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Заступнику Голови ФПУ 

Кондрюку С.М. 

Шановний Сергію Михайловичу! 
 

ЦК Профспілки металургів і гірників України опрацьовано проект 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо реформування державного управління у сфері зайнятості населення та 
соціального страхування на випадок безробіття» і вважає його нікчемним 
виходячи з наступних міркувань.  

Закон України «Про зайнятість населення»  прийнятий  в 2012 році, 
робота над ним тривала майже 10 років, він декілька разів розглядався на 
Українському координаційному комітеті сприяння зайнятості населення та 
Національній раді соціального партнерства (нинішня НТСЕР), проект 
опрацьовувався сторонами соціального діалогу в тристоронніх робочих 
групах при Комітеті соціальної політики та праці ВРУ. В результаті цієї 
роботи було прийнято компромісний варіант з яким погодились Сторони 
соціального діалогу.  

Запропонований проект «нової» редакції Закону України «Про 
зайнятість» містить значну частину пропозицій, які ніколи не підтримувалися 
профспілками.  

Це не нова редакція, а зміни та доповнення. Законопроект на 100% 
повторює структуру, термінологію та підходи чинного Закону, а більшість 
змін стосуються діяльності державної служби зайнятості та обмеження прав 
безробітних. 

Незрозуміла пропозиція щодо зміни назви державної служби 
зайнятості, адже це загальноприйнятна назва, яка використовується в 
Конвенціях МОП та Директивах ЄС.  

В запропонованих змінах чітко прослідковується бажання обмежити 
конституційне право громадян на соціальних захист у разі безробіття. 
Обмеження строків, розмірів та підстав для виплати допомоги по безробіттю,  
запровадження «соціальних контрактів» з метою обмеження прав 
безробітного та надання додаткових підстав для зняття з обліку.  

Суттєво переглядається визначення «підходящої роботи». 
Запропонована редакція зводить період протягом якого безробітному буде 
здійснюватись пошук підходящої роботи, до двох місяців, що навряд чи 
відповідає 21 статті 168 Конвенції МОП й не може бути підтримано 
профспілками 



При цьому законопроектом пропонується перетворення державної 
служби зайнятості, яка функціонує за рахунок страхових коштів, в 
комерційну «сервісну службу», передача частини функцій державної служби 
приватним структурами, які отримуватимуть фінансування за рахунок 
обмеження соціального захисту застрахованих осіб. В цьому явно 
прослідковується корупційна складова, а не бажання захистити безробітного. 
Виникає логічне питання, навіщо створювати Національне агентство 
зайнятості, яке буде неспроможним виконати функції Державної служби 
зайнятості?  

При цьому автори законопроекту виводять за межі трудового 
законодавства працівників державної служби зайнятості,  всупереч нормам 
Кодексу законів про працю України пропонуючи перевести їх на контракти 
та звільняти за порушення «правил етики поведінки».  

В законопроекті знову здійснена спроба переглянути визначення 
«зайнятого населення». Реалізація таких пропозицій призведе до того, що  
значна кількість безробітних осіб буде позбавлена соціального захисту від 
безробіття. 

При розробленні законопроекту не було враховано необхідність 
приведення законодавства України в частині масових вивільнень до норм 
Директиви Ради ЄС № 98/59/ЄС  адже в Законі України «Про зайнятість 
населення» масовим вивільненням вважається звільнення 20 відсотків 
працівників незалежно від чисельності працюючих, тоді як в Директиві 
мова йде про 20 працівників. 

Зважаючи на те, що проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо реформування державного 
управління у сфері зайнятості населення та соціального страхування на 
випадок безробіття» не враховує норми Конституції України, Конвенцій 
МОП № 88 та № 168, суперечить трудовому законодавству України й 
спрямований на погіршення соціального захисту безробітних та фактично 
руйнує системи державної служби зайнятості. Його не можна підтримувати 
та необхідно домагатись відхилення. 

З метою підготовки змін до Закону України «Про зайнятість 
населення» пропонуємо ініціювати перед Мінсоцполітики створення 
тристоронньої робочої групи, яка проаналізує проблеми діяльності державної 
служби зайнятості та практичної реалізації Закону України «Про зайнятість 
населення» і на цій основі підготує виважені та необхідні суспільству 
законодавчі пропозиції. 

 
 
З повагою, 
 
Голова ЦК ПМГУ      С.П. Комишев 
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