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Шановний Вікторе Івановичу! 

 
   Надаємо  пропозиції Торецької організації  профспілки до підготовки 

проекту Постанови пленуму Укрвуглепрофспілки « Про дії організацій  

Профспілки в умовах реформування вугільної галузі та закриття вугільних 

підприємств»: 

 

1. Внести зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 

рік» щодо збільшення фінансування видатків вугільної галузі за програмою 

«Реструктуризація вугільної галузі» обсягом 2,5 млрд. грн., необхідних для 

забезпечення оплати праці працівникам державних вугледобувних 

підприємств до кінця 2021 року.   

2. Передбачити в проекті Закону України «Про державний бюджет України на 

2022р.» бюджетне фінансування вугільної галузі у відповідності до 

розрахунків Міненерго в сумі 10,5 млрд. грн., 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.       

 3. Внести  до  «Плану  заходів з реалізації  реформування вугільної галузі» 

проведення  аудиту  доходів  місцевих бюджетів шахтарських міст, де 

вугільні  підприємства  є  містоутворюючими  та розробити  на  державному 

рівні   «Програму  створення  нових  робочих  міст для  працевлаштування   

шахтарів  та  молоді»;  

4. Передбачити можливість збереження державної підтримки вугледобувних 

підприємств, які розташовані на лінії розмежування, на період доробки   

існуючих  запасів  вугілля,  що  дозволить  виключити  занепад малих  

шахтарських  міст  і реальну  можливість  загострення соціально-



політичної напруженості та екологічної загрози на підконтрольній Україні 

території; 

5. Передбачити обов’язкове погашення заборгованості державних трейдерів 

держпідприємствам  за  відвантажене  вугілля; 

6. Забезпечити своєчасну виплату поточної заробітної плати працівникам та 

підвищення її рівня відповідно до Галузевої угоди та колективних договорів; 

7. Прийняти  проект Закону України « Про реформування вугільної галузі». 

8.  Прийняти зміни до чинного законодавства щодо:  

- списання боргів за спожиту електроенергію вугледобувним підприємствам за 

 минулі роки;  

- відміни постанову Кабінету Міністрів України №760 від 21.07.2021р. «Про 

внесення змін до пункту 12 Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі» . 

- повернення працівникам вугільної галузі соціальних гарантій, передбачених  

статтями 43 та 48 Гірничого закону України, які в незаконний спосіб були 

скасовані з 01.01 2015 року; 

- внесення змін до постанови КМУ від 24.06.2016р. №461 щодо відновлення 

права на пільгову пенсію для працівників вугільних підприємств, зайнятість 

яких в підземних умовах становить 50 і більше відсотків в обліковому періоді; 

9. Розглянути питання проведення в м. Києві акції протесту працівників 

вугільної галузі з пікетуванням будівель КМУ і Минсоцполітики в підтримку 

вимог шахтарів про внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2021 рік» та внесення змін до постанови КМУ від 

24.06.2016р. №461 щодо відновлення права на пільгову пенсію для 

працівників вугільних підприємств, зайнятість яких в підземних умовах 

становить 50 і більше відсотків в обліковому періоді.  

 

 

 

 

Голова Торецької 

терорганізації профспілки                                                              В.П.Щербань 
 


