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07 х<овтня 2021 року у Бсесв|тн1й день д|й за г1дну прац}о у м|ст1 1(исв|
в1дбулася Бсеукра|нська поперед)кува.г|ьна акц|я профсп{лок на захист
трудових прав прап|вник!в. 1исяч| сп!лчан висловили сво| вимоги до 9ряду,
Берховно| Ради !кра|ни, роботодавц|в щодо лрийняття антитрудових та
антипрофсп|лкових законопроект!в ]\ъ 5з7|, 5з88 2681, як| пору1шуЁоть
гарантован1 трулов! права прац!вник|в та права профсп|лок.

в пору1шення вимог норм м|экнародного та нац|онального
законодавств' нехту!очи позиц|ето 5 млн. виборп|в-член|в профсп|лок'
зазначен| законопроекти 6ули схвален1 1{ом|тетом 3ерховно| Ради !кра|ни з
питань соц!ально| пол!тики та захисту прав ветеран|в, який очол}ое [ алина
1ретьякова.

Барто зазначит||, 1!Ф протягом певного часу народний депутат 9кра|ни
?алина ?ретьякова висловл}ос позттц|то, яка ганьбить честь та г1дн1сть
лтодини. €таття 2в 1{онституц|| }кра|ни закр1плтое повагу до лтодсько|
г|дност1, 3а яко}о приних(ення г1дност1 особи с щубим пору1шенням шрав
л}одини. 1]я норма в1дтвортос в|дпов|дн| полоэкення 1{онвенц1| проти катувань
та |нтших )1(орстких' нелтодських або прини)ку}очих г|дн|сть вид|в поводження
1 покарання, прийнято|в |984 Роц1.

Ё{а думку [{рофсп1лки прац|вник|в зв'язку !кра|ни так| д|{ дер>кавно|
посадово| особи [.?ретьяково| не сум|сн| |з зайняттям нето лосади голови
(ом1тету Берховно[ Ради }кра|ни з питань соц|ально] пол|тики та захисту
прав ветеран1в до в|дання якого в|дносяться: деря{авна пол1тика у сфер1
соц|ального захисту громадян; державна пол|тика у сфер1 регул1овання
трудових в|дносин та зайнятост| населення; деря<авн| соц|альн| станларти та
лержавн| соц1альн| гарант||, забезпечення достатнього )киттсвого р|вня
л1одини; правовий статус | соц1альний захист ветеран1в в1йни, ветеран|в
{руго| св1тово| в|йни, унасник|в Бизвольних 3магань' во{н|в-



1нтернац|онал|ст1в, унасник1в антитерористично| операц|| та операц||
Фб'еднаних силэ 1нтпих ос|б' на яких по1пир1осться д|я 3акону }кра|ни ''|[ро
статус ветеран|в в|йни, гарант|| ]х соц1ального захисту'', х{ертв нацистських
пересл|дувань та репрес|й комун|стичного тотал|тарного режиму' член1в
с1мей за3начених вище ос|б, д|тей в7йни, ос|б похилого в!ку | регул1овання
д|яльност| |х громадських об'сднань тотт1о.

Б|дпов1лно до статт| 80 (онституц|| )/кра|ни, народн| депутати 9кра{ни
несуть в|дпов1дальн|сть за образу чи наклеп.

Браховугони вищевикладене' |{резид|я цк |{рофсп|лки прац|вник1в
зв'язку !кра[ни

постАЁФБ]|9€:

1. [орунити голов1 |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку 9кра|ни €тародубу
м.м. звернутися до [олови Берховно] Ради !кра|ни, голови фракц11
пол|тично? парт1| ''€луга народу'', Фф1су [{резидента }кра|ни 3 вимого}о
в|дкликати [алину [ретьякову з г{осади голови 1{ом1тету Берховно| Ради
!кра1ни з питань соц|ально] пол|тики та захисту прав ветеран|в.

2. [оловам профсп1лкових орган|зац|й (орган|зац|йних ланок)
|{рофсп|лки праш|вник|в зв'язку 9кра|ни ро3глянути дане питання на
зас1даннях виборних орган1в та направити в1дпов1дн| звернення до [олови
Берховно] Ради }кра|ни, голови фракш|| пол|тично| парт1| ''€луга народу'',
Фф1су |[резидента 9кра|ни з вимого1о в1дкликати [алину 1ретьякову з
посади голови 1{ом|тету 3ерховно\ Радут }кра|ни 3 питань сощ|ально?
пол1тики та захисту прав ветеран1в.

|олова 4щ Р1.Р[.(тародуб

Ёад|слано: членам |{резид|| - 14, до справи _ 1. Бсього - 15.


