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МIНIСТЕРСТВО  
соЦIАЛьНОI поЛIТики  3гКРАШИ  

(Мгнсоцполгтики) 
вул. Еспланадна, 8110, м. Киев, 01601, тел.: (044) 226-24-45, факс: (044) 289-00-98 E-mai1: тiо@misp.gov.ua, 

Код  СДРПОУ  37567866, реестрацгйний  рахунок  35213015078737 в  ДКСУ  м. Киева, МФО  820172 
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I Спгльний  представницький  
орган  репрезентативних  
всеукрагнських  об'еднань  
профспглок  на  нацгональному  
ргвнг  

Мгнiстерство  соцгально! полгтики  на  виконання  доручепня  Кабгнету  
Мгнгстргв  Украiни  вiд  29.11.2017 №  47572/1/1-17 розглянуло  лист  щодо  
внесения  змгн  до  постанови  Хабгнети. Мгнгстргв  Украгни  вiд. 1 9.05Л.999.. N° Х59 
„Про  умови  i розмгри  оплати  працг  кергвникгв  пгдприемств,-заснованик  на  
державнгй, комунальнгй  власностг, та  об'еднань  державних  пiдприемств" та  
повгдомляе. 

Прийняття  постанови  Кабгнету  Мгнгстргв  Украни  вiд  11 листопада  
2015 року  №  1034 „Про  внесения  змгн  до  постанов  Кабгнету  Мгнгстргв  Украiни  
вiд  2 серпня  1995 р. №  597 i вiд  19 травня  1999 р. Ns 859" було  гнгцгйовано  
Мгнекономрозвитку  з  метою  антикорупцгогенного  фактору  та  залучення  на  
кергвнг  посади  державних  пгдприемств  квалгфгкованих  менеджергв. 

Па  сьогоднг  в  Ухрагнг  склалась  ситуацгя  гз  .значным  розривом  в  оплатг  
працг  кергвникгв  державних  пгдприемств  та  гнших  х1рацгвникгв. 

Мгнсоцполгтики  не  пгдтримувало  внесения  змiн  до  вищезазначеног  
постанови, наголошуючи, що  це  призведе  до  несправедливого  розподглу  
доходгв  державных  пгдприемств, соцгальног  напруги  та  демотивацг1 працгвникгв. 

Народним  депутатом  Укра!ни  Пгдберезняком  В. I. до  Верховноi Ради  
Украiни  внесений  проект  Закону  цкра!ни  „Про  внесения  змгн  до  Кодексу  
законгв  про  пращо  Украгни" (щодо  обмеження  максимально! заробгтноi плати) 
реестр. №  7204 вiд  17 жовтня  2017 року. 

Законопроектом  пропонуеться  внести  змгни  до  стагтг  94 Кодексу  законгв  
про  працю  Украгни  в  частинг  обмеження  максимального  розмгру  заробгтно! 
плати, гз  урахуванням  усiх  надбавок, доплат, премгй  i винагород, для  державних  
пгдприемств, установ, органгзацгй; державних  холдингових  компангй; 
державних  акцгохерних  товариств  та  акцгонерних  товариств, у  статутних  
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капгталах  яких  е  корпоративнг  права  держави, частка  яких  складае  не  менше  
51 вгдсотка  (далг  - державних  пгдприемств); а  також  державних  служб  овцiв  
та  встановити  обмеження  максималИцого  розмгру  заробгтног  плати. 

Мгнсоцполгтики  розглянуто  вищезазначений  законопроект  та  висловлено  
пропозицгю, зокрема, що  одним  гз  шляхгв  обмеження  встановлення  надвисоких  
розмiргв  заробгтнвх  плат  кергвгiикам  державних  гцдприемств, може  бути  
встановлення  пгдвищеного  розмгру  податку  на  заробгтну  плату, що  перевищуе  
125 прожиткових  мгнгмумгв, встановлених  для  працездатних  осгб. 

Перший  заступник  Мгнгстра  О. Крентовська  
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