
 

 

 

 

 
Шановний Олександре Олександровичу! 

 
Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки 

України просить підтримати звернення до Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Верховної Ради України, народних депутатів України щодо 
неприпустимості прийняття проєктів Законів «Про працю» та «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності 
професійних спілок)». 
 

Проєкт звернення додається. 
 
 
Голова Львівської обласної 
організації профспілки працівників  
освіти і науки України                                                                    Марія Яцейко 
 
 
 

 № _54_ від  _07.02.2020_ 
 

 
 Голові Львівської обласної ради 
О. Ганущину 
 

пр. Шевченка, 7, м. Львів, 79005 , тел. 235-70-82, факс 235-70-70 
e-mail: profspilkaosvity@litech.net, web-сторінка: profspilkaosvity.org.ua 

P/p UA193253210000026003053768120, ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",  
МФО 325321, код ЄДРПОУ 02607769 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 



 

Звернення  
до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України, народних депутатів України щодо проєкту Законів «Про працю», «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань 

діяльності професійних спілок)» 
 

Україна, як ніколи за часів своєї незалежності, знаходиться на межі 
руйнації як правової та соціальної держави!  

Влада, вдаючись до маніпуляцій та введення в оману суспільства, 
впроваджує лібералізацію трудового законодавства і хоче, в угоду інтересам 
олігархічного бізнесу та багатонаціональних корпорацій, впровадити в Україні 
рабську працю для свого народу, знешкодити профспілки, як єдину 
правозахисну громадську організацію!  

Урядом України та народними депутатами України від Політичної партії 
"СЛУГА НАРОДУ" зареєстровано у Верховній Раді України проєкти законів 
«Про працю» (реєстр. № 2708), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)» (реєстр. № 
2681).  

Під гаслами ніби то забезпечення балансу інтересів працівників і 
роботодавців, залучення інвестицій і, так званого, впорядкування діяльності 
професійних спілок, в порушення норм Конституції України та основоположних 
міжнародних актів, ратифікованих Україною, влада пропонує:  

• звільнення працівників без будь-яких підстав за бажанням роботодавця і 
без вихідної допомоги (ст. 35 проєкту № 2708);  

• наділення роботодавця необмеженими правами на звільнення працівника 
у зв’язку з порушенням ним трудового договору (ст. 36 проєкту № 2708);  

• скасувати державну гарантію мінімальної заробітної плати на рівні не 
нижче прожиткового мінімуму, а також встановлення посадових окладів (ставки) 
на рівні 50% від мінімальної заробітної плати (ст.ст. 65,67 проєкту № 2708);  

• впровадження надурочної роботи без обмежень на законодавчому рівні та 
скорочення доплати за неї в 5 разів (ст.ст. 48, 71 проєкту № 2708); 

 • впровадження трудових договорів з нефіксованим робочим часом (ст. 22 
проєкту № 2708).  

Тим самим запроваджується рабська праця, за якої працівник 
позбавляється права захищатися до звільнення проти висунутих роботодавцем 
звинувачень та на профспілковий захист при звільненні.  

З метою реалізації владних намірів відбувається позбавлення прав і 
гарантій діяльності профспілок, як, нібито, рудименту індустріальної економіки. 
У разі прийняття законопроєкту № 2681 передбачається:  

• позбавити профспілки повноважень сторони соціального діалогу щодо 
узгоджувальних процедур проєктів законів та інших нормативно-правових актів 
у сфері трудових та соціально-економічних відносин;  

• обмежити у правах на створення та законну діяльність первинних 
організацій на підприємствах, скасувати фінансування культурно-масової, 
фізкультурно-оздоровчої роботи;  



• позбавити існуючих законних гарантій профспілкових активістів.  
Кабінетом Міністрів України здійснюється порушення законів України 

«Про Кабінет Міністрів України», «Про соціальний діалог», Регламенту 
Кабінету Міністрів України та Генеральної угоди щодо формування основних 
принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин 
в Україні.  

Доленосні законодавчі акти, що стосуються трудових, соціальних прав 
громадян, вносяться кулуарно, без своєчасного оприлюднення та широкого 
обговорення. Складається враження, що правляча влада України прагне 
повернути в країну феодальний лад. У ньому можна буде безкарно 
розпоряджатися як ресурсами, так і життям людей.  

Олігархат просуває закони, які вигідні тільки йому, і блокує будь-які 
ініціативи, здатні обмежити його прибутки.  

Запланована велика та мала приватизація державних підприємств приведе 
до масових вивільнень працівників і ще більш масштабної трудової міграції.  

Ігнорування владою законів змушує працівників виходити на масові акції 
протесту з метою захисту своїх законних прав та інтересів.  

30 січня 2020 року Україною прокотилася «Хвиля гніву» проти рабського 
законопроєкту «Про працю», у якій взяли участь тисячі людей по всій Україні, 
зокрема, у м. Львові -  понад 3000 учасників. За результатами віче прийняті і 
скеровані резолюції до вищих органів влади щодо недопущення прийняття 
урядового законопроєкту «Про працю». 

Владою здійснюється повне ігнорування прав людини праці, норм 
Конституції України, понад 60 ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної 
організації праці, Європейської соціальної хартії, толерантної європейської 
практики соціального діалогу, а в результаті – доведення професійних, 
висококваліфікованих українців до стану зневірених рабів, щоб за мізерну й 
нерідко невиплачену заробітну плату виконувати всі забаганки менеджменту і 
звільнити робоче місце за командою SMS-повідомлення. 

Вболіваючи за долю України, вчені-трудовики, які представляють різні 
наукові школи, що функціонують на теренах України, провели «Круглі столи» 
щодо реформування трудового законодавства, звернули увагу на 
неприпустимість прийняття вказаних законопроєктів у запропонованій редакції, 
засвідчено готовність до термінового опрацювання нових законодавчих актів у 
сфері праці та підтверджено  готовність до активної співпраці. 

У м. Львові такий «Круглий стіл» відбувся 24 січня 2020 року у 
Львівському Будинку вчених на тему: «Урядовий законопроєкт «Про працю», як 
наступ на права працівників» з ініціативи кафедри соціального права 
юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка, Львівської обласної організації 
профспілки працівників освіти і науки України, первинної профспілкової 
організації працівників ЛНУ ім. І. Франка, Українського центру соціально-
правових досліджень.  

Львівська обласна рада вимагає відкликати з розгляду Верховної ради 
України проєкти законів «Про працю» (реєстр. № 2708), «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності 
професійних спілок)» (реєстр. № 2681) у зв’язку із потребою їх доопрацювання 



міжнародними експертами, науковцями, представниками профспілок та 
належного громадського обговорення.  


