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Про ситуацію щодо підготовки
проекту нового Трудового кодексу
Сьогодні нова влада демонструє, що не збирається опікуватись інтересами
громадян. Вона активно ініціює докорінну зміну трудових відносин на принципах
лібертаріанства, а також стала на шлях руйнації системи соціального захисту
громадян, яка створювалась протягом всього періоду незалежності країни.
Це знаходить відображення у законопроектах, які готуються в
«турборежимі», без залучення соціальних партнерів і громадськості, нерідко із
порушенням основоположних норм Конституції України та ратифікованих
Україною конвенцій Міжнародної організації праці.
Зокрема, планується прийняти новий ліберальний Трудовий кодекс і ввести
його в дію з 1 січня 2020 року. Документ, орієнтований на інтереси бізнесу,
кардинально спростить процедури найму та звільнення з роботи, позбавить
найманих працівників можливості відстоювати свої права на гідну зарплату,
умови праці, відпочинок та соціальні гарантії, обмежить профспілки в
повноваженнях представляти за захищати права трудящих.
Іншим законопроектом про внесення змін до деяких законодавчих актів
України пропонується надати Уряду право самостійно визначати і встановлювати
основні соціальні стандарти і гарантії. Нівелюється роль прожиткового мінімуму
як базового соціального стандарту для забезпечення встановленого Конституцією
права на гідне життя громадянина та його сім’ї. Крім того, вносяться пропозиції
щодо відсторонення профспілок і робототавців від управління Фондом
соціального страхування.
Ці антисоціальні зміни чинного законодавства зачіпають інтереси
практично кожного українця, тому що утискають матеріальні права як
працюючих, так і пенсіонерів, чорнобильців, сімей, які потребують соціальної
допомоги.
Профспілки виступають проти намірів влади звузити законні права
трудящих і вважають, за цих умов, своїм першочерговим завданням дійти до
кожного члена профспілки і провести інформаційно-роз’яснювальну роботу.
Люди мають розуміти, що вони втрачають внаслідок ухвалення нового Трудового
кодексу у варіанті, який готує нова влада.
Профспілками розроблений і запропонований для громадського
обговорення власний проект Трудового кодексу, який 8 листопада п.р. був
внесений народними депутатами України, – він потребує підтримки членів нашої
Профспілки.
Зважаючи на вище викладене, президія Профспілки ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Виборним органам організацій Профспілки всіх рівнів – невідкладно
провести в трудових колективах інформаційно-роз`яснювальну роботу щодо
позиції і дій ФПУ та ПМГУ стосовно недопущення звуження існуючих прав
трудящих у новому Трудовому кодексі, який готується владою.
Розпочати медіа-акцію в соціальних мережах та на сайті ПМГУ щодо
роз'яснення загроз, що несе ліберальний Трудовий кодекс.
2. Підтримати профспілковий варіант проекту Трудового кодексу та дії ФПУ і
її членських організацій, спрямовані на недопущення звуження прав працівників і
профспілок. У першій декаді грудня п.р. провести в м. Київ акцію на підтримку
профспілкового варіанту проекта Трудового кодексу.
3. У разі виникнення реальних загроз скорочення прав працівників і
профспілок, взяти участь у підготовці та проведенні масових акцій протесту, аж
до загальнонаціонального страйку.
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