
 

ЗАЯВА  

делегатів VIII з’їзду Профспілки працівників освіти і науки України  

 
17 листопада 2015 року                                                                           м. Київ 

 

Делегати VIII з’їзду Профспілки працівників освіти і науки України 

звертаються до народних депутатів України, парламентських фракцій, комітетів 

Верховної Ради України з закликом не допустити звуження трудових прав 

працівників, які своєю повсякденною працею забезпечують життєдіяльність та 

добробут країни, при схваленні Трудового кодексу України. 

Розраховуємо на дотримання у Трудовому кодексі трудових та соціально-

економічних прав працівників, визначених Конституцією України, їх високий 

європейський рівень, надійний захист.  

Трудова конституція не повинна обмежувати права профспілок, які вони 

мають за чинним трудовим законодавством, законом про профспілки та іншими 

нормативно-правовими актами. 

Вважаємо неприпустимими зміни основоположних принципів трудового 

права, руйнування механізмів колективного захисту та громадського контролю 

трудових відносин. 

Вимагаємо недопущення узаконення трудових переваг роботодавців над 

працівниками, розширення підстав для їх звільнення, прийняття на роботу 

педагогічних та науково-педагогічних працівників виключно за строковим 

договором та на конкурсній основі, погіршення умов праці вчителів, жінок з 

дітьми, примусового відправлення працівників у відпустки без збереження 

заробітної плати, збільшення їх термінів, технічного спостереження за 

працівниками на робочому місці. 

Підтримуємо ініціативу профспілкових об’єднань щодо необхідності:  

проведення експертизи проекту Трудового кодексу України Міжнародним 

бюро праці на її відповідність нормам Конвенцій МОП та інших актів 

міжнародного права з обговоренням його висновків з народними депутатами 

України та соціальними партнерами; 

розгляду проекту Трудового кодексу у другому читанні лише після 

отримання позитивних висновків Міжнародного бюро праці та Конституційного 

Суду України, або після врахування всіх їхніх зауважень; 

 опублікування прийнятого у першому читанні законопроекту в друкованих 

засобах масової інформації для широкого ознайомлення з його текстом; 

створення робочої групи для підготовки проекту Трудового кодексу до 

другого читання за участю уповноважених представників профспілок, із 

залученням науковців у сфері трудового права, фахівців-практиків;  

встановлення тривалості роботи зазначеної групи не менше ніж три місяці з 

висвітленням результатів у засобах масової інформації; 

передбачення в прикінцевих положеннях проекту Трудового кодексу норми 

про введення його в дію не раніше шести місяців для проведення відповідної 

роз’яснювальної роботи. 

 

Від імені делегатів VIII з’їзду  

Голова Профспілки                                                              Г.Ф.Труханов         
    


