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Про проект закону

Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських 
об’єднань профспілок на національному рівні втретє опрацьовано проект Закону 
України «Про працю», що надійшов в порядку інформування від Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на виконання 
параграфу 33 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950.

Зазначений проект Закону України «Про працю» раніше був зареєстрований 
за № 2708 від 28.12.2019 у Верховної Ради України та у подальшому відкликаний 
у зв’язку з відставкою Кабінету Міністрів України і, як стверджується головним 
розробником, доопрацьований з урахуванням пропозицій заінтересованих сторін.

СПО об’єднань профспілок вимушений вкотре наголосити, що зазначений 
проект, як і той, що ініціювався попереднім складом Уряду, спрямований на 
запровадження неоліберальних спрощених підходів до реформування трудового 
законодавства, розроблявся без врахування українських реалій у сфері праці, 
широких публічних дискусій і фахового обговорення цілей, завдань і очікуваних 
результатів для суспільства. Попередній проект отримав негативну оцінку не лише 
профспілок, а й експертів Міжнародного бюро праці та провідних національних 
закладів освіти.

Крім того, результати місії Міжнародної конфедерації профспілок, яка 
перебувала в Україні з 25.02.2020 по 27.02.2020, підтвердили висновки СПО 
об’єднань профспілок про невідповідність урядового проекту Закону України 
«Про працю», який був зареєстрований у Верховній Раді України за № 2708 від 
28.12.2019, нормам міжнародного права та директивам ЄС.



Включення до проекту під час доопрацювання окремих (вибіркових) 
положень, а саме: міжнародні договори є також джерелом трудового права 
України; визначено представників працівників відповідно до вимог Конвенції 
МОП, виписано зобов’язання роботодавця провести консультації з 
представниками працівників у разі звільнення за власною ініціативою роботодавця 
працівників, які відмовились працювати у зв’язку із зміною істотних умов праці, а 
також у разі звільнення працівників з причин економічного, технологічного, 
структурного характеру; відповідно до вимог Європейської соціальної хартії 
(переглянутої) пропонується встановити тривалість щорічної відпустки 28 
календарних днів; залишили чинними акти колишнього Союзу PCP та Української 
PCP у сфері праці, якими ратифіковані міжнародні договори і деякі інші, не дає 
підстав стверджувати про врахування пропозицій заінтересованих сторін.

Виходячи з цього, позиція СПО об’єднань профспілок щодо проекту Закону 
України «Про працю» залишається незмінною, він є таким, що суперечить 
Конституції України, актам міжнародного права, ратифікованим Україною, 
та Директивам Європейського союзу (правовий аналіз наведений у додатку до 
листа).

З огляду на зазначене, Спільний представницький орган репрезентативних 
всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, який представляє 6 
мільйонів працівників, вимагає від Кабінету Міністрів України зупинити 
просування законопроекту «Про працю» як такого, що суперечить 
Конституції України, актам міжнародного права, ратифікованим Україною, 
та Директивам Європейського союзу, та приєднатися до розробки 
кодифікованого акта в сфері праці, розпочатого робочою групою при Комітеті 
Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту ветеранів.
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