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Ми створили ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ СТРАЙКОВИЙ КОМІТЕТ заради 
майбутнього України і кожного українця!

Ми бачимо майбутнє України через призму розбудови конструктивного та 
результативного діалогу суспільства і влади для напрацювання ініціатив, які 
будуть прийматись виключно шляхом консенсусу з обов’язковим врахуванням 
аргументів зацікавлених соціальних верств.

ми со л ід а р н о  ПІДТРИМУЄМО
Збереження земельних ресурсів у власності держави Україна з метою реалізації 

конституційного права власності українського народу.
Напрацювання та прийняття трудового законодавства, яке буде відповідати 

інтересам роботодавця, працівника, держави, європейським стандартам.
Розвиток підприємництва в Україні та збереження існуючої спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності.

МИ СОЛІДАРНО ВИСТУПАЄМО ПРОТИ

Знищення України як держави, через прийняття у «турборежимі» законів, які віддають 
народну землю олігархам і транснаціональним землевласникам.

Дискримінації прав людини праці, шляхом внесення змін до трудового законодавства 
без урахування пропозицій профспілок та роботодавців, що в свою чергу є порушенням 
європейських стандартів.

Руйнації системи соціального захисту населення, системи пенсійного забезпечення, 
руйнацію національної освіти, охорони здоров’я.

Знищення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності та насильної 
фіскалізації мікро підприємництва.

СПИРАЮЧИСЬ НА ПОЛОЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, яка гарантує її 
громадянам свободу права на страйк та права на вільний мирний протест, як основних 
засад демократичного суспільства ЗАХИЩАЮЧИ інтереси своїх членів відповідно до 
законодавства України:



МИ, представники профспілкових організацій, об’єднань фізичних осіб -  
підприємців, малого та середнього підприємництва, об’єднань аграріїв, 

фермерів та сільгоспвиробників, створюємо ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ 
СТРАЙКОВИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ та домовляємось:

Консолідувати зусилля Учасників для забезпечення скасування владою прийнятих 
та недопущення ухвалення нових рішень, що не відповідають викладеним вище 
інтересам членів організацій Учасників.

Забезпечити спільний моніторинг та аналіз законодавчих ініціатив влади з питань 
економічної, фіскальної, соціальної, трудової політики, політики права власності 
тощо з метою недопущення подальшого порушення прав Українців в процесі 
«реформ», які реалізуються в державі, підготовку спільних пропозицій з зазначених 
питань.

Спільно проводити роз’яснювальну роботу серед членів організацій Учасників та 
населення України щодо їх прав та свобод, загроз та небезпек, які породжуються 
рішеннями влади, ухваленими без належного діалогу з соціальними партнерами та 
громадянським суспільством.

Всіма дозволеними чинним законодавством засобами відстоювати спільно 
інтереси членів організацій Учасників.

Укласти 1/  грудня 2019 року Меморандум, в якому закріпити відповідні 
домовленості.


