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Вiдкритий лист до роботодавцiв та працiвникiв
Су*rцини!

перебiг реформ, розпочатих в Украiнi, потребус нових пiдходiв до

вирiшення проблем зайнятостi та задоволення потреб ринку працi. Вимога часу

""piury.ru." 
комплексно, у тiснiй взасмодii мiсцевих органiв влади,

роЬоrод"вцiв, профспiлок, фiскальних органiв, Пенсiйного фонду та служби

зайнятостi.
Ще одна з найактуалънiших проблем, що потребуе усвiдомЛеннЯ

кожним роботодавцем. Рух украiнського суспiльства на шляху свропейського

вибору, зростання добробуту громадян гальмусться <тiньовою) економiкою та

нелег€Lльною зайнятiстю.
виплата <cipoi> зарплати тiльки на перший погляд сприяс зростанню

доходiВ працiвнИкiв i прИбуткiВ роботодавцiв. Насправдi - це розбещуе людей,

послаблюЪ соцiальний захист працiвникiв, причетних до <<тiньовоi>> економiки,

зменшус надходження до рiзних piBHiB бюджетiв та державних соцiальних

страхових фондiв. У кiнцевому пiдсумку - впливае на життевий piBeHb тих, хто

"uъru. 
i виховуе наших дiтей, дбае про кулътурний i професiйний розвиток,

фiзичне й моральне здоров'я нацii, забезпечуе охорону правопорядку тощо. За

такот ситуацii наша держава не може створити умови для гlдного життя

пенсiонерiв, осiб з iнвалiднiстю, дiтей-сирiт.
.Щосягнення новоi якостi життя мешканцiв

гармонiйного балансу iHTepeciB суспiльства, держави й

принципу соцiальноi вiдповiдальностi бiзнесу.

Сумщини потребуе
бiзнесу, запровадження

Роботодавцi областi!
Закликаемо Вас зробити крок на зустрiч суспiльству - легалiзувати

зайнятiсть Ваших працiвникiв та вiдмовитись вiд виплати заробiтноi плати <<в

конвертаю). Ще стане проявоМ здорового прагматизму, вiд якого Ви caMi

оrр"rъ.rе певнi дивiденди, Ц€ безперечно змiцнитъ i украiнсъку державнiсть.

Звертаемося до працiвникiв, якi ще отримують Kcipy> зарпJIату.

IIIaHoBHi громадяши!
Усвiдомто, Що <<TiHboBa>> зайнятiсть - бомба сповiлъненоi дii, яка вибухне



саме тодi, коли зникнуть (конверти), а здоровОя похитнеться, гlрийде пенсiйний
BiK.

Запам'ятайте! Заробiтна плата в (KoHBepTa>o) та нелегапьна зайнятiсть -
це вiдсутнiсть Вшrrих гарантiй на безпечнi i здоровi умови працi, гарантованого
права на вiдпочинок та трудовий ст€Dк, позбавленrrя оппати тимчасовоТ
нецрацездатностi, вкJIючаючи догляд за хворою дитиною, допомоги по
вагiтностi та полога><. У разi нещасного випадку на виробництвi Ви не
матимете права на виплату допомоги у зв'язку зi втратою працездатностi, у
випадку втрати роботи - допомоги по безробiттlо, у cTapocTi - на одержання
гiдноI пенсiI.

Знйте це i вимагйте офiцiйного працевлаштування!

IIIдцoзцi мешканцi Сумщини!

Якщо Ви потрапипи до когорти (конвертникiв>>, а Вас цQ однозначно не
влаштовуе, - звертайтеся до Управлiцня ,Щержпрацi у Сумськiй областi, а на
мiсцях до органiв мiсцевого сilмоврядування, Нацiональноi полiцii,
прокуратури.

Вам обовПязково допомопtуть!

З повагою

Засryпник голови
CyMcbKoi обласноi
державноi
адмiнiстрацii',

Генеральний директор
Сумськоi обласноi
органiзацii роботодавцiв
ооСумський регiон"о
спiвголова Ради вiд

Голова CyMcbKoi
обласноi ради
профспiлоко
спiвголова Ради вiд
профспiлокспiвголова Ради вh

l


