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Шановний Георгію Федоровичу!
У Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту 

прав ветеранів у межах предмета відання розглянуто Ваш лист від 26 квітня 2022 року 
№ 02-5/135, надісланий Голові Комітету Верховної Ради України з питань освіти, 
науки та інновацій, з низкою пропозицій щодо законопроекту про внесення змін до 
деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин (реєстр. № 7251).

Висловлюємо Вам вдячність за проявлену небайдужість до питань вдосконалення 
законодавства України про працю та повідомляємо, що з наданими Вами пропозиціями 
ознайомлено народних депутатів України – членів Комітету, які відповідно до статті 93 
Конституції України наділені правом законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.

Повідомляємо, що 12 травня 2022 року Верховна Рада України за результатами 
розгляду у першому читанні прийняла за основу проект Закону України про внесення змін 
до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин (реєстр. № 7251) та 
доручила Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів доопрацювати 
зазначений законопроект з урахуванням поправок і пропозицій суб’єктів права 
законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких поправок і пропозицій 
наполовину, та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

Таким чином, на сьогодні законопроект за реєстр. № 7251 готується до розгляду у 
другому читанні парламентом. І, зокрема, з метою забезпечення його належної підготовки 
17 травня 2022 року Комітетом створено робочу групу з доопрацювання до другого читання 
проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації 
трудових відносин (реєстр. № 7251), яка на сьогодні продовжує свою діяльність.

Також хочемо запевнити Вас, що український парламент у цей непростий час 
докладає максимуму зусиль заради забезпечення розвитку економіки нашої 
держави і завжди готовий до діалогу з представниками сторін соціального діалогу.
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