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ФПО звернулася до народних депутатів
Персонально звернулися до народних депутатів від Кіровоградщини: Олександра
Дануци, Ігоря Мурдія, Юрія Кузбита, Олеся Довгого і Олега Воронька. Спонукало до
нього прийняття у першому читанні проекту Закону №5371.
Члени профспілок Кіровоградщини, працівники підприємств, установ, організацій з
розумінням поставились до прийняття Верховною Радою Закону України «Про
організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі Закон), яким введено
обмеження прав і свобод людини і громадянина відповідно до статей 43, 44 Конституції
України. Всі сили і увага кіровоградців прикуті до боротьби за свободу і незалежність.
Норми цього закону, які регулюють аспекти трудових відносин інакше, ніж Кодекс
законів про працю України та інше законодавство про працю, мають пріоритетне
застосування на період дії воєнного стану для працівників усіх підприємств, установ,
організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої
належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.
Слід відзначити, що Законом надано практично необмежені права роботодавцю щодо
спрощення регулювання трудових відносин. Але тільки на період воєнного стану, який до
речі продовжено ще на 90 днів.
Тому шоком для простих людей стало прийняття парламентом 12 травня п.р. у першому
читанні законопроекту №5371, в основі якого: спрощення регулювання трудових відносин
у сфері малого та середнього бізнесу. Це ніби натяк на те, що і після закінчення війни
норми воєнного стану залишаться в силі?
Не зупинило народних депутатів те, що положення законопроекту №5371 суперечать
Конституції України, Конвенціям МОП, Директивам ЄС та на практиці призведуть до
погіршення умов трудового договору для працівника порівняно з чинним законодавством
через нав'язування йому невигідних умов в індивідуальному трудовому договорі,
дискримінації працівників і ослаблення правозахисної ролі профспілок, як їх законних
представників.
На жаль, шановний Олегу Євгенійовичу, Ви проголосували «за» вказаний законопроект,
який призведе до дискримінації працівників малого і середнього бізнесу, і аж ніяк не
сприяє збереженню трудових ресурсів області.
Президія ФПО звертається до Вас із проханням переглянути своє рішення і не
голосувати за проект №5371, як такий, що порушує Конституцію України.
Президія ФПО
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