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Ми проводимо чергову акцію протесту, до якої нас, як не дивно, спонукає ВЛАДА своїми 

широкомасштабними антинародними реформами. 

Ми стали на шлях боротьби і маємо пройти його гідно, щоб захистити наші права і права наших дітей на 

щасливе і заможне життя. 

Нещодавно наступив Новий рік, які ж результати минулого року і чого нам чекати від нового? 

Нажаль, минулорічні «здобутки», а їх саме так називає нова влада, дуже не втішні для українського 

народу. 
 

Перше – економіка і промисловість - вони є фундаментом соціально-економічного зростання, базою для 

зростання доходів громадян і реалізації програм соціального захисту! 

Якщо коротко - стан катастрофічний! За офіційними даними падіння в промисловості за минулий рік складає 

майже 2 %, за останній квартал року більше 7%. В гірничо-металургійній галузі, яка забезпечує майже 20% 

промислового виробництва і є валютним донором, падіння - 3%, за грудень - 10%.  

Уряд своїми некомпетентними і бездарними діями завалив виконання Державного бюджету. В програмі дій 

КМУ відсутні заходи розвитку національної промисловості, продовжується курс Влади на деіндустріалізацію 

країни. 

Наслідки такої політики: підприємства банкрутують, десятками тисяч скорочуються робочі місця, зарплата 

українця найнижча в Європі і борг по її невиплаті складає більше 3 млрд. грн. , урізуються соціальні виплати і 

допомоги, зростають тарифи на ЖК послуги (нас в черговий раз влада  надурила про зменшення тарифів на тепло 

на 30% за грудень минулого року), молоді, активні і професійні кадри покидають країну. 

І на цьому фоні, на фоні безчестя, совісті і моралі, на фоні зростаючої бідності населення - ТОП чиновники 

виплачують собі захмарно високі ЗАРПЛАТИ.  

У народі це називають правильно і справедливо - політка креативного дебілізму.  

Але, страшне те, що ця політика  стає нормою нашого суспільства і вона формує ідеологію його 

подальшого розвитку. З цим не можна миритися! 
 

Друге, що маємо в сфері соціально-трудових відносин? Тут ще «цікавіше». 



Тотальне порушення законних трудових прав працівників, невиконання норм Конституції України, Конвенцій 

МОП та інших міжнародних зобов ՚ язань України, процвітає тіньова зайнятість і виплата зарплат в конвертах. І 

весь цей правовий «беспредел» влада намагається топорно, у турборежимі, скритно від суспільства і профспілок 

узаконити. 

Обґрунтування Влади. Для забезпечення економічного ривку необхідно докорінно реформувати трудове 

законодавство на принципах лібертаріанства – «свобода то все, права то ніщо». Простіше сказати, якщо ти 

свободний і у тебе немає прав, то ти БОМЖ, а це сучасна форма рабства.  

Історія підказує – раб не ефективний працівник. 

Друга теза Влади – потрібно здешевити для бізнесу процедуру прийому-звільнення працівників. Але ж 

ми розуміємо для того, щоб здешевити потрібно у когось і щось забрати. Ось і виходить, працівник втрачає свої 

права, а роботодавець отримує необмежені права на запровадження примусової рабської праці. 

Хочу привернути увагу української громади, що при розробці антинародного проекту Закону про працю 

Урядом було проігноровано висновки Міністерства юстиції (на 36 сторінках), дуже коротко: 

1. Проект Закону не відповідає вимогам нормопроектуальної техніки. 

Скажу по-народному, я думаю, ви пам’ятаєте, як один із політичних класиків, виступаючи по телебаченню 

сказав «текст написано якось по-дебільному».  

2. Проект Закону не сприятиме належному захисту прав працівників і при цьому наводиться достатньо 

змістовний перелік цих прав. 

Фактично цим застереженням фіксується порушення статті 22 Конституції України. 

3. Головне - проект Закону не відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 

практиці Європейського суду з прав людини. 

4. Проект Закону підготовлено в порушення Регламенту КМУ - його не погоджено в т.ч. і з профспілками. 

Уряд, проігнорувавши ці застереження, свідомо пішов на порушення чинного законодавства. 

В правовій, демократичній і соціальний країні, а за Конституцією Україна такою являється, після таких 

висновків пан Т.Мілованов, як головний розробник цього проекту, мав би бути з тріском відправлений у 

відставку і в подальшому без права обіймати посади державного службовця. 

А у нас відбуваються дива.  



Вищий законодавчий орган зареєструював проект Закону, але станом на сьогоднішній день на сайті ВРУ до 

нього відсутній висновок Головного науково-експертного управління ВРУ. Я думаю, що в управлінні працюють 

фахові і відповідальні працівники, в цьому особисто переконувався неодноразово, які не можуть, виходячи з 

політичної доцільності Слуг народу, дати об’єктивну оцінку цій креативній дурні, або ж вони написали висновок, 

який не задовольняє Слуг народу і вони його просто ховають. 
 

На завершення. Дуже складна ситуація для українського народу і реальних нежовтих профспілок, які не 

словом а ділом відстоюють права трудящих людей і які сьогодні дуже не подобаються владі, особисто такій 

видатній особі, як пані Третьяковій. А це оцінка нам - «дуже добре». Шановні колеги, з цим і вітаю всіх нас, 

оскільки такій антинародній владі ми апріорі не можемо подобатись, і ми у них як кістка у горлі.  

Тому ми обирає шлях боротьби за права працівників і їх профспілкові права, і з цього шляху ми не маємо 

права зійти. Ми повинні консолідуватись, бути солідарними і посилювати наш наступ. 
 

Користуючись нагодою, звертаюсь до Президента України! 
 

Шановний Володимире Олександровичу, Ви казали, що кожний українець повинен бути активним, і кожен з 

нас має бути Президентом, бо за Конституцію  влада належить народу. Ми вас почули, і тому сьогодні ми тут 

відстоюємо права нашого народу на гідне і щасливе життя, право України бути процвітаючою, незалежною і 

суверенною. 

А тепер Я - Олександр Рябко, Президент країни, звертаюсь до Вас, законного Президента 

України,Володимира Зеленського, з проханням почути нас і розглянути наші вимоги.  

Ми відкриті до спілкування і готові до зустрічі з Вами, і сподіваємось у найближчий час, для  обговорення 

гострих і актуальних проблем, вироблення справедливих і консолідованих рішень на благо народу і України! 

 

Чекаємо відповіді! 

 

 


