
СПІЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ОРГАН 
репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок 

на національному рівні 

(СПО об’єднань профспілок) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

09.11.2015                                        м. Київ                                                   № 27-1 

Про проект  

Трудового кодексу України  

(реєстр. № 1658) 

 

Верховною Радою України 5 листопада ц.р. прийнято в першому читанні 

за основу проект Трудового кодексу (реєстр. № 1658), поданий 20 травня 2015 

року народними депутатами України Гройсманом В. Б., Денісовою Л. Л., 

Папієвим М. М., Кубівим С. І.  

Робочою групою Спільного представницького органу об’єднань 

профспілок проаналізовано законопроект, пропозиції членів СПО, 

профспілкових організацій і підготовлено зауваження та пропозиції для 

внесення від профоб’єднань України для врахування народними депутатами 

України під час підготовки його до другого читання.  

СПО об’єднань профспілок 

ВИРІШИВ: 

1. Підтвердити позицію СПО об’єднань профспілок щодо 

неприпустимості зниження рівня захищеності трудових прав працівників та 

профспілкових прав у новому кодексі. 

2. Схвалити постатейні принципові пропозиції  та зауваження СПО 

об’єднань профспілок до проекту Трудового кодексу України (додаток 1). 

3. Схвалити Заяву СПО об’єднань профспілок та доручити керівникам 

профоб’єднань підписати її 10 листопада і направити Голові Верховної Ради 

України Гройсману В.Б., керівникам парламентських фракцій, комітетів та 

народним депутатам – авторам законопроекту. 

4. Доручити заступнику Голови ФПУ Українцю С.Я. 11 листопада 

довести текст Заяви Голові та членам профільного Комітету Верховної Ради 

України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 

для забезпечення відповідної процедури подальшої роботи  по підготовці 

законопроекту до другого читання.  

5. Голові  СПО, разом із заступниками Голови СПО об’єднань профспілок 

– керівникам репрезентативних об’єднань профспілок та робочою групою СПО 

об’єднань профспілок по опрацюванню проекту Трудового кодексу України:  

- визначити найбільш принципові постатейні зауваження СПО об’єднань 

профспілок до проекту Трудового кодексу України та направити їх членам 

СПО об’єднань профспілок для погодження до 14.11.15 р; 
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- протягом двох днів надіслати це рішення та зауваження до проекту 

Трудового кодексу України Комітетові Верховної Ради України з питань 

соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, народним 

депутатам України, що входять до складу Комітету, з пропозицією внести їх до 

розгляду у другому читанні від свого імені як суб’єктів права законодавчої 

ініціативи;  

- до 15 листопада звернутись до Фракцій «Батьківщина» та «Самопоміч» з 

пропозицію підтримати принципові постатейні зауваження СПО об’єднань 

профспілок до проекту Трудового кодексу України та внесення народними 

депутатами цих Фракцій постатейних зауважень до ІІ читання;  

- до 16 листопада забезпечити переклад і надіслати пропозиції СПО 

об’єднань профспілок до Міжнародного бюро праці, групі трудящих МОП та 

МКП для використання експертами при підготовці висновків щодо проекту 

кодексу;  

- звернутись до Голови Верховної Ради України щодо проведення в 

найкоротші терміни зустрічі для обговорення співпраці профспілок з 

депутатським корпусом з метою  підготовки проекту Трудового кодексу до ІІ 

читання. 

 

6. Профоб’єднанням - суб’єктам угоди про утворення СПО об’єднань 

профспілок у триденний термін:  

- делегувати до складу робочої групи Комітету Верховної Ради України з 

питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення своїх 

уповноважених представників (не менше 2 осіб); 

- до 14 листопада надати кандидатур народних депутатів України через 

яких будуть подані профспілкові пропозиції для внесення їх у встановленому 

порядку до законопроекту. 

7. Членам СПО об’єднань профспілок: 

- довести це рішення, оцінку профспілками проекту Трудового кодексу 

України та пропозиції щодо його вдосконалення до всіх профспілкових 

організацій, висвітлити в засобах масової інформації, організувати обговорення 

в первинних профспілкових організаціях, трудових колективах; 

- звернутись до народних депутатів України, які представляють відповідні 

регіони та галузі, або з якими укладено угоди про співпрацю, з проханням 

внести від свого імені, як суб’єктів права законодавчої ініціативи, дані 

пропозиції до Верховної Ради України розроблених профспілками пропозицій  

до  проекту  Трудового кодексу і їх підтримання під час голосування у другому 

читанні;  

- провести зустрічі народних депутатів України з профспілковим активом 

для обговорення проекту Трудового кодексу та пропозицій профспілок. 

8. Розпочати активну підготовку упереджуючих системних заходів на 

міжнародному рівні, з політичними силами та громадськими організаціями, а 

також  в середині профруху на випадок неврахування Верховною Радою 

України висновків експертів Міжнародної організації праці і принципових 

постатейних зауважень СПО об’єднань профспілок до проекту Трудового 

кодексу України.  



9.  СПО  об’єднань профспілок невідкладно визначити дії на захист прав 

працівників, аж до висунення політичних вимог органам влади. 

 

 

Голова СПО 

об’єднань профспілок                                                                          Г.В. Осовий 


