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[Офіційний бланк ЄФТ з контактами] 

 

Брюссель, 23 січня 2020 року 

 

Пану Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ, 

Президенту України 

електронна пошта: letter@apu.gov.ua 

Пану Дмитру РАЗУМКОВУ, 

Голові Верховної Ради України 

електронна пошта: razumkov@rada.gov.ua 

Пану Олексію ГОНЧАРУКУ, 

Прем'єр-міністру України 

електронна пошта: pmhoncharuk@kmu.gov.ua 

Пану Тимофію МИЛОВАНОВУ, 

міністру розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України 

електронна пошта: meconomy@me.gov.ua 

Пані Юлії СОКОЛОВСЬКІЙ, 

міністру соціальної політики України 

електронна пошта: prministr@mlsp.gov.ua 

 

Шановні панове! 

 

Ми звертаємось до вас від імені Європейської федерації робітників транспорту 

(ЄФТ), яка представляє 5 мільйонів працівників в Європі, а також і в Україні. 

27 грудня Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради (українського 

парламенту) новий Законопроєкт про працю [прим. реєстр. № 2708] без будь-яких 

консультацій з профспілками, який позбавить працівників правового захисту, а профспілок 

спроможності їх захищати. Нещодавно в такому ж порядку було внесено й інші проєкти 

законів, а саме «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих 

питань діяльності професійних спілок)» (реєстр. № 2681), «Про внесення змін до Кодексу 

законів про працю України щодо додаткових підстав звільнення» (реєстр. № 2584) та деякі 

інші. Вони порушують основні права, порушуючи міжнародні стандарти. Ці поправки до 

законодавства були розроблені за зачиненими дверима та без належних та відвертих 

тристоронніх консультацій з репрезентативними профспілками. 
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Вони, зокрема, передбачають такі проблемні положення: 

(1) Розірвання роботодавцями трудових договорів в односторонньому порядку з 

порушенням ст. 4 Конвенції МОП № 158 про припинення зайнятості (ратифікована у 

1994 році), яка передбачає, що припинення роботи має бути з поважних причин, 

пов'язаних з працездатністю або поведінкою працівника, або повинно 

обґрунтовуватись експлуатаційними вимогами. Повна свобода дій, яка надається 

роботодавцю, щоб звільнити працівників без виплати вихідної допомоги, ймовірно, 

особливо позначиться на профспілках та інформаторах. 

(2) Роботодавці можуть вносити зміни до умов трудового договору та звільняти 

працівників, які відмовляються їх приймати. На практиці це означає, що положення 

трудового договору фактично є обов'язковими лише для працівника, враховуючи, 

що роботодавець може в односторонньому порядку вносити зміни. 

(3) Розширення та заохочення використання короткострокових та нуль-годин контрактів 

створюють незахищеність роботи та доходів, непередбачуваність робочого часу та 

стрес. Законопроєкт дозволяє використовувати короткострокові договори строком 

до п'яти років, не враховуючи того, що надто часто цими договорами зловживають, а 

працівників приймають на роботу за послідовними короткостроковими контрактами 

на роботу, що має постійний характер. 

(4) Різке скорочення оплати за понаднормову роботу зі 100-відсоткової надбавки до 20-

відсоткової, що порушує Конвенцію МОП № 1 про обмеження тривалості робочого 

часу, яка вимагає виплати премії не менш ніж 25 відсотків. Крім того, у проєкті 

поправок зменшуються існуючі обмеження на понаднормову роботу. 

(5) Скасування деяких соціальних гарантій та зниження захисту матері з малолітними 

дітьми, що ще більше полегшує їх звільнення. Крім того, працівники повинні будуть 

повідомляти роботодавцю всю інформацію, яка може вплинути на їх 

працевлаштування, а умови вагітності та здоров'я не виключаються із цієї вимоги. 

(6) Численні обмеження права на свободу асоціацій, що порушують Конвенцію МОП 

№ 87 про свободу асоціації та захист права на організацію (ратифікована у 1956 

році). До цього належить обмеження профспілок на робочих місцях максимум до 

двох, що прямо суперечить висновкам Комітету МОП з питань свободи асоціацій, 

який безпосередньо заявив, що законодавчі обмеження щодо кількості профспілок 

порушують право на свободу асоціацій. Більше того, законопроєкт вимагає 

примусової передачі уряду профспілкового майна, придбаного до 1991 року, у тому 

числі майна, придбаного за рахунок профспілкових фондів. До того ж мінімальний 

поріг для створення профспілок був збільшений з трьох до десяти працівників, 

виключаючи працівників, зайнятих на мікропідприємствах, від права утворювати 

профспілки. Поправки також передбачають «контрольні комісії», які можуть 
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спостерігати за діяльністю профспілок та контролювати їх, і не лише виключно членів 

профспілки. 

(7) Обмеження права на отримання інформації з метою колективних переговорів, 

усуваючи умови, необхідні для просування добросовісних колективних переговорів. 

Це лише деякі окремі поправки, які серйозно порушують численні 

основоположні та технічні конвенції МОП, зокрема, Конвенцію МОП № 87 про свободу 

асоціацій, Конвенцію МОП № 98 про колективні переговори та Конвенцію МОП № 144 про 

тристоронні консультації. 

Ці зміни щодо захисту працівників неприйнятні для країни, яка сповідує 

демократичні цінності. 

Українські профспілки оголосили акцію протесту проти законопроєктів та 

підходу уряду. Ми повністю підтримуємо цю кампанію і висловлюємо солідарність з усіма 

працівниками України та їх спілками. Ми вимагаємо відкликати проєкти і відкласти будь-

які офіційні слухання у Верховній Раді. Ці законодавчі зміни повинні відбуватися після 

всесторонніх консультацій з профспілками. Немає виправдання прийняттю поспішно 

розроблених поправок до цих важливих законів без належних тристоронніх переговорів. 

Ми закликаємо український уряд та Парламент дотримуватися положень 

основних міжнародних трудових норм (МОП) та закликаємо уряд скористатися технічною 

допомогою МОП у підготовці Кодексу законів про працю. 

 

Щиро ваші, 

 

[підпис]     [підпис] 

 

Лівія СПЕРА    Френк МОРІЛС 
В.о. Генерального секретаря ЄФТ Президент ЄФТ 

 

 

Копії:  пану Григорію ОСОВОМУ, Голові ФПУ (fpsu@fpsu.org.ua); 
пану Михайлу ВОЛИНЦЮ, Голові КВПУ 

 

[Офіційний бланк ЄФТ: керівництво] 
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