
  

                 Підсумки Всеукраїнської акції протесту профспілок 

                                               17 жовтня 2018 року 

 

  

Шановні колеги! 

 
Щиро дякую всім головам обласних та первинних організацій Профспілки, 

спілчанам, всім лісівникам, учасникам Всеукраїнської профспілкової акції 

протесту, що відбулась 17 жовтня 2018 року за участь у її організації та 

проведенні.  

Проведена акція продемонструвала єдність, активність, а також високу 

організаційну готовність профспілок до рішучих дій, як найбільшої громадської 

організації. 

Слід зазначити, що Профспілка працівників лісового господарства України 

показала високу активність, згуртованість та якість підготовки до зазначеної 

акції.  

Голова Федерації профспілок України дав високу оцінку нашій підготовці 

та активності, як  в цілому Профспілки, так і зокрема чіткому, яскравому, 

запальному, спрямованому на захист прав працівників та висококваліфікованому 

- виступу  голови Херсонської обласної організації Профспілки – головного 

лісничого ДП «Олешківське лісове господарство» та члену основного складу 

делегації, з представників трудових колективів, до Кабінету Міністрів 

України  – Марії Глод.  

За результатами наради організаційного комітету по проведенню 

Всеукраїнської профспілкової акції протесту надаємо оперативну інформацію  

щодо розгляду проекту Держбюджету – 2019 у першому читанні (реєстр. №  

9000) - Верховна Рада України постановила:  

«Кабінету Міністрів України за основі моніторингу  виконання 

Державного бюджету України за підсумками січня-травня 2019 року  розглянути 

питання щодо можливості додаткового підвищення розмірів прожиткового 

мінімуму в розрахунку на місяць, насамперед для дітей, з першого липня 2019 

року»;  

«Кабінету Міністрів України за підсумками першого півріччя 2019 року за 

результатами виконання місцевих бюджетів внести на розгляд Верховної Ради 

України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 

2019 рік у частині збільшення освітньої і медичної субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам». 

Окрім того, запропоновано внести окремі зміни до видатків 

державного бюджету на 2019 рік у додатку № 3 до законопроекту щодо 

збільшення видатків по цілому ряду бюджетних програм. ……… 

Зокрема, надано доручення Кабінету Міністрів України при підготовці 

проекту Закону України про Державний бюджет України на 2019 рік до 

другого читання, виходячи із фінансових можливостей держави та прогнозного 

зростання економіки (п.2.2.):    …………  

2). збільшити за загальним фондом проекту державного бюджету на 2019 

рік видатки розвитку за бюджетною програмою «Ведення лісового і 

мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді» (КПКВК 

2805060) (п. 2.14) – пропозиція Профспілки – передбачити видатки в обсязі 

877118,3 тис.грн. 



Та ряд інших змін по різних галузях економіки. 

  

З повагою, Голова Профспілки  С.Кривов’язий.  


