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З А Я В А 

Профспілки металургів і гірників України 

до Президента України, Голови Верховної Ради України,  

Прем’єр-міністра України 

 

 Громадяни України, члени Профспілки металургів і гірників України, 

голосуючи на виборах Президента України, Верховної Ради України, сподівались 

на позитивні зміни у суспільстві, підвищення рівня життя. 

 Проте, сьогодні нова влада демонструє, що не збирається опікуватись 

інтересами громадян. Вдаючись до маніпуляцій та введення в оману суспільства, 

впроваджує лібералізацію трудового законодавства і хоче в угоду інтересам 

олігархів узаконити в Україні рабську працю для свого народу, знищити 

профспілки, як єдину правозахисну громадську організацію, право на діяльність 

якої визначено Конституцію України.  

 Такі антинародні наміри влади знаходять відображення у законопроєктах, 

які готуються в «турборежимі», без залучення представників профспілок і 

громадськості, з порушенням основоположних норм Конституції України та 

ратифікованих Україною Конвенцій Міжнародної організації праці, і реалізація 

яких призведе до розбалансування та колапсу в трудових відносинах. 

 Із того, які проєкти вносяться до Верховної Ради, складається враження, що 

в команді ЗЕ немає єдності. Чи це такий креативний хід, щоб всіх заплутати? 

Напередодні Нового року Кабінет Міністрів подає проєкт Закону «Про 

працю» (реєстр. №2708), а народні депутати вносять зміни до Кодексу законів про 

працю (реєстр. №2584) з дещо іншими нормами. 

 Кабінет Міністрів вносить зміни до Закону «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» (реєстр. №2708) , а народні депутати 

подають проєкт Закону «Про страйки та локаути» (реєстр. №2682), не вносячи 

змін до чинного Закону «Про колективні трудові спори (конфлікти)».  

 Проєкт Закону «Про працю», значно звужує зміст та обсяг існуючих прав і 

свобод громадян, що є грубим порушенням Статті 22 Конституції України, ним 

зокрема передбачається: 

- впровадження пріоритету трудового договору над трудовим 

законодавством; 

- звільнення працівників з ініціативи роботодавця без підстав; 

- звільнення жінок, які самі виховують дітей; 

- запровадження необмеженої кількості надурочних годин; 

- скорочення у п’ять разів оплати за роботу у вихідні, святкові та неробочі 

дні, за надурочну роботу; 

- зменшення кількості відпусток, в т.ч. за роботу в тяжких і шкідливих 

умовах праці, за особливий характер праці; 

- мінімізація впливу держави на трудові відносини, при скасуванні 

громадського контролю з боку профспілок за дотриманням трудових прав 

працівників; 

-  суттєве зниження  впливу на трудові відносини колективних договорів і угод; 

 



- виключення  норм з питань охорони праці, праці жінок та молоді; 

- зменшення фінансової відповідальності роботодавців за порушення трудового 

законодавства і скасування  права працівників на безкоштовне досудове 

вирішення індивідуальних трудових спорів. 

   Сам текст законопроєкту є недосконалим з точки зору правил 

нормотворчості. Багато норм не узгоджені між собою, відсутні механізми їх 

реалізації. Крім того, скасовуються закони й інші нормативні акти, якими 

визначалась велика кількість норм і положень що регулюють трудові відносини, і 

проєктом не пропонуються інші норми щодо їх регулювання. На практиці 

реалізація таких некомпетентно і непрофесійно підготовлених законодавчих актів 

призведе до колапсу в сфері соціально трудових відносин і виникнення 

соціальних конфліктів.  

  Цими діями порушується не тільки національне законодавство, а й 

основоположні міжнародні трудові стандарти, а саме: скасовуються закони, 

якими до 1991 року були ратифіковані 38 Конвенцій Міжнародної організації 

праці. А як же інтеграція України до Європейського Союзу!? 

  З метою реалізації владних антинародних намірів в проєкті Закону «Про 

внесення змін до деяких законів України (щодо окремих питань діяльності 

професійних спілок)» (реєстр. №2681) відбувається позбавлення прав і гарантій 

діяльності профспілок, як нібито рудименту індустріальної економіки. 

  У разі прийняття цього законопроєкту передбачається: 

  - позбавлення профспілок повноважень сторони соціального діалогу щодо 

узгоджувальних процедур проєктів законів та інших нормативно-правових актів у 

сфері трудових та соціально-економічних відносин; 

  - обмеження права на створення та законну діяльність первинних 

організацій на підприємствах, скасування фінансування роботодавцями 

культурно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи; 

  - позбавлення профспілкових активістів існуючих законних гарантій. 

  Запропоновані суспільству проєкти законів підривають довіру народу до 

Президента України, як гаранта конституційних прав і свобод громадян, та 

призведуть, у разі їх прийняття, до втрати авторитету України у світовій 

спільноті. 

  Враховуючи викладене, Центральний комітет Профспілки металургів і 

гірників України, як представник більше 200 тисяч працюючих членів 

Профспілки, 

ВИМАГАЄ: 

1. Кабінету Міністрів України та народним депутатам України негайно 

відкликати проєкти Закону «Про працю»(№2708) та Закону «Про внесення змін 

до деяких законів України (щодо окремих питань діяльності професійних 

спілок)»(№2681), які брутально порушують трудові права людини праці, 

руйнують збалансовану законодавчу системи трудових прав і гарантій, ігнорують 

норми Конституції України, європейського і міжнародного права, провокують до 

протистояння сторін соціально-трудових відносин і виникнення конфліктів у 

суспільстві. 

2. Негайно розпочати у форматі тристороннього соціального діалогу роботу 

над справедливою трудовою реформою спільно з всеукраїнськими 

репрезентативними профспілками і об’єднаннями роботодавців у повній 



відповідності до Конституції України, міжнародних зобов’язань держави за 

участю експертів Міжнародної організації праці.  

Після підготовки законопроєкту винести його на всенародне обговорення і 

внести на розгляд парламенту тільки після схвалення українським народом. 

3. Неухильно виконувати міжнародні зобов’язання, які ратифікувала 

Україна. 

У разі ігнорування наших вищезазначених вимог та прийняття 

антинародних законів, просимо Президента України застосувати право вето 

до цих законів. 

За дії, що спрямовані на брутальне порушення Конституції України, 

чинного національного законодавства про працю та про профспілки, 

міжнародних зобов’язань держави, висловлюємо недовіру до міністра Т. 

Милованова і голови Комітету Верховної Ради України Г. Третьякової та 

вимагаємо прийняття рішень щодо їх негайної відставки із займаних посад. 

Відповідь на дану Заяву просимо надіслати на адресу Профспілки: 49027, 

вул. І. Акінфієва, 30, м. Дніпро. 

 

За дорученням Центрального комітету, 

Голова Центрального 

Комітету ПМГУ                                                                        С. Комишев  


