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ПРОФСПІЛКОВА ПОЗИЦІЯ: «НІ!» АНТИНАРОДНИМ І АНТИСОЦІАЛЬНИМ ЗАКОНОПРОЄКТАМ

Наша професійна єдність і солідарність — щит захисту
законних прав та інтересів працівників і трудових колективів
Поспішне й утаємничене проголошення Урядом
України так званої «ліберальної трудової реформи»
викликало тривогу й обурення трудових колективів
підприємств, установ і організацій різних сфер економіки і форм власності,
привернуло увагу громадян всієї країни і світової
спільноти. Замість рішучого подолання кризи, відродження національної промисловості, її державної
підтримки і замовлень, забезпечення роботою безробітних українців, наповнення державного і місцевих
бюджетів, Кабінет Міністрів
за підтримки парламентської більшості у Верховній
Раді України зосередилися
на проведенні антинародних, антисоціальних реформ, урізанні державних
соціальних програм і гарантій, руйнуванні системи державного соціального
страхування і соціального
захисту населення.
У секретному режимі від
профспілок, роботодавців і 17
мільйонів працездатних громадян розроблено і подано
до парламенту «куций» проєкт
закону про працю №2708,
яким скасовується чинний Кодекс законів про працю, закони про оплату праці та відпустки, втричі скорочується
кількість захисних норм, руйнується система законодавчого захисту трудових прав
працівників, закривається захищена трудова перспектива
для молоді. Цим законом запроваджується антисоціальна ідеологія: мінімум трудових
гарантій від держави, кожен
працівник має сам домовлятися із роботодавцем про свої
трудові права, заробітну плату
й умови праці.
Нова влада в особі Уряду і
профільного парламентського
комітету проявила повне ігнорування прав людини праці,
норм Конституції України, понад 60 ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної
організації праці, Європейської соціальної хартії, толерантної європейської практики
соціального діалогу, а в результаті — доведення професійних, висококваліфікованих

Візит лідера EPSU в Україну

Атомпрофспілковий захист був, є і БУДЕ: соціальна справедливість — над усе

українців до стану зневірених
рабів, щоб за мізерну й нерідко невиплачену заробітну
плату виконувати всі забаганки менеджменту і звільнити
робоче місце за командою
СМС-повідомленням. Трудящий люд, громадяни країни не
для цього обирали Президента і Верховну Раду України,
не для цього було призначено
Кабінет Міністрів!
Уряд, порушуючи базовий принцип колегіальності,
спільного пошуку рішень і
компромісів, стає на бік олігархів та багатонаціональних
корпорацій і виступає проти
працівників і їхніх уповноважених представників — профспілок. Таку трудову «реформу», що може остаточно
пограбувати людину праці,
загрожує сповзанню країни
до економічної і соціальної
кризи, категорично засуджують професійні спілки Украї-

ни і закликають всіх небайдужих громадян, молодь,
правозахисні організації України підтримати вимоги
Резолюції Всеукраїнського
профспілкового віче, проведеного 16 січня у Києві,
солідарно долучитися до
національного протестного
профспілкового руху проти
намірів влади розв’язати руки соціально безвідповідальному бізнесу, спроби зруйнувати соціальну державу і
принципи демократії, обмежити конституційні права громадян на гідну працю і участь
у профспілках для захисту
своїх трудових прав.
Категорична позиція
профспілок проти глибоко
антиконституційної владної
«реформи» трудового законодавства була висловлена
на масових акціях профспілок у листопаді-грудні 2019
року та у січні 2020-го.

Не дозволимо зневажати
честь і гідність працівників,
захистимо трудові права сьогодні, бо завтра на українців
чекатиме повне безправ’я в
усіх сферах суспільного життя!
Атомпрофспілка України
на виконання вимог Резолюції Всеукраїнського віче
профспілок визначила провести 30 січня попереджувальні акції «STOP!» трудовому
рабству» у містах розташування підприємств атомної
галузі та надіслати відповідні
звернення до Президента,
Прем’єр-міністра, Голови Верховної Ради України, народних
депутатів з мажоритарних
округів про недопущення прийняття проєктів законів «Про
працю» (р. №2708) та «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України»
(щодо окремих питань діяльності професійних спілок)
(р. №2681).

Електронна петиція «STOP!» трудовому рабству!
На сайті Верховної Ради України в розділі «Електронна петиція» 14 січня зареєстровано петицію під назвою:
«Прошу не бачити законопроект «Про працю» N2708».
Він порушує мої конституційні права, позбавляє соціальних гарантій».
Кожен з нас повинен проголосувати проти прийняття
антисоціального закону, який порушує не тільки права пра-

цівників, а й національне законодавство та міжнародні
зобов'язання України!
Адреса петиції: https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/
Index/7274?fbclid=IwAR0HnFiGO_D4QGtoH0aOOYGh
W0oPY4khdtWDicn ACFJK6zn6u8d4MPW_f9g
Щоб запит було прийнято, необхідно набрати не менше
25 тисяч. «STOP!» трудовому рабству!

24 січня на прохання українських профспілок, членських організацій ЄФПГО, у Києві перебував з візитом Генеральний секретар Європейської Федерації профспілок
працівників громадського обслуговування (EPSU) Ян Віллем Гудріаан.
Він зустрівся з керівниками українських членських організацій EPSU, включаючи Атомпрофспілку (на фото — вгорі).
Генеральний секретар EPSU Ян Віллем Гудріаан разом з
Головою Атомпрофспілки України Валерієм Матовим, який є
членом Виконавчого комітету EPSU, та керівником департаменту міжнародних зв’язків апарату Федерації профспілок України
Василем Шиловим того ж дня провели зустріч з Головою
Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та
захисту прав ветеранів Галиною Третьяковою у зв’язку з так званою «лібералізацію» в Україні трудових відносин, а насправді —
нівелювання прав і свобод працівників. Зустріч тривала близько
двох годин. Профспілкові лідери висловлювали свої аргументи
щодо незаконності прийняття проєкту закону «Про працю», який
за своєю суттю є антинародним і порушує міжнародні угоди
України і ратифіковані Україною конвенції Міжнародної організації праці. На жаль, пані Третьякова, народний депутат від «Слуги
народу», виявилася «незламною», адже ще у вересні Президент
України сформулював завдання своїм підлеглим: до 1 січня 2020
року ухвалити новий Трудовий кодекс, тому МОП їй «не указ», «ці
європейські цінності нам не підходять».
Ян Віллем Гудріаан, виступаючи на зустрічі від імені міжнародних профоб’єднань, жорстко й водночас коректно зазначив,
що європейські профспілки будуть підтримувати українських
колег у боротьбі проти антисоціальної політики Уряду.
Ян Віллем зустрівся також з Головою Федерації профспілок
України Григорієм Осовим.

До уваги читачів і ділових партнерів газети.
З 1 січня 2020 року змінився номер абонентської скриньки. Поштова адреса незмінна: Редакції газети «Атомник України», вул.
Хрещатик, 22, а/с 393, м. Київ, 01001.
Просимо надсилати поштові відправлення за цією адресою.

У сфері впливу Атомпрофспілки перебувають підприємства Мінекоенерго України, Мінохорони здоров’я України тощо

http://www.atomprofspilka.info
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Профспілка — учасник усіх сфер
життя трудового колективу!
Відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності» профспілки здійснюють громадський контроль за додержанням роботодавцями законодавства про працю,
захист трудових прав і соціально-економічних інтересів членів
профспілок.
Тільки за останні три роки пра- цівникам, працівникам музеїв та
вовими інспекторами праці ФПУ та її заповідників);
членських організацій під час здійссередньомісячна заробітна планення громадського контролю вияв- та у 2019 році зросла на 18,7%
лено 74041 порушення роботодав- (реальна — на 9,6%);
цями прав членів профспілок, серед
додатково виділено понад 2,6
яких з питань оплати праці — 28180. млрд грн бюджетних коштів для
9140 членів профспілок одержа- погашення заборгованості та зали в судах безоплатну правову до- безпечення своєчасної виплати запомогу профспілкових юристів що- робітної оплати;
до захисту трудових прав, з них 449
підвищено пенсії та відновлено
— з питань поновлення на роботі.
щорічну індексацію пенсій і щомісячПонад 423 млн грн присуджено них страхових виплат потерпілим на
на користь працівників у судах у виробництві, підвищено мінімальсправах, представництво в яких ний розмір допомоги по безробіттю;
здійснювалося профспілковими
повернуто право дострокового
правозахисниками.
виходу на пенсію за віком десятЧленам профспілок надано кам тисяч працівників металургій487231 безоплатну юридичну кон- ної галузі, зайнятих на роботах із
сультацію з питань застосування шкідливими та важкими умовами
законодавства та захисту прав.
праці;
За участю профспілок розгляукладено 79 галузевих, 25 теринуто 695 колективних трудових торіальних колективних угод та 59,6
спорів (конфліктів) та проведено 63 тис. колективних договорів, що настрайки, в результаті чого погаше- дають додаткові права та гарантії
но близько 1,9 млрд грн заробітної працівникам.
плати, заборгованої працівникам.
За кошти профспілок протягом
Завдяки діям профспілок:
трьох останніх років оздоровлено
підвищено оплату праці у бюд- 659 тис. дітей членів профспілок та
жетній сфері (зокрема, педагогіч- витрачено на це майже 700 млн
ним та науково-педагогічним пра- гривень.
ВІДСТОЇМО
право працівників на об’єднання в профспілки!
ЗАХИСТИМО
Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»!
ПРАВО ТРУДЯЩИХ — ЦЕ БАЗОВЕ ПРАВО ЛЮДИНИ!

СИЛА — В ЄДНОСТІ!
ПЕРЕМОГА — У БОРОТЬБІ!
Статтею 36 Конституції України її громадянам гарантоване
право на участь у професійних
спілках з метою захисту своїх
трудових і соціально-економічних прав та інтересів.
Профспілка — це не просто громадська організація, яка
об’єднує громадян, а й є суб’єктом трудового права!
Законопроєкт №2681 — позбавляє працівників права:
на об’єднання у профспілки на
малих підприємствах;
на об’єднання у профспілки
студентів та учнів у навчальних
закладах;
участі у прийнятті соціальноекономічних рішень суспільного значення;
їх захисту перед роботодавцем;
захисту профактивістів від роботодавця;
отримання 6-денної відпустки
на профспілкове навчання.
Профспілки не зможуть впливати на роботодавця, який порушує
законодавство, не виконує колективний договір.
Позбавляє профспілки права:
захищати працівників у трудових
відносинах, у т.ч. при їх звільненні;
здійснювати громадський контроль за дотриманням законодавства про працю і оплату праці;
обирати своїх представників до
виборних органів;
вільно організовувати діяльність
та мати гарантії її забезпечення;
брати участь в колективних
переговорах, якщо до їх складу входитимуть представники керівного
персоналу підприємства;

брати участь в інтересах працівника у законотворчій роботі;
отримувати від роботодавця
інформацію з трудових відносин.
Позбавляє профспілкових активістів права:
захисту від роботодавця;
на працевлаштування після завершення виборного терміну;
на додаткову відпустку для виконання своїх функцій.
Влада хоче контролювати членів профспілок та профспілкові
кошти!
Влада хоче чинити тиск на профспілки, обмежуючи їхні фінансові
ресурси та позбавляючи додаткових гарантій профактивістів на здійснення профспілкової діяльності
Порушує:
• Конституцію України — статті
1, 9, 13, 22, 36, 64!
• Кодекс законів про працю
України — статтю 247!
• Закон України про профспілки
— статті 4, 6, 7, 12, 14, 15, 40!
• Закони України:
Про колективні договори і угоди
Про оплату праці
Про інформацію
Про соціальний діалог
Про Кабінет Міністрів України
• Норми міжнародних актів,
ратифікованих Україною:
Угоду про асоціацію між Україною та ЄС
Директиву ЄС «Про встановлення загальних правил інформування
та консультування працівників в
Європейському співтоваристві»
Конвенції Міжнародної організації праці №87, 98, 135, 143, 158,
166.

Гуртуймося!
Борімося за свої права!
Дамо відсіч незаконним діям влади!

Звернення
СПІЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ОРГАН
репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (СПО об’єднань профспілок)
Голові Комітету Верховної Ради
України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
Третьяковій Г.М.
Народним депутатам України:
Арсенюку О.О.,Бабенку М.В.,
Гривку С.Д., Королевській Н.Ю.,
Остапенку А.Д., Струневичу В.О.,
Тимошенко Ю.В., Цимбалюку М.М.
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, який представляє 7
мільйонів працівників, вимагає від
народних депутатів України, членів
Комітету Верховної Ради України з
питань соціальної політики та захисту прав ветеранів винесення висновку про повернення Кабінету Міністрів України, як суб’єкту законодавчої
ініціативи, проекту Закону України
«Про працю» (реєстр. №2708) без
його включення до порядку денного
та розгляду на пленарному засіданні
на підставі частини другої статті 94
Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», як такого, що
суперечить Конституції України, актам міжнародного права, ратифікованим Україною.
Звертаємо увагу народних депутатів України, що такий доленосний законодавчий акт, який стосуються трудових, соціальних прав
громадян, вноситься суб’єктом законодавчої ініціативи кулуарно, без
своєчасного оприлюднення та широкого обговорення. Кабінет Міністрів України на порушення законів
України «Про Кабінет Міністрів України», «Про соціальний діалог»,
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності», Регламенту Кабінету Міністрів України та
Генеральної угоди про регулювання
основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики
і трудових відносин в Україні на
2019–2021 роки, не проводив узгоджувальної процедури зі СПО
об’єднань профспілок щодо проекту
Закону України «Про працю» у розумний термін, не оприлюднювався
як регуляторний акт у визначений
цим законом строк. Законопроект
був надісланий 28.12.2019 його розробником за півтори години до засідання Уряду, яким його схвалено без
урахування позиції профспілок.
У цьому зв’язку наголошуємо,
що однією із стратегічних цілей політичного діалогу і співробітництва між
Україною та ЄС визначено дотримання і зміцнення принципу поваги
прав людини і основних свобод.
Україна визнала, приєдналася і
ратифікувала більшість найважливіших міжнародних актів у цій сфері, які
зобов’язують державу дотримуватися, в тому числі, і права людини на
достатній рівень життя, свободу від
примусової і рабської праці, на об'єднання в професійні спілки, їх незалежність, безперешкодне функціонування і на соціальний діалог.
Привертаємо також увагу, що
Україна є членом Міжнародної організації праці з 1954 року. Більшість
чинних конвенцій МОП Україною
ратифіковано ще за часів СРСР.
Зокрема, це ратифіковані: у 1956
році конвенції №29 «Про примусову
чи обов’язкову працю», №87 «Про
свободу асоціації і захисту прав на
організацію», №98 «Про застосування принципів права на організацію і
на ведення колективних переговорів», №100 «Про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності»; у 1961 році конвенцію
№111 «Про дискримінацію в галузі
праці та занять»; у 1979 році конвенцію №138 «Про мінімальний вік для

прийому на роботу». Конвенції і
рекомендації МОП встановлюють
загальновизнані у світі мінімальні
трудові, соціально-економічні гарантії. Дотримання та врахування їх
положень є обов’язком держави і
пріоритетом при формуванні і реалізації соціально-економічної політики.
Разом з тим запропонованим
Урядом України законопроектом
(пункт 4 глави X «Прикінцеві положення») пропонується встановити,
що з дня набрання чинності цим
Законом акти органів державної
влади і управління Союзу РСР та
Української РСР з питань трудових
відносин не діють на території України. Це може означати і денонсацію ратифікованих Україною конвенцій МОП, що є неприпустимим та
призведе до втрати авторитету
України у світовій спільноті.
Слід зазначити, що проект закону «Про працю» (реєстр. №2708)
не відповідає і меті законопроекту, визначеній Урядом України як
суб’єктом законодавчої ініціативи, у
забезпеченні рівності сторін трудового договору, підвищенні конкурентоспроможності бізнесу та його
виходу на нові ринки, збільшення
припливу інвестицій в Україну та
створенню легальних робочих місць
для українців.
Навпаки, внесений Кабінетом
Міністрів України від імені держави
проект, різко звужуючи коло норм
прямого державного регулювання і
водночас — ліквідуючи наявні у законодавстві механізми узгодження
інтересів та попередження колективних трудових конфліктів, провокує
перманентне протистояння на рівні
«роботодавець — працівник» і «роботодавець — профспілка), масові
звернення до судів, масштабні суспільні збурення у регіонах, в галузях
та на національному рівні, змушує
профспілки переходити до «силових» форм боротьби за трудові
права, розширення застосування
страйків з наперед негативними
наслідками та втратами для підприємств та економіки України в цілому.
Впровадження законопроектом
спрощеної процедури звільнення
працівників лише за бажанням роботодавця при запланованій Урядом великій та малій приватизації
державних підприємств призведе до
масових вивільнень працівників і ще
більш масштабної трудової міграції,
що фактично унеможливить економічне зростання країни.
Аналіз законопроекту свідчить,
що на порушення статей 1, 3, 43
Конституції України ним запроваджуються механізми руйнації України як
соціальної і правової держави через
фактично повне нівелювання ролі
держави в регулюванні трудових відносин, утвердження і забезпечення
прав і свобод людини як головного
обов’язку держави.
Нові форми трудових договорів
«за домовленістю» з роботодавцями, що «мають пріоритет над нормами Закону», та сам Закон звужує
порівняно з чинним законодавством
зміст та обсяг існуючих прав і мінімальних гарантій працівників, порушує статті 22, 64 Конституції України,
зокрема принципи верховенства
права та його складових — соціальної справедливості та правової
визначеності у правотворчій діяльності (стаття 8 Конституції України).
Окремі норми, що вільно трактують взаємовідносини між роботодавцем і працівником, містять ознаки
примусової праці та стимулюють її
застосування, чим порушуються
стаття 43 Конституції України та
Конвенція МОП № 29 «Про примусову чи обов’язкову працю».

Фактичне вилучення професійних спілок з соціального діалогу, як
на національному рівні, так на рівні
трудового колективу, — це порушення державою Україна основного принципу, покладеного в основу діяльності Міжнародної організації праці,
«принципу свободи об’єднання», та
зобов’язання МОП щодо «дійсного
визнання права на колективні переговори, спільних дій адміністрації і
працівників у справі постійного покращення організації виробництва і
співробітництва працівників і роботодавців в підготовці і застосуванні
заходів соціального і економічного
порядку» (Статут МОП). Це порушення особливо рельєфно виділяється
на фоні норм Конвенції МОП № 135,
якою однозначно встановлено —
представниками працівників апріорі
є професійні спілки, і лише у разі їх
відсутності — такими можуть бути
вільно обрані представники.
Більш докладний аналіз законопроекту щодо невідповідності окремих його норм Конституції України та
актам міжнародного права, ратифікованих Україною, додається.
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на
національному рівні визнає необхідність реформування трудового законодавства.
Разом з тим комплексні реформаторські перетворення вимагають
широкої публічної дискусії і фахового
обговорення цілей, завдань і очікуваних результатів для суспільства,
пошуку консенсусу при прийнятті
відповідальних рішень. У сфері економічних і соціально-трудових відносин таким механізмом повинен був
стати конструктивний і рівноправний
соціальний діалог влади з роботодавцями та профспілками, як єдиними правозахисними організаціями у
сфері трудових відносин.
СПО об’єднань профспілок
вимагає дотримання суб’єктами
законодавчої ініціативи Конституції України та міжнародних актів, ратифікованих Україною.
Ми готові на вироблення певних
компромісних рішень і у цивілізаційний спосіб врегулювати спірні позиції щодо реформування трудового
законодавства з представниками
влади і роботодавців, проте на основі
зареєстрованих у Верховній Раді України проектів Трудового кодексу України (реєстр. №2410) та Кодексу України про працю (реєстр. №2410-1),
норми яких в переважній більшості
пройшли експертизу в Міжнародній
організації праці та повною мірою
відповідають стану розвитку трудових відносин в країні з перехідною
економікою.
Додаток: правовий аналіз проекту закону «Про працю» (реєстр.
№2708) на 8 арк.
Федерація профспілок України
Голова ФПУ
Григорій Осовий
Конфедерація вільних
профспілок України
Голова КВПУ
Михайло Волинець
Федерація профспілок
транспортників України
Голова ФПТУ
Вадим Бубняк
Об’єднання всеукраїнських
автономних профспілок
Голова ОВАП
Анатолій Широков
Об’єднання всеукраїнських
профспілок і профоб’єднань
«Єдність»
Голова ОВПП «Єдність»
Анатолій Онищук

Профспілки відповідно до Конституції України є єдиними організаціями, яким делеговано право на захист прав та інтересів трудящих!
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Політика нехтування трудовими правами та правами
профспілок може відкинути Україну до країн ізгоїв
Нещодавно Європейський
Союз зробив безпрецедентний
крок: закликав до створення
групи експертів для проведення
тримісячного розслідування
спору між ЄС і Кореєю щодо
стану трудових прав в останній.
Група була створена 19 грудня
2019 року.
Ґрунтуючись на юриспруденції Міжнародної організації праці (МОП), ЄС вважає, що Корея
порушує главу Угоди про вільну
торгівлю «Сталий розвиток», не ратифікувала основоположні конвенції МОП протягом дев’яти років
після набрання чинності Угодою і
обмежує свободу об’єднання різними способами, в тому числі шляхом втручання у внутрішні справи
профспілок.
«Нездатність минулих торгових угод забезпечити справедливі
виробництво і торгівлю з гідними
робочими місцями сприяла втраті
довіри до політиків і колапсу багатосторонньої торговельної системи», — заявила Генеральний секретар Міжнародної конфедерації
профспілок Шаран Барроу.
Це промовистий сигнал для
української влади, адже Україна
підписала Угоду про асоціацію з
ЄС, щоб закласти основи справедливої моделі торгівлі.
Використання урядом Кореї
правових положень, спрямованих
на обмеження і переслідування профспілок, суперечить його
зобов’язанням, що, зокрема, вже
тривалий час перебували в центрі
уваги МОП.
Як неодноразово зазначалося
МОП, Республіка Корея не змогла
забезпечити право на свободу
об’єднання, захищене Статутом
МОП, Декларацією про основоположні принципи і права у сфері
праці і відповідними конвенціями
МОП. Міжнародна конфедерація
профспілок зазначає, що недавні
пропозиції з трудового законодавства, внесені урядом Кореї,

Робоча група ЄФПГО демонструє солідарність з українськими працівниками

суперечать її зобов’язанням у рамках МОП, що викликає стурбованість через небажання уряду виконувати зазначені конвенції.
Таке враження, що йдеться
не про Південну Корею, а про
Україну, яка вже котрий рік поспіль знаходиться серед країн,
де найбільше порушуються права
профспілок, відповідно до рейтингу Міжнародної конфедерації
профспілок (МКП).
Делегація двох профоб’єднань — Федерації профспілок України та Конфедерації вільних
профспілок 22 січня 2020 року зустрічалася у Міжнародному будинку профспілок у Брюсселі з
широким колом представників
міжнародних профоб’єднань, глобальних профспілок, національних
профцентрів, у тому числі представників профспілок Бельгії, директором Бюро МОП з питань
діяльності трудящих, представниками Будапештського офісу МОП.
Мова йшла про посилення солідарної підтримки профспілок в Україні.
Наступного дня відбулася зустріч із високопосадовцями Європейської служби зовнішніх справ
Директорату по Східній Європі та
Центральній Азії та Директорату зайнятості. Запланована також
зустріч у Європарламенті, які хочуть з перш вуст дізнатися, якою є

справжня ситуація з соціальним
діалогом, станом з трудовими та
профспілковими правами в Україні.
У лютому до України прибуде місія МКП-ЄКП на чолі з
Генеральним секретарем ЄКП
Лукою Вісентіні, який вже повідомив Президента Єврокомісії
про стурбованість європейських
профспілок у зв’язку з порушенням міжнародних стандартів праці та Угоди про асоціацію між ЄС
та Україною, для ознайомлення
з ситуацією на місці та подальшим інформуванням Європейської
комісії та Міжнародної організації
праці.
Довідково:
Європейська служба зовнішніх
справ (Європейська дипломатична
служба) — орган Європейського
Союзу, що був створений після набрання чинності 1 грудня 2009 року
Лісабонським договором. ЄСЗС
приступила до виконання своїх
обов’язків 1 грудня 2010 року, і на
цей момент виконує обов’язки
Міністерства закордонних справ та
дипломатичного корпусу на рівні
Європейського Союзу.
Європейська служба зовнішніх справ керує зовнішньою політикою ЄС та співпрацює з Європейською комісією з питань,
які належать до їх спільної компетенції.

Безпрецедентна світова підтримка дій українських профспілок
До Федерації профспілок
України, її членських організацій, включаючи Атомпрофспілку України, продовжують надходити листи підтримки від
міжнародних організацій, зокрема, Міжнародної конфедерації
профспілок (МКП), Європейської конфедерації профспілок
(ЄКП) і Пан’європейської ради
профспілок (ПЄРР), національних профцентрів з усіх континентів.
Про колосальну підтримку українським профспілкам від міжнародних організацій з трибуни
Всеукраїнського профспілкового
віче заявив Голова ФПУ Григорій
Осовий.
Підтримка не припиняється.
Кількість звернень, що надходять
до ФПУ з усіх куточків світу, вже
обчислюється сотнями.
Одними з перших свою солідарність з українським братами та
сестрами висловили Генеральний
секретар МКП Шаран Барроу, Генеральний секретар (ЄКП і ПЄРР)
Лука Вісентіні, Генеральний секре-

тар Європейської федерації профспілок громадського обслуговування (ЄФПГО) Ян Віллем Гудріаан, Генеральний секретар Загальної
конфедерації праці Франції (ЗКП)
Філіп Мартінес, Голова Конфедерації вільних профспілок Латвії
(LBAS) Егільс Балдзеньш, Голова
Виконкому Асоціації Профспілок
«Білоруський конгрес демократичних профспілок» (АП БКДП)
Олександр Ярощук, Європейський
директор Європейського комітету
профспілок освіти інтернаціоналу
освіти (ЄКПО) Сьюзан Флокен та
інші.
Світові і європейські профлідери з тривогою зазначають, що:
— законодавчі зміни, що пропонуються українською владою, є
неприйнятними для країни, яка
заявляє про свою вірність демократичним цінностям, декларує
європейські прагнення та зобов’язалася дотримуватися принципів ЄС, підписавши Угоду про асоціацію;
— український уряд стає на
сторону олігархів і транснаціо-

нальних корпорацій проти працівників та профспілок, проте українці заслуговують гідної праці, гідних
зарплат, а баланс між інтересами праці і капіталу має дотримуватись;
— Глобальні профспілки будуть
стояти пліч-о-пліч зі своїми сестрами і братами в Україні.
Солідарність з нами вже висловили Британський конгрес
тред-юніонів, Міжнародна Євроазіатська Федерація металістів,
Глобальний союз «ІндастріАлл»,
Міжнародна федерація транспортників, Міжнародна федерація будівельників та деревообробників,
Профспілка громадського обслуговування Великобританії ЮНІСО,
Союз робітничих профспілок Іспанії, Польська Національна самоврядна профспілка «Солідарність»,
Автономна конфедерація працівників Аргентини, Національна конфедерація профспілок Молдови,
ізраїльські, чеські, румунські, турецькі профспілки, працівники Сомалі і Вануату.
Прес-центр ФПУ

Відбулася нарада керівників СПО об’єднань профспілок
27 січня у Будинку профспілок у Києві відбулася нарада
керівників Спільного представницького органу всеукраїнських
профоб’єднань на національному рівні, де розглядались актуальні питання профспілкової
діяльності, зокрема, з виконання рішень Всеукраїнського
профспілкового віче та проведення по всій країні «Хвилі гніву»
проти антинародної політики
Уряду.
На нараді, в якій взяли участь
керівники структурних підрозділів апарату ФПУ, зазначалось, що
проведений фаховий аналіз правових аспектів схвалення КМУ
законопроекту №2708 «Про працю» надає профспілкам підстави
для оскарження цього документа
у суді.

Спільно з Всеукраїнською
професійною спілкою адвокатів
складено судовий позов, в якому
вказано на порушення процедури
підготовки Урядом відповідних
нормативно-правових актів, зокрема щодо недотримання законодавства про регуляторну політику.
Протокольним рішенням нарада делегувала СПО об’єднань
профспілок на своєму найближчому
засіданні ухвалення відповідного
рішення та у встановленому порядку подання позову до Окружного адміністративного суду м. Київ.
На нараді було представлено
інформацію щодо інформування
керівниками СПО Григорієм Осовим та Михайлом Волинцем Міжнародного бюро праці, Єврокомісії, МКП і ЄКП, інших міжнародних

профоб’єднань про ситуацію в
Україні, а також рішення Всеукраїнського профспілкового віче
про мобілізацію профспілкового
потенціалу по всій країні для проведення протестних заходів на
захист трудових прав людини
праці.
Так, 30 січня 2020 року обласними центрами України прокотиться «Хвиля гніву» у форматі
профспілкових зборів, мітингів,
пікетувань і демонстрацій, де спілчани висуватимуть вимогу відхилити антинародні проекти законів
про працю, соціальне забезпечення та діяльність профспілок.
Дії українських профспілок матимуть міжнародну підтримку, про
що під час наради заявив координатор Міжнародної організації
праці в Україні Сергій Савчук.

Для профспілки людський фактор, працівник є і будуть пріоритетом завжди

Що приховує від людей проєкт закону
«Про працю» №2708 від 28 грудня 2019 року
ЗАПРОВАДЖУЄТЬСЯ ІДЕОЛОГІЯ «ПОКІРНИЙ РАБ — НАЙКРАЩИЙ ПРАЦІВНИК»:
Звільнення працівника без
будь-яких підстав (стаття 35 законопроєкту), що надає можливість свавільно ставитися до працівників;
Можна працювати хоча б кожен день понаднормово, у нічний
час, вихідні, святкові та неробочі
дні без обмежень на законодавчому рівні (статті 48 і 71 законопроєкту), однак при цьому оплата праці
працівнику надурочних скорочується на 80%, що фактично посилює експлуатацію;
Дозволяється, без згоди працівника, збір роботодавцем його
персональних даних до прийняття
на роботу (стаття 26 законопроєкту), що є втручанням в особисте
життя;
Встановлюється право роботодавця припиняти короткострокові трудові договори без
будь-яких обмежень (стаття 20
законопроєкту), попередивши
працівника за 3 дні;
Чиниться тиск на працівника
шляхом загрози його звільнення з
ініціативи роботодавця (стаття 28
законопроєкту), що змушує працівника погоджуватись на будь-які
зміни умов праці, які запропонує
роботодавець під час дії трудового
договору;
Скасовується норма про те,
що заробітна плата підлягає індексації у встановленому законодавством порядку (підпункт 45
пункту 12 Глави X «Прикінцеві положення»).
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ НОМЕР
ЗАКОНОПРОЄКТУ
ПРО РАБСТВО ЗАРАЗ!

ВІДСТОЮЙ СВОЄ ПРАВО НА
ПРАЦЮ НЕГАЙНО!
БО КОЛИ 2708 СТАНЕ ЗАКОНОМ, ТО ТИ МОЖЕШ СТАТИ РАБОМ ВЛАСНИКА ПІДПРИЄМСТВА!
Скасовується законодавче регулювання систем оплати праці
і нормування (статті 65-68 законопроєкту), що запроваджує надексплуатацію працівника (можна
встановлювати рівень оплати праці, виходячи з особистого бачення роботодавця, внаслідок чого
підривається здоров’я працівника і відбувається вигорання на
роботі);
Вводиться трудовий договір
з нефіксованим робочим часом
(стаття 22 законопроєкту). Заробітна плата буде нараховуватися
за фактично відпрацьований час
не менше ніж 8 годин на місяць. Це
не дозволить працівнику реалізувати своє конституційне право на
достатній життєвий рівень для
себе і своєї сім’ї;
Обмежується річним терміном
звернення до суду за захистом
своїх порушених прав у трудових
спорах (стаття 88 законопроєкту) щодо стягнення належних
працівникові грошових виплат
та компенсацій (сьогодні — без
будь-яких обмежень);
Запроваджується система регулювання трудових відносин роботодавцем «ЩО хочу, ТЕ й роблю» в ручному режимі.
Держава від цього як гарант
забезпечення прав самоусувається.
НЕ СТАНЬ РАБОМ СВОГО
ПРАВА НА ПРАЦЮ!
ЖИВИ ДОСТОЙНО!
СКАЖИ СВОЄ «НІ!» — 2708

Законопроєкти, які порушують трудові права
1032 Спрощено процедуру
ЗВІЛЬНЕННЯ працівників прокуратури.
Виведено їх з профспілкового
захисту.
1175-3 ЗВУЖУЄТЬСЯ сфера
застосування прожиткового мінімуму.
Викривляється система його
визначення.
1233 ЗМЕНШЕНО рівень
штрафних санкцій за порушення
трудового законодавства.
2260 Спрощено процедуру
ЗВІЛЬНЕННЯ державних службовців.
Зменшено рівень профспілкового захисту.
2275 ОБМЕЖЕНО участь
сторін соціального діалогу в

управлінні системою соціального страхування.
2584 Розширюється перелік
підстав ЗВІЛЬНЕННЯ.
2605 Скасовуються акти законодавства, ухвалені за часів УРСР.
2706 РУЙНУЄТЬСЯ система
вирішення трудових спорів.
Запроваджуються механізми, сприятливі ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ.
2681 ОБМЕЖУЮТЬСЯ права та гарантії діяльності профспілок.
2682 ЛІКВІДУЄТЬСЯ цивілізована процедура регулювання колективно-трудового спору.
2708 Руйнується система
ЗАХИСТУ соціально-трудових
прав.

Профспілки ЗА справедливу
трудову реформу
у сфері зайнятості населення!
Проєктом Закону України «Про
працю» не врегульовані питання
масового вивільнення працівників
та забезпечення їх подальшої зайнятості!
Невдовзі очікуються вивільнення:
120 тис. працівників — АТ
«Укрзалізниця»,
18 тис. працівників — державної служби,
Майже 70 тис. учителів.
Тисячі державних підприємств
будуть ліквідовані як неефективні.
У сфері захисту права на
страйк!
Конституція України гарантує
працівникам право на страйк для
захисту своїх економічних і соціальних інтересів.
Проєктом закону України «Про
страйки і локаути»:
Запроваджується право роботодавця на локаут (тимчасову зупинку роботи підприємства роботодавцем, тобто фактично — механізми тиску роботодавця на
страйкуючих);
Не передбачено право роботодавця на страйк на територіальному, галузевому та національному
рівнях;
«Викинуто» профспілки, як законних представників людини праці, із процесу врегулювання колективних спорів.
У сфері оплати праці!
Мінімальна заробітна плата:

4723 грн — встановлено Держбюджетом-2020.
7276 грн — має бути.
Середньомісячна заробітна
плата в ЄС:
Німеччина — 3880 євро,
Чехія — 1280 євро,
Польща — 1075 євро,
Угорщина — 960 євро,
Литва — 970 євро,
Україна — 354 євро.
ПРОЄКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО ПРАЦЮ»
Скасовує заборону встановлювати мінімальну зарплату нижчою за прожитковий мінімум для
працездатних осіб;
Ліквідує індексацію заробітної
плати;
Віддає на відкуп роботодавцю
право встановлювати індивідуальні норми праці та оплату праці в
трудових договорах (не в колективному договорі), чим позбавляє
працівників механізмів колективного захисту їхніх прав профспілками;
Усуває профспілки від участі в
переговорах щодо визначення
розміру мінімальної заробітної
плати та встановлення мінімального посадового окладу;
Дискримінує працівників. Законопроєктом пропонується мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) на рівні 50% від
мінімальної заробітної плати.
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29 СІЧНЯ — ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ

Трудова молодь ЗАЕС — на ДП «Івченко-Прогрес»
Представник організації молоді ППО
ВП «Запорізька АЕС» Сергій Мошнік взяв
участь у виїзному засіданні обласної ради
трудової молоді при голові облдержадміністрації, яке відбулося на державному
підприємстві «Івченко-Прогрес» у м. Запоріжжя.
Пленарне засідання проходило під головуванням голови обласної ради трудової
молоді Олександра Ворони, за участю
начальника управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації Наталії
Власової. З молоддю зустрівся голова профкому ДП «Івченко-Прогрес» Денис Архипов,
який розповів про роботу підприємства та
соціальні гарантії працівників.
Під час засідання підбили підсумки роботи за 2019 рік, ознайомилися з планом на
2020 рік та обговорили інші важливі питання.
Крім цього, для учасників виїзного засідання була організована екскурсія по території машинобудівного конструкторського
бюро. Молодь відвідала розрахунково-експериментальну бригаду відділу турбін, механічний цех та складальний цех. Саме на
ДП «Івченко-Прогрес» розробили двигуни
на легендарний літак Ан-225 «Мрія» та гвинтокрил «Мі-26».
Цей захід спрямований на розвиток
молодіжної політики регіону, обмін досвідом та зміцнення дружніх відносин між підприємствами області.

Олександр ДЕМИДЕНКО
ПАМ’ЯТІ ПОЛЕГЛИХ ГЕРОЇВ ПІД КРУТАМИ
Ти чуєш, Славутич, той поступ хоробрий,
Що славою вкрив сивину твоїх круч?
Чи бачить у снах веселковий твій обрій
Тих хлопців, що в подвиг пішли із-під Крут?
Тих триста твоїх молодих одчайдухів,
Які не злякались кривавих розплат,
В двобої схрестилась їх молодість духу,
Хоч ворог чисельнішим був у стократ.
І хоч полягла неподолана віра
В тій битві жорстокій за вільний наш край,
Складає пісні їм і Муза, і Ліра,
І маком червоним цвіте їх розмай.
Несе Україна їм шану вінками,
І ти, мій ровеснику, їх не забудь,
Бо мужня та слава не гасне віками
У зоряних роках прийдешніх майбуть.
І хай наші чола сивини вже палять —
Цінуєм в душі ми ваш подвиг і путь…
Це золото й мармур — довічна вам Пам’ять,
Полеглі Герої в полях біля Крут!
АТОМПРОФСПІЛКОВА ГЛАСНІСТЬ

ДОСЯГНЕННЯ СПОРТСМЕНІВ З МІСТА-СУПУТНИКА ХАЕС

«Золотий» початок сезону
На Всеукраїнських змаганнях зі скелелазіння серед
юніорів, молоді та юнаків (болдеринг), які проходили у
Кам’янці-Подільському, спортсмени з міста атомників
Нетішина завоювали відразу два перших місця.
Зокрема, підтвердила му рейтингу Катерина Педьсвій високий статус лідера у ко, яка завоювала перше місзагальному Всеукраїнсько- це серед молоді 2003–2004

років народження. Достойні
результати продемонстрували і сестри Аліна та Юлія
Ігнатеску, які посіли четверте
та шосте місця.
Впевнено розпочав спортивний сезон і Ярослав Конд-

У когорті найкращих
Спортсмени міста-супутника
Хмельницької АЕС заслужено входять до когорти найкращих не лише
в Україні, а й успішно виступають на
світовій арені. Свідчення тому —
високі результати, продемонстровані протягом 2019 року в різних
видах спорту.
Із найвищих досягнень — «золото»
чемпіонатів світу і Європи серед самбістів до 20 років, «срібло» Кубка Європи
і «бронза» Чемпіонату Європи вихованця Комплексної дитячо-юнацької
спортивної школи (КДЮСШ), яка знаходиться у підпорядкуванні первинної профспілкової організації (ППО)
Хмельницької АЕС, Ярослава Давидчука. На Чемпіонаті України з бойового
самбо серед юніорів відзначилися також вихованці КДЮСШ Дмитро Руй та
Микола Сидор, які посіли друге та третє місця у своїх вагових категоріях. На
Кубку України з боротьби самбо серед
чоловіків посіли другу та третю сходинку нетішинські самбісти Олександр

Брус та Тарас Кравчук. Підтягуються до
дорослих і юні спортсмени, які на Чемпіонаті України з боротьби самбо також
серед призерів. Тренує спортсменів
знаний у спортивній еліті заслужений
тренер України Геннадій Горохов.
Футболісти міста-супутника достойно виступають у відомих спортивних клубах. Серед вихованців тренера
Володимира Возьного, який підготував
не одне покоління футболістів, такі
відомі гравці, як Віталій Косовський,
Валерій Федорчук, до них нещодавно
приєднався і Олексій Хахльов. На
торішньому молодіжному Чемпіонаті
світу збірна України стала чемпіоном, у
складі якої грав уродженець Нетішина.
Олексію було присвоєно звання майстра спорту, а його першому тренеру
звання «Заслужений тренер України».
Успішним був спортивний сезон і
для фехтувальників. Зокрема, друге
місце на Чемпіонаті України серед
чоловіків посів нетішинець Дмитро
Пундик. З гарними результатами за-

ратюк, який також підтвердив свою високу позицію в
рейтингу та посів перше
місце у відповідній віковій
категорії.
Юні скелелази, вихованці спортивного клубу
«Вершина», вже відомого
в Україні, випробують себе і на європейському
рівні. Готує спортсменів
Олександр Веремійчук,
працівник енергоремонтного підрозділу Хмельницької АЕС, для якого
тренерська робота — втілення дитячих мрій. Олександр по-батьківськи ставиться до своїх підопічних,
тому дві найвищі нагороди на Всеукраїнських змаганнях — перемога всієї
дружньої команди клубу
«Вершина».

вершили минулорічний сезон Дмитро
Колобаєв та Катерина Савчук, які посіли перше та третє місця на Чемпіонаті
України з фехтування на шаблях серед
юніорів. У командному складі Катерина
Савчук також стала призером Кубка
України та за результатами минулорічного спортивного сезону зарахована
до резервного складу збірної України.
Тренує юну фехтувальницю Віталій
Цисарук.
Окрім спортсменів КДЮСШ, є чим
пишатися і вихованцям спортивного
клубу «Вершина», що демонстрували
протягом сезону стабільно високі
результати. Зокрема, Катерина Педько
і Вікторія Нікітіна, які посідають першу
та другу позицію у загальному Всеукраїнському рейтингу, та Ярослав
Кондратюк, який також у трійці лідерів,
входять до складу збірної України.
Попереду новий спортивний сезон
і вже найближчим часом буде нагода
продемонструвати свою майстерність
на Всеукраїнських змаганнях у фехтувальників та скелелазів. Успіхів та
нових звитяг спортсменам та їхнім
наставникам!

«Січневі зустрічі» «Енергії»
Нещодавно, за традицією, в музеї історії ЗАЕС відбулася
зустріч працівників газети «Енергія» зі своїми позаштатними
кореспондентами. Одними з найактивніших з них вже кілька
років поспіль є члени організації молоді ППО Запорізької АЕС
— Альона Вялова, Сергій Мошнік, Дмитро Орлов… Вони не
тільки ініціюють різноманітні заходи, а й розповідають про
них читачам. Мета — залучити до взаємодії якомога більше
людей задля того, щоб молоді було цікаво жити у місті-супутнику Запорізької атомної електростанції Енергодарі.
КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ АТОМНОЇ ГАЛУЗІ

Робітнича професія —
квиток у гідне майбутнє
Збільшення кадрового потенціалу атомної галузі —
важливе завдання, яке стоїть сьогодні перед АЕС
України. Рівненська АЕС веде відкриту кадрову політику, надаючи учням та студентам цінний практичний
досвід, адже енергетична освіта є невід’ємною від
виробництва.
У новому році на Рівненській АЕС виробничу практику
проходять 78 учнів профтехучилища, що діє на базі підприємства. Практика проводиться відповідно до робочої
навчальної програми з професійно-практичної підготовки
учнів у цехах енергоремонтного підрозділу, цехах теплових
та підземних комунікацій, теплової автоматики та вимірювань, транспортному.
Практичні навички роботи на енергогенеруючому підприємстві під керівництвом досвідчених наставників здобувають учні перших та других курсів ПТУ РАЕС, які навчаються за професіями «Слюсар з ремонту реакторно-турбінного
устаткування» (групи №1, №21), «Електрогазозварник»
(група №24) та «Токар» (група №2). По завершенні виробничої практики практиканти отримають багаж нових знань,
відповідні характеристики від своїх наставників, а у майбутньому кращі випускники отримають можливість реалізувати
себе у виробничих підрозділах підприємства.
Нині на Рівненській АЕС працює 1398 колишніх випускників профтехучилища електростанції. І, як свідчить ця
цифра, старт з робітничої професії — це квиток у гідне
майбутнє.

Відсутність інформації про зроблену профспілковою організацією справу — це відсутність самої справи!
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