
 

 

Про подальші дії ФПУ, іії членських організацій в 

умовах лібералізації трудового законодавства та 

наступу на права профспілок 
 

Кулуарно, в закритому режимі на розгляд Парламенту владою готується 

неоліберальний проект закону «Про працю», який, за її анонсуванням, міститиме 

дискримінаційні норми щодо трудових прав найманих працівників, послаблення їх 

колективного захисту та обмеження прав профспілок. 

До того ж новообраною владою в турборежимі вже внесено зміни до низки 

законів, якими позбавлено права на соціальний захист державних службовців і 

працівників бюджетної сфери при їх вивільненні. 

Верховною Радою України 14.11.2019 у другому читанні та в цілому прийнято 

законопроект №2000 «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Ним не 

передбачено необхідне фінансування бюджетної сфери, галузей енергетики і 

промисловості, що вкотре ставить на межу виживання працівників та членів їхніх сімей, 

призведе до масових скорочень і вивільнення працівників, зростання заборгованості із 

заробітної плати, чергової хвилі трудової міграції. 

Парламентом також у першому читанні підтримано законопроект № 2178, який 

передбачає скасування мораторію на продаж землі в Україні. Профспілка працівників 

АПК спільно з Асоціацією фермерів та приватних землевласників України виступають 

категорично проти прийняття законопроектів, які передбачають прямий чи 

завуальований продаж сільськогосподарських земель, та вимагають продовження 

мораторію на продаж землі на 5 років до розроблення й прийняття законодавчих актів, 

які відповідатимуть інтересам народу України. 

У зв'язку з чим профспілкою працівників АПК раїзом з іншими громадськими 

об'єднаннями ініційовано проведення акції протесту. 



 

Крім того, владою прийнято закони України «Про внесення змін до Закону 

України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і 

послуг» № 128-ІХ (законопроект № 1053-1) та «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» № 129-ІХ 

(законопроект № 1073), якими фактично знищується спрощена система оподаткування, 

а це в свою чергу зачепить 1 мільйон малих підприємців, та призведе до масштабного 

вивільнення працівників. У зв'язку з цим будуть проведені акції протесту 

представників малого та середнього бізнесу, ФОПів. 

З боку органів влади продовжується практика і намагання силових захоплень 

адміністративних будівель профспілок. Так, 29 листопада 2019 року о 7.30 без 

будь-якого попередження група невідомих осіб увірвалася в будівлю Закарпатської 

облпрофради у м. Ужгороді на пл. Народній, 5, заблокувала вхід у Будинок профспілок, 

здійснивши таким чином захоплення будівлі. Всі попередні звернення ФПУ та окремих 

членських організацій до державних інституцій з цього питання залишились без 

відповіді. 

У зв'язку з вищезазначеним Президія Федерації професійних спілок України 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Затвердити Операційний план дій Федерації профспілок України, її членських 

організацій в умовах лібералізації трудового законодавства та наступу на права 

профспілок у грудні 2019 року (додається). 

2. Відповідно до п. 4 постанови Ради ФПУ від 16.05.2019 № Р-5-2 «Про виклики 

і загрози профспілковому руху та завдання ФПУ, її членських організацій» провести у 

другій половині грудня 2019 року Профспілковий форум з актуальних питань, 

викликів і загроз діяльності профспілок. 

3. У випадку внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту, яким 

буде порушено трудові права працівників та обмежено права профспілок провести 

попереджувальну Всеукраїнську профспілкову акцію протесту у м. Києві, в усіх 

регіонах України, на підприємствах, в установах та організаціях. З метою підготовки та 

проведення акції: 

3.1. Всеукраїнським профспілкам здійснити заходи щодо залучення до 

солідарної підтримки членів профспілок у м. Києві. 

3.2. Керівникам територіальних профоб'єднань скоординувати 

формування складу учасників акції та забезпечити організаційний супровід їх 

до м. Києва. 



  

4. Фінансування витрат на організацію і проведення акції 

профспілок провести за рахунок Фонду солідарності Федерації професійних 

спілок України, відповідно до положення, затвердженого постановою Президії 

ФПУ від 22.10.2008 № П-26-7. 

5. Підтримати солідарно акцію протесту Профспілки працівників АПК і аграріїв, 

об'єднань фізичних осіб-підприємців, малого та середнього підприємництва, у м. Києві 

за окремим планом: 

6. Засудити захоплення Будинку профспілок у м. Ужгороді на площі Народній, 5 

та направити відповідні звернення до Прем'єр-міністра України, Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, а також поінформувати міжнародні інституції 

про порушення прав Закарпатської обласної ради профспілок. 

7. Доручити Прес-центру ФПУ спільно зі ЗМІ членських організацій широко 

висвітлювати діяльність профспілкових організацій усіх рівнів з реалізації цієї 

постанови. 

8. Контроль за виконанням постанови покласти на Голову ФПУ 

Осового Г.В. 
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№ Захід Дата К оординатори  
від Ф ПУ

Координатори від  
членських організацій Примітка

1 2 3 4 5 6
Експертно-аналітична робота

1. Провести національний круглий стіл «Чиї права має 
захищати Трудовий кодекс» за участю профспілок, 
роботодавців, Уряду, із залученням науковців, представників 
громадськості, щодо впливу нового законодавства на соціально- 
трудову сферу в Україні

дата
уточнюється

Осовий Г.В., 
Драп’ятий Є.М., 

Саєнко В.В., 
Шубін О.О.

Керівники членських 
організацій

2. Підготувати та направити інформацію Президенту України, 
Прем’єр-міністру України, депутатським фракціям у Верховній 
Раді України щодо позиції ФПУ стосовно урядового 
законопроекту про працю (у разі його внесення)

грудень 2019 Осовий Г.В., 
Драп’ятий Є.М., 

Шубін О.О., 
Лях Д.О.

3. Проводити інформаційно-роз’яснювальні заходи серед 
членів профспілок у трудових колективах щодо законопроектів 
реєстр. №№ 2410, 2410-1.

Визначити позицію на засіданнях виборних органів кожної 
членської організації щодо зазначених законопроектів

до 16 грудня Осовий Г.В., 
Работа Ю.І.

Керівники членських 
організацій

4. Представити позицію профспілок під час парламентських 
слухань «Проблеми формування прожиткового мінімуму в 
Україні». Забезпечити участь керівників членських організацій 
у парламентських слуханнях

18.12.2019 Шубін О.О., 
Остапенко л.в.

Керівники членських 
організацій

Організаційні заходи
5. Провести Профспілковий форум з актуальних питань, 

викликів і загроз діяльності профспілок дата
уточнюється

Осовий Г.В., 
Драп’ятий Є.М., 

Саєнко В.В., 
Шубін О.О.

Керівники членських 
організацій

6. Ініціювати проведення зустрічі керівництва ФПУ, 
представників всеукраїнських профспілок та територіальних 
профоб’єднань (до шести осіб) з Президентом України щодо 
реформування системи трудових і соціальних відносин

II—III декади 
грудня 2019

Осовий Г.В.



7. Провести акції профспілок у м. Києві та регіонах України у 
випадку розгляду законопроектів, які порушують права 
працівників та профспілок (флешмоби, зустрічі, презентації 
тощо)

дата
уточнюється

Осовий Г.В., 
Драп’ятий Є.М., 

Саєнко В.В., 
Шубін О.О.

Керівники членських 
організацій

Інформаційна робота
8. Провести інформаційні зустрічі керівництва ФПУ, її 

членських організацій на всіх рівнях з представниками ЗМІ 
щодо трудового законодавства напередодні його розгляду у 
Верховній Раді України

грудень 2019 Работа Ю.І. Керівники членських 
організацій

9. Підготувати відеоролики для соціальних мереж на 
підтримку проекту Трудового кодексу (реєстр. №№ 2410, 
2410-1) та масово підтримувати його у соцпросторі шляхом 
постів та коментарів.

Записати відео з офіційною позицією ФПУ щодо поточної 
ситуації з реформуванням трудового законодавства

постійно
Керівництво 

ФПУ, структурні 
підрозділи ФПУ, 

членські 
організації ФПУ, 

Работа Ю.І.

М іжнародна робота
10. Запросити делегацію МКП з метою ознайомлення зі змінами 

в країні та профспілковому русі, що сталися після візиту в 
Україну місії високого рівня ПЄРР/ЄКП у 2019 році

березень 2020 Осовий Г.В., 
Шилов В.І.

11. Підготувати скаргу до Міжнародної організації праці та 
Міжнародної конфедерації профспілок щодо порушень 
новообраною владою в Україні конвенцій МОП (у разі 
прийняття урядового законопроекту)

грудень 2019 Лях Д.О., 
Шилов В.І.

12. Звернутися до Міжнародної організації праці, Міжнародної 
конфедерації профспілок та глобальних профспілок, у разі 
внесення урядового законопроекту про працю, щодо:

-  здійснення його експертизи;
-  порушення або ігнорування ратифікованих конвенцій 

МОП.

грудень 2019 Осовий Г.В., 
Шилов В.І.

Керівники членських 
організацій
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