
Нарада керівників репрезентативних профоб'єднань 

 
24 листопада 2014 р. відбулась нарада  керівників репрезентативних 

профоб'єднань. Участь у нараді взяли голова СПО об'єднань профспілок 

Осовий Г.В., голова Конфедерації вільних профспілок України Волинець 

М.Я.,  голова Об'єднання  всеукраїнських автономних профспілок Широков 

А.І., заступники голів Федерації профспілок транспортників України та 

Об'єднання всеукраїнських профспілок і профоб’єднань «Єдність». 

Були обговорені питання: 

1. Про визначення спільної позиції профспілок щодо подальшої роботи 

над проектом Трудового кодексу України. 

2. Про позицію профспілкових об'єднань щодо представництва сторони 

профспілок в Національній платформі громадянського суспільства. 

3. Про реагування органів влади на вимоги профспілок від 7 жовтня 

2014 року та подальші дії 

4. Про визначення дати чергового засідання СПО об'єднань 

профспілок. 

По першому питанню з  інформацією  виступив голова робочої групи 

по опрацюванню проекту, заступник Голови ФПУ Сергій Українець. Він 

проаналізував конкретні його статті, визначив ті, які вступають в явне 

протиріччя з позицією профспілок, правами та інтересами людини праці. 

Одним з негативів проекту кодексу він назвав спробу понизити роль та 

захисні функції профспілок, невизначеність таких понять, як праця, трудовий 

колектив.  

Після обговорення цього питання було вирішено, що такий проект 

Трудового кодексу в сучасних складних політичних та соціально-

економічних умовах приймати неможна. Незважаючи на деякі позитивні 

моменти в проекті існує багато загроз для прав та інтересів працівників. 

Також було прийнято рішення про інформування  громадськості  про 

позицію профспілок щодо проекту Трудового кодексу та вирішено створити 

робочу групу в складі представників профоб’єднань, членів СПО, експертів 

для визначення стратегії і тактики опрацювання профспілкових пропозицій і 

відстоювання їх на всіх етапах роботи над Трудовим кодексом України. 

Також прийнято  відповідну заяву  щодо проекту Трудового кодексу, 

розробленого  Міністерством соціальної політики України (додається). 

Під час наради було озвучено, що зараз спостерігається небезпечна для 

суспільства тенденція – намагання витіснити профспілки як представників та 

захисників людини праці із соціального діалогу. У зв’язку з цим Голова ФПУ 

закликав керівників репрезентативних профоб’єднань України спільними 

зусиллями протистояти цим намірам, активізувати вплив профспілок на 

вирішення питань соціально-економічного захисту прав та інтересів 

працівників, розвитку соціального діалогу. 

 

 



              СПІЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ОРГАН 
 

репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на 

національному рівні  

(СПО об’єднань профспілок ) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

                                                    Мінсоцполітики України 
 

                            

                        Про законопроект                                                                         

 

 

Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських 

об’єднань профспілок на національному рівні розглянуто проект Трудового 

кодексу України (вих. № 13268/0/14-14/06 від 11.11.2014 р.) і повідомляється, 

що він не погоджується. 

Аналіз законопроекту свідчить про його недостатній вплив на 

забезпечення прав і інтересів працівників у сфері трудових відносин, 

особливо в умовах економічної кризи, істотного погіршення фінансового 

стану підприємств та необхідності посилення захисного впливу трудового 

законодавства. Так, в ньому не передбачено основні принципи, на яких має 

ґрунтуватися трудове законодавство для забезпечення охорони прав і 

інтересів працівників, зокрема принципи соціальної справедливості, в тому 

числі справедливого розподілу результатів праці; рівної оплати за рівну 

працю; обов’язкової оплати всієї затраченої праці; невизнання праці товаром; 

безумовного пріоритету життя і здоров’я працівника під час праці. 

Проект містить не збалансовані між собою норми, які потребують 

додаткової структуризації, чіткого визначення понятійного апарату, 

логічного взаємозв’язку. Статті кожної книги або глави мають відповідати 

предмету, що ними регулюється, а назви статей мають відповідати змісту 

положень, що містяться в них. 

У проекті відсутні норми, якими визначається правовий статус 

профспілок, чим ослаблюється рівень захищеності профспілкових прав, 

встановлених чинним Кодексом законів про працю України, що в свою чергу 

створює загрозу повноцінній реалізації захисних повноважень 

профспілковими організаціями, особливо на рівні підприємства. 
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Розбалансовано систему норм, що регулюють колективні трудові 

відносини, з якої вилучаються угоди національного та територіального рівня 

і штучно підміняються соціальним пактом без визначення конкретного 

предмету, умов і завдань, що мають вирішуватися ним. 

Незавершеним залишається процес кодифікації колективних трудових 

відносин, оскільки поза проектом залишається питання регулювання 

колективних трудових спорів, конфліктів. 

Разом з тим, слід відзначити, що проектом запропоновано низку нових 

норм, які можуть бути реалізовані в процесі подальшої роботи над проектом 

кодексу.  

Виходячи з наведеного, пропонуємо для підвищення захисної ролі 

трудового законодавства сформувати тристоронню робочу групу для 

напрацювання проекту Трудового кодексу України з використанням кращих 

норм проекту, що був на розгляді у Верховній Раді України, проекту, 

поданого Мінсоцполітики, та чинного Кодексу законів про працю України із 

залученням до цієї роботи науковців і практиків у галузі трудового права, 

експертів МБП. 

Профспілкові об’єднання готові делегувати до участі в роботі 

повноважних представників Спільного представницького органу 

репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному 

рівні. 

 Роботу над проектом Трудового кодексу України доцільно провести 

протягом 2015 року і внести його до Верховної Ради України через Кабінет 

Міністрів України як суб’єкта законодавчої ініціативи. 

 

 

 

 

 

Голова СПО об’єднань профспілок, 

Голова Федерації профспілок України                                      Г.В. Осовий 
  

Голова Федерації профспілок 

транспортників України                                                               В.М.Ткачов 
 

Голова Конфедерації 

вільних профспілок України                                                   М.Я.Волинець 
 

Голова Об’єднання всеукраїнських 

автономних профспілок                                                              А.І.Широков 
 

Голова Об’єднання всеукраїнських  

профспілок і профоб’єднань «Єдність»                                   А.С.Онищук  
 

 

 

 

 


