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Уповноваженому
Верховної Ради України
з прав людини
Лубінцю Д.В.

Про відкриття провадження щодо
відповідності Конституції України
Закону України

Шановний Дмитре Валерійовичу!

Дозвольте засвідчити Вам свою повагу і висловити надію на подальшу
співпрацю.

Звертаємось до Вас щодо Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері
малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на
підприємницьку діяльність» (далі – закон № 2434), який 18 серпня 2022 року набув
чинності.

Вважаємо, що закон № 2434 містить норми дискримінаційного характеру та такі,
що не відповідають вимогам статті 24 Конституції України, Конвенції Міжнародної
організації праці №111 «Про дискримінацію в галузі праці та занять» та статті 2-1 КЗпП,
оскільки передбачають фактичний розподіл працівників на декілька категорій щодо
рівня захищеності трудовим законодавством їх прав.

Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні, починаючи з квітня 2021 року, неодноразово
звертався до Верховної Ради України із правовою позицією щодо неприйнятності на той
час законопроєкту № 5371, який містить цілу низку вкрай загрозливих положень, що
встановлюють дискримінаційні норми для працівників, значно послаблюють рівень
захисту працівників, звужують обсяг трудових прав та соціальних гарантій працівників у
порівнянні з чинним національним законодавством, нівелюють представницьку і
захисну функцію профспілок, що порушує приписи статей 8, 9, 21, 22, 24, 43, 64
Конституції України і міжнародних актів, ратифікованих Україною, а також статей 291,
419, 420 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Проти таких новацій застерігали керівництво української держави
Соціально-економічний комітет ООН і Міжнародна організація праці.

На жаль, зазначені застереження не були взяті до уваги народними депутатами
України. Певні поправки внесені суб’єктами законодавчої ініціативи до другого читання,
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зокрема щодо обмеження дії цього закону протягом дії воєнного стану, не змінили
дискримінаційну сутність норм цього закону.

Так, запровадженою Законом № 2434 окремою главою ІІІ-Б Кодексу законів про
працю України передбачається фактичний розподіл працівників на декілька категорій
щодо рівня захищеності їх прав трудовим законодавством. Для працівників підприємств,
що відносяться до юридичних осіб публічного права (створених рішеннями органів
влади або місцевого самоврядування), а також працівників великих приватних компаній
з чисельністю понад 250 осіб передбачається зберегти чинний режим захисту трудових
прав, визначений, зокрема Кодексом законів про працю України та відповідними
спеціальними законами і підзаконними актами. Для працівників приватних компаній
малого і середнього підприємництва (далі - МСП), а також із заробітною платнею вище
восьми мінімальних зарплат, пропонується встановити, так званий, спрощений
(договірний) режим регулювання трудових відносин.

Новелами Закону № 2434 роботодавцеві і працівникові пропонується на власний
розсуд за взаємною згодою врегулювати свої відносини в частині виникнення і
припинення трудових відносин, системи оплати праці, норм праці, розміру заробітної
плати з урахуванням встановленого законом граничного мінімального розміру, надбавок,
доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних
виплат, норм робочого часу та відпочинку з додержанням норм загальної тривалості
робочого тижня, тривалості щотижневого відпочинку та інших прав і гарантій.

При цьому, за цим законом прямо передбачається можливість внесення до
трудового договору між працівником та роботодавцем, що є суб`єктом МСП, положень,
які будуть встановлювати додаткові обов'язки працівника, підстави його звільнення та
відповідальності (ст. 49-8 КЗпП). Не застосовуються для таких працівників і ст. 43
КЗпП, що гарантує профспілковий захист при незаконному звільненні з ініціативи
роботодавця.

Крім вказаного, індивідуалізація умов трудових договорів, передбачена Законом
№ 2434, призведе до дискримінації у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності
прав і можливостей, обмеженню прав працівників на одному і тому же підприємстві
МСП за ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.
Оскільки, роботодавець зможе встановлювати працівникам за однакову роботу різну
оплату праці, включаючи різні розміри посадових окладів, надбавок, доплат, премій,
різний режим роботи при виконанні однакових робіт, різні умови залучення працівників
до надурочних робіт, робіт у нічний час, святкові, неробочі та вихідні дні тощо.

Згідно зі статтею 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає
можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно
погоджується (частина перша); держава створює умови для повного здійснення
громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду
трудової діяльності (частина друга).

Свобода праці передбачає можливість особи займатися чи не займатися працею, а
якщо займатися, то вільно її обирати, забезпечення кожному без дискримінації вступати
у трудові відносини для реалізації своїх здібностей. За своєю природою право на працю
є невідчужуваним і по суті означає забезпечення саме рівних можливостей кожному для
його реалізації.

Згідно з Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права 1966
року держава може встановлювати тільки такі обмеження цих прав, які визначаються
законом, і лише остільки, оскільки це є сумісним з природою зазначених прав, і
виключно з метою сприяти загальному добробуту в демократичному суспільстві (стаття
4).

Закон № 2434 не відповідає і статтям 2, 3 і 6 Конвенції Міжнародної організації
праці №111 «Про дискримінацію в галузі праці та занять», оскільки запроваджує на
законодавчому рівні практику, яка сприятиме дискримінації у сфері праці та зайнятості



через фактичний розподіл нормами Закону працівників на декілька категорій щодо рівня
захищеності трудовим законодавством їх прав.

Конституційний Суд України у Рішенні від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004
зазначив, що верховенство права – це панування права в суспільстві. Верховенство права
вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема
у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної
справедливості, свободи та рівності.

Частиною другою статті 64 Конституції України встановлено, що не можуть бути
обмежені права і свободи людини і громадянина, передбачені статтею 24, згідно з якою
громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом і для
них не може бути привілеїв чи обмежень за будь-якими ознаками.

З урахуванням, що подальша імплементація Закону № 2434 несе реальні загрози
дискримінації фундаментального права людини на працю, чим порушується стаття 24
Конституції України, керуючись Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини», просимо Вас, шановний Дмитро Валерійович:

вжити заходів парламентського контролю з метою недопущення порушення
Конституції України, прав і свобод людини і громадянина та внести конституційне
подання до Конституційного Суду України про визнання неконституційним Закону
№ 2434;

розглянути можливість проведення зустрічі з керівниками всеукраїнських
репрезентативних профспілкових об’єднань на національному рівні з актуальних питань
у сфері дотримання трудових і соціально-економічних прав працівників в умовах
воєнного стану та подальшу співпрацю у цій сфері;

повідомити про прийняте Вами рішення.
Додаток: лист Представника Уповноваженого з дотримання соціальних та

економічних прав від 29.07.2022 за № 439.8/6111/1/22/22/25.2. на 1 аркуші.

З повагою,
Федерація профспілок України
Голова ФПУ _______________ Григорій Осовий

Конфедерація вільних профспілок України
Голова КВПУ _______________ Михайло Волинець

Федерація профспілок транспортників України
Голова ФПТУ _______________ Олексій Семерунь

Об’єднання всеукраїнських автономних профспілок
Голова ОВАП _______________ Валерій Добровольський

Об'єднання всеукраїнських профспілок і профоб’єднань «Єдність»
Голова ОВПП «Єдність» _______________ Анатолій Онищук


