ЗАЯВА СПО об'єднань профспілок про порушення матеріальних прав застрахованих осіб та руйнув

29 жовтня 2019

Сьогодні Фонд соціального страхування України, який опікується соціальним захистом
14 млн. працівників, доведено до небезпечної фінансової межі. Не вирішення існуючих
проблем загрожує дискредитацією та втратою довіри громадян до всієї системи
соціального страхування і держави, як гаранта її діяльності.

Фонд вже заборгував перед застрахованими особами з виплати допомоги по тимчасовій
непрацездатності та вагітності і пологах майже 1 млрд. грн. Цьому сприяло різке
зниження розміру єдиного соціального внеску вдвічі (до 22%) та значне зменшення
частки єдиного внеску до Фонду соціального страхування України з 14,2657% до
9,3759%.

Профспілкова сторона неодноразово вносила пропозиції щодо подолання кризової
ситуації, але державні органи не реагували і всіляко намагалися відволікти увагу сторін
соціального діалогу на інші питання, які не вирішували проблему по суті.

До цього часу Урядом не визначено своїх представників до правління Фонду соціального
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страхування, тому правління не може провести засідання і прийняти вкрай важливі
рішення для належного функціонування Фонду соціального страхування.

Замість вжиття заходів для вирішення зазначених вище проблем народними депутатами
України від фракції політичної партії "Слуга народу" подано до Верховної Ради України
законопроект (реєстр. № 2275), яким пропонується одержавити Фонд соціального
страхування, звузити повноваження правління Фонду та нівелювати участь
представництва від застрахованих осіб і роботодавців в управлінні цим видом
страхування. При цьому жодним чином не пропонується вирішити проблему фінансової
стабілізації Фонду.

Профспілкова сторона висловлює обурення такими діями та закликає народних
депутатів України не підтримувати законопроект № 2275 від 16.10.2019 р., а натомість
провести в Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів широке
обговорення проблем Фонду соціального страхування і за результатами обговорення
спільно напрацювати конструктивні пропозиції для вирішення існуючих проблем.

Сподіваємось, що парламентарі з розумінням поставляться до позиції профспілкової
сторони і підтримають її.

Закликаємо членів профспілок, трудові колективи, представників громадянського
суспільства, засоби масової інформації підтримати профспілкову позицію і висловити
солідарну підтримку через звернення до депутатського корпусу.

СПО об’єднань профспілок, 28.10.2019
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