько соответствуют дей-
ствительности утверждения офици-
альных органов о якобы некотором 
(после катастрофического обвала 
2015 г.) оживлении экономики.

Анализ предварительных итогов 
2016-го дает картину очень пеструю 
и крайне неоднозначную.

Во-первых, что касается вопросов 
поддержки промышленной сферы на 
государственном уровне. Увы, в стра-
не так до сих пор и не создан орган 
управления промышленность ю (на 
чем уже давно настаивают профсою-
зы). Дважды за последнее десятиле-
тие возрождали и вновь ликвидирова-
ли министерство промышленности. 
В итоге будто бы договорились, что 
в Минэкономразвития будет введена 
должность замминистра, курирую-
щего промышленность, но пока это, 
увы, так и не реализовано. Правда, в 
конце года Кабинет Министров соз-
дал новый орган – национальный ко-
митет по промышленному развитию, 
в функции которого будет входить 
подготовка аналитики и предложе-
ний для правительства по совершен-
ствованию госуправления промыш-
ленной политикой и обновлению 
соответствующей нормативной базы, 
повышению конкурентоспособности 
национальных товаропроизводите-
лей и др. Ну что же, посмотрим, на-
сколько эффективной окажется его 
деятельность.

Отметим, что в минувшем году 
несколько серьезных проблем уда-
лось решить благодаря активной 
работе Комитета по вопросам пром-
политики и предпринимательства 
Верховной Рады Украины. В част-
ности, при поддержке отраслевиков и 
профсоюзов, наконец-то, был принят 
закон о повышении пошлины на вы-
воз металлолома с 10 до 30 евро за тон-
ну, однако лишь на одни год. В ноябре 
прошлого года вступил в силу и закон 
об отмене 5% пошлины на ввозимый в 
страну лом черных металлов. 

 Все это, как показывают пред-
варительные итоги работы ГМК в 

2016 г., дало в общем-то позитивный 
результат. Так, по данным объеди-
нения «Укрметаллругпром», вывоз 
лома за границу уменьшился почти 
в 6 раз, что сразу же благоприятно 
сказалось на деятельности металлур-
гов. По ряду переделов (чугун, сталь, 
прокат) есть небольшой (6-8%) рост 
производства, а вот у трубников и 
рударей дела не столь блестящи. Ос-
ваиваются новые виды продукции, 
сохранено место Украины в мировой 
десятке производителей стали, растет 
в отрасли и уровень оплаты труда (в 
черной металлургии – в среднем свы-
ше 8 тыс. грн). Стабильно работаю т 
таки е предприятия ГМК области, 
как «Коминмет», «Арселор Миттал», 
«Евраз-ДМЗ».

Но в то же время надо видеть и 
проблемы. Ведь определенный рост 
производства в 2016 г. фактически 
достигнут из-за очень низкой базы 
сравнения в 2015 г. До сих пор в стра-
не отсутствует внутренний рынок 
металлопотребления, и оттого-то экс-
портная доля отрасли по-прежнему 
составляет 86%, что свидетельствует 
о продолжающейся нашей высокой 
зависимости от крайне непостоян-
ной конъюнктуры мирового рынка. 
Да еще и при том, что продолжаем в 
основном экспортировать полуфаб-
рикаты и железорудное сырье, то 
есть продукцию с низкой добавлен-
ной стоимостью. К сожалению, из-за 
сокращения производства в отрас-
ли продолжается и так называемая 
«оптимизация» штатов, что серьезно 
потянуло за собой вниз и общие по-
казатели занятости по области. Да и 
уровень оплаты труда на ряде пред-
приятий ГМК оставляет желать луч-
шего.

 В то же время удивляет то, что 

в 2016 г. Украиной (и это с ее-то по-
тенциалом!) было импортировано 
809 тыс. тонн металлопродукции 
более чем на 1 млрд. долларов (в т.ч. 
стальной прокат и прокат из легиро-
ванной стали). В чем же дело? То ли 
мы не производим такой продукции, 
то ли дело в ценах? И то, и другое. В 
частности, наш ГМК не удовлетворяет 
растущий спрос потребителей на про-
кат с полимерным покрытием, оцинко-
ванный прокат (в нашей области они 
вообще не производятся) и другие 
виды металлопродукции, что говорит 
о серьезных проблемах в структуре 
производства нашего ГМК и отста-
вании его технологического уровня. 
Спасибо, подсобляют тут нам везде-
сущие китайцы, которые держат нос 
по ветру и все агрессивнее захваты-
вают этот рынок. Стыдоба, ей-Богу!..

Очень трудно дается сегодня от-
расли при таком положении и пере-
ориентация с российского на другие 
рынки. Тем более, что себестоимость 
отечественной продукции значи-
тельно выше, чем у конкурентов – и 
главным образом из-за заоблачной 
стоимости для промышленности 
энергоресурсов. «Есть риск, что мы 
потеряем металлургию вообще), – 
констатировал недавно президент 
«Укрметаллургпрома» А.Каленков. – 
В первом полугодии (2016 г. – прим. 
авт.) большое количество заказов у 
металлургов не покрывали даже пе-
ременную составляющую себестои-
мости. Это все равно, что просто 
сжигать деньги – себе в убыток от-
гружаем продукцию».

Металлурги не требуют от прави-
тельства каких-то особых преферен-
ций, а только нормальной финансово-
кредитной, тарифной, фискальной и 
торговой политики, упрощения непо-

мерных аппетитов «Укрзалізниці». И 
конечно, недопущения таких возму-
тительных ситуаций, как, например, 
недавняя история с откровенным 
лоббированием госпредприятием 
НАЭК «Энергоатом» интересов зару-
бежных металлургов при подготовке 
к ремонту оборудования Запорожс-
кой АЭС (см. «Позицию» за 7 октяб-
ря 2016 г. – «Профсоюз в поддержку 
отечественного товаропроизводите-
ля») – в ущерб украинским трубным 
заводам, которые и так переживают 
сейчас не лучшие времена.

Необходима государственная 
поддержка и другим отраслям эко-
номики. Особенно – машинострои-
телям, которые наиболее постра-
дали от кризиса последних лет. К 
сожалению, все никак не дождет-
ся этой помощи такой наш гигант, 
как Южмаш. После небольшого 
проблес ка в конце прошлого года 
сейчас там из-за отсутствия зака-
зов вновь начали расти долги по 
зарплате. До недавнего времени 
находился из-за потери российско-
го рынка сбыта в упадке и некогда 
процветавший «Днепровагонмаш» 
в Каменском. Но сейчас, как пи-
шет сайт журнала Forbes Украи-
на (30.12.2016), «Укрзалізниця», 
наконец-то, заказала этому заводу 
250 полувагонов (с перспективой, 
что очень важно, продолжения 
дальнейших закупок). Конечно, это 
пока не так много, но, по нашей ин-
формации, в связи с возобновлени-
ем работы на этот завод сейчас уже 
понемногу начали возвращаться ра-
нее уволившиеся вагоностроители. 

Наметившаяся позитивная дина-
мика (в целом предварительно ВВП 
Украины увеличился в 2016 г. на 2%) 
в экономике, по мнению экспертов, 

обещает стать более устойчивой, 
хотя взрывного роста никто не ждет. 
По мнению журнала «Фокус», «на 
фоне глубокого падения экономики 
в 2014-2015 гг. такой скромной дина-
мики пока недостаточно, чтобы уже в 
2017-м от преломления тренда перей-
ти к восстановлению и дальнейшему 
увеличению экономических показа-
телей свыше уровня 2013 года. На-
дежды на значительное улучшение 
жизни украинцев в такой ситуации 
преждевременны. Но и ухудшения 
материального положения граждан 
не предвидится».

Наращиванию производства, зая-
вил в начале этого года глава уже упо-
минавшегося парламентского «про-
мышленного» комитета В.Галасюк, 
может способствовать безотлага-
тельное принятие пакета экономиче-
ских законов, предусматривающих, 
в частности, ликвидацию валютных 
ограничений и снятие искусствен-
ных налогов на промышленные ин-
вестиции (отмена ввозной пошлины 
на промоборудование) и рассрочка 
импортного НДС на 3 года, создание 
индустриальных парков с действен-
ными инвестиционными стимулами 
для новых производств, введение 
преференций для местного малого 
и среднего производителя при осу-
ществлении госзакупок и создание 
для них механизма долгосрочного и 
доступного кредитования.

И тут многое будет зависеть как 
от парламента, так и от активной по-
зиции организаций работодателей 
и профсоюзов. Напомним в связи с 
этим, что в Программе деятельности 
Днепропетровского облпрофобъеди-
нения на 2016-2020 гг. есть целый 
раздел с мерами, направленными на 
обеспечение достойного труда – и в 
первую очередь, через сохранение 
и развитие производства, трудового 
потенциала, усиление социального 
диалога с работодателями. И многие 
из этих положений уже реализуют-
ся, что, надеемся, поможет трудовым 
коллективам стабилизировать произ-
водство, социальную сферу и почув-
ствовать себя более уверенно. 

 В.КОВРИГА. 

«ОСТОРОЖНЫЕ» ПРОЦЕНТЫ

ЯК ПОДОЛАТИ ТРАВМАТИЗМ

ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ 
по галузях виробництва Дніпропетровської  області за 2016 рік

(за даними Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області)

Галузі виробництва

2016 рік 2015 рік
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Вугільна промисловість 192 3 7,85 0,12 60,15 161 4 6,24 0,16
Гірнича і нерудна промисл. 152 16 1,71 0,18 50,73 164 13 1,8 0,14
Металургійна промисл. 100 1 1,62 0,02 25,32 73 3 0,93 0,04
Будівництво і ПБМ 16 3 0,24 0,04 27,77 13 3 0,19 0,04
Енергетика 14 2 0,59 0,08 18,33 2 0 0,08 0
ЖКГ 16 3 0,37 0,07 34,4 15 2 0,35 0,05
Хімічна промисловість 11 1 0,35 0,03 59,8 17 4 0,55 0,13
Газова промисловість 2 0 0,19 0 61,0 2 0 0,17 0
Машинобудування 37 2 0,77 0,04 17,57 22 2 0,46 0,04
Залізничний тр-т, метро 10 0 0,21 0 63,4 14 0 0,36 0
Водний транспорт 1 0 2,07 0 35 0 0 0 0
Автомобільний транспорт 19 5 1,66 0,44 8,93 13 2 1,09 0,17
Інші види транспорту (авіа, 
міськелектротранспорт) 8 0 0,72 0 78,25 15 2 1,32 0,18

Пошта, зв’язок 4 0 0,34 0 40,5 2 1 0,16 0,08
Сільське господарство 12 2 0,38 0,06 53,1 16 2 0,47 0,06
Лісове господарство 1 0 1,21 0 31,0 4 0 6,08 0
Харчова промисловість 13 0 0,51 0 42,0 8 0 0,32 0
Зернопереробна пром-ть 4 2 1,02 0,51 33,5 3 0 0,78 0
Видавнича справа 0 0 0 0 0 1 0 0,31 0
Соціально-культурна сфера 123 8 0,44 0,03 35,72 83 8 0,29 0,03
   в т.ч. торгівля 29 6 16 2
             освіта та наука 41 2 12 0
             охорона здоров’я 19 0 24 0
             культура, спорт 4 0 2 0
             державні установи 14 0 12 1
             охоронні фірми 5 0 9 1
             банківська система 11 0 8 4
Інші 4 0 3 0
Всього по області 739 48 0,88 0,06 43,57 631 46 0,74 0,05
Випадків природної смер-
ті працівників на підпри-
ємств. 

82 76

1. Кч – коефіцієнт частоти загального травматизму (кількість травм на 1000 працюючих)
2. Кчс – коефіцієнт частоти травмування зі смертельними наслідками
3. Кт – коефіцієнт тяжкості травматизму (в 2015 році по області становив 29,7 днів на 1 травму).

В январе 2016 г. в опубликованной в нашей газете статье «Акценты и проценты» 
мы поднимали проблемы стабилизации работы отечественной промышленности (в 
особенности – горно-металлургического комплекса), поддержки отечественного то-
варопроизводителя.
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По установившейся традиции победителям конкурса будут вручены памятные награды. 
Сообщаем также о том, что президиум Днепропетровского областного объединения 

профсоюзов принял решение о проведении в 2017 году 5-го межотраслевого конкурса 
среди молодежных лидеров, – а это значит, что на страницах нашей профсоюзной газеты 
мы снова расскажем о тех людях, за которыми настоящее и будущее профсоюзного дви-
жения. Ведь, как известно, кадры решают все!  

Оксана ИОСИПОВА, 
секретарь Молодежного совета областного профобъединения.

24 января 2017

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

В составе полумиллионной профсоюзной армии нашего областного объединения 
почти двести тысяч человек по возрастным показателям относятся к молодому по-
колению. Из этой категории профсоюзного актива на предприятиях, в организация х 

и учреждениях Днепропетровщины председателями профсоюзных комитетов избрано 
более пятисот человек. Кроме того, в членских организациях областного профобъедине-
ния постоянную работу с молодежью обеспечивают 428 молодежных комиссий и сове-
тов. В сферу их интересов входит проведение различных профсоюзных акций, форумов, 
семинаров. Все это свидетельствует об огромной значимости молодежи для развития 
профсоюзного движения на Днепропетровщине, формирования нового кадрового поко-
ления лидеров.  

Ведь профсоюзный лидер – это тот, кому верят, на кого равняются, кто способен по-
вести за собой, отстоять права и интересы членов своей организации. Для раскрытия 
этих качеств и формирования в молодежной среде общественного мнения о престиж-
ности работы в профсоюзах уже в четвертый раз проводился межотраслевой конкурс 
«Молодой профсоюзный лидер года». Его участники проявили себя в самых различных 
направлениях: достойно представили свою организацию, молодежный совет, показали 
свои способности в мотивационной работе, социальном партнерстве, проведении пуб-
личных акций, а также в знаниях трудового законодательства и правовых основ деятель-
ности профсоюзов.

Итак, Молодежный совет областного профобъединения подвел итоги конкурса. Из 
множества претендентов на звание «Лидер года», представленных членскими организа-
циями, мы определили самых-самых достойных по итогам работы в 2016 году. По мне-
нию главного профсоюзного штаба молодежи Днепропетровщины победителями кон-
курса стали:

Лозунг 30-х годов прошлого века обычно цитируют 
в усеченном виде. Полностью же он звучит так: «В 
период реконструкции кадры решают все». Логика по-
лучается немного другая: именно в момент серьезных 
изменений в системе, в момент, когда одно заменяют 
другим, особенно важен вопрос – кто лично осущест-
вляет эти изменения? Потом, когда система заработа-
ет, она, по идее, уже сама должна «производить» свои 
кадры под свои нужды. Но это одна часть вопроса. Вто-
рая часть заключается в качествах этих кадров. В их 
знаниях, умениях и готовности приложить эти каче-
ства к работе. К профсоюзам сегодня все сказанное име-
ет прямое отношение – для возможности реализации 
решений 7-го съезда Федерации профсоюзов Украи ны, 
утвердившего резолюцию «Молодёжь – будущее проф-
союзов».

– Инесса БАННАЯ, председатель профкома Си-
нельниковского городского коммунального предприятия 
«Водоканал», представитель профсоюза работников жи-
лищно-коммунального хозяйства, местной промышлен-
ности, бытового обслуживания населения.

– Екатерина СОХРОМОВА, председатель проф-
кома Днепропетровской областной универсальной научной 
библиотеки имени Первоучителей Кирилла и Мефодия, 
представитель профсоюза работников культуры;

– Екатерина МИХЕЕВА, председатель проф-
кома КУ «Верховцевский учебно-воспитательный ком-
плекс «Средняя общеобразовательная школа № 1», пред-
ставитель профсоюза работников образования и науки.

– Яна ПАЛИЙ, председатель профкома КУ 
«Андре евская средняя общеобразовательная школа», 
представитель профсоюза работников образования и 
науки.

– Руслан ЛАЗОРЧИК, председатель профкома 
студентов Эрастовского колледжа Днепропетровского го-
сударственного аграрного университета, представитель 
профсоюза работников агропромышленного комплекса.

– Сергей ФЕЩЕНКО, председатель проф-
кома Украинской научно-промышленной ассоци-
ации «Укркокс», представитель профсоюза тру-
дящихся металлургической и горнодобывающей 
промышленности;

– Любовь ЯКОВЕНКО, председатель 
проф кома КУ «Первомайская средняя общеобразо-
вательная школа», представитель профсоюза работ-
ников образования и науки.

– Татьяна ПУХА, председатель молодежной комиссии 
первичной профсоюзной организации предприятия «Днепро-
петровский маслоэкстракционный завод», представитель 
проф союза работников агропромышленного комплекса;

– Андрей РЯБОВАЛОВ, председатель моло-
дежной комиссии первичной профсоюзной организации 
предприятия «ИНТЕРПАЙП НМТЗ», представитель 
проф союза трудящихся металлургической и горнодобы-
вающей промышленности;

– Ольга ЗАСКАЛЕТА, председатель моло-
дежного совета первичной профсоюзной организации 
шахты «Благодатная» ПАО «ДТЕК Павлоградуголь», 
представитель профсоюза работников угольной про-
мышленности; 

– Ирина ТИМОШЕНКО, заместитель 
председателя молодежного совета профсоюзной ор-
ганизации Приднепровской железной дороги, пред-
ставитель профсоюза железнодорожников и транс-
портных строителей. 

– Юлия ЧЕРПАК, председатель цехового проф-
союзного комитета первичной организации предприятия 
«Кондитерская фабрика А.В.К.», представитель профсо-
юза работников агропромышленного комплекса;

В номинации 
«Лучший председатель профсоюзной организации»:

В номинации
«Лучший руководитель молодежного совета 

профсоюзной организации»:
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Мінімальний розмір пенсії
Згідно з статтею 28 Закону Украї-

ни «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» мінімальний роз-
мір пенсії за віком встановлюється на 
рівні прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність. Відповід-
но до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2017 рік» прожитко-
вий мінімум для зазначеної категорії осіб 
становить:

– з 1 січня 2017 року – 1247 грн. (з 
1 січня мінімальний розмір пенсії за ві-
ком не змінюється, оскільки цей розмір 
був встановлений з 1 грудня 2016 року);

– з 1 травня 2017 року – 1312 грн.;
– з 1 грудня 2017 року – 1373 грн.
У зв’язку з цим з 1 травня та 1 

грудня 2017 року підвищуватиметься 
мінімальний розмір пенсії (крім пра-
цюючих пенсіонерів), обчислений від-
повідно до статті 28 Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» (у т.ч. підви-
щення до пенсій за понаднормовий 
стаж).

Пенсіонерам, які працюють (прова-
дять діяльність, пов’язану з отриманням 
доходу, що є базою нарахування єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування), після звільнення 
з роботи або припинення такої діяльнос-
ті пенсія перераховуватиметься з ураху-
ванням прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність, визначено-
го законом на дату звільнення з роботи 
або припинення такої діяльності.

Що стосується інших пенсійних 
виплат, надбавок і підвищень до пенсії, 
які встановлені у відсотках до прожит-
кового мінімуму, то вони також пере-
раховуватимуться із збільшенням про-
житкового мінімуму. Зокрема, це:

– мінімальні розміри пенсій по ін-
валідності учасникам ліквідації наслід-
ків Чорнобильської катастрофи;

– мінімальні розміри пенсій шах-
тарям;

– мінімальні пенсійні виплати осо-
бам з інвалідністю – учасникам ліквіда-
ції наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС, щодо яких встановлено причин-
ний зв’язок інвалідності з Чорнобиль-
ською катастрофою, та інвалідам війни 
й учасникам бойових дій;

– підвищення до пенсій ветеранам 
війни та жертвам нацистських переслі-
дувань;

– надбавки особам, які мають ста-
тус Почесного донора України;

– надбавки на утриманців відповід-
но до Закону України «Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з вій-
ськової служби, та деяких інших осіб»;

– пенсійні виплати відповідно до 
Закону України «Про пенсії за особливі 
заслуги перед Україною».

При цьому слід зазначити, що зат-
верджений Законом України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2017 рік» 
розмір прожиткового мінімуму для 
непрацездатних осіб не відповідає фак-
тичному розміру прожиткового міні-
муму для непрацездатних осіб, який є 
майже вдвічі вищим (у листопаді 2016 
року – 2389 грн.). Тому прикінцевими 
та перехідними положеннями Закону 
України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України», від 
06.12.2016 р. № 1774-VІІІ, Кабінету 
Міністрів України доручено у тримі-
сячний строк з дня набрання чиннос-
ті цим Законом опрацювати питання 
щодо підвищення соціальних стандар-
тів у системі пенсійного забезпечення.

Максимальний розмір пенсії
При призначенні пенсій протя-

гом 2017 року максимальний розмір 
пенсії (з урахуванням надбавок, під-
вищень, додаткової пенсії, цільової 
грошової допомоги, пенсії за особливі 
заслуги перед Україною, індексації та 
інших доплат до пенсії, встановлених 
законодавством, крім доплати до над-
бавок окремим категоріям осіб, які 
мають особливі заслуги перед Батьків-
щиною) збережено на рівні 2016 року 
– 10740 гривень. Цей розмір не пере-
глядатиметься у зв’язку із збільшенням 
прожит кового мінімуму з 1 травня та 
1 грудня 2017 року.

Обчислення заробітку 
для призначення пенсії

При призначенні пенсій у 2017 
році для обчислення пенсій врахову-
ватиметься заробіток працівника за да-
ними персоніфікованого обліку, тобто 
за періоди страхового стажу з 1 липня 
2000 року до моменту звернення за 
призначенням пенсії.

За бажанням особи при призначен-
ні пенсії, крім заробітку за зазначений 
вище період, може також додатково 
враховуватися її заробіток за будь-які 
60 календарних місяців роботи під-
ряд у період до 30 червня 2000 року, 
за умови, що зазначений заробіток під-
тверджений первинними документами 
(особовими рахунками, платіжними 
відомостями або іншими документами 
про нарахування та сплату заробітної 
плати).

Тим особам, у яких страховий стаж 
починаючи з 1 липня 2000 року стано-
вить менше 60 місяців, для обчислен-
ня пенсії враховується заробітна плата 
(дохід) за весь страховий стаж після 1 
липня 2000 року та за будь-які 60 ка-
лендарних місяців страхового стажу 
підряд до 30 червня 2000 року неза-
лежно від перерв.

 При призначенні пенсій у 2017 році 
для обчислення заробітку, з якого визна-
чатиметься розмір пенсії, застосовувати-
меться усереднений показник середньої 
заробітної плати в країні за останні три 
роки – 2014, 2015 і 2016 роки (зазначе-
ний показник буде відомий, як зазвичай, 
у лютому – березні).

У період до визначення зазначе-
ного показника при призначенні пен-
сій застосовуватиметься усереднений 
показник середньої заробітної плати, 
який враховувався у 2016 році (3263,44 
грн.). Після визначення показника се-
редньої заробітної плати за 2014-2016 
роки всі пенсії, призначені за звернен-
нями з 1 січня 2017 року, будуть пере-
раховані з урахуванням нового показ-
ника середньої заробітної плати. Також 
буде проведено відповідну доплату 
недоодержаного розміру пенсії. Зазна-
чений перерахунок пенсії та доплата 
здійснюватимуться автоматичним спо-
собом без звернення пенсіонера.

Осучаснення пенсій
У 2017 році відновлюється що-

річний перерахунок пенсій у зв’язку 
із зростанням середньої заробіт-
ної плати в Україні. Частиною дру-
гою статті 42 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування» передбачено, що 
щорічний перерахунок раніше при-
значених пенсій здійснюється шля-
хом збільшення показника середньої 
заробітної плати (доходу) в Україні, 
з якої сплачено страхові внески, на 
коефіцієн т, що відповідає не менш 
як 20 відсоткам показника зростання 
серед ньої заробітної плати (доходу) в 
Україні, з якої сплачено страхові вне-
ски, порівняно з попереднім роком.

Законом не визначено, з якої дати 
буде проводитися перерахунок пенсій. 
Розмір та порядок такого підвищення 
пенсії визначатиметься за рішенням 
Кабінету Міністрів України, виходячи 
із можливостей бюджету Пенсійного 
фонду.

У період до 2014 року пенсії щоріч-
но підвищувалися з 1 березня, а протягом 
2014-2016 рр. пенсії не підвищувалися, 
оскільки частину другу статті 42 Зако-
ну України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» було 
зупинено до стабілізації економічного 
становища в країні.

Індексація пенсій
Відповідно до Закону України «Про 

індексацію грошових доходів населен-
ня» індексація пенсій здійснюється у 
разі, коли величина індексу споживчих 
цін перевищила поріг індексації – 103 
відсотка у межах фінансових ресурсів 
бюджету Пенсійного фонду України на 
відповідний рік.

Зважаючи на наявність дефіци-
ту бюджету Пенсійного фонду, який 
на 2017 рік прогнозується на рівні 
71,7 млрд. грн., коштів на індексацію 

пенсій бюджетом Фонду у поточному 
році не передбачено. 

Перерахунок пенсій 
працюючими пенсіонерами

По перерахунку пенсій працюю-
чим пенсіонерам змін немає. І надалі 
пенсії можуть перераховувати відпо-
відно до чинних норм частини чет-
вертої статті 42 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування» через кожні два роки 
страхового стажу після призначення 
(попереднього перерахунку) пенсії не-
залежно від перерв у роботі.

Податок з доходів фізичних осіб 
та військовий збір

У 2017 році продовжує утримува-
тися військовий збір (1,5%) та оподат-
ковується (18%) сума пенсії, що пере-
вищує десять розмірів прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили пра-
цездатність, встановленого на 1 січня 
звітного податкового року – 12 470 грн. 
(1247 грн. х 10). Сума пенсії для опо-
даткування не перераховується протя-
гом поточного року.

Оподаткування не застосовуєть-
ся до пенсій, призначених учасникам 
бойових дій у період Другої світової 
війни, інвалідам війни та особам, на 
яких поширюється чинність статті 10 
Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» 
(сім’ї загиблих і померлих інвалідів 
вій ни та ін.).

Виплата пенсій 
працюючим пенсіонерам

На період по 31 грудня 2017 року 
продовжено тимчасовий порядок об-
меження виплати пенсій працюючим 
пенсіонерам. Зокрема:

особам, яким призначено пенсію 
відповідно до законів України «Про 
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування», «Про статус і 
соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи»:

– у період роботи (крім інвалідів I 
та II груп, інвалідів війни III групи та 
учасників бойових дій, осіб, на яких 
поширюється дія пункту 1 статті 10 За-
кону України «Про статус ветеранів ві-
йни, гарантії їх соціального захисту») 
на посадах державної служби, визначе-
них Законом України від 10.12.2015 р. 
№ 889-VIII «Про державну службу», 
а також на посадах та на умовах, пе-
редбачених законами України «Про 
прокуратуру», «Про судоустрій і ста-
тус суддів», призначені пенсії/щомі-
сячне довічне грошове утримання не 
виплачують ся;

– у період роботи на інших посадах/
роботах призначена пенсія (крім інвалі-
дів I та II груп, інвалідів війни III групи 
та учасників бойових дій, осіб, на яких 
поширюється дія пункту 1 статті 10 За-
кону України «Про статус ветеранів вій-
ни, гарантії їх соціального захисту») ви-
плачується в розмірі 85 % призначеного 
розміру, але не менше 150% прожитко-
вого мінімуму, встановленого для осіб, 
які втратили працездатність (з 1 січня не 
менше 1870,5 грн. (1247 грн. х 150%); з 
1 травня – 1968 грн. (1312 грн. х 150%), з 
1 грудня – 2059,5 грн. (1373 грн. х 150%).

особам, яким призначено пенсію на 
умовах і в порядку, передбаченому За-
коном України «Про державну служ-
бу»:

– у період роботи (крім інвалідів 
I та II груп, інвалідів війни III групи, 
учасників бойових дій, осіб, на яких 
поширюється дія пункту 1 статті 10 
Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захис-
ту», та осіб, на яких поширюється дія 
Закону України «Про статус ветеранів 
військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів Націо-
нальної поліції і деяких інших осіб та 
їх соціальний захист») на посадах дер-
жавної служби, визначених Законом 
України від 10.12.2015 р. № 889-VIII 
«Про державну службу», а також у пе-
ріод роботи на посадах та на умовах, 
передбачених законами України «Про 
прокуратуру», «Про судоустрій і ста-
тус суддів», пенсії/щомісячне довічне 
грошове утримання не виплачуються; 

– у період роботи на інших поса-
дах/роботах пенсія (крім інвалідів I та II 
груп, інвалідів війни III групи та учасни-
ків бойових дій, осіб, на яких поширює-
ться дія пункту 1 статті 10 Закону Украї-
ни «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту») виплачується в 
розмірі 85% призначеного розміру, але 

не менше 150% прожиткового мініму-
му, встановленого для осіб, які втратили 
працездатність;

особам, яким призначено пенсію на 
умовах і в порядку, передбаченому за-
конами України «Про прокуратуру», 
«Про статус народного депутата 
України»:

– у період роботи (крім інвалідів I 
та II груп, інвалідів війни III групи та 
учасників бойових дій, осіб, на яких 
поширюється дія пункту 1 статті 10 За-
кону України «Про статус ветеранів ві-
йни, гарантії їх соціального захисту») 
на посадах державної служби, визначе-
них Законом України від 10.12.2015 р. 
№ 889-VIII «Про державну службу», 
а також у період роботи на посадах 
та на умовах, передбачених закона-
ми України «Про прокуратуру», «Про 
судоустрій і статус суддів», призначе-
ні пенсії/щомісячне довічне грошове 
утримання не виплачуються;

– у період роботи на інших по-
садах/роботах пенсія (крім інвалідів I 
та II груп, інвалідів війни III групи та 
учасників бойових дій, осіб, на яких 
поширюється дія пункту 1 статті 10 
Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захис-
ту») виплачується в розмірі 85% при-
значеного розміру, але не менше 150% 
прожиткового мінімуму, встановленого 
для осіб, які втратили працездатність;

особам, яким призначено пенсію від-
повідно до Закону України «Про наукову 
і науково-технічну діяльність»:

– пенсія, призначена особам від-
повідно до цього Закону до набрання 
чинності Законом України «Про за-
ходи щодо законодавчого забезпечен-
ня реформування пенсійної системи» 
(до 01.10.2011р.) (крім інвалідів I та II 
груп, інвалідів війни III групи та учас-
ників бойових дій, осіб, на яких поши-
рюється дія пункту 1 статті 10 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту»), які 
займають посади державної служ-
би, визначені Законом України «Про 
державну службу» від 10.12.2015 р. 
№ 889-VIII, а також працюють на по-
садах та на умовах, передбачених за-
конами України «Про прокуратуру», 
«Про статус народного депутата Украї-
ни», «Про судоустрій і статус суддів», 
виплачується у розмірі, обчисленому 
відповідно до Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування»;

– пенсія, призначена особам відпо-
відно до цього Закону після набрання 
чинності Законом України «Про за-
ходи щодо законодавчого забезпечен-
ня реформування пенсійної системи» 
(після 01.10.2011р.) (крім інвалідів I 
та II груп, інвалідів війни III групи та 
учасників бойових дій, осіб, на яких 
поширюється дія пункту 1 статті 10 За-
кону України «Про статус ветеранів ві-
йни, гарантії їх соціального захисту»), 
які займають посади державної служ-
би, визначені Законом України «Про 
державну службу» від 10.12.2015 р. 
№ 889-VIII, а також працюють на поса-
дах та на умовах, передбачених закона-
ми України «Про наукову і науково-тех-
нічну діяльність», «Про прокуратуру», 
«Про статус народного депутата Укра-
їни», «Про судоустрій і статус суддів», 
виплачується у розмірі, обчисленому 
відповідно до Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування»;

– тимчасово, у період з 1 січня 2017 
року по 31 грудня 2017 року, у період 
роботи осіб (крім інвалідів I та II груп, 
інвалідів війни III групи та учасників 
бойових дій, осіб, на яких поширю-
ється дія пункту 1 статті 10 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту») на 
інших посадах/роботах (крім випадків, 
передбачених попередніми абзацами) 
пенсії, призначені відповідно до Зако-
ну України «Про наукову і науково-тех-
нічну діяльність», виплачуються в роз-
мірі 85% призначеного розміру, але не 
менше 150% прожиткового мінімуму, 
встановленого для осіб, які втратили 
працездатність;

щодо осіб, яким пенсії призначені 
відповідно до законів України «Про су-
доустрій і статус суддів», «Про служ-
бу в органах місцевого самоврядуван-
ня», «Про судову експертизу», «Про 
Національний банк», «Про Кабінет Мі-
ністрів України», «Про дипломатичну 
службу», «Про пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених з військової служби, 
та деяких інших осіб», Положення про 
помічника-консультанта народного 

депутата України, то для них порядок 
виплати пенсій регулюється зазначе-
ними законами. 

Слід зазначити, що відповідно до 
пункту 2 частини II Закону України 
«Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України» від 06.12.2016 р. 
№ 1774-VIII, зазначені вище обмежен-
ня щодо виплати пенсії, щомісячного 
довічного грошового утримання, не 
застосовуються протягом особливого 
періоду до пенсій, щомісячного дові-
чного грошового утримання, що при-
значені особам, які проходять війсь кову 
службу або перебувають на посадах у 
Міністерстві оборони Украї ни, Голов-
ному управлінні розвідки Міністерства 
оборони України, Міністерстві внутріш-
ніх справ України, Національній полі-
ції України, Апараті Ради національної 
безпеки і оборони України, Державній 
спеціальній службі транспорту, Службі 
безпеки України, Службі зовнішньої 
розвідки України, Державній прикор-
донній службі України, Управлінні 
державної охорони України, Державній 
пенітенціарній службі України, Дер-
жавній службі України з надзвичайних 
ситуа цій, Державній службі спеці-
ального зв’язку та захисту інформації 
України, Національній гвардії України, 
органах військової прокуратури або 
беруть участь в антитерористичних 
опера ціях, здійсненні заходів із забез-
печення правопорядку на державному 
кордоні, відбитті збройного нападу на 
об’єкти, що охороняються військовос-
лужбовцями, звільненні цих об’єктів 
у разі захоп лення, відбитті спроб на-
сильницького заволодіння зброєю, бо-
йовою та іншою технікою; до пенсій, 
щомісячного довіч ного грошового 
утримання, що призначені відповідно 
до законів України «Про прокурату-
ру», «Про судоустрій і статус суддів», 
на період виконання особами, яким 
вони призначені, повноважень членів 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України та Вищої ради юстиції. Після 
завершення особливого періоду випла-
та пенсій таким особам здійснюється 
згідно із законодавством.

Щодо порядку виплати пенсій пра-
цюючим пенсіонерам з урахуванням 
всіх обмежень, то потрібно звернути 
увагу на те, що працюючим пенсіоне-
рам (крім зазначених вище виключень) 
виплачується 85% призначеного роз-
міру пенсії. А відповідно до пункту 
164.2.19 статті 164 Податкового ко-
дексу оподаткуванню підлягають суми 
пенсій, отримуваних платником подат-
ку з Пенсійного фонду України чи бюд-
жету згідно із законом.

У зв’язку з цим, спочатку визна-
чається сума пенсії до виплати як пра-
цюючому пенсіонеру в розмірі 85% 
призначеної пенсії, а потім від вста-
новленої суми визначається сума для 
оподаткування (18%) і нарахування 
військового збору (1,5%), (база для на-
рахування податку з доходів з фізичних 
осіб і військового збору для пенсій є 
однаковою).

Приклад. Пенсія 2400 грн., пенсіо-
нер працює.

Визначаємо розмір пенсії до випла-
ти в період роботи протягом 2017 року: 
85% х 2400 грн. = 2040 грн.

З 1 січня виплачуватиметься пенсія 
– 2040 грн., оскільки зазначена сума пе-
ревищує 150% прожиткового мінімуму 
для непрацездатних осіб (1247 грн.* х 
150% = 1870,5 грн.).

З 1 травня зазначена сума для ви-
плати не зміниться, тобто виплачувати-
меться 2040 грн., оскільки цей розмір 
є вищим 150% прожиткового мінімуму 
(1312 грн.** х 150% = 1968 грн.).

З 1 грудня сума пенсії до виплати, 
визначена в розмірі 85 % призначеної 
пенсії, становитиме менше 150% про-
житкового мінімуму (1373 грн.*** 
х 150% = 2059,5 грн.). Тому пенсія з 
1 грудня виплачуватиметься в розмірі 
2059,50 грн.

Податок і військовий збір у на-
веденому випадку не нараховуються, 
оскільки сума пенсії є меншою десяти 
прожиткових мінімумів для осіб, які 
втратили працездатність, встановлено-
го на 1 січня 2017 р., тобто 12 470 грн.

 (* – розмір прожиткового мінімуму 
для непрацездатних осіб з 01.01.2017 р.,

** – розмір прожиткового мінімуму 
для непрацездатних осіб з 01.05.2017 р.,

*** – розмір прожиткового мі-
німуму для непрацездатних осіб з 
01.12.2017 р.)

Управління соціального 
страхування і пенсійного 

забезпечення апарату ФПУ.

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У 2017 РОЦІ
Наприкінці минулого року Верховною Радою Украї-

ни було схвалено закони України «Про Державний 
бюд жет України на 2017 рік» від 21.12.2016 №1801-
VIII та «Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України» від 06.12.2016 №1774-VIII. З урахуванням 
норм цих законів здійснюватиметься пенсійне забез-
печення в 2017 році. 


