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РЕЗОЛЮЦІЯ 

Молодіжного форуму Донецької обласної організації                  
 Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості 

України «Молодь Донбасу» 

 

Ми, учасники Молодіжного форуму ДОО ПМГУ «Молодь Донбасу», розуміємо 
необхідність нашої активної роботи для зміцнення нашої профспілки та соціально-

економічного розвитку галузі. 
В той час, коли профспілці крок за кроком вдається вирішувати       проблеми 

молоді, коли досягнуто певного порозуміння з роботодавцями та є перспектива пок-
ращення в питаннях регулювання праці молоді, до Верховної Ради України подано, та 
за рахунок голосів провладної більшості (240 голосів) прийнято у першому читанні, 
законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо дерегуляції тру-
дових відносин» (реєстр. №5388 від 16.04.2021) та знаходиться на розгляді проект за-
кону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання 
трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адмініс-
тративного навантаження на підприємницьку діяльність» (реєстр. №5371 від 
13.04.2021) та проект закону №2681 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)». 

Така політика не сприяє покращенню трудових відносин для найманого праців-
ника. В той час, коли молодь стає перед питаннями створення сім’ї, пошуку житла, 
народження дітей, вона при працевлаштуванні не матиме гарантій та стабільності у 
трудових відносинах. Молоді працівники будуть вимушені поступитися своїми Кон-
ституційними правами та гідністю на користь роботодавця, або ж виїхати за кордон. 

Ми, учасники Молодіжного форуму ДОО ПМГУ «Молодь Донбасу», заяв-
ляємо про рішучість домагатися: 

1. Дотримання фундаментальних трудових прав людини, положення Конституції 
України (статті 22, 36, 43) та Конвенцій МОП, що ратифіковані Україною. 

2. Недопущення усунення профспілок від представництва та захисту трудових 
прав молодих працівників. 

3. Недопущення прийняття договірного режиму регулювання трудових відно-
син. 

4. Недопущення послаблення правового захисту найманих працівників. 
Форум вимагає від Президента, Верховної Ради та Кабінету  Міністрів 

України: 
1. Розробки нової послідовної Державної політики в галузі оплати праці, лікві-

дації бідності серед працюючих, істотного підвищення реальної заробітної плати; 

2. Недопущення введення в дію законопроектів №5371, №5388 №2681; 

3. Зупинити трудову міграцію молоді з України, шляхом забезпечення гідних 
умов та оплати праці. 

 

 

Молодь – це майбутнє нації, і воно не має бути бідним та             
безправним! 


