
 

 

ВЕР ХОВ Н А Р А Д А У К РА Ї Н И  

К о м і т ет  з  п ит а н ь  с о ц і а л ь н о ї  п о л і т и к и  т а  з а х и с т у  п р а в  в е т е р а н і в  

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тєл.: 255-40-35, e-mail: spvr@rada.gov.ua 

У Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту 

прав ветеранів на виконання доручення Голови Верховної Ради України 

Разумкова Д.О. до вх. № 90815 розглянуто Ваше звернення від 24 червня 2020 

року № 05/138 з проханням виключити проєкт Закону України за реєстр. № 2681 з 

порядку денного Верховної Ради України та щодо необхідності створення робочої 

групи з представників соціального діалогу, і зазначається наступне. 

Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від 27 

грудня 2019 року головним комітетом з підготовки і попереднього розгляду 

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо окремих питань діяльності професійних спілок» (реєстр. № 2681 від 

27.12.2019) визначено Комітет Верховної Ради України з питань соціальної 

політики та захисту прав ветеранів. 

Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України 

Комітет 05 лютого 2020 року попередньо розглянув цей законопроєкт та прийняв 

рішення рекомендувати Верховній Раді України включити його до порядку 

денного третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. 

20 травня 2020 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про 

внесення змін до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого 

скликання» № 626-ІХ, згідно з якою законопроект за реєстр. № 2681 включено до 

порядку денного сесії. 

У зв’язку з цим та відповідно до статті 108 Регламенту Верховної Ради 

України, пункту четвертого прикінцевих положень Закону України «Про комітети 

Верховної Ради України» Комітет з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів на своєму засіданні 27 травня 2020 року у режимі 
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відеоконференції розглянув законопроект за реєстр. № 2681 у межах його 

підготовки до першого читання. У засіданні взяли участь народні депутати 

України, представники центральних органів виконавчої влади, об’єднань 

профспілок, організацій роботодавців. 

У ході засідання члени Комітету зокрема наголосили на необхідності 

удосконалення та осучаснення правового регулювання діяльності профспілок, в 

тому числі щодо їх участі у трудових відносинах, але водночас звернули увагу на 

потребу виваженого та ретельного доопрацювання положень законопроєкту до 

його розгляду у другому читанні Верховною Радою України. Крім того, було 

зазначено, що рекомендаціями слухань у Комітеті на тему: «Сучасний стан 

українських профспілок. Потреба у перезавантаженні соціального/публічного 

діалогу», що відбулися 19 лютого 2020 року, серед іншого, Комітету з питань 

соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендовано при здійсненні 

підготовки законопроекту за реєстр. № 2681 створити робочу групу  з метою 

доопрацювання окремих його положень. 

Зважаючи на зазначене та за результатами обговорення Комітет прийняв 

рішення рекомендувати Верховній Раді України вказаний проект Закону України 

за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу, а також 

створити при Комітеті робочу групу з напрацювання пропозицій до другого 

читання вказаного законопроекту, які будуть внесені головою цієї робочої групи у 

разі прийняття законопроекту у першому читанні за основу. При цьому Комітет 

також визначив за необхідне залучення до участі у цій робочій групі 

представників об’єднань профспілок та організацій роботодавців. Наразі робоча 

група перебуває у стадії формування. 

Остаточне рішення за наслідками розгляду законопроекту у першому читанні 

буде прийнято парламентом відповідно до частини першої статті 114 Регламенту 

Верховної Ради України. 

Одночасно повідомляємо, що з наданими Вами пропозиціями ознайомлено 

народних депутатів України - членів Комітету, які відповідно до статті 93 

Конституції України наділені правом законодавчої ініціативи у Верховній Раді 

України. 
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