
ALL-UKRAINIAN PROTEST BY HEALTH WORKERS ON 19.09.17 
 

The Health Workers’ Union of Ukraine will organise the 
All-Ukrainian Protest on 19 September 2017. 

 

 
 

Demands of the Health Workers’ Union of Ukraine to the President of Ukraine, the 
Verkhovna Rada of Ukraine, and the Cabinet of Ministers of Ukraine 

 

 
 
Expressing indignation at unfair, discriminatory approaches to remuneration and violation of our 
labour rights established by the legislation of Ukraine: non-payment of wages, assistance for 
health improvement, cancellation and restriction of payments of surcharges and 
allowances; transfer to work under conditions of part-time work, unpaid leave, staff reduction, 
increase in workload, transfer to fixed-term employment contracts; reduction of professional 
privileges and guarantees (cancellation of retirement pensions, free use of housing with 
electricity and heating, etc.). 
 
Disagreeing with unsystematic, scientifically and economically unjustified reform of the 
healthcare system which does not comply with the Constitution of Ukraine and Ukrainian 
legislation, does not provide necessary funding to ensure the constitutional right of citizens to 
free, quality and affordable healthcare, decent conditions and wages of the sector’s workers. 
 
The Health Workers’ Union of Ukraine  
 
URGES TO: 
 
1. Appoint the Minister of Health of Ukraine (in order to strengthen responsibility for the sector in 
the context of the healthcare reform implementation). 
 
2. Increase healthcare subsidy for 2017 not less than by 3.9 billion UAH in order to provide: 
- Timely and full payment of wages to healthcare facilities workers taking into account 
differentiation in accordance with the legislation, 
- Payment of health improvement benefits, 
- Payment of wage arrears. 
 



3. Eliminate ‘equalization’ in wages by raising wages of doctors, nurses, including specialists 
with higher non-medical education, to two UTS rates from 1 September 2017 in order to ensure 
unified approaches to remuneration of public service workers. 
 
4. Provide healthcare workers of public and municipal healthcare institutions with job prestige 
allowance. 
 
5. Provide full expenditure for remuneration of state facilities workers of the National Academy 
for Healthcare Science of Ukraine. 
 
6. Start by 15 September of this year: 
- Work of conciliation commission on settlement of the collective labour dispute between the 
Healthcare Workers’ Union of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine, 
- Collective bargaining in order to conclude the Sectoral Agreement for a new term. 
 
7. Implement the healthcare reform in compliance with the Constitution of Ukraine and 
Ukrainian legislation taking into account the position of the Union and the views of the 
healthcare community. 
 
8. Prevent destruction and commercialisation of the healthcare system, to preserve the human 
resources of the sector, to ensure the constitutional right of citizens to affordable and quality 
healthcare. 
 
9. Execute the court’s decisions on cancellation of the CMU Resolution No. 442 of 10/09/2014 
(in terms of on reorganisation of the State Sanitary and Epidemiological Service of Ukraine and 
the CMU Resolution No. 1024 of 25/11/2015 (cut of hospital beds). 
 
  



ДАТУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКЦІЇ ВИЗНАЧЕНО! 
 

Професійна спілка працівників охорони здоров’я України визначила дату 
проведення Всеукраїнської акції протесту – 19 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ. 

 

 
 

 
Вимоги Профспілки працівників охорони здоров’я України до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
 

 
 
Професійна спілка працівників охорони здоров’я України, висловлюючи обурення 
несправедливими, дискримінаційними підходами в оплаті праці та порушенням  наших 
трудових прав, встановлених законодавством України: невиплати заробітної плати, 
допомоги на оздоровлення, скасування та обмеження виплат доплат і надбавок; 
переведення на роботу на умовах неповного робочого часу, відправлення  у відпустки без 
збереження заробітної плати, скорочення персоналу, збільшення навантаження, 
переведення на строкові трудові договори (контракти); звуження обсягу професійних пільг 
та гарантій (скасування пенсій за вислугу років, безплатного користування житлом з 
освітленням та опаленням тощо); 
 
         Не погоджуючись з безсистемною, науково та економічно не 
обґрунтованою  реформою системи охорони здоров’я, яка не відповідає Конституції 
України та законодавству України, не передбачає необхідного фінансування для 
забезпечення конституційного права громадян на безоплатну, якісну та доступну медичну 
допомогу, гідних умов та оплати праці працівників галузі 
 
ВИМАГАЄ: 
 
         1. Призначити Міністра охорони здоров’я України (з метою посилення 
відповідальності за діяльність галузі в умовах впровадження медичної реформи). 
 
         2. Збільшити обсяг медичної субвенції  на 2017 рік не менше ніж  на 3,9 млрд . грн. 
для забезпечення: 
         - своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати працівникам закладів 
охорони здоров’я з урахуванням диференціації згідно із вимогами законодавства; 
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         - виплати допомоги на оздоровлення; 
         - погашення заборгованості з виплати заробітної плати. 
 
         3. Ліквідувати «зрівнялівку» в оплаті праці  шляхом підвищення з 01 вересня 2017 
року на два тарифних розряди ЄТС посадові оклади лікарів, медичних сестер, у тому 
числі спеціалістів із вищою немедичною освітою для забезпечення єдиних підходів в 
оплаті праці працівників бюджетної сфери. 
 
         4. Встановити медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони 
здоров’я надбавку за престижність праці. 
 
         5. Забезпечити в повному обсязі видатки на оплату праці працівників  державних 
установ Національної академії медичних наук України. 
 
         6. Розпочати до 15 вересня поточного року: 
         -  роботу примирної комісії по врегулюванню колективного трудового спору між 
Профспілкою працівників охорони здоров’я України та Кабінетом Міністрів України; 
         - колективні переговори щодо укладання Галузевої угоди на новий термін. 
 
            7. Здійснювати реформу системи охорони здоров’я  з дотриманням Конституції 
України та законодавства України, з урахуванням позиції Профспілки та думки медичної 
спільноти. 
 
         8. Не допустити руйнації і комерціалізації системи охорони здоров’я, зберегти 
кадровий потенціалу галузі, забезпечити конституційне право громадян на доступну та 
якісну медичну допомогу. 
 
         9. Виконати рішення судів щодо скасування  постанови КМУ № 442 від 10.09.2014 
року (в частині реорганізації ДержСЕС України)  та постанови КМУ № 1024 від 25.11.2015 
року (скорочення ліжкового фонду). 
 


