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політичної партії «Слуга народу» на народне волевиявлення 

  

Вельмишановний пане Президенте України! 

 

Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань 

профспілок (далі - СПО об’єднань профспілок) засвідчує Вам велику повагу та 

звертається до Вас як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод 

людини і громадянина, з приводу наступного. 

Одним з ключових напрямків діяльності профспілок є захист трудових, 

соціально-економічних прав та інтересів працівників, сприяння єдності 

профспілкового руху. 

СПО об’єднань профспілок неодноразово наголошував на неприпустимості 

розгляду законопроєктів, які суттєво обмежують визначені Конституцією України 

трудові, соціально-економічні права та інтереси громадян, а також права 

профспілок на об’єднання та незалежність від втручання держави в їхню діяльність. 

Наразі на розгляд Верховній Раді України для прийняття у першому читанні 

передано, внесений розроблений народними депутатами України від політичної 

партії «Слуга народу» проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо окремих питань професійних спілок)» (реєстр.  

№ 2681), яким суттєво обмежуються основні принципи діяльності профспілок: їх 

незалежність, самоврядність та невтручання держави у їх діяльність. Ці 

загальновизнані норми міжнародного і національного законодавства є 

безперечними умовами функціонування системи соціального діалогу, закріплені 

Конституцією України, окремими законами України, низкою ратифікованих 

Україною фундаментальних конвенцій МОП  (№ 87, № 98, № 135), 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, на що звертав увагу 

Конституційний суд України у рішенні від 18.10.2000 р. за №11-рп/2000, а також 
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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 над профспілками та впроваджує 

низку антипрофспілкових норм стосовно втручання у статути профспілок. 

Після появи і реєстрації цього законопроекту членами профспілок і 

профспілковими активістами у січні-лютому було проведено низку 

багатотисячних акцій у всіх областях України та м. Києві, відбулося 

Всеукраїнське віче профспілок, що схвалило вимоги до Верховної Ради та 

Уряду України і Звернення до Глави держави.  

Ігноруючи громадські дії, вимоги учасників акцій та пропозиції 

профспілок 5 лютого 2020 року Комітет Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та захисту прав ветеранів (далі – Комітет) рекомендував  

включення даного законопроекту до порядку денного третьої сесії Верховній Раді 

України дев’ятого скликання, у тому числі незважаючи на правовий висновок щодо 

нього, наданий СПО об’єднань профспілок, яким його було визнано неприйнятним.  

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. 

За наполяганням профспілок 19 лютого 2020 року Комітетом проведено 

комітетські слухання на тему: «Сучасний стан українських профспілок. Потреба у 

перезавантаженні соціального/  діалогу». Незважаючи на широке коло учасників 

цих слухань, конструктивного діалогу щодо реформування законодавства про 

профспілки не відбулося. 

У відповідь на таке рішення Комітету 5 березня п.р. на сайті Верховної Ради 

України зареєстровано електронну петицію «Про не розгляд законопроекту              

№ 2681 як такого, що порушує права профспілок в Україні», яка набрала 

необхідних 25 тис. підписів. 

27 травня 2020 року на засіданні Комітету було обговорено проєкт  № 2681 у 

межах підготовки до першого читання та рекомендовано до прийняття за основу. 

Крім того, 03 червня 2020 року Комітет не об’єктивно та формально розглянув і 

зазначену електронну петицію, взявши її до відома та підтвердивши своє рішення 

від 27.05.2020 року. 

При цьому, членами Комітету, що є представниками монобільшості у 

Верховній Раді України і одночасно авторами проєкту, проігноровано всі надані до 

нього висновки, як національних, так і міжнародних експертів, в яких зазначалося 

про грубі порушення норм статей 22, 36, 41 Конституції України, Конвенцій МОП 

№ 87, № 98, № 135, № 158, Директив Європейського союзу, Угоди про асоціацію 

України та Європейським союзом, рішення Конституційного суду України, а також 

всі попередньо досягнуті домовленості щодо конструктивної роботи над проєктом. 

З огляду на зазначене, просимо Вас, Вельмишановний пане Президенте 

України, невідкладно втрутитися у цю ситуацію та негайно зупинити процеси 

законодавчого руйнування представниками політичної сили «Слуга народу» 

законодавства про гарантії діяльності професійних спілок, забезпечивши 

дотримання положень Конституції України та міжнародних актів, ратифікованих 

Україною, оскільки неодноразові звернення до Парламенту, народних депутатів 



України залишилися без належного реагування і не зупинили небезпечних 

тенденцій нівелювання ролі  профспілок. 

СПО об’єднань профспілок визнає необхідність реформування 

профспілкового законодавства, законодавства про соціальний діалог і 

відповідальність сторін соціального діалогу (влади, профспілок і роботодавців) 

та запевняє про готовність на вироблення певних компромісних рішень з 

врегулювання у цивілізований спосіб спірних позицій щодо реформування 

профспілкового законодавства з представниками влади і роботодавців, але на 

умовах дотримання положень Конституції України та міжнародних актів, 

ратифікованих Україною. 

Інформуємо, що усі профспілкові об’єднання консолідують свої зусилля та 

проведуть  30 червня 2020 року в м. Києві та регіонах України попереджувальні 

вуличні акції з вимогою недопущення розгляду Верховною Радою України проєкту 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

окремих питань професійних спілок)» (реєстр.  № 2681), що буде реакцією 

профспілкового середовища на антисоціальні законодавчі ініціативи, які 

передбачають суттєве обмеження прав працівників і гарантій діяльності 

профспілок, визначених національним та міжнародним законодавством. 

З метою зняття соціальної напруги та уникнення протистояння з владою 

профспілки готові зустрітися з Вами, шановний Володимире Олександровичу, для 

обговорення і невідкладного врегулювання вищенаведеної ситуації. 

 

Зі сподіванням на невідкладне реагування на вимоги законних 

представників понад 6 мільйонів українських працівників,   

 
 

Федерація профспілок України  

Голова ФПУ                                                                                   Григорій Осовий 

 

Голова Конфедерація вільних  

профспілок України                                                                   Михайло Волинець 

 

Федерація профспілок транспортників України 

Голова ФПТУ                                                                                      Вадим Бубняк 

 

Об’єднання всеукраїнських автономних профспілок 

 Голова ОВАП  

                                                                                                        Анатолій Широков 

 

Об'єднання всеукраїнських профспілок і профоб’єднань «Єдність» 

Голова ОВПП «Єдність»          

                                                                                                          Анатолій Онищук 
 


