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Голові СПО  
об’єднань профспілок 

                      Осовому Г.В. 

    Про опрацювання законопроєкту 
«Про безпеку та здоров’я працівників на роботі» 

                                            

Шановний Григорію Васильовичу! 
 

Профспілка металургів і гірників України розглянула проєкт закону України                  
«Про безпеку та здоров’я працівників на роботі» та вважає за необхідне висловити 
повторно зауваження та пропозиції, а саме: 

Розроблений проєкт Закону значно звужує коло питань, які визначені у діючому 
Законі  «Про охорону праці» та скасовує чинні, більш жорсткі норми з охорони праці, 
передбачені національним законодавством України. Такі зміни стосуються 
законного права працівників на належні, безпечні і здорові умови праці та 
суперечать вимогам ст.22 та ст.43 Конституції України.  

Зазначаємо, що законопроєкт не передбачає прав працівників на пільги і 
компенсації за важкі та шкідливі умови праці, додаткову оплачувану  відпустку,  
пільгову  пенсію,  оплату праці  у  підвищеному  розмірі,  відсутній розділ 
колдоговірного регулювання питань охорони праці, відсутні зобов’язання 
роботодавця щодо щорічної розробки комплексних заходів з поліпшення умов праці 
та інше, що надаються в порядку, визначеному чинним законодавством. 

Обмежено повноваження профспілок щодо захисту прав працівників на безпечні 
та належні умови праці, здійснення громадського контролю за додержанням 
законодавства про охорону праці, чим порушується ст.21 та ст.26 Закону України 
«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». 

Профспілка металургів і гірників наполягає на тому, що проект закону «Про 
безпеку та здоров’я працівників на роботі» потребує додаткового комплексного та 
фахового доопрацювання, із залученням фахівців та представників профспілок.  

Просимо підтримати позицію Профспілки металургів і гірників  України з 
цього питання та не погоджувати законопроєкт «Про безпеку та здоров’я 
працівників на роботі» в запропонованій редакції. 

Профспілки не можуть допустити зниження  діючих норм та гарантій, 
встановлених Законом «Про охорону праці» та порушення Конституційних 
прав громадян України, які гарантуються кожному і не можуть бути скасовані. 

Якщо вимоги Профспілки металургів і гірників України та  інших профспілок 
будуть проігноровані Урядом, ПМГУ готова до активних дій на захист прав 
членів Профспілки. 

Додаток:  Таблиця пропозицій та зауважень –  152 арк. 
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