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РЕФОРМА ПРОФСПІЛОК В УКРАЇНІ МОЖЕ ПОРУШУВАТИ ПРАВА ЛЮДИНИ.
ТАК ВВАЖАЮТЬ В ООН
Положення проєкту закону про працю №2681 не відповідають міжнародному праву та
стандартам у галузі прав людини. Про це в офіційному зверненні до Уряду України
повідомив спеціальний доповідач ООН з питань права на свободу мирних зібрань та
асоціацій Клеман Ньялетсоссі Вуле.

«Хочу донести до відома українського уряду інформацію про те, що деякі положення
законопроєкту №2681, у випадку їх прийняття, можуть бути несумісними із
зобов'язаннями України відповідно до міжнародного права та стандартів у галузі прав
людини. Зокрема, вони можуть поставити під загрозу реалізацію права на свободу
асоціації на робочих місцях», - заявив Клеман Ньялетсоссі Вуле.
На думку спецдоповідача ООН, законопроєкт № 2681 встановлює обмеження для
профспілок та їхніх членів на реалізацію права на об'єднання, свободу мирних зібрань та
свободу вираження поглядів.
У зверненні до уряду Клеман Ньялетсоссі Вуле звернув увагу на такі проблемні
положення законопроєкту:
- обмеження кількості профспілок на підприємстві до двох;
- створення контрольних комісій у всіх профспілках;
- заборона профспілкам, у складі яких є особи, що відносяться до керівного персоналу,
виступати представником працівників у колективних переговорах;
- встановлення високої мінімальної кількості членів профспілки;
- примусова передача державі всього майна профспілок.
Спеціальний доповідач ООН аргументував, що ці норми можуть обмежувати реалізацію
права українців на свободу асоціацій. У листі Клеман Ньялетсоссі Вуле попросив
українських урядовців надати інформацію про заходи вжиті для забезпечення
відповідності положень законопроєкту міжнародним зобов'язанням України, а також
пояснити, чому під час розробки законопроєкту не проводилися консультації у форматі
тристороннього соціального діалогу між представниками працівників, роботодавців та
уряду. Документ спецдоповідача ООН було підписано 17 липня 2020 року.
Нагадаємо, 22 червня голова Федерації профспілок України Григорій Осовий та голова
Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець звернулися до
спеціального доповідача ООН з питань права на свободу мирних зібрань та асоціацій з
проханням звернути увагу на невідповідність законопроєкту №2681 міжнародним
зобов'язанням України та конституційним нормам.
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