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Голові Верховної Ради України
Разумкову Д.О.
Шановний Дмитре Олександровичу!

Профспілка працівників освіти і науки України звертається до Вас з приводу
проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
окремих питань діяльності професійних спілок)», реєстраційний № 2681 від
27.12.2019, внесеного народними депутатами України Г.М. Третьяковою та іншими,
який парламентським Комітетом з питань соціальної політики та захисту прав
ветеранів рекомендовано Верховній Раді України прийняти за основу і лише після
цього створити робочу групу для його подальшої підготовки до другого читання.
Під час обговорення зазначеного законопроекту 27 травня 2020 року
народними депутатами України висловлено до нього низку суттєвих зауважень.
Законопроект передбачає суттєве обмеження прав і гарантій діяльності профспілок,
чим порушуються норми Конституції України, окремих законів України, низки
ратифікованих Україною фундаментальних Конвенцій Міжнародної організації
праці, Загальної декларації прав людини, Міжнародних пактів про економічні,
соціальні і культурні права, та про громадянські і політичні права.
На необхідності зняття його з розгляду, як такого, що містить
антиконституційні, антинародні норми, обмежує права профспілок та порушує
низку міжнародних обов’язків, взятих Україною у процесі ратифікації міжнародних
правових актів, наголошувалося також представниками об’єднань профспілок.
Цьому передували активні протестні рухи громадськості, приїзд
моніторингової Місії глобальних профспілок, яка вивчала питання трудового
законодавства та діяльності профспілок в Україні.
Електронна петиція на сайті Верховної Ради України «Про не розгляд
законопроекту № 2681 як такого, що порушує права профспілок в Україні» –
набрала 25 тисяч підписів - необхідну їх кількість для зняття з розгляду.
Таким чином Комітетом не підтримано конструктивні пропозиції
представників профспілок, проігноровано думку громадськості щодо необхідності
відтермінування подання законопроекту 2681 на розгляд Ради та необхідність його
доопрацювання.
Профспілка працівників освіти і науки України звертається до Вас, шановний
Дмитре Олександровичу, не допустити включення зазначеного законопроекту до
порядку денного, виступити на Погоджувальній раді з цією пропозицією,
рекомендувавши Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
провести додаткові консультації з профспілками з метою виправлення проблемних
положень законопроекту і недопущення порушень законодавства України та
міжнародних угод.

З повагою
Голова Профспілки
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