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Керівникам членських організацій
ОВАП

Про рішення СПО об'єднань профспілок
та проведення акції протесту
Відповідно до рішення СПО об'єднань профспілок від 16.09.2021
(додається) 7 жовтня 2021 р. у Всесвітній день дій за гідну працю в м. Києві
буде проведена попереджувальна акція протесту профспілок проти
просування владою законодавчих ініціатив, які звужують трудові права
працівників, позбавляють їх права на гідну працю, нівелюють правозахисну
функцію профспілок.
Про місце і час збору учасників акції повідомимо пізніше. Прохання
визначити орієнтовну чисельність учасників акції від Вашої профспілки та
повідомити про це телефоном: 0503303150; 0678459986.
З повагою

Голова ОВАП

А.І.Широков

СПІЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ОРГАН
репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок
на національному рівні
(СПО об’єднань профспілок)
РІШЕННЯ
16.09.2021

м. Київ

№ 28-1

Про ситуацію та дії СПО об’єднань профспілок
щодо проєкту Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів щодо
дерегуляції рудових відносин» (реєстр. № 5388 від
20.04.2021) та проєкту Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо спрощення регулювання трудових відносин
у сфері малого і середнього підприємництва та
зменшення адміністративного навантаження
на підприємницьку діяльність» (реєстр. № 5371
від 13.04.2021)

З метою протидії порушенням фундаментальних прав людини:
трудових прав та права на об’єднання у профспілки, а також звуженням
трудових прав і гарантій працівників, що пропонується проєктами законів
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення
регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва
та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку
діяльність» (реєстр.
№ 5371) та «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо дерегуляції трудових відносин» (реєстр. № 5388)
СПО об’єднань профспілок 21 квітня ц.р. було прийнято Операційний план
заходів протидії СПО об’єднань профспілок законодавчим ініціативам влади
у сфері трудових відносин, які звужують права працівників і профспілок.
Однак, незважаючи на всі дії профспілок, що були передбачені цим планом,
владою продовжується просування зазначених законопроєктів.
Заслухавши інформацію Голови СПО об’єднань профспілок Осового
Г.В. та виступи керівників та представників профспілкових об’єднань суб’єктів Угоди про утворення СПО об’єднань профспілок з цього питання,
Спільний представницький орган об’єднань профспілок
В И Р І Ш И В:
1. Провести 7 жовтня 2021 року у Всесвітній день дій за гідну працю в
м. Києві попереджувальну всеукраїнську акцію протесту профспілок проти
просування владою законодавчих ініціатив, які звужують трудові права

працівників, позбавляють їх права на гідну і безпечну працю, нівелюють
правозахисну функцію профспілок.
2. Під час проведення попереджувальної всеукраїнської акції протесту
профспілок:
2.1. Вимагати від влади повернення в рамках соціального діалогу до
конструктивної роботи з підготовки збалансованого проєкту нової редакції
Трудового кодексу України, що враховуватиме найкращий світовий досвід,
міжнародні та європейські стандарти у сфері праці, а також новітні глобальні та
вітчизняні тенденції і виклики соціального та економічного розвитку з
подальшою експертизою цього проєкту Міжнародною організацією праці.
2.2. Довести до керівництва держави вимоги профспілок та ініціювати
проведення зустрічі з керівниками профспілкових об’єднань - суб’єктами
Угоди про утворення СПО об’єднань профспілок.
3. У разі ігнорування владою вимог профспілок провести
широкомасштабні акції протесту і страйкові дії на регіональному та
галузевому рівнях на захист конституційних прав і трудових гарантій
працівників.
4. Організувати з 24 вересня 2021 року роботу Організаційного
комітету з проведення всеукраїнських акцій протесту профспілок на захист
конституційних прав і трудових гарантій працівників (далі – Організаційний
комітет) за участі делегованих до нього представників профспілкових
об’єднань – суб’єктів Угоди про утворення СПО об’єднань профспілок.
5. Керівникам профспілкових об’єднань - суб’єктам Угоди про
утворення СПО об’єднань профспілок до 23 вересня 2021 року визначитися і
надати до секретаріату СПО об’єднань профспілок по дві кандидатури до
складу Організаційного комітету (на рівні керівника або його заступника),
пропозиції щодо форм і методів проведення акції, орієнтовної чисельності її
учасників та сформувати до п’яти основних вимог профспілок.
6. Координацію роботи Організаційного комітету покласти на
заступника Голови ФПУ Драп’ятого Є.М.

Голова
СПО об’єднань профспілок

Г.В. Осовий

