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Міжнародна підтримка Українських профспілок 

у захисті гідних трудових прав працівників 

 

Місія Європейської конфедерації 

профспілок на чолі з 

Генеральним секретарем ЄКП 

Лукою Вісентіні перебуватиме в 

Києві 25-27 лютого 2020 року. 

Враховуючи тотальний перегляд 

трудового законодавства в Україні, 

на пропозицію Федерації профспілок 

України, Виконавчий комітет 

Європейської конфедерації 

профспілок (ЄКП) 17 грудня 2019 

року та 4-та Генеральна асамблея Пан’європейської регіональної ради (ПЄРР) 

Міжнародної конфедерації профспілок (МКП) 16 грудня 2019 року прийняли 

рішення про направлення другої спільної місії в Україну для оцінки змін, що 

відбулися останнім часом у соціально-трудовій сфері, ознайомлення з ходом 

реалізації соціальної складової Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

* * * 

Місія ЄКП перебуватиме в Києві 25-27 лютого 2020 року. У її складі: 

Генеральний секретар ЄКП Лука Вісентіні, заступник Генерального секретаря 

МКП Оуен Тюдор, конфедеративний секретар ЄКП Лііна Карр, Генеральний 

секретар Європейської федерації профспілок громадського обслуговування Ян 

Віллем Гудріаан, Виконавчий секретар ПЄРР Антон Лєппік, а також керівники 

низки національних профоб’єднань країн ЄС. 

* * * 

Під час свого перебування в Україні члени місії проведуть зустрічі з Міністром 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофієм 

Миловановим, головою Комітету Верховної Ради України з питань соціальної 

політики та захисту прав ветеранів Галиною Третьяковою, Уповноваженим 

Верховної Ради України з прав людини Людмилою Денисовою, національним 

координатором Міжнародної організації праці Сергієм Савчуком, Головою 

Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом, Головою Ради Федерації 

роботодавців України Дмитром Олійником. 

 



 

Мета місії: забезпечити солідарну підтримку українських профспілок у 

захисті гідних трудових прав працівників! 

За підсумками візиту передбачено проведення прес-конференції для засобів 

масової інформації. 

Довідково: Європейська конфедерація профспілок є визнаним соціальним 

партнером на рівні Європейського Союзу, з яким постійно проводить 

консультації Єврокомісія. За її ініціативою у листопаді 2017 року була прийнята 

Європейська «опора» соціальних прав. Слід зазначити, що першу офіційну 

зустріч у 2020 році Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела саме з 

Генеральним секретарем ЄКП Лукою Вісентіні. Загалом ЄКП представляє 

інтереси 45 мільйонів членів 90 профспілкових об’єднань 38 країн Європи. 

Міжнародна конфедерація профспілок – це найчисельніше та найвпливовіше 

глобальне об'єднання профспілок, яке представляє 200 мільйонів працівників із 

163 країн та має 332 національні членські організації. 

Пан’європейська регіональна рада є регіональною організацією МКП в Європі. 

Федерація профспілок України та Конфедерація вільних профспілок України є 

членськими організаціями МКП та ПЄРР. 

 

 

Департамент міжнародних зв’язків ФПУ 

 

 

 

http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/mizhnarodna-robota/17378-mizhnarodna-pidtrimka-ukrajinskikh-profspilok-u-zakhisti-gidnikh-trudovikh-prav-pratsivnikiv.html

