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Департамент заробітної плати та умов праці розглянув звернення
працівників освіти і науки України щодо впровадження заходів, спрямованих
на недопущення звуження змісту та обсягів соціальних прав працівників галузі
освіти в зв'язку з внесенням антиконституційних змін до чинних законів
України і в межах компетенції повідомляє.

Законом України від 28.12.2014 На 76-УПІ „Про внесення змін та
визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України”
не передбачено зниження рівня оплати праці педагогічних та науково-
педагогічних працівників, зокрема, шляхом скасування певних видів доплат та
надбавок.

Що стосується пенсійного забезпечення, то Урядом підтримується
пропозиція соціальних партнерів щодо не підвищення пенсійного віку до
65 років та не збільшення страхового стажу, зокрема для призначенняпенсій за
вислугу років. На даний час питання підвищення пенсійного віку та збільшення
страхового стажу, зокрема для призначення пенсій за вислугу років, не
розглядається, жодних ініціатив із зазначених питань не опрацьовуються.

Урядом здійснено низку заходів щодо поліпшення пенсійного
забезпечення:

1) проведено осучаснення пенсій із врахуванням середньої заробітної
плати 1197 грн., що зменшило розриви у розмірах пенсій;

2) законодавчо передбачено щорічне підвищення пенсій, механізм якого
удосконалений шляхом збільшення заробітної плати, з якої призначена
(перерахована) пенсія, на коефіцієнт, який відповідає не менше 20 відсоткам
зростання середньої заробітної плати порівняно з попереднім роком, але не
менше росту інфляції.



На жаль Законом України „Про запобігання фінансової катастрофи та
створення умов для економічного зростання в Україні” було зупинено дію цієї
норми Закону на 2014 рік.

Розміри пенсій переглядаіоться у зв°язку зі зміною прожиткового
мінімуму або у разі зміни індексу інфляції. `

З метою підтримання купівельної спроможності доходів громадян діє
захисний механізм відповідно до Закону України „Про індексацію грошових
доходів населення”. Індексації підлягають грошові доходи населення у межах
прожиткового мінімуму, в тому числі і пенсіі.

Також, для працюючих пенсіонерів законодавчо передбачено перегляд
розміру пенсії кожні два роки із врахуванням відпрацьованого стажу та
заробітку.

Головним завданням перед Урядом до стабілізації економічної ситуації
в Україні стоїть виконання зобов°язань перед пенсіонерами шляхом здійснення
виплат пенсій у призначених розмірах.

Просимо довести зазначену інформацію до первинних профрпілкових
організацій.
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