
Звернення  
XI звітно-виборчої конференції Харківської обласної організації 

профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості 

України до президента України, голови Верховної Ради України, прем’єр 

міністра України 
Харківська обласна організація профспілки металургів і гірників України  

стурбована  діями Уряду України що до  прийняття нового ліберального Трудового 

кодексу.  Ми не можемо погодитись з намірами влади звузити законні права 

працюючих. Профспілки протягом останніх років боролися за новий Трудовий кодекс, 

який би не підривав, а зміцнював можливості трудящих у соціально-трудових 

відносинах з роботодавцем. На жаль, на сьогодні профспілки усунені від можливості 

впливати на процес розробки проекту нового Трудового кодексу. 

Профспілки, як сторона соціального діалогу були відсторонені від участі у 

формуванні Державного бюджету. У проекті Закону «Про Державний бюджет 

України» в основу розрахунків соціально-економічних показників Урядом закладено 

темпи зростання основних державних соціальних стандартів та гарантій, які не 

відповідають ані вимогам  національного законодавства, ані міжнародним 

зобов’язанням України, ані домовленостям Сторін соціального діалогу у Генеральній 

угоді на 2019-2021 рік. 

Не зважаючи на протести профспілок, парламентською  більшістю був прийнятий 

Державний бюджет на 2020 рік, який на жаль,  не може забезпечити реалізацію 

конституційних прав громадян на достатній рівень життя.  

Але сьогодні у зв’язку з розробкою ліберального проекту Трудового кодексу, який 

хочуть ввести в дію з 1 січня 2020 року під загрозою залишилися трудові права 

працівників та права профспілок.  

Профспілки ніколи не погодяться з тим, що статті Трудового кодексу будуть 

«трохи наїжджати на права і дискримінувати найманого працівника», як повідомила 

Голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної 

Ради України Г.Третьякова, водночас він  створить «дуже прості і дешеві умови 

відкриття і закриття робочого місця».  

Профспілки не можуть також погодитись з іншим Законопроектом про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України, в якому пропонується передати в ручне 

управління Уряду право самостійно визначати і встановлювати основні соціальні 

стандарти, оскільки цей законопроект містить норми, які порушують 

Конституцію України.  
Зміни торкнуться працівників усіх галузей економіки і сфер діяльності. 

 Є намагання внести зміни до закону «Про профспілки їх права та гарантії 

діяльності». 

Така ситуація у законодавчому полі призводить до соціальної напруги у 

суспільстві, занепокоєння, та навіть обурення стосовно майбутніх змін. 

Дії Уряду понукають профспілки до більш рішучих дій, до всеукраїнського  

страйку.   

ВИМАГАЄМО: 

 

1.Підтримати профспілковий варіант проекту трудового кодексу та дії ФПУ, її 

членських організацій спрямованих на недопущення погіршення прав працівників і 

профспілок. 

2. Забезпечити процес розробки нової редакції Трудового кодексу шляхом 

широкого обговорення з профспілками, роботодавцями, експертами, громадським 

суспільством. 

3. При розробці нової редакції Трудового кодексу дотримуватись прав та гарантій 

працівників, які регламентовані статтею 22 Конституції України. 

4. Збалансувати інтереси держави, профспілок, роботодавців та працівників, 

розвивати соціальне партнерство. 


