
Миколаївська обласна рада професійних спілок

П Р Е З И Д І Я

П О С Т А Н О В А

20.01.2020 м. Миколаїв № П-26-1

Про дії профспілок області на 
захист трудових і соціально-економічних 
прав трудящих в умовах наступу влади 
на трудові і профспілкові права

27 грудня 2019 року внесені до Верховної Ради України:
розроблений Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України без участі профспілок та схвалений Кабінетом 
Міністрів України проект Закону України №2708 «Про працю», яким 
скасовується діючий Кодекс законів про працю, закони про оплату праці та 
відпустки, руйнується система законодавчого захисту трудових прав 
працівників та проект Закону України №2681 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності 
професійних спілок)».

16 січня 2020 року Федерацією профспілок України проведено 
Всеукраїнське віче професійних спілок на захист трудових і соціально- 
економічних прав людини праці. Учасники віче зазначили, що так звана 
«трудова реформа» Кабінету Міністрів України і частини народних депутатів 
України -  це брутальне порушення трудових прав людини, руйнування 
збалансованої законодавчої системи трудових прав і гарантій, ігнорування 
норм Конституції України, європейського та міжнародного права.

На виконання Резолюції Всеукраїнського віче професійних спілок на 
захист трудових і соціально-економічних прав людини праці Президія 
Миколаївської обласної ради профспілок

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Членським організаціям облпрофради провести в трудових 
колективах підприємств, установ та організацій обговорення ситуації
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щодо посилення наступу на трудові, соціальні і профспілкові права, 
розгорнути широку інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо 
так званої «трудової реформи» Уряду, втручання в законну 
діяльність профспілок.

2. Направити Звернення Голові Верховної Ради України Разумкову
Д.м. - не виносити на розгляд Верховної Ради України та не ставити 
на голосування законопроекти №2708 «Про працю» та №2681 «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих 
питань діяльності професійних спілок)».

3. Направити Звернення народним депутатам України від 
Миколаївської області - не підтримувати під час голосування 
законопроекти №2708 «Про працю» та №2681 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності 
професійних спілок)».

4. Провести зустріч членів Президії обласної ради профспілок з 
народними депутатами України від Миколаївської області у
зв’язку з негативним резонансом в українському суспільстві та 
ситуацією, що склалася навколо законопроектів №2708 «Про працю» 
та №2681 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо окремих питань діяльності професійних спілок)».

5. Організувати інформаційний пікет профспілок з метою 
привернення уваги громадськості до наступу на трудові та 
профспілкові права через урядові законопроекти №2708 «Про 
працю» та №2681 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)».

6. Провести ЗО січня 2020 мітинг профспілок області проти 
прийняття антисоціального закону №2708 «Про працю», №2681 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
окремих питань діяльності професійних спілок)» та інших 
законодавчих актів, які погіршують умови життя та праці трудящих, 
соціальні гарантії працівників на оплату праці, соціальний захист, 
соціальне забезпечення.
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7. Розгорнути інформаційну кампанію в обласних ЗМІ та на сайті
обласної ради профспілок щодо посилення урядового наступу на 
трудові, соціально-економічні та профспілкові права.

8. Забезпечити тиражування агітаційних матеріалів для трудових 
колективів про загрози, які несуть законопроекти №2708 «Про 
працю» та №2681 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)». 
Фінансовому відділу облпрофради здійснити оплату тиражування 
матеріалів та технічне забезпечення проведення акції протесту 
30.01.2020 р.

9. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника голови 
облпрофради Онищенко J1.M.

Ю.П.Толмачов


