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Про позицію і участь галузевої 
Профспілки у виборах до Верховної 
Ради України

Події, які відбувались в країні впродовж останніх років засвідчили 
радикальні зміни в суспільній свідомості та настроях громадян. 
Сформувалась значна кількість нових громадянських рухів та організацій про 
європейського та проукраїнського вибору, військово-патріотичного 
спрямування, благодійних та волонтерських, які публічно заявили про 
сучасні вимоги до органів влади, правоохоронних структур та судової 
системи.

Україна обрала шлях європейської та євроатлантичної інтеграції. Це 
шлях не стільки до членства у відповідних структурах, скільки до проведення 
глибоких та масштабних реформ у всіх сферах суспільного життя України, 
завдяки яким вона має стати дійсно економічно сильною, соціальною і 
правовою державою.

Разом з тим останні п’ять років для лісогосподарської галузі держави 
були надзвичайно нелегкими через ряд викликів, які постали перед нею, а 
саме:

- намагання Мінагрополітики та Кабінету Міністрів України запровадити 
економічно не прораховану реформу галузі, яка передбачала ліквідацію 
лісогосподарських підприємств;

- припинення державної фінансової підтримки підприємств (особливо 
Півдня та Сходу) з Державного бюджету;

- намагання передати лісогосподарські підприємства в концесію або 
провести їх приватизацію;

- прийняття законодавчих та інших нормативних актів, які вкрай 
негативно відображаються на веденні лісового господарства, особливо 
це стосується охорони та захисту лісу;

- серйозне посилення податкового навантаження на підприємства, яке 
може призвести до їх банкрутства;

- недостатньо зважена кадрова політика по відношенню до 
Держлісагентства з боку Мінагрополітики та Кабінету Міністрів 
України.

У зв’язку з цим колектив галузі покладає величезні надії на те, що 
новообраний склад Верховної Ради України зможе прийняти рішення, які



позитивно вплинуть на соціально-економічний розвиток держави, в тому 
числі і на лісогосподарську галузь. Тому вкрай важливо щоб до майбутнього 
складу парламенту були обрані кандидати, як в одномандатних так і 
багатомандатних виборчих округах, які знають та розуміють проблеми 
галузі й готові до конструктивних дій в питаннях налагодження її роботи, 
сталого соціально економічного розвитку та покращення якості життя 
трудівників лісу.

Виходячи з цього, та на виконання постанови Президії ФПУ від 
25.06.2019 р. № П-20-2 «Про позицію і участь профспілок у виборах до 
Верховної Ради України», -

Президія ЦК Профспілки працівників лісового господарства України 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Схвалити Звернення президії Центрального комітету Профспілки 
працівників лісового господарства України до членів галузевої профспілки 
щодо участі у голосуванні 21 липня 2019 року (додається на 1 аркуші).

2. Підтримати кандидатів у депутати -  працівників лісогосподарських 
підприємств, які балотуються в мажоритарних виборчих округах, а саме:

• Юрія Болоховця -  209 виборчий округ, Чернігівська область;
• Олександра Матусевича -  86 виборчий округ, Івано-Франківська область;
• Віктора Мельника -  65 виборчий округ, Житомирська область;
• Юрія Андрусяка -  201 виборчий округ, Чернівецька область;
• Петра Фрея -  202 виборчий округ, Чернівецька область;
• Миколу Орендовича -  202 виборчий округ, Чернівецька область.
3. Підтримати у виборах до Верховної Ради представників профспілок, а 

саме: Валерія Сергійовича Черниша -  голову Федерації профспілкових 
організацій Луганської області (виборчий округ № 106, Луганська область) та 
Миколу Михайловича Первака -  голову обласної профспілкової організації 
автомототранспорту та шосейних доріг Полтавської області (виборчий округ 
№ 150, Полтавська область).

4. Рекомендувати обласним та первинним профспілковим організаціям 
надавати всебічну допомогу і підтримку кандидатам у народні депутати 
України від лісівників та профспілок, утворивши, за необхідності, відповідні 
групи сприяння.

5. Постанову оприлюднити на сайті галузевої Профспілки.
6. Контроль покдаетища голову Профспілки Кривов’язого С.Й.

С.И. Кривов’язий



ЗВЕРНЕННЯ
Президії Центрального комітету Профспілки працівників лісового 
господарства України до членів галузевої профспілки щодо участі 

у голосуванні 21 липня 2019 року
Обравши курс європейської та євроатлантичної інтеграції, Україна ступила 

на шлях глибоких і масштабних реформ у всіх сферах суспільного життя. Завдяки 
таким змінам країна має стати економічно сильною, правовою і соціальною 
державою.

Профспілка працівників лісового господарства, як членська організація 
Федерації профспілок України, виступає за ефективну розбудову держави, її стійке 
економічне зростання, повну зайнятість населення, якісні робочі місця, гідну 
оплату праці та справедливе оподаткування.

Ми плекаємо надію на те, що будуть вжиті дієві заходи, які дозволять 
розвиватись високими темпами всім галузям вітчизняної економіки, в тому числі і 
лісовому господарству країни.

Необхідно визнати, що попередні 5 років були надзвичайно нелегкими для 
нашої галузі через ряд викликів, які постали перед нею, а саме:
- намагання Мінагрополітики та Кабінету Міністрів України запровадити 

економічно не прораховану реформу галузі, яка передбачала ліквідацію 
лісогосподарських підприємств;

- припинення державної фінансової підтримки підприємств (особливо Півдня та 
Сходу) з Державного бюджету;

- намагання передати лісогосподарські підприємства в концесію або провести їх 
приватизацію;

- прийняття законодавчих та інших нормативних актів, які вкрай негативно 
відображаються на веденні лісового господарства, особливо це стосується 
охорони та захисту лісу;

- серйозне посилення податкового навантаження на підприємства, яке може 
призвести до їх банкрутства;

- недостатньо зважена кадрова політика по відношенню до Держлісагентства з 
боку Мінагрополітики та Кабінету Міністрів України.

На 21 липня цього року призначені позачергові вибори до Верховної Ради 
України. Ми чудово розуміємо, що у новому складі вищого законодавчого органу 
України повинні бути депутати, які мають хоча б елементарне бачення на 
ефективне вирішення проблем галузі, а ще краще, коли це будуть професійні 
лісівники.

Тому, просимо Вас, підтримати кандидатів у народні депутати -  працівників 
лісового господарства, які балотуються в одномандатних виборчих округах:

• Юрія Болоховця -  209 виборчий округ, Чернігівська область;
• Олександра Матусевича -  86 виборчий округ, Івано-Франківська область;
• Віктора Мельника -  65 виборчий округ, Житомирська область;
• Юрія Андрусяка -  201 виборчий округ, Чернівецька область;
• Петра Фрея -  202 виборчий округ, Чернівецька область;
• Миколу Орендовича -  202 виборчий округ, Чернівецька область.

Закликаємо Вас, шановні спілчани, 21 липня 2019 року прийти до 
виборчих дільниць та проголосувати так як Вам підказує серце і розум, 
не забуваючи при цьому, що джерелом влади в України є народ.


