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Шановний Серпю Петровичу!

У Комггеп ВерховноТ Ради УкраГни з питань сощальноТ пол1тики та 
захисту прав ветеранш за дорученням Першого заступника Голови ВерховноТ 
Ради УкраТни Стефанчука Р.О. розглянуто надюлану Вашим листом за вих. № 
0 2 / 2 8  вщ 2 7  С1ч н я  2 0 2 0  року заяву Профспшки металурпв 1 прникш Укра'Тни 
щодо занепокоення положениями законопроект!в за реестр. №№ 2 6 8 1  та 2 7 0 8 , 1 
пов1домляеться наступне.

Висловлюемо Вам щиру вдячшсть за надаш пропозицГТ та повщомляемо, 
що з ними ознайомлено народних депутат1в УкраТни -  члешв Ком1тету, яю 
В1ДПОВЩНО до статп 93 Конституцп УкраТни мають право законодавчо'Т 
Ш1щативи у Верховнш Рад1 Укра'Тни.

1нформуемо, що нараз1 Ком1тет зд1йснюе шдготовку законопроект1в про 
внесения змш до деяких законодавчих актш УкраТни щодо окремих питань 
д1яльност! профес1Йних сп1лок (реестр. № 2681 вщ 27.12.2019) та про працю 
(реестр. № 2708 в!д 28.12.2019) до Тх розгляду у першому читанш Верховною 
Радою УкраТни.

На своему засщанш 15 с1чня 2020 року Ком1тет зд1Йснив попереднш 
розгляд проекте Трудового кодексу УкраТни (реестр. № 2410 вщ 08.11.2019), 
Кодексу УкраТни про працю (реестр. № 2410-1 дооп. вщ 27.11.2019), Закону 
УкраТни про працю (реестр. № 2708 вщ 28.12.2019) 1 Закону УкраТни про працю 
(реестр. № 2708-1 вщ 11.01.2020) та прийняв р1шення рекомендувати Верховнш 
Рад! УкраТш включити до порядку денного третьо'Т сесп ус1 Ц1 законопроекта, а 
також створити робочу групу з обговорення проекпв законодавчих акт1в, 
спрямованих на реформування законодавства УкраТни про працю.

Результата засщань робочо'Т групи було заслухано Ком1тетом 
7 лютого 2020 року 1 прийнято рннення створити при Ком1тет1 робочу гидгрупу 
з розробки доопрацьованого законопроекту на загальнш структур! та 
положениях проекту Закону УкраТни про працю (реестр. № 27р^рйртщ аду,якш  ^
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увшшли зокрема представники об’еднань профспшок, оргашзацш роботодавщв 
та М1жнародноТ оргашзацп пращ.

Кр1м того, повщомляемо Вам, що Ком1тет звернувся до ГУПжнародноТ 
оргашзацп пращ з проханням у найкоротший можливий строк надати свое 
бачення та коментар до законопроекту за реестр. № 2708.

Також на засщанш 5 лютого 2020 року Ком1тет, здшснюючи попереднш 
розгляд законопроекту за реестр. № 2681, прийняв р1шення рекомендувати 
Верховнш Рад! УкраТш включити його до порядку денного третьо '1 сесн.

3 повагою
Г.М.Т ретьякова


