
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

У Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики, 
зайнятості та пенсійного забезпечення розглянуто Ваш е звернення із 
зауваж еннями і пропозиціями до доопрацьованого Кабінетом М іністрів 
України проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 
рік» стосовно рівня прожиткового мінімуму, розміру оплати праці 
працівників бюджетних галузей, забезпеченості видатками освітньої галузі та 
іншого.

З питань, що відносяться до предмету відання Комітету, повідомляємо, 
зокрема, наступне.

Як уже зазначалося у листі Комітету від 23 грудня 2015 року за 
вих. №  04-34/14-321626 на Ваше попереднє звернення, в якому, зокрема, 
поруш увалося питання щодо фінансування освітньої галузі та рівня 
посадового окладу працівника перш ого тарифного розряду, Комітет завжди 
підтримував позицію профспілкових організацій та о б ’єднань щодо 
необхідності фінансового забезпечення оплати праці усіх працівників галузей 
бю джетної сфери в повному об'ємі згідно з вимогами чинного законодавства 
та обрахунку розмірів посадових окладів (тарифних ставок) Єдиної тарифної 
сітки на основі посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого 
тарифного розряду, який має бути встановлений на рівні не нижче 
законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати, з 
дотриманням міжпосадових (міжкваліфікаційних) та міжгалузевих 
співвіднош ень в оплаті праці.

Н а переконання Комітету, неврахування вказаних положень під час 
формування та реалізації держ авної політики з питань оплати праці 
призводить до втрати прямого зв'язку між рівнем заробітної плати і 
кваліфікацією  працівника, складністю виконуваної роботи, ступенем 
відповідальності, що в свою чергу сприяє зниженню престижності роботи в
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закладах і організаціях галузей бю джетної сфери та відтоку з них 
висококваліфікованих кадрів. На це Комітет неодноразово звертав увагу 
Кабінету М іністрів України, Верховної Ради України у своїх рекомендаціях 
при здійсненні контрольної функції, у ріш еннях з розгляду законопроектів, а 
також  у листах з приводу звернень профспілкових організацій та окремих 
громадян з даних питань.

Зокрема, 16 грудня 2015 року Комітетом було прийнято ріш ення про 
схвалення зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про 
Держ авний бюджет України на 2016 рік» (реєстр. 3000 доопр.), якими 
пропонувалося, серед іншого, доповнити Розділ «Прикінцеві положення» 
проекту новим пунктом такого змісту:

«Кабінету М іністрів України забезпечити у 2016 році оплату праці 
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бю джетної 
сфери, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І 
тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, який шляхом поетапного 
підвищ ення протягом року досягає законодавчо гарантованого рівня.»

П ри цьому Комітет зауважив, що реалізація такої пропозиції сприятиме 
досягненню цілей, визначених статтею 420 Угоди про асоціацію з ЄС, зокрема 
щодо скорочення бідності, боротьби з дискримінацією у всіх її формах та 
проявах, Стратегією сталого розвитку «Україна-2020» в частині впровадження 
в Україні європейських стандартів життя.

Також слід зазначити, що Комітет послідовно обстою є позицію  щодо 
необхідності економічно обґрунтованого підвищ ення розмірів основних 
держ авних соціальних гарантій, які мають забезпечувати не просто фізичне 
виживання людини, а і можливість вдосконалення її професійних знань та 
навичок, всебічного розвитку як особистості і повноцінного члена 
суспільства.

Зважаю чи на вищ евикладене та враховуючи, що 25 грудня 2015 року 
Верховною  Радою України прийнято Закон України «П ро Державний 
бю джет України на 2016 рік» №  928-VIII, повідомляємо, що Ваш лист, 
ш ановний Георгію Ф едоровичу, надіслано П рем ’єр-міністру України 
Яценю ку А.П. для розгляду, відповідного реагування та надання відповіді.

З повагою

Голова Комітету Л Л .Д ен ісова

Вик. С ам ойлик Ю .В. т.255-40-59


