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Опис законопроєкту. 

   Законопроєкт №5266-1 є альтернативний до проєкту Закону № 5266, покликаний посилити захист 

прав працівників у трудовій сфері діяльності за рахунок нормативного удосконалення регулювання 

колективних відносин. Проєкт Закону пропонує надати можливість укладати колективний договір 

фізичним особам, які використовують найману працю та удосконалити порядок інформування 

працівників про умови колективного договору, строк його дії.   Особливістю законопроекту 5266-1 

серед іншого є мета сприяти працевлаштуванню звільнених працівників через зупинення 

(скорочення) діяльності таких працівників.  

Основні положення законопроєкту. 

   В цілому законопроєкт № 5266-1 має подібні за змістом положення, що й в законопроєкт № 5266 

(Чит.детальніше у Висновку Аналітичного Центру ЮрФем до законопроекту 5266). Однак,  слід 

звернути увагу на відмінності законопроєкту № 5266-1 від проєкту Закону № 5266. Так, проєкт 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту прав працівників  

пропонує наступні зміни у порівннянні із законопроєктом № 5266: 

 в частині другій статті 2-1 Кодекс законів про парацю України не вводити обмеження про 

стать особи у визначенні ознак дискримінації у сфері праці. Так, наведена норма 

викладається в наступній редакції: «Не вважаються дискримінацією у сфері праці встановлені 

цим Кодексом та іншими законами позитивні дії, а також обмеження прав працівників, що 

залежать від властивих певному виду робіт вимог (щодо віку, освіти, стану здоров’я) чи 

обумовлені необхідністю посиленого соціального та правового захисту деяких категорій 

осіб». 

  передбачається затвердження типової форми угоди про утворення спільного 

представницького органу профспілок, яка буде затверджена центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин; 

 

 



 

 

 

  в частині другій та третій статті 49-4 Кодексу законів про працю України запропоновано 

надати можливість проведення консультацій з представниками профспілками, у випадку, 

здійсненням заходів щодо ліквідації, реорганізації підприємств, зміни форм власності або 

часткового зупинення виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату 

працівників, погіршення умов праці, а не лише у випадку масових вивільнень працівників. 

 замінити слова «первинна організація профспілки» на «первинна профспілкова організація», 

що буде узгоджуватися із Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності». 

 включити осіб, які втратили роботу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності через 

проведення заходів, передбачених карантином та/або надзвичайною ситуацією, до категорії 

громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Таким чином, за 

працевлаштування цих осіб строком не менше ніж на два роки протягом першого року може 

надаватися компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений. 

   Таким чином, проєкт Закону № 5266-1 містить певні відмінності від законопроєкту № 5266, які 

мають на меті посилити трудові права працівників та захистити останніх від негативних наслідків 

при зміні умов праці в роботодавця. 

Наявність або відсутність положень проекту нормативно-правового акта, які не відповідають 

принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

    Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту прав 

працівників № 5266-1 не містить положень, які не відповідають принципу забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків. В запропонованій авторами законопроекту статті 2-1 Кодексу 

законів про працю України, на відмінну від проєкту закону 5266, містить термін «позитивні дії», а не 

«законні дії», що узгоджується із Законом України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні». 

    Як і законопроєкт № 5266, запропонований альтернативний проєкт Закону також містить 

можливість встановлення роботодавцем начебто законних обмежень при прийнятті на роботу, які 

залежать «від властивих певному виду робіт вимог». Однак, як зазначалось у висновку до 

законопроєкту № 5266, таке визначення має широке тлумачення, а тому може призводити до 

посіювання правової невизначеності при застосуванні такої норми, оскільки може розумітися не як 

нормативні вимоги до роботи, а як уставлені звичаї, які характерні для певної роботи (Чит. 

детальніше у Висновку Аналітичного Центру ЮрФем до законопроекту 5266). 

    Як вбачається з аналізу законопроєкту, автори законопроекту пропонують затвердити типову 

форму угоди про утворення спільного представницького органу, у випадку коли на підприємстві, в 

установі, організації або працівниками фізичної особи, яка відповідно до законодавства 

використовує найману працю, створено кілька первинних профспілкових організацій, вони повинні 

на засадах пропорційного представництва (згідно з кількістю членів кожної) утворити для ведення 

переговорів з укладення колективного договору спільний представницький орган шляхом укладення 

відповідної угоди. Наявність типового зразка угоди буде мінімізувати помилки при утворенні 

спільного представницького органу профспілкових організацій, оскільки надасть змогу працівникам  



 

 

 

володіти інформацією, яку необхідно врахувати та від якої потрібно буде відштовхуватися при 

утворенні такого представницького органу. 

     Позитивним є те, що, на відмінну від законопроєкту № 5266, в цьому проєкті Закону покладено на 

роботодавця обов’язок проводити консультації з виборним органом первинної профспілкової 

організації не лише у випадку, масового звільнення працівників, але й у разі, будь-яких змін, які 

тягнуть за собою скорочення чисельності працівників. Покладання на роботодавця такого обов’язку 

буде сприяти захисту трудових прав працівників, оскільки допоможе мінімізувати негативні ризики 

змін умов праці для працівників, сприяти допомогти знайти альтернативні рішення для вирішення 

ситуації задля збереження трудової діяльності працівників 

   Враховуючи вищевикладене, законопроєкт № 5266-1 спрямований на посилення захисту трудових 

прав працівників. 

Відповідність Конституції України. 

     Стаття 21 Основного Закону проголошує, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. 

Відповідно до статті 43 Конституції України держава створює умови для повного здійснення 

громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової 

діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів 

відповідно до суспільних потреб. При цьому, стаття 43 Конституції України містить також норми, 

які проголошують, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну 

плату, не нижчу від визначеної законом. Громадянам гарантується захист від незаконного 

звільнення. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. 

    Таким чином, законопроєкт № 5266 відповідає приписам Конституції, оскільки покликаний 

сприяти дотриманню соціально-економічних інтересів працівників та рівних можливостей у сфері 

праці. 

Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків. 

    Загальна декларація прав людини проголошує, що всі  люди  народжуються  вільними  і  рівними  у  

своїй  гідності та правах. Міжнародний пакт про економічні та соціальні права закріплює приписи, 

які передбачають зобов’язання кожної держави створювати на національному рівні умови, які б 

гарантували рівні трудові права та гарантії для працівників. 

     Зважаючи на те, що участь фізичних осіб, які використовують найману працю в колективно-

договірному регулюванні трудових відносин, покладання на роботодавця обов’язку проведення 

переговорів з представницьким органом працівників, інформування профспілок про заплановані 

звільнення узгоджується з Директивою Ради 91/533/ЄЕС, Директивою Ради 98/59/ЄС від 20.07.1998 

та Конвенцією про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних 

переговорів N 98, а відтак запропоновані зміни відповідають всім приписам міжнародного 

законодавства. 

 



 

 

Зауваження. 

 У запропонованій авторами законопроекту частині третій статті 49-2 та частині другій і третій 

статті 49-4 Кодексу законів про працю України не змінено поняття «виборний орган первинної 

профспілкової організації» на «первинну організацію профспілки», незважаючи на заміну 

цього поняття в абзаці третьому частини першої статті 1 Кодексу, що свідчить про 

необхідність уніфікувати термінологію. 

Висновок. 

    Законопроєкт № 5266-1 є гендерно-нейтральним, удосконалює законодавство, яке регулює 

колективно-договірні відносини, спрямований на  утвердження принципу рівності у сфері зайнятості 

населення та трудової діяльності. 

 

 

 

 


