
З А Я ВА 

VII З’їзду Профспілки металургів і гірників України 

до   Голови   Верховної   Ради   України  

щодо проєкту Закону України № 2681 

 
Ми, делегати VII З’їзду Профспілки металургів і гірників України, яка 

об’єднує понад 200 тисяч членів профспілки, вкрай обурені законодавчими 

ініціативами з питань діяльності професійних спілок, що вносяться на розгляд 

Верховної Ради України представниками провладної більшості. 

Замість проведення конструктивного соціального діалогу між представниками 

працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з 

вирішення актуальних проблем у формуванні та реалізації державної соціальної та 

економічної політики, регулювання відносин у сфері соціально-трудових відносин, 

профспілкам нав’язується перманентна боротьба із законодавчою та виконавчою 

гілками влади, які намагаються докорінно лібералізувати трудові відносини на 

користь бізнесу та обмежити трудові і соціально-економічні права працівників в 

порушення конституційних норм та чинного законодавства України.  

Розцінюємо проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо окремих питань професійних спілок)» (реєстр. № 

2681), який розроблений  народними депутатами України від політичної партії 

«Слуга народу», як спробу послабити активний профспілковий рух у країні. Цим 

законопроєктом закладаються норми, які суттєво обмежують загальновизнані 

міжнародним і національним законодавством основні принципи діяльності 

профспілок, а саме: незалежність, самоврядність та невтручання держави у їх 

діяльність. 

Україна, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, зобов’язалась дотримуватись 

у своїй внутрішній та зовнішній політиці головних приписів, зокрема відмови від 

практики дій, які б обмежували чи переслідували профспілки. 

В той же час, законопроєкт № 2681 передбачає введення ряду 

дискримінаційних норм, які не є притаманними для демократичних та правових 

країн: 

- обмежуються права працівників на об’єднання в професійні спілки для 

захисту своїх законних прав – вводиться заборона на створення первинних 

профспілкових організацій на підприємствах, в організаціях чисельністю менше 10 

працівників; 

- вводяться обмеження на правозахисну діяльність профспілок, їх участь в 

колективно-договірному регулюванні соціально-трудових відносин і ведення  

соціального діалогу; 

- обмежуються права профспілок на участь у розробці та погодженні проєктів 

нормативно-правових актів, що зачіпають трудові права та соціально-економічні 

інтереси працівників;  

- встановлюється державний контроль над профспілками та втручання 

держави у їх статутну діяльність. 

При цьому, членами Комітету з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів, які є авторами проєкту Закону №2681, проігноровано практично всі 

надані до нього висновки, як національних, так і міжнародних експертів, причетних 

Комітетів Верховної Ради України, зокрема з питань євроінтеграції та 



антикорупційної політики, не враховано також висновок Міністерства юстиції 

України.  

В цих висновках вказано на грубі порушення норм статей 22, 36, 41 

Конституції України, положень Конвенцій МОП №№ 87, 98, 135, 158, Директив 

Європейського союзу, Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

союзом, рішення Конституційного суду України.  

Також без уваги та належного реагування залишились чисельні письмові 

звернення всеукраїнських профспілок та трудових колективів, зокрема гірничо-

металургійної галузі, вимоги учасників масових акцій протесту, які були проведені 

по всій країні.  

Найбільше обурення викликає грубе і цинічне ігнорування  Комітетом 

ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів електронної 

петиції – волевиявлення українського народу, яка набрала більше 25 тисяч 

підписів щодо зняття з розгляду законопроекту №2681. 

 

З огляду на зазначене, делегати VII З’їзду Профспілки металургів і 

гірників України звертаються до Голови Верховної Ради України, керівників 

фракцій та депутатських груп з  ВИМОГОЮ: 

- не включати законопроект № 2681 до порядку денного засідань ВРУ і 

рекомендувати його авторам відкликати цей законопроект, як такий, що  

суперечить міжнародним зобов’язанням держави, Конституції України та чинному 

законодавству.  

 

 

 

За дорученням VII З’їзду ПМГУ 

 

Голова Профспілки         О. Рябко 
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