РЕ ЗОЛЮЦІЯ

учасників мирної, попереджувальної, роз’яснювальної
профспілкової акції протесту з вимогою недопущення прийняття
Верховною Радою України законів, які порушують права
найманих працівників та професійних спілок, зокрема розгляду
законопроекту, зареєстрованого за № 2681

Ми представники трудових колективів підприємств,
установ й організацій Запорізької області, як учасники мирної
акції протесту, заявляємо, що так звана «трудова реформа» з
боку влади – це брутальне ігнорування норм Конституції України,
європейського і міжнародного права та порушення прав людини,
руйнування збалансованої законодавчої системи трудових прав і
соціальних гарантій людей праці.
Внесені для розгляду Верховною Радою України:
Кабінетом Міністрів України - проєкт Закону України «Про
працю» (реєстраційний № 2708 від 27.12.2019);
Комітетом з питань соціальної політики та захисту прав
ветеранів - проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності
професійних спілок)» (реєстраційний № 2584 від 12.12.2019),
позбавляють трудящих України конституційних прав та
соціальних гарантій, а профспілки - можливості їх захищати.
Влада, вдаючись до маніпуляцій та введення в оману
суспільства, пропонує лібералізацію трудового законодавства,
впровадження в Україні рабської праці для свого народу та
заборону діяльності профспілок, як правозахисної громадської
організації!
Рішення прийняте учасниками мітингу 30 січня 2020 року від
імені трудових колективів підприємств, установ й організацій та
профспілок області Запорізькою обласною радою професійних
спілок були надіслані Президенту України Зеленському В.О.,
Голові Верховної Ради України Разумкову Д.О., та Прем’єрміністру України Гончаруку О.В. з вимогами:
- негайного зупинення процесів законодавчого руйнування
представниками їх політичної сили трудового законодавства і
трудових прав, законодавства про гарантії діяльності професійних
спілок, ефективно працюючої системи загальнообов’язкового
державного соціального страхування;
- негайного розблокування процесів соціального діалогу,
розробки і впровадження в життя програм розвитку економіки й
промисловості держави та створення нових робочих місць і
забезпечення справедливого соціального захисту народу України;
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- почати роботу у форматі тристороннього соціального
діалогу над справедливою трудовою реформою спільно з
всеукраїнськими репрезентативними профспілками і об’єднаннями
роботодавців у повній відповідності до Конституції України,
міжнародних зобов’язань держави за участю експертів
Міжнародної організації праці. Після підготовки законопроекту
винести його на всенародне обговорення і внести на розгляд
парламенту тільки після схвалення українським народом;
відкликати з Верховної Ради України проекти Законів
України:
а) «Про працю», реєстраційний № 2708 від 27.12.2019;
б) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо окремих питань професійних спілок)»,
реєстраційний № 2681 від 27.12.2019;
в) «Про внесення змін до Кодексу законів про працю
України щодо додаткових підстав для звільнення», реєстраційний
№ 2584 від 12.12.2019;
- за публічні антисоціальні дії і заклики, спрямовані на
брутальне порушення норм Конституції України, чинного
національного законодавства про працю, соціальний захист та
про профспілки, міжнародних зобов’язань держави, була
висловлена недовіра до міністра Т. Милованова і голови
Комітету Верховної Ради України Г. Третьякової та зажадано
прийняття рішень щодо їх негайної відставки із займаних
посад.
Крім цього, були направлені звернення з проханнями:
- до голови Запорізької обласної державної адміністрації
Туринка В.В., як представника Президента України в
Запорізькому краї - донести до Гаранта Конституції позицію, що
працівники,
трудові колективи, профспілки регіону проти
порушення конституційних прав людини праці;
- до голови Запорізької обласної ради Самардака Г. В. та
депутатів обласної ради - підтримати вимоги працівників,
трудових колективів, профспілкових організацій області та не
допустити руйнації промисловості області, спонукання молоді до
виїзду за кордон;
- до депутатів Верховної Ради України - не голосувати за
запропоновані законопроекти, а підтримати вимоги найманих
працівників – своїх виборців.
Крім цього, на підтримку вимог учасників мітингу від 30 січня
2020 року, до Верховної Ради України були надіслані підписні
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листи із майже 45 тисячами підписів представників підприємств,
установ й організацій Запорізької області на підтримку вимог,
викладених у Резолюції Всеукраїнського віче професійних спілок
на захист трудових і соціально-економічних прав людини праці від
16 січня 2020 року, в тому числі підписні листи з майже
22 тисячами підписів за відсторонення Третьякової Г.М. від посади
голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної
політики та захисту прав ветеранів та звільнення Милованова Т.С. з
посади Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України.
Проте, зазначені вимоги законотворцями не були підтримані
та проігноровані. Ми не одержали відповідної відповіді ні від
Президента України Зеленського В.О., ні від Голови Верховної
Ради України Разумкова Д.О., ні від Прем’єр-міністра України
Гончарука О.В.
Не отримали відповідь від законотворців на прийняте рішення
та надіслане звернення і народні обранці - депутати Запорізької
обласної ради.
Більше того, членами Комітету з питань соціальної політики
та захисту прав ветеранів від фракції політичної партії «Слуга
народу», які є ініціаторами законопроекту і представляють
монобільшість у Верховній Раді України, проігноровані висновки
Головного науково-експертного управління Верховної Ради
України та Міністерства юстиції України, незважаючи на їх
однозначні юридичні висновки про грубі порушення проектом
норм статей 22, 36, 41 Конституції України, Конвенцій МОП № 87,
№ 135, № 158, Директив Європейського союзу, Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським союзом, рішення
Конституційного суду України та вимоги професійних спілок
України.
Отже, членами Комітету Верховної ради України з питань
соціальної політики та захисту прав ветеранів від провладної
більшості проігноровано волевиявлення громадян, які підтримали
електронну петицію про недопущення розгляду законопроекту №
2681, що зібрала майже 26 тис. голосів. Зазначеним Комітетом
прийнято рішення інформацію, викладену у петиції взяти до відома
та поінформувати про це лише автора петиції. Рішення щодо
внесення на розгляд до Верховної Ради України цього
законопроекту залишилося без змін.
Сьогодні, у день, коли народні депутати будуть вирішувати
долю запропонованих законопроектів, МИ
представники
Запорізьких профспілок від імені трудових
колективів
області, підтримуючи вимоги учасників профспілкових акцій усіх
регіонів України, заявляємо
рішучий
протест
проти
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запропонованих
законопроектів як таких , що порушують
основоположні статті Конституції України та міжнародні акти,
ратифіковані Україною і викликають масові засудження
міжнародних організацій профспілок та ВИМАГАЄМО:
1. Зупинити подальше просування Урядом антисоціального
закону про працю, який порушує права громадян.
2. Відкликати
з
Верховної
Ради
України
антипрофспілковий депутатський законопроект № 2681 від «слуг
народу». Профспілкову реформу проводити лише за участі самих
профспілок.
3. Вилучити з законопроекту № 2275 статтю щодо
позбавлення прав профспілок і роботодавців на рівне
представництво інтересів застрахованих осіб у фондах соціального
страхування.
4. Відкликати з посади голови Комітету Верховної Ради
України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
Галину Третьякову за проведення антисоціальної політики та
антигуманну позицію по відношенню до громадян України.
5. Відновити діяльність на робочих місцях і надати
фінансову та матеріальну підтримку працівникам, які потерпають в
умовах економічної кризи, викликаної поширенням короновірусної
інфекції.
МИ ЗВЕРТАЄМОСЯ:
- до голови Запорізької обласної державної адміністрації
Боговіна В.В., як представника Президента України в
Запорізькому краї, - донести до Гаранта Конституції позицію
профспілкових організацій і трудових колективів Запорізької
області;
- до голови Запорізької обласної ради Самардака Г. В. та
депутатів обласної ради - підтримати вимоги профспілкових
організацій, працівників трудових колективів підприємств, установ
й організацій Запорізької області та прийняти відповідні рішення,
спрямовані на збереження економічного, енергетичного та
промислового потенціалу області;
- до народних депутатів України - не голосувати за
запропоновані антинародні законопроекти, підтримати вимоги
своїх виборців - людей праці та не вносити у державі розбрат і
недовіру між народом і владою.
Прийнята учасниками Акції протесту
30 червня 2020 року

м. Запоріжжя

