
ДІЇ  ФПУ  

ПРОТИ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

- 11 вересня 2019 року Голова ФПУ під час особистої зустрічі з головою 

Комітету ВРУ з питань соціальної політики Г.Третьяковою висловив позицію СПО 

профспілок щодо реформування трудового законодавства, передав Звернення 

ФПУ до народних депутатів щодо категоричної непідтримки законопроекту 

№ 1075 «Про правонаступництво України», яким передбачалося скасування 

Кодексу законів про працю.  

В результаті, під час голосування, законопроект було відхилено. 

 

- 17 вересня 2019 Голова ФПУ під час особистої зустрічі з керівником 

Будапештського відділення МОП Маркусом Пілігрімом поінформував його про 

загострення ситуації у соціально-трудових відносинах з Урядом, порушення 

соціального діалогу та запропонував направити в Україну спеціальну 

моніторингову місію МОП з метою недопущення порушень ратифікованих 

Україною конвенцій МОП.  

МОП підтримала необхідність продовження програм для України «Гідна 

праця» та проектів щодо реформи оплати праці та зміцнення інспекцій праці. 

 

- 3 жовтня п.р. на засіданні Президії ФПУ було розглянуто ситуацію з 

проектом Трудового кодексу України, прийнято відповідну постанову  Президії 

ФПУ № П-21-2. 

 

- Надіслано Заяву ФПУ щодо проекту Трудового кодексу Голові ВРУ та 

керівникам фракцій у ВРУ IX скликання, Комітету ВРУ з питань соціальної 

політики та захисту прав ветеранів.  

Отримано відповідь від голови Комітету Третьякової Г.М., що після подання 

урядового законопроекту і прийняття його у першому читанні буде створено 

за участю профспілок робочу групу з підготовки до другого читання. 

 

- 30 жовтня Голова ФПУ та представники членських організацій взяли участь 

у засіданні круглого столу «Осучаснення законодавчого регулювання 

трудових відносин», проведеному Комітетом ВРУ з питань соціальної політики, 

який ще раз засвідчив наміри Уряду лібералізувати трудове законодавство.  

Роботу над законопроектом не завершено і не подано його до ВРУ. 

У засіданні круглого столу від ПМГУ участь приймав заступник голови 

О.Рябко (його виступ розміщено на сайті ПМГУ). 

 

- За результатами цього заходу СПО об’єднань профспілок направлено 

Звернення (лист від 13.11.2019 №01-12/523-СПО) до Голови ВРУ Д.Разумкова 

«Про позицію СПО об’єднань профспілок щодо лобіювання органами влади 

так званого «осучаснення законодавчого  регулювання трудових відносин» (за 

підписом 5 національних об’єднань). 

 

- 8 листопада народними депутатами України Ю.Тимошенко, 
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Н.Королевською  зареєстровано проекти: Кодексу України про працю (№2410-

1) та Трудового кодексу України (№ 2410), в основу яких покладено 

профспілковий законопроект; 

 

- 17 та 21 жовтня на виконання постанови Президії від 03.10.2019 Голова 

ФПУ поінформував на засіданнях Генеральної ради МКП та Виконавчого 

комітету Пан’європейської регіональної ради про позицію СПО щодо 

реформування трудового законодавства та заручився їх підтримкою, зокрема щодо 

направлення на початку 2020 року відповідної місії до України. 

 

- 14 листопада проведено акцію протесту профспілок біля ВРУ з вимогами 

до проекту Державного бюджету на 2020 рік та закликом до Парламенту 

схвалити профспілковий проект Трудового кодексу України. 

В акції приймали участь представники ПМГУ (40 осіб), виступ заступника 

голови ПМГУ О.Рябко розміщено на сайті ПМГУ. 

 

- 21 листопада на нараді керівників делегацій і членських організацій 

заступником голови ПМГУ О.Рябко була внесена пропозиція утворити Робочу 

групу з напрацювання Операційного плану дій спротиву профспілок 
лібералізації трудового законодавства і наступу влади на права профспілок, яка 

внесе його на затвердження Президії ФПУ (планове засідання намічено на 18 

грудня, однак можливе позачергове, залежно від обставин).  

Перше засідання робочої групи відбудеться 2 грудня. 

Також визнано за доцільне, як тільки буде подано урядовий проект Трудового 

кодексу, провести всеукраїнський форум голів первинних профорганізацій і 

розпочати в регіонах збір підписів на підтримку профспілкового проекту 

Трудового кодексу (2410/2410-1). 

 

- 29 листопада п.р. у ФПУ відбудеться семінар-нарада з фахівцями членських 

організацій щодо проведення активної інформаційно-роз’яснювальної роботи з 

підтримки профспілкового проекту Трудового кодексу в членських організаціях, 

трудових колективах та первинних профспілкових організаціях. 

 

 

 

 

 

 

 


