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Ми, учасники обласних профспілкових зборів – представники 1400
первинних профспілкових організацій області, в яких об’єднано більше
90 тисяч членів профспілок, виступаємо рішуче проти руйнування
трудового законодавства України та порушення соціально-трудових
прав найманих працівників.
Кабінет Міністрів України утаємничено, без консультацій і
переговорів з соціальними партнерами, підготував і вніс на розгляд
Верховної Ради проект Закону «Про працю» (№ 2708), яким скасовується
діючий Кодекс законів про працю, закони про оплату праці та про
відпустки.
Вказаний законопроект матиме катастрофічні наслідки для
національної економіки, оскільки спрямований на догоду інтересам
олігархічного бізнесу і транснаціональних корпорацій та виступає
проти найманих працівників і профспілок.
Його

положення

сприятимуть

несправедливим

звільненням

працівників, поширенню короткотермінових трудових контрактів та
договорів з нефіксованим робочим часом, обмеженню можливостей
колективних переговорів та звуженню багатьох інших соціальних прав
та гарантій.
Одночасно профспілки, які стоять на заваді реалізації згубних
намірів ліберальних реформаторів, намагаються взагалі усунути від
справи

захисту

соціально-трудових

прав

працюючих

шляхом

просування до парламенту законопроекту «Про внесення змін до деяких
законодавчих

актів

України

професійних спілок)» (№ 2681).

(щодо

окремих

питань

діяльності

Більше того, міністр Тимофій Милованов та голова профільного
парламентського комітету Галина Третьякова намагаються публічно
дискредитувати діяльність профспілок і відкрито закликають до їх
ліквідації.
Ми

рішуче

заявляємо

–

STOP

трудовому

рабству

і

вимагаємо:
–

від

Президента

України

–

негайно

зупинити

процеси

законодавчого руйнування системи соціально-трудових відносин, не
допустити

порушення

Конституції

України

та

міжнародних

зобов’язань держави щодо звуження прав і свобод найманих працівників;
– від Верховної Ради України – відхилити розгляд проектів
Законів України «Про працю» (№ 2708), та «Про внесення змін до деяких
законодавчих

актів

України

(щодо

окремих

питань

діяльності

професійних спілок)» (№ 2681).
– від Кабінету Міністрів України – відкликати законопроект
«Про

працю»

об’єднаннями

та

розпочати

профспілок

та

роботу

над

роботодавців

трудовою
за

реформою

участі

з

експертів

Міжнародної організації праці.
Засуджуємо публічні антиконституційні дії Міністра розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофія
Милованова, голови комітету Верховної Ради України з питань
соціальної політики, захисту прав ветеранів Галини Третьякової і
висловлюємо їм недовіру.

За дорученням зборів
Голова обласної ради профспілок

Андрій Присяжний

