
Голові Верховної Ради України 

Разумкову Д.О. 

 

Заява 
Від учасників спільних зборів профспілкового активу Харківської обласної 

організації профспілки  трудящих металургійної і  гірничодобувної 

промисловості України  та Харківської обласної організації профспілки 

працівників хімічних  та нафтохімічних галузей промисловості України. 
 

Ми звертаємося  з вимогою не приймати  антитрудові законопроєкти 

№5371 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо дерегуляції 

трудових відносин» та №5388 «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і 

середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження 

на підприємницьку діяльність». 

Результатом прийняття зазначених законопроєктів стане подальше 

зростання безробіття та трудової міграції, запровадження повного диктату 

роботодавця по відношенню до працівника, усунення профспілок від захисту 

працюючої людини, що зруйнує і так хиткий баланс інтересів сторін 

трудових відносин. 

Повна лібералізація трудових відносин категорично не сприймається 

трудящими і обов’язково призведе до масових трудових конфліктів. 

Профспілки України застерігають Верховну Раду України, народних 

депутатів від хибних рішень, наслідком яких стане дестабілізація трудових 

колективів, вуличні протести і страйки. 

Профспілки України вимагають повернути вищезазначені 

законопроекти на розгляд Національної Тристоронньої Ради при 

Президентові України, діяльність якої Глава держави поновив напередодні 

30-річчя Незалежності України. Він наголосив при цьому, що діалог 

працівників, їхніх профспілкових представників, роботодавців та органів 

виконавчої влади й місцевого самоврядування через пошук компромісу має 

забезпечувати досягнення максимального результату і суспільної злагоди. 

Федерація профспілок України, до якої входять і учасники спільного 

засідання, які представляють більше чотирьох тисяч членів профспілок,  

своєчасно і офіційно доводили до відома Президента, Уряду України, 

керівників парламентських фракцій і груп свою позицію щодо не сприйняття 

працівниками крайніх форм лібералізації трудових відносин.  

Положення цих законопроєктів суперечать Конституції України, 

Конвенціям МОП, що регулюють соціально-трудові відносини, та призведуть 

до нівелювання ролі профспілок як законних представників людей праці. 

Мета  прийняття цих законів, у поданому проєкті – це надання  

максимальної свободи роботодавцю, зовсім не захищаючи простого 

робітника. Профспілки не можуть з цим погоджуватись та це підтримувати, 

бо це суперечить совісті  і Українському Законодавству. 



Попри застереження Міжнародної Організації Праці, міжнародної 

профспілкової спільноти, чисельні протестні заяви Профспілок України  - у 

першому читанні було прийнято  законопроєкт № 5388, яким під виглядом 

лібералізації трудового законодавства хочуть законодавчо закріпити норми: 

роби скільки скажуть, отримай скільки заплатять, відпочивай скільки 

дозволять. 

Цими нормами трудові взаємовідносини зводяться до суб’єктивного 

бачення роботодавцем скільки та в яких умовах має працювати людина. Буде 

достатньо поганого настрою роботодавця, щоб викинути працівника на 

вулицю.  

Звільнення працівника за одноособовим необґрунтованим бажанням 

роботодавця зводить нанівець будь-які гарантії трудових прав в Україні, 

унеможливлює ефективну профспілкову роботу та боротьбу із порушенням 

трудових прав на робочому місці; позбавить права на колективний захист 

трудових і соціально-економічних прав та інтересів. 

 Маємо велику надію, що ця Верховна Рада не захоче себе 

заплямувати прийняттям найбільш одіозних антитрудових законопроєктів за 

всю 30 річну історію незалежної України. 

З огляду на означене, від імені профспілок металургів і хіміків 

Харківської області вимагаємо: 

Не приймати вищезазначені законопроєкти та повернути їх на розгляд 

Національної Тристоронньої Ради при Президенті України. Вважаємо, що 

обговорення цих законопроєктів між роботодавцями, виконавчою владою та 

профспілками через пошук компромісу має забезпечити досягнення 

суспільної злагоди та максимального результату на благо людини праці і 

України. 
 

За дорученням учасників спільних зборів профспілкового активу 

Харківської області 

 

 

Голова Харківської обласної організації  

Профспілки металургів і гірників України   Лариса Подать 

 

Голова Харківської обласної організації  

Профспілки хімнафтохімпрому України   Надія Чудновська 


