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Звернення
Президії Миколаївської обласної ради профспілок 

щодо неприпустимості прийняття законопроекту №2681

Шановний Дмитре Олександровичу!

Президія Миколаївської обласної ради профспілок від імені 100 тисяч членів 
профспілок -  найманих працівників різних галузей Миколаївської області, 
звертається до Вас з наступним.

27 травня ц.р. на засіданні парламентського Комітету з питань соціальної 
політики та захисту прав ветеранів було розглянуто проект Закону України №2681 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих 
питань діяльності професійних спілок)». На засіданні Верховної Ради України 
планується розгляд цього законопроекту.

Законопроект №2681 передбачає порушення принципу незалежності, 
самоврядності профспілок, грубе втручання держави у їх діяльність та суттєве 
обмеження прав і гарантій.

Зазначений документ не передбачає можливості працівникам протистояти 
роботодавцям на індивідуальному рівні. Захищеність працівника за цим актом 
значно нижча, ніж у неоліберальних Естонії, Латвії, Литві та Угорщині. Частина 
норм законопроекту прямо суперечить положенням Європейської соціальної хартії.

Усі попередні звернення Федерації профспілок України та СПО національних 
репрезентативних всеукраїнських об’єднань щодо врахування правових висновків 
фахівців, експертів та спеціалізованих юридичних установ, поданих до 
законопроекту, які засвідчили невідповідність його положень Конституції 
України та нормам міжнародного права, головою Комітету Г.Третьяковою було 
проігноровано.

Висновки Міністерства юстиції України та науково-експертного управління 
ВРУ теж засвідчили невідповідність багатьох положень законопроекту 
основоположним правам людини і національним законодавчим актам.

Свою однозначно негативну оцінку законопроекту №2681 було висловлено й 
міжнародною профспілковою спільнотою, якою у лютому 2020 року було 
скеровано до України безпрецедентну за рівнем представництва місію на чолі з 
генеральним секретарем Європейської конфедерації профспілок Л.Вісетіні. У своїх 
висновках місія зазначила про неприпустимість прийняття законопроекту в 
такій редакції, оскільки він суперечить духу, принципам і директивам 
Євросоюзу, Європейської соціальної хартії та основоположним конвенціям.
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Виходячи із зазначеного, на сайті Верховної Ради України було 
зареєстровано електронну петицію «Про нерозгляд законопроекту №2681, як 
такого, що порушує права профспілок в Україні». Завдяки спільним зусиллям 
профспілок, їх організацій і об’єднань 22 травня ц.р. петиція набрала необхідну 
кількість голосів -  25 тисяч, в тому числі в Миколаївському регіональному 
профоб’єднанні свої підписи під петицією поставили близько двох тисяч членів 
профспілок, тим самим висловлюючи своє негативне ставлення до цього 
законопроекту.

Незважаючи на результати волевиявлення спілчан за проголосовану 
петицію Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України 
вказаний проект Закону України за результатами розгляду у першому читанні 
прийняти за основу, а також створити при Комітеті робочу групу з напрацювання 
пропозицій до другого читання вказаного законопроекту, які будуть внесені 
головою цієї робочої групи у разі прийняття законопроекту у першому читанні за 
основу.

Президія обласної ради профспілок, обласні, міські, районні та первинні 
профспілкові організації Миколаївщини, як і всі профспілкові організації та 
об’єднання України, категорично заперечують прийняття дискримінаційного, 
знищувального для профспілок законопроекту № 2681 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних 
спілок)». Від імені членських профспілкових організацій облпрофради були 
направлені Звернення до народних депутатів України від Миколаївщини з 
переконливою вимогою дослухатися до позиції профспілок і протестних настроїв 
простих людей та недопустити прийняття антиконституційного законопроекту.

Президія Миколаївської обласної ради профспілок вимагає виключити 
зазначений законопроект з порядку денного Верховної ради України, Комітету 
Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів провести додаткові погоджувальні процедури з профспілками з 
метою недопущення порушень Конституції, законів України та міжнародних актів, 
ратифікованих Україною, а також терміново створити робочу групу з 
представників сторін соціального діалогу і напрацювати новий законопроект, 
який відповідає українському законодавству та міжнародним нормам.

З повагою,

За дорученням Президії 
Миколаївської обласної ради 
профспілок

Голова Миколаївської облпрофради ^^^^^^И Ю .П .Т олм ачов


