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Учасники Обласного профспілкового віче, представляючи інтереси членів
галузевих профорганізацій, які входять до Федерації профспілок Рівненської
області, і об’єднують понад сто тисяч профспілчан, а також представників
рівненської міської та обласної ветеранських організацій, Спілки жінок
Рівненщини заявляють про свою підтримку Резолюції Всеукраїнського віче
профспілок, що пройшло 16 січня в м. Києві. Ми приєднуємось до солідарних
дій профспілок України проти прийняття до розгляду парламентом без широкого
обговорення в суспільстві урядового проекту Закону України «Про працю»
(реєстр 2708) та проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» (щодо окремих питань професійних спілок)»
(реєстр №2681). Вважаємо, що ці урядові напрацювання без проведення будьяких консультацій з соціальними партнерами, як цього вимагає національне та
міжнародне законодавство, руйнують систему законодавчого захисту трудових
прав працівників, в тому числі молоді. Відкидають соціальний діалог, як інститут
упередження масштабних соціальних збурень, нівелюють роль профспілок,
усуваючи їх від дієвого захисту прав працюючих. Зміни, які вносяться в
існуючий Кодекс законів про працю, не врівноважують трудові відносини, а
йдуть на користь роботодавців.
Цими проектами у більшості випадків порушуються соціальні норми
Конституції України та норми міжнародного права. Проекти законів значно
порушують норми ратифікованих Україною фундаментальних конвенцій
Міжнародної організації праці. Генеральний секретар Міжнародної конфедерації
профспілок Шаран Барроу зазначила: «Уряд України стоїть на боці олігархів і
багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та
профспілок. Ми засуджуємо український уряд за нерозсудливі порушення своїх
міжнародних зобов’язань, через які країна ризикує втратити важливу підтримку
в Європі та світовій спільноті».
47 міжнародних організацій профспілок, які представляють багато
мільйонів працівників як у Європі, так і світу, підтримали Федерацію профспілок
України і звернулись до уряду України з пропозиціями відкликати ці
законопроекти, звернутися за технічною допомогою до Міжнародної організації
праці, розглянути їх у форматі тристороннього соціального діалогу для
вироблення справедливої трудової реформи.

Виходячи з офіційних висновків, щодо цих законопроектів, Міністерства
юстиції України, уповноваженого України по справах Європейського суду з прав
людини та Секретаріату Кабінету Міністрів України, які засвідчили, що в цих
законопроектах допущено звуження трудових прав працівників та порушення
прав профспілок, а також невідповідність Конституції України та міжнародним
нормам, учасники обласного профспілкового Віче твердо переконанні, що уряд
повинен відкликати законопроекти реєстри №2708, №2681, а Верховна Рада
відкласти будь-які офіційні їх читання.
За просування антинародних законопроектів, руйнування системи
соціального захисту, провокування протистояння між суспільством і державною
владою вимагаємо відставки Міністра економіки Милованова Т.С. та
відкликання з посади голови комітету Верховної Ради з питань соціальної
політики та захисту прав ветеранів Третьякової Г.М.
Віче звертається до Президента, Уряду, Верховної Ради знайти дієві шляхи
посилення соціального діалогу, колективно-договірного регулювання, надання
законних гарантій профспілкам та роботодавцям домовлятися на рівні розвитку
бізнесу і економіки. Саме така перспектива забезпечить гідну заробітну плату та
соціальний захист кожному українцю.
Ми завжди готові обговорити та здійснити будь які плани та практичні
справи щодо підвищення добробуту людини праці та нашої України!
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