
 

24.12.2019 № 05/340 

на №  від  
 

  

Президенту України 
Володимиру Зеленському 

 
 

                                      Шановний пане Президенте! 
 

17 грудня 2019 року Головою Верховної Ради України Вам на підпис 
направлено Закон України «Про внесення змін до деяких законів України» 
(реєстраційний № 2260). 

Даним Законом обмежується дія законодавства про профспілки на 
державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, а також право 
державних службовців на профспілковий захист при звільненні. 

Державні службовці – це не тільки працівники вищих ешелонів влади, а і 
велика кількість рядових службовців на місцях, відносно яких допускається дуже 
багато порушень. Обмеження права на профспілковий захист приведе до ще 
більшої їх кількості. 

Крім того, цей закон порушує ст. 36 Конституції України про право 
громадян на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і 
соціально-економічних прав та інтересів. 

Дивує також намагання депутатів від «Слуги народу» ігнорувати міжнародні 
норми при прийнятті національного законодавства.  

Так, згідно Конвенції МОП 87 національне законодавство може визначити, 
якою мірою гарантії, передбачені в цій Конвенції, застосовуються до збройних сил 
та поліції. Конвенція жодним чином не передбачає обмежень щодо утворення 
профспілок на державній службі та в органах місцевого самоврядування, як це 
визначено в зазначеному Законі. 

Профспілка металургів і гірників України підтримує вимоги ФПУ на захист 
держслужбовців, щодо застосування права вето до вищезазначеного Закону, бо 
спроби усунення профспілок є вже не тільки в цьому Законі, а і в інших 
законопроєктах, які реєструються у Верховній Раді України. 

Просимо Вас, шановний пане Президенте, як гаранта додержання 
Конституції, прав і свобод людини і громадянина, застосувати право вето на Закон 
України «Про внесення змін до деяких законів України» (реєстраційний № 2260)  та 
повернути його на повторний розгляд Верховною Радою з метою приведення у 
відповідність  з Конституцією та ратифікованих Україною Конвенцій МОП. 

З повагою, 
 
Голова Центрального 
комітету ПМГУ                                                С.Комишев        
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