
Профспілки протестували під стінами Львівської ОДА 

У останній день червня, з ініціативи Об’єднання профспілок Львівщини, відбулася інформаційна акція протесту проти 
антиконституційного проєкту Закону «слуг народу» № 2681 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(окремих питань діяльності професійних спілок)». Такі акції відбулися в багатьох областях України з вимогами 
зупинити  просування антинародних законів. 

Крім вищеозначеного законопроєкту «Про працю», прозвучали  вимоги вилучити із законопроекту 2275 статтю щодо 
позбавлення прав профспілок і роботодавців на рівне представництво в інтересах застрахованих осіб у Фонді 
соцстраху, відкликати з голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики Галину Третьякову – за 
антисоціальну політику та антигуманну позицію щодо народу України, відновити робочі місця, фінансово та матеріально 
підтримати тих, хто втратив роботу і бізнес, припинити нищення  системи охорони здоров’я, забезпечити належну 
оплату праці та доплати медпрацівникам, ліквідувати борги із зарплати, тощо. 

В акції протесту у Львові взяли участь приблизно 70 профспілчан-активістів, зважаючи на карантинні заходи в області. 
Це були представники більшості галузевих порфспілок, серед яких найчисельніша – Профспілка працівників освіти і 
науки, ядро яких на акції очолив заступник обласного профлідера освітян, правозахисник Мар'ян Калин. 

Справжнім рупором протесту проти антигуманних, антиконституційних законів, які намагаються проштовхнути в освіті, у 
трудовому законодавстві щодо профспілок – захисників людини праці, є доцент кафедри соціального права Франкового 
університету Володимир Ярославович Бурак, який брав участь в роботі аналітичних груп і дослідженнях цих 
законопроєктів. Він, як учасник акції, вже вкотре виступив зі своєю науково обґрунтованою аргументацією і на цій акції 
протесту. Головними посилами виступу були: влада хоче знищити соціальний діалог у суспільстві, грубо порушує 
засадничі принципи демократії, права на функціонування і свободу громадських інституцій і найпотужнішої із них - 
профспілки, порушує Конституцію України, Міжнародне право та Конвенції Міжнародної організації праці, під якими 
підписалася. 

Ця червнева інформакція, на його думку, була увертюрою і поштовхом до наступних – масових, якіможуть дати певний 
результат, оскільки влада, наразі, народу не чує. 

Гострими і справедливими були виступи голови ОПЛ Романа Дацька та голови молодіжної Ради Об'єднання профспілок 
Львівщини Олега Долінського. Своє слово невдоволення сказав представник обласного  об'єднання роботодавців 
пан  Ільків. 

До протестувальників вийшов їх колега – представник Громадської Ради при Львівській облдержадміністрації Андрій 
Болюбаш. Учасники акції протесту провели флешмоб: порвали сторінки з написом «Законопроєкт №2681…», кинувши їх 
у сміттєвий пакет, щоб передати Галині Третьяковій. 

«Слуги народу», кому слугуєте?! Це гучне і болісне питання від народу, мабуть, ще попереду. 
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