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Як поводитися у конфлікті з профспілкою?
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партнер, канд.юрид.наук



КЗПП – 143 згадки про профспілки;

Закон України «Про професійні спілки, 
їх права та гарантії діяльності»;

Інші нормативні акти

ПРОФСПІЛКА:  ЩО ЦЕ ТАКЕ?



Стаття 43 КЗПП. Розірвання трудового договору з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою
виборного органу первинної профспілкової організації
(профспілкового представника)

Розірвання трудового договору з підстав … (крім випадку ліквідації
підприємства, установи, організації)… може бути проведено лише за
попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника)
первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, крім
випадків, коли розірвання трудового договору із зазначених підстав
здійснюється з прокурором…
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ПРОФСПІЛКА:  ЩО ЦЕ ТАКЕ?

Стаття 45 КЗПП. Розірвання трудового договору з керівником на
вимогу виборного органу первинної профспілкової організації
(профспілкового представника)

На вимогу виборного органу первинної профспілкової організації
(профспілкового представника) власник або уповноважений ним орган

повинен розірвати трудовий договір з керівником підприємства,

установи, організації, якщо він порушує законодавство про
працю, про колективні договори і угоди, Закон України "Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності".



Якщо власник або уповноважений ним орган, або керівник, стосовно якого
пред'явлено вимогу про розірвання трудового договору, не згоден з цією вимогою,
він може оскаржити рішення виборного органу первинної профспілкової
організації (профспілкового представника) до суду у двотижневий строк з дня
отримання рішення. У цьому разі виконання вимоги про розірвання трудового
договору зупиняється до винесення судом рішення.

У разі, коли рішення виборного органу первинної профспілкової організації
(профспілкового представника) не виконано і не оскаржено у зазначений строк,
виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник)
у цей же строк може оскаржити до суду діяльність або бездіяльність посадових
осіб, органів, до компетенції яких належить розірвання трудового договору з
керівником підприємства, установи, організації.

ПРОФСПІЛКА:  ЩО ЦЕ ТАКЕ?



Стаття 44 ЗУ "Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності". Відрахування коштів підприємствами, установами,
організаціями первинним профспілковим організаціям на
культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу

Роботодавці зобов'язані відраховувати кошти первинним
профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і
оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та
угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці з
віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері - за
рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань.

ПРОФСПІЛКА:  ЩО ЦЕ ТАКЕ?



1. Підприємство (стовідсотковим власником якого є міжнародний
холдинг) має намір скоротити ряд співробітників.

2. Частина із зазначених співробітників створила профспілку.
3. Профспілка створена з процесуальними і матеріально-правовими

порушеннями.
4. Профспілка з сумнівними аргументами не дає згоду на звільнення

працівників.
5. Профспілка намагається залучити до себе значну частину трудового

колективу, найняла адвоката, останній розпочав PR-кампанію проти
Підприємства.

КЕЙС:  ФАБУЛА



Менеджмент доручив проаналізувати питання юрдепартаменту Підприємства, і
одержані в результаті аналізу пропозиції виніс на засідання НР:
1. В судовому порядку скасувати держреєстрацію профспілки (працівників

звільнити паралельно).
2. В судовому порядку оскаржити відмову профспілки в наданні згоди на

звільнення як немотивовану.
3. Ініціювати створення «правильної» профспілки, в яку залучити більшість

робітників.
4. Розпочати альтернативну PR-кампанію проти профспілки та її адвоката.
5. Здійснити ліквідацію Підприємства (згода профспілки потрібна «крім випадку

ліквідації підприємства, установи, організації»), паралельно заснувавши нове
Підприємство з працівниками, що не підлягають звільненню.

КЕЙС:  ОБГОВОРЕННЯ НА РА ДІ  



1. Питання про оскарження в суді створення профспілки , питання про
оскарження в суді відмови в наданні згоди на звільнення – не є питаннями, що
відносяться до компетенції НР.

2. Питання про ліквідацію підприємства «не є актуальним».
3. НР не може приймати будь-яких рішень щодо створення будь-яких

профспілкових чи інших органів трудового колективу.
4. НР вважає, що виконавчий орган має право самостійно приймати рішення про

оскарження дій будь-якої особи, яка порушила чинне законодавство. Однак
рекомендовано отримати юридичний аналіз перспектив і наслідків таких
процесів від авторитетної юридичної фірми.

5. НР доручає Комітету розробити концепцію (політику) взаємодії з будь-якими
органами трудового колективу Підприємства і винести її на обговорення НР.

КЕЙС:  ПРИЙНЯТІ  Р ІШЕННЯ 



1. Питання про оскарження в суді створення профспілки –
не коштує навіть часу…;

2. PR- кампанія – витрачений час і гроші;
3. Оскарження в суді відмови профспілки у звільненні – як

інструмент …
4. «Медіація»;
5. Створення профспілки – стратегічні підходи.

КЕЙС:  ЮРИДИЧНІ  І  ПРАКТИЧНІ  МОМЕНТИ 



НАШІ
КОНТАКТИ
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