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Законопроєкт Галини Третьякової порушує Конституцію
Депутати провалили ідею Третьякової відібрати майно у профспілок, бо спочатку треба
провести його аудит.
Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики знайшов корупційні ризики у
законопроєкті № 2681 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
окремих питань діяльності професійних спілок)». Автором та головним лобістом
законопроєкту є народний депутат Галина Третьякова.
Питань до законопроєкту у Комітеті вистачає. Так, законопроєктом пропонується
обмежити кількість первинних профспілкових організацій і мінімальну кількість членів
первинної профорганізації.
Голова Комітету Анастасія Радіна звернула увагу на те, що законопроєкт у цій частині не
повною мірою відповідає ст. 36 Конституції.
Відповідно до цієї норми громадяни мають право на участь у професійних спілках з
метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Усі професійні
спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках
встановлюються виключно цією Конституцією і законами України.
Згідно із законопроєктом до складу первинної профорганізації входить не менше 10
членів профспілки. Голові Комітету не зрозуміло, чому якщо 9 громадян хочуть створити
профспілку, вони не мають право це зробити?
До речі, Конституційний Суд України свого часу зазначив, що громадяни України мають
право на утворення професійної спілки і воно не може бути обмежене ні
законодавством, ні на практиці.
У нардепів є також питання до скорочення тривалості відпустки на час профспілкового
навчання працівникам, обраним до складу виборних органів профспілки. Згідно з діючим
законодавством на час профнавчання працівникам, обраним до складу виборних
профспілкових органів, надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних
днів зі збереженням середньої зарплати за рахунок роботодавця. Члени Комітету з
питань антикорупційної політики зауважують, що запропонована редакція не відповідає
ст. 22 Конституції України.
Проблемна ситуація існує із режимом права власності на майно, яке належало
професійним спілкам УРСР. Зараз це майно належить ФПУ. Законопроект пропонує
встановити, що все майно, яке станом на 24 серпня 1991 року перебувало у володінні та
користуванні профспілок, має бути оголошене власністю держави. Саме це майно
Галина Третьякова уже не перший раз пропонує відібрати у профспілок та віддати на
приватизацію. Утім, члени комітету вважають, що це не таке однозначне питання.
Порушувати конституційне право на майно у комітеті не наважуються.
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