
Володимиру Зеленському  

Президенту України 

 

 

Глобальний союз IndustriALL закликає Уряд України відкликати законопроект № 2681 

 

Шановний пане Президенте! 

 

Звертаюся до Вас, як Генеральний секретар Глобального союзу IndustriALL, який 

представляє понад п’ятдесят мільйонів працівників гірничої, енергетичної та виробничої 

галузей країн з усього світу, в тому числі й України, щоб висловити свою опозицію, а 

також глибоку стурбованість щодо законопроекту № 2681. Ми закликаємо Вас негайно 

відкликати цей законопроект, який порушує базові трудові права. 

Глобальний союз IndustriALL приєднується до своїхукраїнських членських 

організацій в Україні, українських профоб’єднань та Міжнародної конфедерації 

профспілок (МКП), висловлюючи наш рішучий протест проти нав'язування нового 

антипрофспілкового законопроекту № 2681, який 27 травнябув схвалений 

Парламентським комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. 

На наше глибоке переконання, цей законопроект суперечить Конституції України, 

основоположним конвенціям Міжнародної організації праці (МОП), зокрема Конвенції 

№ 87 про свободу об'єднання та захист права на організацію і Конвенції № 98 про право 

на організацію та ведення колективних переговорів, а також положенням Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС.  

Ми дуже занепокоєні з приводу потенційних наслідків прийняття даного 

законопроекту для профспілок та працівників. Положення законопроекту в його 

нинішньому вигляді серйозно підірвуть свободу об'єднання в Україні, оскільки він: 

 допускає існування максимум двох профспілкових організацій на підприємстві; 

 встановлює мінімальну необхідну кількість членів профспілки на рівні десяти 

осіб, що позбавить працівників малого бізнесу права на створення або вступ до 

профспілки;  

 передбачає створення зовнішніх «контрольних комісій» з невизначеними 

повноваженнями щодо профспілок; 

 виключає з колективних переговорів профспілки, до складу яких входить 

«керівний» персонал; 

 скасовує зобов'язання роботодавця в тижневий строкнадавати профспілкам 

інформацію, необхідну для колективних переговорів; 

 підриває тристоронні зобов'язання в рамках соціального діалогу; 

 передає державі профспілкове майно, яке перебувало у володінні профспілок 

протягом майже 30 років після здобуття Україною незалежності.  

Крім того, у разі прийняття цього законопроекту будезруйновано систему 

соціального діалогу в Україні, що лежить в основі європейської соціальної моделі, 

частиною якої намагається стати ваш Уряд. 

Ми хотіли б нагадати Вам, що в розпал кризи, викликаної пандемією Covid-19, 

центральну роль у подоланні поточних викликів відіграють демократія, демократичні 

правила і демократичне управління. Профспілки є ключовими гравцями у створенні і 

розвитку демократичної інфраструктури у вашій країні, як і в інших куточках світу. Я 

закликаю Вас створити необхідні сприятливіумови для належного функціонування 

профспілок, а не зводити перед ними бар'єри. 



Наш глобальний союз очікує, що Ви поставите права і очікування людей вище 

ділових і економічних інтересів. 

Тому ми закликаємо Вас невідкладно відкликати даний законопроект і діяти у 

повній відповідності з міжнародними конвенціями в сфері праці, ратифікованими 

Україною, та Угодою про асоціацію між Україною та ЄС 

Знайте, що десятки мільйонів наших членів у всьому світі підтримують і солідарні 

з українським народом, працівниками та профспілками в їхній законній боротьбі за свої 

базові права. Ми наполегливо закликаємо ваш уряд сісти за стіл переговорів з 

профспілками і знайти рішення проблем, якщо вони є, шляхом справжнього 

конструктивного діалогу. 

 

Очікуємо ваших швидких дій та відповіді. 

 

З повагою 

 

Вальтер Санчес 

Генеральний секретар 

 


