
ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ПРЕЗИДІЯ

ПОСТАНОВА

10.06.2020 м. Київ №П-24-17г

г п
Про дії Федерації профспілок України, 
її членських організацій щодо недопущення 
прийняття законодавчих ініціатив, які порушують 
права найманих працівників та профспілок

27 травня ц.р. рішенням парламентського Комітету з питань соціальної 
політики та захисту прав ветеранів було рекомендовано Верховній Раді України 
схвалити проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)» (реєстр. 
№ 2681).

Федерація профспілок України неодноразово наголошувала на 
неприпустимості розгляду зазначеного законопроекту, оскільки ним 
передбачено норми, які суттєво обмежують права та гарантії діяльності 
профспілок, базові права людини, закріплені Конституцією України, окремими 
законами України, низкою ратифікованих Україною фундаментальних 
конвенцій МОП, Загальною декларацією прав людини, міжнародними пактами 
про економічні, соціальні та культурні права, а також про громадянські й 
політичні права.

Зокрема, законопроект № 2681 передбачає дискримінаційні норми щодо 
прав працюючих на об’єднання в професійні спілки для захисту своїх прав; 
обмеження у створенні профспілки в малому бізнесі, заборону профспілкової 
правозахисної діяльності, а саме - заборону створення первинних 
профспілкових організацій, на підприємствах, в організаціях чисельністю 
менше 10 працівників, і тим самим позбавлення можливостей захисту трудових 
прав, відсторонення профспілок від колективно-договірного регулювання і 
соціального діалогу, а також ліквідацію нині діючих законодавчих гарантій 
правозахисної діяльності профспілок у всіх трудових колективах, навчальних 
закладах; обмежує права профспілок на участь у розгляді нормативно-правових 
актів, які стосуються регулювання трудових, соціальних, економічних відносин 
з органами влади і місцевого самоврядування; встановлює державний контроль 
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над профспілками та впроваджує низку антипрофспілкових норм стосовно 
втручання у статути профспілок.

Негативну оцінку законопроекту № 2681 висловив Спільний 
представницький орган об’єднань професійних спілок на національному рівні.

Як реагування на антисоціальні законодавчі ініціативи влади з намірами 
втрутитись у діяльність профспілок, Федерацією профспілок України було 
проведено низку акцій у всіх регіонах України, зокрема у м. Києві відбулося 
Всеукраїнське віче профспілок, що схвалило вимоги до Верховної Ради та 
Уряду України.

Свою однозначно негативну оцінку діям осіб, які виступають за 
просування законопроекту № 2681, було висловлено міжнародною
профспілковою спільнотою, якою у лютому 2020 року до України було 
скеровано безпрецедентну за рівнем представництва місію на чолі з 
генеральним секретарем Європейської конфедерації професійних спілок Лукою 
Вісентіні.

На вимогу профспілок було проведено комітетські слухання, 
запропоновано пропозиції щодо вдосконалення законодавства в цій частині, але 
автори жодним чином не врахували подані профспілкові пропозиції, а лише 
публічно своїми діями підтвердили наміри щодо втручання у діяльність 
профспілок та обмеження прав працюючих на їх колективний захист. 
Профільний комітет ВРУ прийняв рішення про внесення зазначеного 
законопроекту на розгляд Верховної Ради України у порушення свого ж 
раніше прийнятого рішення (у результаті комітетських слухань) про створення 
робочої групи із залученням сторін соціального діалогу для доопрацювання 
його окремих положень.

Членами Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 
від фракції політичної партії «Слуга народу», які є ініціаторами законопроекту і 
представляють монобільшість у Верховній Раді України, проігноровано не 
лише експертний висновок, підготовлений профспілками, а й висновки 
Головного науково-експертного управління Верховної Ради України та 
Міністерства юстиції У країни,незважаючи на їх однозначні юридичні висновки 
про грубі порушення проектом норм статей 22, 36, 41 Конституції України, 
Конвенцій МОП №87, №135, №158, Директив Європейського союзу, Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським союзом, рішення Конституційного 
суду України.

У відповідь на таку поведінку народних депутатів 5 березня п.р. на сайті 
Верховної Ради України було зареєстровано петицію «Про нерозгляд 
законопроекту № 2681 як такого, що порушує права профспілок в Україні». 
Відповідно до вимог петиція набрала необхідну кількість голосів для її 
прийняття, і профспілковці очікують реагування влади на їх волевиявлення.

Нині ж членами Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту 
прав ветеранів від провладної більшості проігноровано волевиявлення 
громадян, які підтримали електронну петицію про недопущення розгляду 
законопроекту № 2681, що зібрала понад 25 тис. голосів. Комітетом прийнято 
рішення взяти інформацію, викладену у петиції, до відома та поінформувати
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про це автора петиції. Рішення щодо внесення на розгляд Верховної Ради 
України цього законопроекту залишилось без змін.

Враховуючи вищезазначене, Президія Федерації профспілок України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Засудити дії влади щодо просування проекту Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань 
діяльності професійних спілок.

2. Схвалити План дій Федерації профспілок України, її членських 
організацій щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних 
спілок)», реєстр. № 2681 (додається).

3. Провести ЗО червня 2020 року в м. Києві та регіонах вуличні акції 
протесту з вимогою недопущення розгляду законопроекту № 2681.

Запропонувати іншим профспілковим об’єднанням консолідувати дії 
щодо недопущення прийняття законодавчих ініціатив, які порушують права 
найманих працівників та профспілок.

4. Керівництву ФПУ, керівникам членських організацій забезпечити 
широке інформаційне висвітлення акцій протесту проти антиконституційного 
законопроекту в засобах масової інформації та соціальних мережах.

анням постанови покласти на Президію ФПУ.5. Контр

Голова Ф Г.В. Осовий

м.КИІ®

Надіслано: керівництву ФПУ, членським організаціям, структурним підрозділам апарату ФПУ.



ПЛАН ДІЙ
Федерації профспілок України, її членських організацій 

щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо окремих питань діяльності професійних спілок)» (реєстр. № 2681)

Проблема: наступ на права громадян і профспілок, реєстрація у Верховній Раді України депутатами партії «Слуга 
народу» проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності 
професійних спілок)» (реєстр. № 2681), що порушує права громадян і профспілок.

Вимоги: відкликати законопроект № 2681 з розгляду Верховної Ради України. Створити Робочу групу з напрацювання 
змін до законодавства, яке регулює діяльність профспілок і соціальних партнерів.

№ 
п/п Заходи та дії Місце 

проведення Термін
Виконавці та відповідальні 

за організацію Примітка

1. Звернутись до депутатських фракцій та груп Верховної Ради 
України IX скликання, народних депутатів, зокрема ініціаторів 
законопроекту № 2681, щодо недопущення його розгляду у ВРУ як 
такого, що містить положення, які порушують статті Конституції, 
закони України, норми міжнародних актів, ратифікованих Україною, 
та спрямовані на обмеження конституційних прав громадян і 
профспілок

1 червня
2020

Керівництво ФПУ, 
департамент правового 
захисту, департамент 

профспілкового руху та 
зв’язків з громадськими 

організаціями

2. Провести інформаційну кампанію у ЗМІ на захист прав 
працівників на свободу об’єднань та забезпечення державою умов 
діяльності професійних спілок. Продемонструвати суперечливість 
норм антипрофспілкового законопроекту, невідповідність 
Конституції і чинному законодавству, міжнародним зобов’язанням 
держави. Організувати: роз’яснювальну роботу серед членів 
профспілок та громадськості (тощо) про порушення норм

м. Київ, 
регіони 
України

червень
2020

Керівництво ФПУ, членські 
організації ФПУ, Прес-центр 
ФПУ, структурні підрозділи 

апарату ФПУ



Конституції і законів України і міжнародних актів, що містяться у 
законопроекті № 2681, брифінги, прес-конференції, інформаційні 
пікети, виступи у соцмережах, на телеканалах, флеш-моби тощо. 
Забезпечити агітаційно-пропагандистськими матеріалами учасників 
акцій

3. Первинним профспілковим організаціям, організаціям профспілок 
усіх рівнів направити звернення Голові Верховної Ради України 
щодо неприпустимості прийняття Верховною Радою України 
законопроекту № 2681, як такого, що порушує права громадян на 
свободу об’єднання та суперечить нормам Конституції та законам 
України

до 15 
червня 
2020

Департамент профспілкового 
руху та зв’язків з 

громадськими організаціями, 
членські організації ФПУ

4. Провести в режимі відеоконференції робочу зустріч за участі 
представників МКП, ЄКІІ, Президента ПЕРК, представників МОП 
щодо обговорення дій глобальних профспілок та національних 
профцентрів на підтримку українських профспілок

10 червня Керівництво ФПУ, 
департамент 

міжнародних зв'язків (спільно 
з КВПУ)

5. Звернутись до Президента України щодо неприпустимості 
прийняття Верховною Радою України законопроекту № 2681, 
ініційованого представниками партії «Слуга народу», як такого, що 
порушує права громадян на свободу об’єднання та суперечить 
нормам Конституції України

15 
червня 
2020

Керівництво ФПУ, 
департамент правового 
захисту, департамент 

профспілкового руху та 
зв’язків з громадськими 

організаціями
6. Звернутися до Голови Громадської ради при Комітеті Верховної 

ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 
щодо неприпустимості прийняття законопроекту 2681 та 
запропонувати створити спільну робочу групу для напрацювання 
профспілкового законопроекту

15 
червня 
2020

Керівництво ФПУ,

7. Провести консультації з членами СПО об’єднань профспілок 
щодо участі представників від СПО у Робочій групі при Комітеті 
ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів по 
доопрацюванню законопроекту № 2681

до 15 
червня 
2020

Керівництво ФПУ
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8. Звернутись до депутатських фракцій та груп Верховної Ради 
України IX скликання, як суб’єкта законодавчої ініціативи, щодо 
подання до Верховної Ради України законопроекту з урахуванням 
профспілкових пропозицій, метою якого є законодавче 
врегулювання правового статусу майна профспілок

до 15 
червня 
2020

Департамент корпоративних 
прав та майна ФПУ, 

департамент правового 
захисту

9. Звернутися від імені СПО об’єднань профспілок до провідних 
юридичних закладів України: Національної академії правових наук 
України, Київського університету права Національної академії наук 
України, Національної академії державного управління при 
Президентові України, Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого тощо щодо проведення правової експертизи 
проекту Закону на предмет його відповідності Конституції України 
та міжнародним правовим актам, ратифікованим Україною

червень
2020

Керівництво ФПУ, 
департамент правового 

захисту

10. Підготувати та надіслати звернення про порушення прав людини, 
зокрема щодо права на об’єднання, до Верховного комісара ООН з 
прав людини, у разі прийняття законопроекту у першому читанні та 
неврахуванні пропозицій профспілок до другого читання

червень
2020

Департамент правового 
захисту, департамент 
міжнародних зв’язків

11. Повідомити Президента України, Голову Верховної Ради України, 
Прем’єр-міністра України, центральні та місцеві органи виконавчої 
влади й міжнародну громадськість про готовність профспілок усіх 
рівнів до організації та проведення активних протестних дій і акцій 
(встановлення наметів, пікетування, у т.ч. інформаційне, державних 
та місцевих органів влади, перекриття доріг, організація мітингів 
тощо), розгортання інформаційної кампанії в засобах масової 
інформації з висвітленням фактів деструктивної діяльності органів 
влади проти людини праці у разі прийняття законопроекту

червень
2020

Департамент профспілкового 
руху та зв’язків з 

громадськими організаціями, 
Прес-центр ФПУ

12. На системній основі поширювати у ЗМІ інформаційні матеріали 
щодо порушення прав профспілок та права громадян на свободу 
об’єднання

червень
2020

Прес-центр ФПУ, 
членські організації ФПУ



13. Організовувати прес-конференції, брифінги з порушених питань.
Поширювати відповідну інформацію в соціальних мережах

м. Київ постійно Прес-центр ФПУ, 
членські організації ФПУ

14. Ініціювати проведення зустрічей напередодні розгляду 
законопроекту з метою недопущення порушення прав громадян і 
профспілок з:

- Президентом України;
- Головою Верховної Ради України;
- керівниками фракцій і депутатських груп ВРУ;
- Уповноваженою Верховною Радою України з прав 

людини

м. Київ, червень
2020

Керівництво ФПУ

15. Провести у регіонах та у м. Києві на базі вищих навчальних 
закладів круглі столи щодо неприпустимості прийняття 
законопроекту № 2681

м. Київ, 
обласні 
центри

червень
2020

Керівництво ФПУ, членські 
організації ФПУ

16. Звернутися до Уповноваженої Верховною Радою України з прав 
людини щодо неприпустимості прийняття Верховною Радою 
України законопроекту № 2681, як такого що порушує права 
громадян на свободу об’єднання та суперечить нормам Конституції 
України з проханням надати свої висновки парламенту

червень
2020

Керівництво ФПУ

17. Провести круглий стіл «Про посилення соціального діалогу і 
соцкальної відповідальності партнерів» в рамках проекту МОП

червень - 
липень

Структурні підрозділи апарату 
ФПУ

18. Організувати масштабні акції протесту у м. Києві та усіх регіонах 
України:

- інформаційні кампанії;
- пікети державних органів влади;
- перекриття доріг, трас шляхом безперервного руху 

пішохідними переходами у визначених місцях;
- марші, маніфестації;
- інші заходи

за 
окремим 
планом

ФПУ, її членські організації, 
профспілкові організації усіх 

рівнів
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