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07 >ковтн я 2021 року у Бсесв|тн|й день д|й за г|лну прац}о у м!ст| 1(исв1

в|дбулася Бсеукра|нська попереджувальна акц!я профсп|лок на захист

трудових прав прац|вник|в. 1исяч| сп|лчан висловили сво| вимоги до 9ряду,
Берховно? Ради 9кра|ни, роботодавц|в щодо прийняття антитрудових та

антипрофсп|лкових законог1роскт1в лъ 5з7\, 538в 2681, як1 пору1шу}оть

гарантован| трулов| права прац|вник|в та права профсп|лок'
в пору1шення вимог норм м!жнародного та нац|онального

законодавств, нехтугочи позиц|сго 5 млн. виборш|в-член|в профсп|лок'

зазначен1 законопроекти були схвален| 1(ом|тетом Берховно] Ради 9кра!ни з

питань соц|ально] пол|тики та захисту прав ветеран|в, який очол}ос [ алина

1ретьякова.
Барто зазначит00' 1!Ф протягом певного часу народний депутат 9кра|ни

[алина [ретьякова висловл}ос позиц|}о' яка ганьбить честь та г|дн1сть

л}одини. €таття 28 [(онституш!{ 9кра|ни закр|плтос повагу до лтодсько]

г|дност|, за якого прини}(ення г1дност1 особи с грубим пору1пенням прав

лгодини. |{я норма в|дтворгос в|дпов|дн1 положення 1{онвенц1| проти катувань

та |нштих )корстких, нел1одських або прини}(у}очих г|дн|сть вид|в поводх(ення

1 покарання, прийнято[ в 1984 рош1.
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Ёа думку |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку !кра|ни так! д1| дерх<авно|
посадово| особи 1-.1ретьяково| не сум1сн1 ]з зайняттям не}о посади голови
1(ом|тету Берховно] Ради }кра|ни з питань соц|ально] пол|тики та захисту
прав ветеран|в до в|дання якого в!дносяться: дер)кавна пол|тика у сфер1
соц|ального захисту громадян; дер)кавна пол|тика у сфер1 регулговання
трудових в|дносин та зайнятост| населення; дер>кавн1 соц|альн| стандарти та
дер>кавн| соц|альн| гарант||' забезпечення достатнього х(иттсвог0 р|вня
лъодини; правовий статус | соц!альний захиот ветеран|в в|йни, ветеран|в

{руго? св|тово? в|йни, унасник1в Бизвольних змагань, во]н!в-
|нтернац|онал!ст1в, унасник1в антитерористично| операц|| та операц|{
Фб'еднаних с|4л' |нгших ос!б, на яких по1пирюсться д|я 3акону }кра|ни ''[1ро
статус ветеран|в в|йни' гарант|| |х соц|ального 3ахисту'', жертв нацистських
пересл|дувань та репрес!й комун|отичного тотал|тарного ре)киму, член|в
с!мей зазначених вище ос|б' д|тей в|йни' ос|б похилого в|ку 1 регул}овання
д|яльност| |х громадських об'еднань тош{о.

Б1дпов|дно до статт| 30 (онституш1| !кра|ни, народн| депутати !кра|ни
несуть в|дпов|дальн|сть за образу чи наклеп.

3вахсагочи |1а образлив| публ|нн| заяви та антисоц|альну законодавчу
д|яльн|сть народного депутата 9кра|ни [алини 1ретьяково|, на п|дстав| статт1
83 3акону 9кра|ни ''|[ро Регламент Берх6вно] Ради !кра|ни" ,'настини третьо[
статт| 7 3акону !кра|ни ''[1р' ком1тети Берховно| Ради 9кра|ни'' |[рофоп1лка
прац|вник|в зв'язку 9кра?ни звертасться з пропозиц1сго про в|дкликання
[алини 1ретьяково| з посади [олови (ом1тету Берховно] Ради 9кра|ни з

питань соц|ально[ пол1тики та захисту прав ветеран|в.
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