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                      Президенту України
Володимиру 
ЗЕЛЕНСЬКОМУ

Про ветування антитрудового  
Закону № 2434-IX (проект № 5371)

Шановний Володимире Олександровичу! 
Від  самого  початку  військового  вторгнення  в  нашу  Країну

російськими  окупантами  неодноразово  наголошувалось,  що  важливо
продовжувати  працювати,  тримати  “трудовий  фронт”  —  задля  підтримки
економіки України і людини праці в ці складні часи.

І саме працівники наразі опинилися у найбільш вразливій позиції —
багато  хто  з  них  втратили  роботу,  можливість  заробляти  собі  на  життя,
зазнали  звуження  трудових  прав  і  гарантій  в  умовах  воєнного  стану.
Працівники,  їх  самовіддана  праця  та  робота  створюють надійний тил для
наших захисників та захисниць, є запорукою наближення перемоги України в
загарбницькій війні. 

Втім, Верховною Радою України був  поспішно прийнятий  проект
Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення
регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва
та  зменшення  адміністративного  навантаження  на  підприємницьку
діяльність» (реєстр. № 5371 від 13.04.2021, н.д. Г. Третьякова та інші), яким
вводяться дискримінаційні норми по відношенню до  працівників малих та
середніх  підприємств,  що  є  порушенням  норм  національного  та
міжнародного права,  включаючи Конституцію України,  конвенції  МОП та
Директиви ЄС.

Так, Комітетом Верховної Ради України з питань інтеграції України
до Європейського Союзу було надано висновок, що проект Закону № 5371
послаблює рівень охорони праці, звужує обсяг трудових прав та соціальних
гарантій працівників у порівнянні з чинним національним законодавством,
що суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію, та
не  відповідає  праву  Європейського  Союзу.  Аналогічні  висновки  та
застереження надавалися і Міжнародною організацією праці, міжнародними



профспілковими  об’єднаннями  та  іншими  неурядовими  організаціями,
провідними вченими та експертами з трудового права тощо. Втім, вони були
залишені  поза  увагою  нашими  парламентарями.  Таким  чином,  набуття
чинності Законом № 2434-IX (проект № 5371) ставить під загрозу і процес
євроінтеграції України та подальшого вступу до ЄС.

Ми чітко  переконані  та  впевнені,  що будь-які  зміни до трудового
законодавства мають вноситися тільки після їх детального опрацювання та
погодження  всіма  сторонами  соціального  діалогу.  Підступне  і  стрімке
прийняття нормативних актів, всупереч позицій та висновків інших сторін,
закликів  міжнародної  спільноти —  є  недопустимим  для  демократичних,
соціальних і правових держав.

І тому ми, як всеукраїнська профспілка, що об’єднує понад 80 тисяч
спілчан,  закликаємо  Вас,  шановний  Володимире  Олександровичу,
скористатися  правом  вето  щодо  Закону  №  2434-IX  від  19.07.2022  «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання
трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення
адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність».

Сподіваємося  та  віримо,  що  завдяки  Вам  —  антиєвропейский,
антисоціальний та антитрудовий Закон № 2434-IX так і не набире чинності.

З повагою, 

Голова                                                                                       Олег ГРИГОРЮК
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