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Кабінет міністрів України 27 грудня п.р. схвалив та направив на розгляд до
Верховної Ради новий законопроект про працю. Ця подія стала своєрідним
неприємним "кіндер-сюрпризом" для людей праці прямо під новорічну ялинку.

«Цей документ поступив профспілкам тільки за годину до початку засідання Уряду, зазначив Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України
Григорій Осовий,
який брав участь у
засіданні Кабміну. – Законопроект з питання, що має велике значення для всіх
працівників, на жаль розроблявся без участі профспілок і без консультацій з ними. Дуже
прикро, що міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Тимофій Милованов
презентував цей неприємний «кіндер-сюрприз» для працівників саме під новорічну
ялинку, мотивуючи це тим, що законопроект йому до кінця року потрібно подати до
Верховної Ради. При цьому, як стало зрозуміло зі слів міністра, робота над ним
відбувалася понад 3 місяців».

Григорій Осовий, виступаючи з даного питання на засіданні Уряду, наголосив на тому,
що вперше в історії законопроект, який безпосередньо регулює трудові і соціальні права
працівників, фактично визначає повноваження профспілок як представників працівників,
розроблявся утаємничено, поза межами сторін соціального діалогу.

Профспілковий лідер підкреслив, що сам законопроект, поданий на розгляд Уряду з
порушенням ст. 20 Закону «Про Кабінет Міністрів України», ст. 8 Закону України «Про
соціальний діалог», параграфу 33 Регламенту Кабінету Міністрів України, пункту 4.2
Генеральної угоди, безумовно, мав би завчасно, як вказано в Угоді, за 10 днів бути
направленим стороні профспілок для ознайомлення, обговорення. Далі розробник мав
би отримати зауваження та пропозиції до документу. Потім для вирішення спірних
питань мала би бути створена робоча група. Але, на жаль, всього цього не було
зроблено.
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Представник СПО об’єднань профспілок сказав під час засідання Уряду, що навіть
документи, які було подано в якості супроводу до цього законопроекту ( а мова йде про
висновок Міністерства юстиції України на 31 сторінці, висновок Уповноваженого по
справах Європейського суду з прав людини на 5 сторінках) теж засвідчили, що Закон
про працю не відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та
практиці Європейського суду. Все це, а також висновки про те, що значна частина
статей законопроекту порушують норми Конституції України, звужують права і гарантії
працівників, позбавляють профспілки права на представництво та захист прав
працівників, дозволило представнику профспілок запропонувати відхилити законопроект
та направити його авторам на доопрацювання щодо вилучення тих норм і статей, які
порушують права людини.

Під час презентації законопроекту Тимофій Милованов також заявив, що закон про
профспілки буде скасовано, а нібито буде підготовлено новий закон щодо підвищення
ефективності профспілок. Реагуючи на такий посил, Голова СПО об’єднань профспілок
застеріг урядовців від будь-яких дій у цьому напряму, оскільки профспілки є
незалежними від органів державної влади і будь-яке втручання в діяльність профспілок
як організації самоорганізації працівників буде точно мати негативний суспільний і
міжнародний резонанс, що, звичайно, не добавить іміджу і авторитету Україні.

«Тим не менш, на жаль, вимушений констатувати, що представники сторони
роботодавців та голова Федерації профспілок працівників малого і середнього
підприємництва В’ячеслав Рой , які були присутні на засіданні Уряду, фактично
підтримали законопроект, - зазначив профспілковий лідер. – Шляхом голосування Уряд
підтримав документ, що на нашу думку, є дуже небезпечним для дотримання прав та
інтересів працюючої людини».

Що будуть робити профспілки далі?

Григорій Осовий проінформував, що СПО об’єднань профспілок на своєму засіданні 28
грудня дасть оцінку цьому законопроекту. Після прийняття рішення Спільний
представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок має
прийняти звернення з цього питання до Уряду.
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Голова ФПУ нагадав, що СПО об’єднань профспілок об’єднує всі п’ять репрезентативних
всеукраїнських об’єднань профспілок, які представляють 77 всеукраїнських
профспілкових організацій, більш, ніж 90 відсотків членів профспілок країни (а це
близько 6 млн. членів профспілок).

«Це велика сила, - підкреслив він. – Тому будь-які спроби вести сепаратні переговори
між чиновниками та окремими профспілковими діячами, маніпуляції на тему, що є
профспілки, що погоджуються з політикою, яка шкодить працівникам, будуть нами
сприйматися як спроби зробити розкол в профспілковому русі. Цього ми не дозволимо. І
будемо, як завжди активно і ефективно відстоювати права та інтереси людини праці»

Прес-центр ФПУ
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