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Про стан виплати заробітної плати 

на підприємствах вугільної промисловості 

України та подальші дії Профспілки 

 

 За підсумками обговорення інформації Міністра енергетики України 

Галущенка Г.В. щодо стану справ на підприємствах вугільної галузі та ситуації з 

виплатою заробітної плати працівникам й погашення заборгованості з неї, Президія 

ЦК Профспілки відзначає наявність подальшого поглиблення порушень законодавчо 

визначених трудових і соціальних прав працівників вугледобувних підприємств, і в 

першу чергу - на своєчасне та в повному обсязі отримання оплати за свою  вкрай 

важку шахтарську працю. 

 

 Станом на 18 серпня 2021 року загальний обсяг заборгованості з виплати 

заробленої оплати праці працівниками державних вугледобувних підприємств 

складає понад  1,1 млрд. грн., що перевищує відповідний показник всіх минулих років 

напередодні святкування професійного свята «День шахтаря».  

 

 Основною причиною такого стану є неконкретність державної політики в 

Україні щодо забезпечення енергетичної незалежності країни, а також відсутність 

виважених, цілеспрямованих, послідовних і ефективних дій у напрямку розвитку 

вугільного виробництва, формальна розробка та фінансово-економічна 

необґрунтованість прийнятих багаточисельних державних, урядових, відомчих і 

регіональних Програм, Концепцій та різних заходів, що  призвело до глибокої 

фінансово-виробничої та соціально-економічної  кризи, в якій  перебувають на цей 

час підприємства вугільної промисловості України.  

 

 Зокрема, це стосується і прийнятої в 2017 році  «Енергетичної стратегії України 

на період до 2035 року», а також «Концепції реформування та розвитку вугільної 

промисловості на період до 2020 року» тощо, більшість із визначених позицій яких на 

цей час практично не реалізуються. 
 

 Також, вагомою причиною кризового стану галузі є щорічне безпідставне 

скорочення коштів державного бюджету на фінансування видатків вугільної галузі. 

Так, рівень фінансування у 2019 році склав лише 22,0%, у 2020 і 2021 роках 

відповідно 29,0% і 34,0% від обсягів за розрахунками на підставі виробничих програм 

підприємств, що призводить не лише до несвоєчасної виплати заробітної плати 

працівникам та унеможливлює зменшення її заборгованості, але й веде до 

подальшого занепаду підприємств вугільної галузі. 

 

 

 



 

 

 Об’єктивно оцінюючи наявну соціально-політичну ситуацію, ЦК Профспілки, 

територіальні та первинні профспілкові організації останнім часом спрямовували 

свою діяльність у напрямку посилення взаємовідносин з органами центральної та 

місцевої влади, і зокрема з керівництвом Уряду України, Міністерством енергетики та 

іншими відомчими й місцевими органами по вирішенню нагальних проблемних 

питань. Останнім часом відновлено соціальний діалог з керівництвом  Міненерго 

України, на разі відбуваються  зустрічі, наради, засідання відомчих і урядових комісій 

за участі представників Профспілки з розгляду та прийняття необхідних важливих 

рішень. Слід також зазначити, що за наполяганням Профспілки Кабінетом Міністрів 

вживається певні заходи по стабілізації роботи вугільної галузі, і зокрема спрямовані 

на зменшення заборгованості з виплати заробітної плати шахтарям.  

 

 Так, завдяки наполегливим діям і вимогам Профспілки, неодноразовим 

зверненням до Уряду, народних депутатів України, а також проведення відповідних 

акцій протесту трудових колективів у вугільних регіонах та місті Києві вдалося 

активізувати дії профільного міністерства та інших органів центральної виконавчої 

влади щодо внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду 

державних бюджетів шляхом наближення бюджетних асигнувань та перерозподілу 

коштів за відповідними бюджетними програмами протягом поточного року, що 

забезпечило часткове погашення наявної заборгованості із заробітної плати працівникам 

державних підприємств. 

 

 Важливим напрямком подальшої діяльності Профспілки з використанням всіх 

можливостей профспілкового впливу наразі залишаються: 

По-перше - збільшення бюджетного фінансування вугільної галузі в поточному  

році обсягом 2,5 млрд. грн., необхідних для забезпечення оплати праці працівникам 

державних вугледобувних підприємств до кінця 2021 року; 

По-друге - передбачення достатніх обсягів бюджетного фінансування вугільної 

галузі на 2022 рік по програмах фінансування у відповідності до розрахунків 

Міненерго, зокрема на технічне переоснащення та модернізацію вугледобувних 

підприємств, заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки, а також  

підвищення рівня оплати праці працівникам державних підприємств.  

 

Також необхідно належним чином  використовувати всі важелі профспілкового 

впливу на покращення стану справ на підприємствах недержавної форми власності.                     

В першу чергу - це стосується остаточного вирішення вимог щодо підвищення 

тарифних ставок та посадових окладів працівникам ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», 

які не виконується у повному обсязі відповідно до чинного законодавства та 

визначених положеннями колективного підприємства та Галузевої угоди. Так, 

протягом першого півріччя 2021 року підвищення тарифних ставок і посадових 

окладів здійснено лише частково, у середньому  на 10% замість визначених 18,17%. 

Крім того, одночасно з підвищенням тарифних ставок та посадових окладів 

адміністрація ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» в порушення Положення «Про 

преміювання» та колективного договору зменшує розмір премій працівникам 

відповідно до умов і виробничих показників. 

 

 

 Слід наголосити, й на те, що незалежно від форм власності практично на всіх 

вугледобувних підприємствах України не виконується пункт 9.4.4. чинної Галузевої 

угоди стосовно забезпечення співвідношення в 1,9 рази між середньою по галузі 

заробітної платою та середньою заробітною платою у промисловості України. Тому, 

всі вищеозначені напрямки мають бути важною складовою діяльності профспілкових 

організації всіх рівнів. 



 

 

На підставі викладеного, Президія ЦК Профспілки ПОСТАНОВЛЯЄ : 

 

 

1. Інформацію Міністра енергетики України взяти до відома.  

 

 

 

2. Відзначити недостатню ефективність, вживаємих заходів щодо погашення 

заборгованості з виплати заробітної плати працівникам та стабілізації роботи 

вугледобувних підприємств.  

 

 

 

3. Голові Профспілки Турманову В.І. за дорученням Президії ЦК Профспілки 

звернутися до Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А. щодо проведення під своїм 

головуванням наради за участі Профспілки, Міністрів енергетики, фінансів, економіки, 

соціальної політики й голів облдержадміністрацій Волинської, Дніпропетровської, 

Донецької, Луганської та Львівської областей, з метою визначення практичних дій по 

стабілізації ситуації у вугільній галузі України. 

 

 
 

4. Вимагати від Міністра енергетики України Галущенка Г.В.: 

- вжити заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати 

працівникам державних вугледобувних підприємств;  

 

- ініціювати перед Кабінетом Міністрів України внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо збільшення фінансування видатків 

вугільної галузі за програмою «Реструктуризація вугільної галузі», відповідно до 

розрахунків та обґрунтування Міненерго; 

 

- забезпечити дотримання Галузевої угоди стосовно погодження нормативно-

розпорядчих документів з профспілковими органами відповідного рівня. 
 

 

 

5. Вимагати від Роботодавців всіх форм власності: 

- забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам та підвищення 

рівня тарифних ставок і посадових окладів згідно положень Галузевої угоди і 

колективних договорів; 

- не допускати в односторонньому порядку звуження соціально-економічних та 

трудових прав і гарантій працівників, передбачених чинною Галузевою угодою та 

колективними договорами. 
 

 

 

6. Головам профспілкових організацій усіх рівнів довести до відома трудових 

колективів дане рішення Президії ЦК Профспілки. 
 

 

 

7. Дану постанову направити до Прем’єр-міністра України, Міністра енергетики 

України, Фонду державного майна України, ТОВ «ДТЕК», ТОВ «Метінвест Холдинг», 

Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців «Федерація роботодавців 

паливно-енергетичного комплексу України», Федерації профспілок України та 

Національної служби посередництва і примирення. 
 

 

 

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Президію ЦК 

Профспілки. 

 
 

 

 

Голова Профспілки       В.І.Турманов 

 

 

 

 


