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№ 04/ Л З С

в ід ______________  Голові Комітету Верховної Ради
України з питань соціальної політики 

та захисту прав ветеранів 
Третьяковій Г.М.

Шановна Галино Миколаївна!

Профспілка металургів і гірників України отримала лист Комітету від 29.09.2020 
№ 04-30/14-2020/169862 щодо звернення VII З’їзду Профспілки з вимогою не включати 
до порядку денного проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо окремих питань діяльності професійних спілок» (реєстр. № 2681 від 
27.12.2019).

Наголошуємо, що Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 
на своєму засіданні 27 травня 2020 року за результатами розгляду проекту Закону 
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань 
діяльності професійних спілок (реєстр. № 2681) прийняв рішення 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. Головою робочої групи визначено секретаря Комітету -  
голову підкомітету з питань регулювання трудових відносин та зайнятості населення 
Бабенка М.В.

04.09.2020 в Комітеті відбулось перше засідання робочої групи, за участі всіх 
сторін соціального діалогу. За результатами обговорення було прийнято одностайну 
позицію щодо неприйнятності проекту №2681 та необхідності рекомендувати Комітету 
переглянути рішення й повернути проект авторам на доопрацювання, натомість на базі 
створеної робочої групи підготувати законопроект, який сприятиме посиленню 
ефективності функціонування сторін соціального діалогу. На жаль рекомендації робочої 
групи так і не були доведені до членів Комітету. а

Профспілка металургів і гірників України вкотре наголошує на неприйнятності 
законопроекту № 2681 та висловлює готовність долучитись до робота робочої ірупи з 
напрацювання комплексних законодавчих пропозицій, які сприятимуть функціонуванні 
сторін соціального діалогу. Від ПМГУ до складу групи делеговано Маришок Наталію 
Миколаївну -  голову первинної профспілкової організації ГІМГУ ГІАТ «АрселорМіталл 
Кривий Ріг».
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