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№ 47 от «03» червня 2020 р.   
       Голові Верховної Ради України 

Разумкову Д.О. 
 
Народним депутатам 
 

-  

Шановний Дмитре Олександровичу! 

27 травня ц.р. на засіданні парламентського Комітету з питань соціальної 
політики та захисту прав ветеранів було розглянуто проект Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності 
професійних спілок)» (реєстр. № 2681).  

Усі попередні звернення ФПУ і СПО національних репрезентативних 
профоб’єднань щодо законопроекту були проігноровані. Профспілки вимагали 
відкликати цей законопроект, як такий, що порушує Конституцію України, Конвенції 
МОТ, Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.  

Одразу після появи і реєстрації цього законопроекту, як реагування на 
антисоціальні законодавчі ініціативи влади, членами профспілок і профспілковими 
активістами у січні - лютому було проведено низку багатотисячних акцій у всіх регіонах 
України та м. Києві, відбулося Всеукраїнське віче профспілок, що схвалило вимоги до 
Верховної Ради та Уряду України. Ми сподівалися, що після комітетських слухань 
«Сучасний стан українських профспілок», які відбулися 19 лютого ц.р., буде створено 
робочу групу для напрацювання професійно виваженого законопроекту. Адже висновки 
Міністерства юстиції України та науково-експертного управління ВРУ теж засвідчили 
невідповідність багатьох положень законопроекту основоположним правам людини і 
національним законодавчим актам. Свою однозначно негативну оцінку з вимогою 
відкликати законопроект №2681 було висловлено й міжнародною профспілковою 
спільнотою. 

 Сьогоднішня активна участь членів профспілок у підписанні петиції та численні 

виступи у соціальних мережах проти зазначеного законопроекту свідчать про високу 

соціальну напругу при подальшому просуванні у парламенті згаданого проекту. З метою 

запобігання порушенню прав, 5 березня 2020 р. на сайті Верховної Ради України в 

розділі «Електронні петиції» була зареєстрована петиція наступного змісту: «Прошу 

file:///C:/Users/User/Desktop/profmetall-pmgu@i.ua


(вимагаю) не розглядати законопроект №2681 як такий, що порушує і обмежує 

права профспілок в Україні».  

На день засідання Комітету 27.05.2020 р. петиція про не розгляд законопроекту 

№2681 набрала значно більше 25 тис. голосів, тому не може залишатись поза увагою 

парламенту і українського суспільства. Натомість, за результатами обговорення, 

більшістю голосів депутатів від партії «Слуга народу», Комітет прийняв рішення 

рекомендувати Верховній Раді прийняти проект закону №2681 за основу.    

У зв’язку з цим, від імені Запорізької обласної організації профспілки трудящих 

металургійної і гірничодобувної промисловості України, яка налічує більш ніж 50 тисяч 

членів профспілки, прошу Вас не включати до порядку денного пленарних засідань 

Верховної Ради розгляд проекту Закону № 2681 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)» до 

остаточного розгляду вимоги по петиції від 5 березня 2020 року, як того вимагає Закон 

України «Про звернення громадян». 

Сподіваємось на Вашу всебічну підтримку. 

 

 

З повагою, 

Голова Запорізької обласної організації 

профспілки металургів і гірників України                    В.М. Сєдов 


