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ПРЕС-РЕЛІЗ 

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ ПІЛОТІВ (ВПП) 

УПРОДОВЖ 2019-2021 РОКІВ 

 

 Взаємодія з Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань 

профспілок на національному рівні для протидії прийняттю законопроєктів №№ 2708, 2681, 2332 та 

інших, які суттєво погіршують діючі трудові права працівників та обмежують права профспілок. 

 Взаємодія з Федерацією профспілок транспорту України для вирішення питання легалізації 

страйків на транспорті та спрощення впровадження актів законодавства ЄС у сфері авіації тощо. 

 Протидія розгляду та прийняттю законопроекту № 2758 щодо запровадження прогресивної шкали 

податку на доходи фізичних осіб, яким пропонувалось стягувати надвисокі податки з 

високооплачуваних платників. 

 Участь у процесі розгляду справи № 580/234/19 щодо застосування обмежень граничного розміру 

пенсій для пілота цивільної авіації (адміністративне провадження № К/9901/16845/19 у Верховному 

Суді у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду). 

 Ініціювання перед Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Президентом 

України направлення звернення до Конституційного Суду України на предмет перевірки на 

відповідність до Конституції України ст. 2 Закону України «Про заходи щодо законодавчого 

забезпечення реформування пенсійної системи» №3668-VІ в частині застосування норм обмеження 

максимального розміру пенсії за вислугу років у десять прожиткових мінімумів. 

 Ініціювання перед Мінінфраструктури зменшення ставок за аеронавігаційне обслуговування 

повітряних суден у повітряному просторі України до рівня Міжнародного аеропорту «Бориспіль»  

під час розгляду проєкту наказу Мінінфраструктури. 

 Участь у Спільному представницькому органі репрезентативних всеукраїнських профспілок 

працівників цивільної авіації для ведення переговорів по укладенню Галузевої угоди на новий термін. 

 Контроль за прийняттям іноземної робочої сили в українські АК та за валідацією іноземних пілотів. 

 Отримання роз’яснень від Міністерства закордонних справ України про вимоги та дії України щодо 

виплати компенсацій зі сторони Ірану за збиття Боїнгу 737 рейсу PS752 в Тегерані (приєднання України 

до судових вимог Канади до Ірану, ініціювання аналогічного позову від України до Ірану тощо). 

 Отримання роз’яснень від Мінекономрозвитку щодо обчислення середньої заробітної плати в 

період простою.  
 

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ВПП УПРОДОВЖ 2018-2019 РОКІВ 
 

 Організація громадської підтримки законопроекту № 4639-Д (про право на страйк на транспорті)        

із залученням міжнародних організацій. Внесення пропозиції народним депутатам України про реєстрацію 

та розгляд аналогічного законопроекту в зв’язку зі зняттям з розгляду законопроекту № 4639-Д. 

 Внесення пропозиції народним депутатам України про реєстрацію та розгляд законопроекту щодо 

об’єднання ст. 276 та ст. 286 Кримінального кодексу України (про настання кримінальної 

відповідальності лише за наслідками транспортної події) у зв’язку зі зняттям з розгляду 

законопроекту № 2325. 

 Внесення пропозиції народним депутатам України через Спільний представницький орган 

об’єднань профспілок про зміни у трудовому законодавстві – можливість працівника призупиняти 

трудовий договір у разі несвоєчасної або не в повному розмірі оплати праці (ст. 20 та ст. 268 проекту 

Трудового кодексу № 2410). 

 Недопущення погодження законопроекту від Мінсоцполітики, яким пропонувалось легалізувати 

затримку виплати заробітної плати перед працівником у розмірі 50%. 

 Організація громадської підтримки законопроекту № 6392 щодо надання можливості Державіаслужбі 

вводити в дію нормативні документи ЕАSA на англійській мові. 

 Участь у Платформі громадянського суспільства Україна – ЄС та у підготовці доповіді на тему: 

«Транспортна складова Угоди про асоціацію: стан виконання і перспективи».                

Інформування керівництва Уряду та Парламенту про загрози євроінтеграції в авіаційній галузі, 

надання пропозицій про усунення цих загроз. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67833).
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67792
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67214
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67920
https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/rishennya_sud_palat/sp_580_234_19
https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/rishennya_sud_palat/sp_580_234_19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3668-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3668-17
https://mtu.gov.ua/projects/257/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=4639-%D0%B4&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54308
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61651
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 Реалізація відміни вікового обмеження пілотів (досягнення 50 років) для отримання пенсії за 

вислугу років (рішення Конституційного Суду України № 2-р/2019 від 04.06.2019 р.). 

 Продовження роботи над створення нової судово-експертної спеціальності «дослідження обставин 

авіаційної події» для можливості проведення експертних досліджень судовими експертами при 

розгляді кримінальних, адміністративних та цивільних справ: 

 - Мін’юст прийняв рішення про розроблення «Методичних рекомендацій з дослідження причини та 

обставин авіаційних подій та інцидентів» у термін 2020-2021 роки; 

- Київський науково-дослідний інститут судових експертиз розробив проект програми підготовки 

фахівців у галузі авіаційно-технічної експертизи. 

 Ініціювання перед Державіаслужбою: 

- тимчасової зміни вимог щодо стажу для прийому на роботу до Державіаслужби випускників вузів; 

- пом’якшення вимог до вікового обмеження пілотів для надання можливості пілотам комерційної 

авіації здійснювати польоти після досягнення 65 років (на прикладі Японії, Канади, Бразилії, 

Австралії та Нової Зеландії). 

 Збір інформації та контроль за проведенням державного замовлення на підготовку пілотів. 

 Активна взаємодія з засобами масової інформації під час публікації відкритих листів, прес-релізів тощо. 

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВПП УПРОДОВЖ 10 РОКІВ 

 

 Вступ та співпраця з Міжнародною федерацією асоціацій лінійних пілотів (IFALPA) ,               

Європейською асоціацією пілотів та Федерацією профспілок транспорту України. 

 Участь у роботі Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань 

профспілок на національному рівні та всеукраїнських профспілок на галузевому рівні з укладення та 

реалізації Генеральної і Галузевої угод на новий термін. 

 Участь у розробленні трьох галузевих угод на 2010 – 2012 рр., 2013 – 2015 рр. та 2018-2020 рр. 

 Участь у діяльності громадських рад при Мінінфраструктури та Державіаслужбі, а також у 

діяльності Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС. 

 Реалізація завдання щодо прийняття нового Повітряного кодексу України з урахуванням 

зауважень та пропозицій від ВПП. 

 Реалізація завдання щодо впровадження Державіаслужбою регламенту ЄС № 1178 від 03.11.11, 

(видача свідоцтв та медична сертифікація пілотів згідно з вимогами ЄС), а також організація 

перекладу інструктивного матеріалу (GM) і прийнятних методів відповідності (AMC) до цього 

регламенту ЄС (накази Державіаслужби № 565 від 20.07.17 та № 220 від 12.03.18). 

 Зняття з розгляду проекту постанови Уряду відносно впровадження додаткових, дублюючих 

норм щодо психофізіологічної експертизи для пілотів та інших працівників транспорту. 

 Зміна підходів у системі розслідування авіаційних подій та співпраця з Національним бюро з 

розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними ПС (НБРЦА): 

- підписання меморандуму про співпрацю між ВПП та НБРЦА; 

- підготовка та залучення сучасних пілотів (командирів ПС Боїнг-737, Ембраер-190 та Боїнг-767       

з міжнародною підготовкою розслідувача та акредитацією IFALPA) до розслідувань окремих 

авіаційних подій, які проводить НБРЦА; 

- співпраця з Інститутом ІКАО при НАУ при проведені курсів з підготовки розслідувачів авіаційних подій. 

 Реалізація збільшення страхової суми для членів екіпажу повітряного судна з 100 000 до 300 000 грн. 

за кожну застраховану особу (постанова Уряду № 676 від 06.09.17). 

 Відміна додаткових медичних оглядів (проходження піврічних медичних оглядів, оглядів після 

відпусток та довготривалих відряджень) не передбачених європейськими вимогами. 

 Реалізація проходження медичного обстеження у відповідності з європейськими вимогами та      

усунення порушень з боку посадових осіб Державіаслужби. 

 Реалізація проходження медичної сертифікації у МСЧ РСП «Київцентраеро» (м. Бориспіль). 

 Внесення змін до Інструкції з проведення тест-контролю на вживання алкогольних напоїв у членів ПС 

та авіаційного персоналу, який виконує свої службові обов’язки в ДП МА «Бориспіль». 

 Підготовка сучасного спеціаліста з «Управління ризиком втомлюваності» за стандартами ІCАО та EASA. 

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/2_p_2019_0.pdf
http://spo.fpsu.org.ua/normativni-dokumenti/spo-reprezentativnikh-vseukrajinskikh-ob-ednan-profspilok-na-natsionalnomu-rivni-spo-ob-ednan-profspilok
http://spo.fpsu.org.ua/normativni-dokumenti/spo-reprezentativnikh-vseukrajinskikh-ob-ednan-profspilok-na-natsionalnomu-rivni-spo-ob-ednan-profspilok
http://spo.fpsu.org.ua/normativni-dokumenti/spo-reprezentativnikh-vseukrajinskikh-ob-ednan-profspilok-na-natsionalnomu-rivni-spo-ob-ednan-profspilok
http://eu-ua-csp.org.ua/
https://www.easa.europa.eu/document-library/acceptable-means-of-compliance-and-guidance-materials/reg/aircrew
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250251825

