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ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК. Повернути людям зароблене – спосіб 

убезпечити їх від бідності 

 
На засіданні Уряду 21 квітня 2021 року  Голова СПО об’єднань 

профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий взяв слово і привернув увагу 
Прем’єр-міністра України та членів Уряду до критичної ситуації зі 
збільшення заборгованості по зарплаті працівникам. 

Під час виступу представник профспілок в Уряді зазначив, що до ФПУ, 
профспілкових організацій усіх рівнів останнім часом значно збільшилось 
надходження звернень від трудових колективів та працівників, які 
повідомляють про наявність зарплатних боргів, не вирішення протягом 
тривалого часу цієї проблеми. За деякими даними, з початку цього року борги 
по зарплатах зросли, і станом на 1 березня 2021 року заборгованість вже 
перевищує  3 млрд 200 млн грн. 

Як наголосив Г.Осовий, це лихо охопило більшість секторів 
 економіки, через що на сьогодні порушено права більш ніж 158 тис. 
працівників, які не отримують зарплату. Особливо страждає промисловий 
сектор, на який припадає більша частина заборгованості. Це, насамперед: 
шахтарі, машинобудівники, транспортники, а також працівники інших сфер, в 
яких держава є власником, або володіє корпоративними правами. 

Голова СПО профспілок закликав урядовців активізувати роботу, 
насамперед, Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості із 
заробітної плати (грошового забезпечення), створеної КМУ наприкінці 
жовтня минулого року для врегулювання питань з погашення заборгованості 
із зарплати. Було акцентовано на необхідності найближчим часом розглянути 
ситуацію, що склалась, та зробити усе можливе, щоб вже до 1 травня – Дня 
праці, люди отримали б зароблене. 

Г.Осовий наголосив, що потрібно особливу увагу зосередити на 
питанні повернення зарплатних боргів шахтарям, де борг перевищує 1 млрд. 
грн. Невиплати у цій галузі збільшуються також через існуюче непорозуміння 
між Міненерго і Мінфіном, що потребує як найшвидшого розв'язання. 

Прем’єр-міністр України Д.Шмигаль підтримав профспілкову 
пропозицію і погодився, що порушене профспілками питання, є дуже 
актуальним і своєчасним. Глава Уряду доручив оформити його як окреме 
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протокольне рішення і закликав міністрів розглянути цю ситуацію по своїх 
напрямках роботи. Він окремо звернувся до Міністра з регіонального 
розвитку із закликом спільно з керівниками територіальних органів державної 
влади активізувати роботу місцевих комісій з повернення зарплатних боргів 
та зробити все, що від них залежить для погашення заборгованості із 
зарплати. 

Таке оперативне реагування глави Уряду на профспілкові пропозиції 
свідчить про те, що діалог можливий. Г. Осовий нагадав, що у жовтні 
минулого року, коли профспілки звернулись до Прем’єра з питанням щодо 
погашення заборгованості по зарплаті, було активізовано роботу Міжвідомчої 
робочої групи і, справді,  до кінця 2020 року приблизно на 30% було 
зменшено зарплатні борги. 

- Коли влада втручається оперативно та рішуче у цю справу, це дає 
результат, - зазначив Г.Осовий. - Сподіваємось, що і у даному випадку буде 
все зроблено, особливо у цих складних умовах, в яких знаходяться громадяни, 
- коли зростають ціни і тарифи, падає рівень життя. Зараз повернути людям 
зароблене – це є спосіб убезпечити людей від бідності, - підкреслив Голова 
СПО профспілок. 
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