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Про солідарні дії Укрелектропрофспілки
на підтримку Резолюції Всеукраїнського
віче профспілок

Центральний комітет Профспілки працівників енергетики та
електротехнічної промисловості України розглянув рішення Спільного
представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні від 28.12.2019 № 12-1 «Про позицію
СПО об’єднань профспілок щодо проекту Закону України «Про працю» та
Резолюцію Всеукраїнського Віче профспілок на захист трудових і
соціально-економічних прав людини праці, зазначає, що сьогодні не можна
стояти осторонь ситуації щодо посилення наступу на трудові, соціальні і
профспілкові права, а саме суб’єктом законодавчої ініціативи Кабінетом
Міністрів України зареєстровано у Верховній Раді України законопроект
«Про працю» (реєстр. № 2708), який підготовлено взамін діючому Кодексу
законів про працю України, прийняття якого призведе до лібералізації
трудового законодавства, створення рівних правил гри та балансу інтересів
працівників і роботодавців, надання стимулів для розвитку бізнесу,
спрощення входу-виходу з трудових відносин у поєднанні з ефективними
механізмами захисту від раптової втрати роботи, полегшення пошуку нової
роботи та зниження рівня безробіття.
Враховуючи, аналіз законопроекту науковцями, експертами
Міжнародної організації праці, профспілковими органами свідчить про
фактичну руйнацію системи законодавчого захисту трудових прав і
соціальних гарантій, усунення держави від регулювання трудових відносин.
Зважаючи на негативний суспільний резонанс на запропонований
Урядом законопроект «Про працю», Президія Центрального комітету
Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості
України (Укрелектропрофспілка) ПОСТАНОВЛЯЄ:
1.
Підтримати рішення Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному
рівні від 28.12.2019 № 12-1 «Про позицію СПО об’єднань профспілок щодо

проекту Закону України «Про працю» та Резолюцію Всеукраїнського Віче
профспілок на захист трудових і соціально-економічних прав людини праці.
2. За антисоціальні дії, спрямовані на дискредитацію профспілок
Висловити протест Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства Милованову Т.С. та голові комітету Верховної Ради України з
питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьяковій Г.М.
3. Головам територіальних профспілкових організацій, головам
первинних профспілкових організацій підтримати та солідарно взяти участь
в акціях протесту (віче, мітинги) ЗО січня 2020 року у регіонах. Під час
проведення заходів підтримати та висловити недовіру голові комітету
Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав
ветеранів Третьяковій Г.М. та Міністру розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства Милованову Т.С. організувати збір підписів про
відсторонення їх від займаних посад за законодавчі ініціативи, що
підривають основи трудового законодавства та системи соціального
захисту, перешкоджають законній діяльності профспілок, провокують
загострення протистояння в суспільстві.
4. Головам територіальних профспілкових організацій, головам
первинних профспілкових організацій провести зустрічі з профспілковими
активами на яких обговорити загрози, що постали у сфері трудових
відносин та надіслати відповідні звернення до Верховної Ради України,
народних депутатів - мажоритарників про неголосування і зняття з розгляду
законопроекти № 2708 та № 2681, звернення до Уряду щодо відкликання
урядового законопроекту «Про працю», а також до органів місцевого
самоврядування щодо підтримки позиції профспілок стосовно поданих
законодавчих ініціатив Уряду та провладної більшості в парламенті.
5. Розгорнути
широку
інформаційну
компанію
на
всіх
підприємствах, установах та організаціях, що знаходиться у сфері впливу
Укрелектропрофспілки щодо посилення наступу на трудові соціальні і
профспілкові права.
6. Контроль за виконанням постанови покласти на Президію ЦК
Профспілки.
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