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Первинна профспілкова організація Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (ППО ХНПУ імені Г. С. Сковороди) спільно з 

Федерацією професійних спілок України (ФПУ) відповідно до постанови Президії 

ФПУ від 08.06.2016 № П-2-1г ініціювала звернення до Кабінету Міністрів України та 

збір підписів членів профспілок трудових колективів підприємств, установ та 

організацій України проти антинародного ціноутворення на енергоносії та 

відповідного збільшення тарифів житлово-комунальних послуг.  

Наводимо текст відповідного звернення та просимо долучитися та поставити 

свій підпис у його підтримку. Збір підписів можете здійснювати самостійно в своїх 

структурних підрозділах, на факультетах (користуючись додатком) та безпосередньо в 

профкомі університету. 

 

 

 

ЗАЯВА 

членів профспілок трудових колективів підприємств, установ та організацій України до 

Кабінету Міністрів України у зв’язку з  підвищенням ціни на природний газ для населення 

 
27 квітня 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 315 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 р. № 758», якою майже вдвічі підвищив ціну на 

природний газ для населення та скасував норму  споживання населенням газу за пільговою ціною (3,600 грн 

за куб. м при обсязі споживання до 1200 куб. м протягом опалювального сезону). 

Приймаючи постанову № 315, Кабінет Міністрів України порушив норми законів України «Про ціни 

і ціноутворення»  щодо забезпечення встановлення економічно обґрунтованих цін на товари, які мають 

істотну соціальну значущість, та «Про соціальний діалог»  щодо забезпечення основних принципів 

соціального діалогу. 

Приймаючи таке необґрунтоване рішення, Уряд не вжив достатніх заходів щодо соціального 

захисту населення: 

- не внесено зміни до Державного бюджету України на 2016 рік щодо підвищення розмірів 

прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати до рівня фактичного прожиткового мінімуму, 

який за розрахунками Мінсоцполітики України для працездатних осіб у цінах квітня 2016 року 

складає 2897 грн проти затверджених у Державному бюджеті України 1450 грн. Відтак вдвічі 



занижені розміри мінімальної зарплати і мінімальної пенсії; 

- не прийнято нову постанову «Про затвердження наборів продуктів харчування, непродовольчих 

товарів і послуг для основних соціальних і демографічних груп населення», яка не переглядалася протягом 

16 років. У січні 2016 року після науково-громадської експертизи перелік товарів і послуг було надіслано на 

розгляд Кабінету Міністрів України; 

- не прийнято постанову щодо встановлення розміру посадового окладу (ставки) працівника І 

тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на законодавчо гарантованому рівні не нижче розміру мінімальної 

заробітної плати. 

Враховуючи, що такі дії Кабінету Міністрів України порушують конституційне право 

громадян на достатній рівень життя для себе і своєї сім’ї, вимагаємо: 

-  встановити мораторій на підвищення цін, тарифів на житлово-комунальні послуги, 

допоки не буде забезпечено належне підвищення розмірів доходів громадян; 

- вирішити питання поширення роздрібних цін на природний газ, встановлений для 

релігійних організацій, на населення, бюджетні та неприбуткові організації та повернення до 

диференційованих норм споживання природного газу, які діяли до 1 січня 2014 року, в період з 1 

травня 2016 року до прийняття рішення про підвищення рівня заробітних плат, пенсій, стипендій; 

- негайно переглянути встановлені Урядом ціни на природний газ для населення, 

забезпечивши визначення їх на економічно обґрунтованому рівні; 

- підвищити не пізніше ніж до 1 жовтня 2016 року (до початку опалювального сезону) 

розміри мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії до рівня фактичного прожиткового 

мінімуму; 

- невідкладно погасити заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах з 

державною часткою власності та вжити вичерпних заходів для погашення зарплатної 

заборгованості на підприємствах інших форм власності (за наявності такої заборгованості на 

підприємствах). 

 

Зазначену Заяву просимо розглянути в установлений статтею 20 Закону України «Про звернення 

громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР термін та відповідно до статті 19 цього Закону письмово повідомити 

про її розгляд та прийняте рішення. 

 

Для захисту своїх економічних і соціальних інтересів залишаємо за собою право на 

відстоювання наших конституційних прав на достатній рівень життя для себе і своєї сім’ї усіма 

дозволеними Конституцією України засобами.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Профком виступає проти підвищення антинародних тарифів, а також 

звертається з вимогою переглянути розміри мінімальної зарплатні та привести 

її у відповідність до рівня життя європейців. Якщо тарифи як у Європі – то й 

зарплатня має також бути європейською!  

Не будьте байдужими! ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО ПРОТЕСТУ – ПОДБАЙТЕ 

ПРО СВОЄ МАЙБУТНЄ ВЖЕ ЗАРАЗ!!! Разом – ми переможемо, бо в єдності 

наша сила! 

 


