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СПОДІВАННЯ НА ПІДТРИМКУ
Президія Федерації профспілок області прийняла звернення Прем'єр-Міністру України.
Спонукав до цього проєкт Закону України «Про безпеку та здоров'я працівників на
роботі".
Справа в тому, що на адресу обласного об'єднання профспілок Кіровоградщини
надходять масові звернення працівників про недопущення подання Кабінету Міністрів
України на розгляд Верховної Ради України запропонованого Міністерством економіки,
торгівлі та сільського господарства проекту Закону України «Про безпеку та здоров'я
працівників на роботі». Як і більшість розроблених цим Міністерством законопроєктів,
вказаний законопроєкт суперечить вимогам статті 22 Конституції України. Уже тільки із
цієї причини він не може подаватися на розгляд Парламенту. Проєктом відбираються
практично всі права працівників на пільги і компенсації за роботу у важких і шкідливих
умовах праці. Узаконюється необов'язковість колдоговірного регулювання питань з
охорони праці, щорічна розробка комплексних заходів з охорони праці, проведення
обов'язкових медичних оглядів працівників.

Одним словом, виключено все, що було закріплено чинним законом України «Про охорону
праці». Залишається лише гарна назва нового законопроєкту. Виникає питання, якою
метою керувалися розробники проєкту, закладаючи до нього такі норми? Якщо такий
закон буде прийнятий, то роботодавцю можна і не перейматися проблемами охорони
праці, не нести додаткові витрати. Щоправда, хто піде працювати в такі, інколи, не
людські умови? А який же зайде інвестор на підприємства, де умови праці не
відповідають елементарним нормам праці?
Не можна не відзначити іще один негативний факт. Уже стало тенденцією
Мінекономрозвитку: в процесі законотворчої роботи позбавлення повноважень
профспілок. У даному випадку - це захист прав працівників на безпечні і належні умови
праці та здійснення громадського контролю. Не визначили в законопроєкті навіть
терміну «профспілки». Тобто, питання охорони праці будуть безконтрольні.
Федерація профспілок області, зважаючи на надзвичайну важливість документу,
пропонує максимально виважено поставитися до його розробки, об'єднати зусилля
сторін соціального діалогу та міжнародних експертів. Головне – не допустити подання
законопроєкту на розгляд Парламенту в редакції Мінекономрозвитку.
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