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В умовах війни та пов’язаного з нею погіршення економічної ситуації в країні і так актуальна 

проблема систематичних порушень прав працівників з боку роботодавців стає ще більш гострою. 
Тож роботи у правових інспекторів праці та юрисконсультів ПМГУ з кожним днем додається. Їм 
необхідно предметно допомагати металургам і гірникам відстоювати свої інтереси, консультувати 
профорганізації, ретельно вивчати нові нормативні акти, відстежувати та протистояти загрозли-
вим змінам у трудове законодавство…

З огляду на таку зайнятість можливості просто поспілкуватися та обмінятися досвідом випа-
дають не часто. Але тим більше вони ціняться! Адже жива фахова дискусія – найкращий спосіб 
знайти правильні рішення для нагальних проблем.

У цьому наочно переконалися учасники червневої онлайн-наради представників правової 
служби нашої Профспілки. Модератором розмови виступила правовий інспектор праці ПМГУ 
Галина Просяник. Також до неї долучився заступник голови ПМГУ Богдан Оверковський. Він по-
дякував профспілковим юристам за сумлінну працю в такий непростий час та поділився інформа-
цією про роботу над проєктом закону №7251 «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
оптимізації трудових відносин». Про зміст та перспективи застосування Закону №2253-ІХ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту працівників» розпо-
віла колегам правовий інспектор праці Тетяна Мосійчук.

Кожен з учасників дискусії мав змогу окреслити коло питань, з якими він стикається у своїй 
повсякденній діяльності. Найбільш важка ситуація очікувано має місце у первинних організаціях, 
що діють на підприємствах, розташованих на територіях, де йдуть активні бойові дії, та тих, що 
наразі окуповані ворогом. Проммайданчики там пошкоджені, виробництво зупинено, подекуди в 
результаті руйнувань втрачені важливі документи, трудові колективи розпорошені через масовий 
виїзд працівників у більш безпечні частини країни – з багатьма з них немає зв’язку.

У таких умовах юристи первинок і Донецької обласної організації ПМГУ намагаються комуніку-
вати з членами Профспілки віддалено, допомагати їм консультаціями щодо можливостей праце-
влаштування, оформлення статусу внутрішньо переміщених осіб, отримання соціальних виплат.

Втрата робочих місць внаслідок скорочень, втрата доходу через призупинення трудових від-
носин з ініціативи роботодавців, переведення у простій чи на неповний робочий тиждень – голов ні 
складнощі працівників підприємств, які знаходяться в мирних регіонах, але зазнали значних еко-
номічних наслідків від воєнних дій. Зокрема, йдеться про низку підприємств Запорізької, Харківсь-
кої, Дніпропетровської областей. Деякі з них не працювали стабільно і до війни, мали заборгова-
ність із заробітної плати – наразі ці проблеми тільки загострилися. Інші були цілком успішні, але 
через колапс логістики і збуту сьогодні не здатні повноцінно функціонувати.

Там, де зберігається економічна активність, серед найбільш актуальних – питання, пов’язані з 
браком робочих рук через велику кількість мобілізованих до ЗСУ та тих, що виїхали за кордон, не-
вчасним проведенням атестації робочих місць, призначенням пенсій (пільгових та за віком), засто-
суванням Закону №2136 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», наданням 
соціальних та учбових відпусток, оплатою лікарняних (з цього приводу Центральна рада планує 
звернутися до фондів соціального страхування та Міністерства соцполітики з проханням надати 
вичерпні роз’яснення).

Склавши уявлення про пробле-
ми членів ПМГУ та профспілкових 
первинок в різних регіонах Украї-
ни, учасники дискусії разом пошу-
кали варіанти їхнього вирішення, 
поділилися випадками з практики. 
Окрім того, вони зійшлися у думці, 
що сьогодні важливе значення ма-
ють превентивні дії, здатні хоча б 
частково убезпечити членів ПМГУ 
та первинні організації від деяких 
ризиків. Зокрема, йдеться про збе-
реження на хмарних сховищах ко-
пій важливих документів та опера-
тивне проведення роботи з пере-
ведення трудових книжок в елект-
ронний вигляд.


