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Звернення  

Сокальської районної ради щодо напруженої ситуації (в тому числі щодо 

виплати заробітної плати) у шахтарських колективах Державного 

підприємства «Львiввугiлля» 

 

В шахтарських колективах ДП «Львiввугiлля» склалася вкрай 

напружена ситуацiя у зв’язку з нестабiльною та невчасною виплатою  

заробiтної плати за березень, квітень 2019 року. 

Така ситуацiя тримає колектив ДП «Львiввугiлля» в важкiй соцiальнiй 

напрузi, що може призвести до некерованих акцiй протесту шахтарських 

колективiв. Обурення в шахтарських колективах досягло критичної межi. 

Шахтарськi колективи готуються до акцiй протесту, адже iншого варiанту, 

щоб довести своє право на працю та заробiтну плату у них не залишається. 

Стурбованiсть депутатського корпусу Сокальської районної ради є  

обґрунтованою, оскiльки значну частину мешканцiв регiону складають 

шахтарi, праця яких є престижною, небезпечною, важкою i потребує гiдної 

оплати та забезпечення соцiальних гарантiй. 



    Крім того, ДП «Львіввугілля» виконує план з вуглевидобутку, але 

стабільного збуту видобутого вугілля немає - це впливає на економічну 

діяльність підприємства: виплату заробітної плати, введення в експлуатацію 

лав та інші розрахунки на технологічні потреби.  

На сьогоднiшнiй день у Державного підприємства «Львіввугілля» є 

значна заборгованість зі штрафiв i пенi з сплати єдиного соціального внеску та 

штрафів i пені до Пенсiйного фонду України, вiдшкодування пiльгових 

пенсiй. Крiм того, є заборгована недоїмка з єдиного соцiального внеску на яку 

нараховуються штрафнi фінансові санкцiї. 

Нестабільна виплата заробітної плати впливає на наповнення дохідної 

частини районного бюджету Сокальського району. Частка платежів вугільних 

підприємств у структурі доходів  районного бюджету Сокальського району 

становить приблизно 45 %. 

Одним з варiантiв вирішення даної ситуації є внесення змiн до 

законодавчих, пiдзаконних актiв, iнших нормативно правових актiв для  зміни 

черговості зарахування сплати єдиного соцiального внеску та списання пенi i 

штрафiв за несвоєчасну сплату державними вуглевидобувними 

пiдприємствами  єдиного соцiального внеску i страхових внескiв до 

Пенсiйного Фонду України, Фонду соцiального страхування України. 

 

    Зважаючи на вищевикладене, для забезпечення стабільної роботи ДП 

«Львiввугiлля» та недопущення некерованих акцiй протесту, просимо:  

1. Термiново вирiшити питання щодо виплати заборгованої заробiтної 

плати працiвникам ДП «Львiввугiлля» за березень та квітень 2019 року.   

2. Вирiшити питання відвантаження вугiльної продукцiї Державного 

пiдприємства «Львiввугiлля» на пiдприємства ПАТ «ДТЕК Західенерго» 

(відокремлені підрозділи Добротвiрська i Бурштинська ТЕС) та ДП 

«ДЕРЖВУГЛЕПОСТАЧ».   

3. При переглядi Закону України “Про державний бюджет на 2019 рiк”, 

передбачити  кошти  за бюджетною програмою «Державна пiдтримка 

вуглевидобувних пiдприємств на часткове покриття витрат iз собiвартостi 

готової товарної вугiльної продукцiї». 

4. Внести змiни до законодавчих, пiдзаконних актiв, iнших нормативно 

правових актiв для зміни черговості зарахування сплати єдиного соцiального 

внеску та списання пенi i штрафiв за несвоєчасну сплату державними 

вуглевидобувними пiдприємствами єдиного соцiального внеску i страхових 

внескiв до Пенсiйного Фонду України, Фонду соцiального страхування 

України. 

5. Фонду Державного майна України здійснити процедуру повернення у 

державну власність стратегічно важливих для державної енергетичної безпеки 

цілісних майнових комплексів енергетичних підприємств  ПАТ «ДТЕК 

Західенерго». 

     

                                                                       Прийнято на XXХІХ сесії VІІ скликання 

                                                                  Сокальської районної ради Львівської області                 

                                                                  17 травня 2019 року 

 


