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ЗВЕРНЕННЯ 

Профспілки металургів і гірників України 
щодо проєкту № 2681 

 
Починаючи з моменту реєстрації у Верховній Раді проєкту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності 
професійних спілок)» (реєстр. №2681) Центральний комітет ПМГУ, а також всі 
територіальні комітети Профспілки, висловлюються категорично проти його прийняття. 
Насправді цей проєкт є унікальним прикладом порушення такої кількості національних 
законів, починаючи з Конституції України, та міжнародних норм, що викликає сумніви 
щодо компетентності тих депутатів Верховної Ради, які його подали.  

Негативну оцінку проєкту неодноразово давали у своїх зверненнях ФПУ, СПО 
національних репрезентативних профоб’єднань, міжнародна профспілкова спільнота. 
Висновки фахівців, експертів та спеціалізованих юридичних установ також підтвердили 
невідповідність положень даного законопроєкту Конституції і нормам міжнародного права. 
Висновки Міністерства юстиції України та науково-експертного управління ВРУ теж 
засвідчили невідповідність багатьох положень законопроєкту основоположним правам 
людини і національному законодавству. Врешті-решт, і громадяни України, підтримавши 
петицію, висловили своє негативне ставлення до цього проєкту.   

Профспілкова спільнота та фахівці у сфері трудових відносин пропонували створити 
робочу групу для напрацювання професійно виваженого законопроекту, і тільки після 
цього вносити його на розгляд ВРУ. На жаль, монобільшість Комітету з питань соціальної 
політики та захисту прав ветеранів ухвалила Рішення - рекомендувати ВРУ прийняти 
законопроєкт за основу.  

У Рішенні  від 3 червня 2020 року «Про електронну петицію Третьякова П.О. з 
проханням (вимогою) не розглядати проєкт Закону України за реєстр. №2681» зазначено 
про створення робочої групи з напрацювання пропозицій до другого читання. Чому не 
зробити це ще до розгляду у ВРУ? Навіщо відволікати дорогоцінний час народних 
депутатів на розгляд проєкта, який не відповідає нормам законотворчості? 

  
Враховуючи викладене, Профспілка металургів і гірників України вимагає 

виключити зазначений проєкт з порядку денного ВРУ, терміново створити робочу 
групу з представників сторін соціального діалогу і напрацювати проєкт, який 
відповідає національному законодавству та міжнародним нормам. 
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