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Президенту України
Комітету соціальної політики та захисту
прав ветеранів Верховної Ради України
Народним депутатам Верховної Ради
України
Кабінету Міністрів України
Федерації профспілок України
Центральному комітету Профспілки
працівників освіти і науки України

Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки
України, як представник інтересів близько 100 тисячної освітянської спільноти
області, висловлює свій рішучий протест у зв’язку з підготовленим Кабінетом
Міністрів України проєктом Закону № 2708 від 28.12.2019 р. «Про працю».
1. Проект Закону України «Про працю» суперечить Конституції України,
зокрема ст. 36, яка встановлює: Громадяни мають право на участь у
професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціальноекономічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими
організаціями, що об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами
за родом їх професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без
попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні
спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних
спілках встановлюються виключно цією Конституцією і законами
України.
В проєкті Закону України «Про працю» немає жодної статті (норми), де б
Профспілки визначались як законні представники однієї із сторін трудових
відносин, а саме - найманих працівників. Тільки в одній статті проекту - ст. 6,
де йдеться про рівність трудових прав громадян, зокрема частині 3, вказано про
заборону дискримінації у сфері трудових відносин залежно від членства у
професійній спілці. Більше ні слова про профспілки, ніби їх в Україні не існує.
2. Крім цього, в проекті Закону «Про працю» немає жодної прив’язки і
дотичності профспілок до реалізації ними прав визначених Конституцією
України, зокрема:

- ст. 43 Право на працю (охорона праці, захист від незаконного звільнення,
своєчасна оплата праці),
- ст. 44 Право на страйк,
- ст. 45 Право на відпочинок,
- ст. 46 Право на соціальний захист,
- ст. 48 Право на достатній життєвий рівень,
- ст. 59 Право на правову допомогу і вибір захисника своїх прав.
Ці права профспілок чітко визначені чинним Законом України «Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
3. В проекті Закону «Про працю», зокрема ст. 10, ігноруючи сьогоднішню
роль профспілок у трудових відносинах, єдиними уповноваженими від
трудових колективів визначено термін «представники трудового колективу» як
абстрактне поняття, бо ніякого закону про таке представництво немає, їх
повноваження, спосіб утворення невідомі. Отже, це питання потребує також
правового врегулювання, але про це в проекті нічого не сказано.
4. Категорично не можна погодитись з п. 13 Глави X Прикінцеві
положення, в якому пропонується Кабінету Міністрів України в шестимісячний
строк з дня опублікування Закону «Про працю» розробити новий Закон про
діяльність професійних спілок в Україні.
Наміри Уряду спочатку прийняти новий Закон «Про працю», де
профспілки цілком виключені із трудових відносин і зовсім не згадуються, що є
грубим порушенням Конституції України та чинних законів України, а потім
прийняти новий закон про профспілки є нелогічними та дискримінаційними
діями у стосунку до профспілок.
5. Прийняття такого законопроєкту призведе до порушення Україною
фундаментальних прав та міжнародних трудових стандартів, які передбачені
низкою Конвенцій Міжнародної Організації Праці і, які свого часу, були
ратифіковані Верховною Радою України і, відповідно до міжнародних норм
права, стали частиною національного законодавства України.
Все це свідчить про дискримінацію Урядом профспілок, применшення їх
місця і ролі в системі громадянського суспільства, ігнорування профспілок як
соціального партнера та приниженні їх ролі у представництві і захисті законних
соціально-економічних прав та інтересів людей праці.
Отже, запропонований Закон йде в розріз із Конвенцією МОП «Про захист
прав людини і основоположних свобод» від 04.11.1950 р., Конвенцією МОП
№ 87 «Про свободу асоціацій та захист права на організацію», Конвенцією
МОП № 98 «Про застосування принципів права на організацію і на ведення
колективних переговорів».
Недотримання чи обмеження міжнародних трудових стандартів безумовно
негативно вплине на імідж нашої країни у світі та матиме негативні наслідки
для розвитку громадянського суспільства в Україні.
Виходячи з наведеного, та з метою забезпечення конституційних прав і
свобод працюючих громадян України, пропонуємо Уряду:
- спільно з профспілками, представниками роботодавців та
науковцями України розробити інший проєкт Закону «Про працю» та,
одночасно, новий проєкт Закону «Про професійні спілки» (якщо Уряду
так не подобається чинний закон);

- широко обговорити ці проєкти в трудових колективах, з
громадянським суспільством і тільки після цього розглядати їх у
Верховній Раді України.
Без такої процедури ми категорично не погоджуємося із запропонованим
проєктом і розцінюємо дії Кабінету Міністрів України як безвідповідальні, а по
суті авантюрні, які грубо порушують Конституцію України, норми
міжнародного права та обмежують конституційні права і свободи людини і
громадянина України.
Застерігаємо Кабінет Міністрів України, що освітяни Львівщини,
скориставшись своїми правами, визначеними Конституцією України, зокрема
ст. 40 – правом на колективні письмові звернення категорично вимагають
відкликання запропонованого Урядом проєкту Закону «Про працю».
У випадку невиконання нашої вимоги скористаємось правом, визначеним
ст. 39 – на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій, як на
Львівщині, так і в столиці – м. Києві.
Вимагаємо від Уряду дотримання норм ст. 64 Конституції України - про
недоступність обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина.

За дорученням освітян Львівщини,
голова Львівської обласної
організації профспілки працівників
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