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Р І Ш Е Н Н Я  

м. Київ № 25-1

Про проект Закону України 
№. 3515 від 20.05.2020 р.

На засіданні Верховної Ради України 02.06.2021 взято за основу проект 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення 
передумов для його підвищення», внесений народними депутатами України 
Третьяковою Г.М. та іншими (реєстр. № 3515 від 20.05.2020 р.).

СПО об’єднань профспілок категорично не підтримано запропоновані 
законопроектом зміни та надіслано принципові постатейні зауваження та 
пропозиції до нього Голові Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту 
прав ветеранів та автору законодавчої ініціативи Третьяковій Г.М. (лист СПО 
об’єднань профспілок від 16.06.2020 № 01-12/564-спо) та представникам ФПУ у 
ВРУ -  народним депутатам України Рудику С.Я. та Івченку В.Є. Профспілкові 
зауваження були озвучені народними депутатами 02.06.2021 під час розгляду 
Верховною Радою України законопроекту № 3515, проте, на жаль, не були почуті 
більшістю парламенту, яка підтримала цей законопроект.

Зазначаємо, що законопроектом № 3515 порушуються норми Конституції 
України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», 
Європейської соціальної хартії (переглянутої), Основ законодавства України про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування та Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо соціального 
забезпечення кожного громадянина не нижче встановленого законом 
прожиткового мінімуму, гарантування захисту від бідності та соціального 
відчуження (аналіз законопроекту додається).

Крім того, у законопроекті не враховані Рекомендації парламентських 
слухань на тему: «Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні» 
(схвалено Постановою ВРУ від 19.05.2020 № 620-ІХ) щодо залучення 
представників сторін соціального діалогу, громадськості та науковців до 
визначення прожиткового мінімуму та удосконалення його методології (включено 
до Рекомендацій за наполяганням профспілок).

Враховуючи важливість зазначеного питання та виникнення ризиків 
демонтування всієї системи соціального захисту та соціальних гарантій, 
побудованих на базовому державному соціальному стандарті -  прожитковому 
мінімумі, Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських 
об’єднань профспілок на національному рівні



В И Р І Ш И В :
1. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та 
створення передумов для його підвищення» (реєстр. №3515) визнати таким, що 
спрямований на свідому ліквідацію економічно і науково обґрунтованого базового 
державного стандарту -  прожиткового мінімуму, руйнацію визначених законами 
державних інструментів соціального захисту та соціальних гарантій, провокування 
ще більшого зубожіння громадян України в умовах кризи.

2. Доручити керівництву СПО об’єднань профспілок:
2.1. надіслати до 11 червня ц.р. профільним комітетам Верховної Ради 

України, депутатським фракціям і депутатським групам, народним депутатам 
України, які не входять до складу жодної фракції чи групи, народним депутатам 
України - представникам Федерації профспілок України у Верховній Раді України 
та народному депутату України Волинцю М.Я. постатейні профспілкові 
зауваження та пропозиції до законопроекту № 3515 (додаток 2);

2.2. забезпечити участь представників СПО об’єднань профспілок у робочій 
групі з доопрацювання законопроекту №3515 до другого читання з метою 
забезпечення підтримки пропозицій народних депутатів, що співпадають з 
позицією профспілок;

2.3. поінформувати Міжнародну організацію праці, Національного 
координатора МОП в Україні С. Савчука про прийняття Верховною Радою 
України у першому читанні законопроекту №3515, який руйнує всю систему 
соціального захисту та соціальних гарантій, суперечить нормам Конвенції МОП № 
117 про основні цілі та норми соціальної політики та скасовує право профспілок на 
участь у визначенні прожиткового мінімуму.

3. Членам СПО об’єднань профспілок:
3.1. до 11 червня 2021 р. звернутися до народних депутатів України щодо 

подання постатейних профспілкових пропозицій до законопроекту (термін 
подання пропозицій народними депутатами до другого читання законопроекту 
№ 3515-15  червня ц.р.);

3.2. у разі неврахування профспілкових пропозицій, внесених народними 
депутатами, у проекті, підготовленому до другого читання, провести відповідну 
роботу з народними депутатами України щодо його не підтримки під час розгляду 
у другому читанні;

3.3. забезпечити висвітлення у засобах масової інформації позиції СПО 
об’єднань профспілок щодо законопроекту № 3515;

3.4. інформувати трудові колективи та профспілкові організації про позицію 
СПО об’єднань профспілок щодо даного законопроекту та інших законопроектів, 
прийняття яких загрожує руйнацією системи трудових, соціально-економічних 
відносин (відповідно до Рішення СПО об’єднань профспілок №24-2.1 від 
18.05.2021), з метою визначення консолідованої позиції профспілок і готовності до 
солідарних колективних дій на захист прав та інтересів спілчан.

Г.В. Осовий


