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СІЧЕНЬ № 86
ПРОФСПІЛКИ УКРАЇНИ СКАЗАЛИ РІШУЧЕ «НІ» ТРУДОВОМУ РАБСТВУ!
15 січня 2020 року
ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФС ПІЛОК
УКРАЇНИ ПРОВЕЛ А ПЕРШУ
АКЦІЮ ПРОТЕСТУ ПРОТИ
прийняття Проєкту закону «Про працю», схваленого Кабміном наприкінці
минулого року.
Учасники акції вимагали терміново
відкликати законопроєкт про працю
з Верховної Ради України та залучити
професійні спілки, експертне середовище, громадські організації та суспільство до процесу розробки Трудового
кодексу України (Закону про працю).
СТОР. 2

16 січня 2020 року в Києві відбулося відкрите

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ВІЧЕ ПРОФСПІЛОК

Учасники Всеукраїнського віче прийняли Резолюцію, яку після
заходу передали в офіс Президента України, до Верховної Ради та
Кабінету міністрів України.

СТОР. 2 - 3

ITF ЗАКЛИКАЄ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ВІДКЛИКАТИ ПРОЄКТ ЗАКОНУ ПРО ПРАЦЮ

Лідери міжнародних профспілок: «Запропоновані
зміни до трудового законодавства України не відповідають
міжнародним стандартам».

СТОР. 4 - 5

В УКРАЇНІ ПРИЗНАЧЕНО АМБАСАДОРА ДОБРОЇ ВОЛІ IMO
«Основне завдання – створення умов для достойної праці українських моряків, популяризація морської
професії серед громадян нашої країни, а також створення можливостей для судновласників вести бізнес в Україні
без перешкод, створюючи тим самим робочі місця гідного рівня для українських моряків».
Олег Григорюк

СТОР. 5

ДО ПРОФСПІЛКИ ВСТУПАТИ ПОРА! ЗАХИСТИ СВОЇ ПРАВА!
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ПРОФСПІЛКИ УКРАЇНИ СКАЗАЛИ РІШУЧЕ
«НІ» ТРУДОВОМУ РАБСТВУ!

В останні дні грудня 2019 року у Верховній Раді України зареєстровано низку
законопроєктів, які мають на меті ущемити трудові права працівників, надавши необмежені переваги роботодавцю,
а також несуть загрозу самому існуванню
профспілок, їхніх організацій та проф
спілкових об’єднань.
Тож, 15 січня 2020 року Федерація
профспілок України провела перший про-

тест проти прийняття Проєкту Закону «Про
працю», схваленого Кабміном наприкінці
минулого року. Закон має змінити Кодекс
законів про працю — «конституцію» у сфері
праці — і, на думку експертів з трудового
права, суттєво обмежить трудові відносини
на користь роботодавців, в той час, як інший
законопроєкт №2681 фактично позбавить
профспілки можливості відстоювати інтереси найманих працівників.

У багатотисячній акції взяли участь
представники ПРМТУ, керівники і профактив інших всеукраїнських профспілок та
територіальних профоб’єднань. До протесту профспілок приєдналися активістіи
молодіжних та громадських організацій.
Учасники акції вимагали терміново відкликати законопроєкт про працю
з Верховної Ради України та залучити
професійні спілки, експертне середовище, громадські організації та суспільство
до процесу розробки Трудового кодексу
України (Закону про працю).
Представники профспілок і громадських організацій мирною ходою з Майдану Незалежності прийшли на вул. Банкову, де відбувалося засідання комітету
Верховної Ради України та розглядалися
проєкти трудового законодавства. Предс
тавники СПО об’єднань профспілок взяли участь у цьому засіданні і висловили
точку зору профспілок.
За результатами обговорення членами
Комітету прийнято рішення рекомендувати парламенту включити всі проєкти
законодавчих актів до порядку денно-

го третьої сесії Верховної Ради України
дев’ятого скликання.
16 січня 2020 року, в Києві відбулося
відкрите Всеукраїнське віче проф
спілок. Захід об’єднав понад 60 тисяч
первинних профспілкових організацій з
усієї України, яких делегували 7 мільйонів
членів профспілок. Делегацію Профспілки
робітників морського транспорту України
очолив Голова ПРМТУ Михайло Кірєєв.
Представники трудових колективів
всіх сфер економіки зібралися, щоб висловити свій протест проти проведення
владою соціально-економічних реформ.
А саме – йшлося про урядовий проєкт
закону про працю, який порушує положення конвенцій Міжнародної організації
праці і суперечить Європейській соціальній хартії.
Учасники Всеукраїнського віче за підсумками обговорення прийняли Резолюцію, яку після заходу передали в офіс
Президента Володимира Зеленського, до
Верховної Ради України та до Кабінету
міністрів України.
За матеріалами ФПУ

РЕЗОЛЮЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ВІЧЕ
професійних спілок на захист трудових і соціально-економічних прав людини праці
16 січня 2020 року

м. Київ

Учасники Профспілкового віче – представники понад 60 тисяч первинних профспілкових організацій, які делеговані 7 мільйонами членів професійних спілок, прибули до столиці України міста
Києва у переломний для нашої країни час, щоб довести до керівництва держави тривогу й обурення трудових колективів підприємств, установ і організацій різних сфер економіки і форм власності
у зв’язку з економічними і соціальними «реформами» нового Уряду, які проводяться поспіхом і без належного громадського обговорення.
Обираючи нову владу – Президента, Верховну Раду, якою призначено Уряд України, люди праці, як виборці, щиро сподівались на масштабні позитивні зміни: стрімкий розвиток економіки,
створення нових робочих місць з гідною заробітною платою і належними умовами праці, відкриття трудової перспективи для молоді у своїй країні. Ветерани праці очікували покращення
матеріального забезпечення у старості за свій багаторічний трудовий стаж.
Саме тому майже три чверті виборців побачили в особі Президента України Володимира Зеленського і його політичної сили «Слуга народу» рушіїв прогресивних змін і побудови ефективної
моделі економіки, європейського рівня життя і поваги до прав людини, співпраці з громадянським суспільством в руслі соціального діалогу.
Але очікування людей не виправдались.
Економіка ще швидше котиться у прірву. Продовжують зупинятися і банкрутують промислові підприємства, які визначали статус України як індустріальної держави, займали флагманські позиції
у світі і давали роботу десяткам інших галузей, зокрема авіабудування, суднобудування, космічного, автомобільного машинобудування. Активно втілюється політика повної деіндустріалізації, що
несе загрозу економічній незалежності країни.
Рахунок ліквідованих робочих місць йде на мільйони, молодь полишає свої сім’ї та виїжджає за кордон на заробітки, дехто й назавжди.
Замість рішучого подолання кризи, відродження національної промисловості, її державної підтримки і замовлень, забезпечення роботою безробітних українців, наповнення державного і місцевих бюджетів, Кабінет Міністрів за підтримки парламентської більшості у Верховній Раді України зосередились на проведенні антисоціальних реформ, скороченні державних соціальних програм
і гарантій, руйнуванні системи державного соціального страхування і соціального захисту населення.
Щоб не відповідати за протиправне зниження конституційного рівня соціальних гарантій не нижче прожиткового мінімуму – мінімальної зарплати, пенсій, страхових і соціальних допомог, влада
просто ліквідувала прожитковий мінімум, передавши Уряду повноваження визначати його в ручному режимі.
Ціна такої безвідповідальності – подальше збідніння українських сімей.
Непрофесійні дії та неспроможність урядовців забезпечити справедливу податкову реформу і наповнення державного бюджету з економіки компенсуються безпрецедентними зовнішніми запозиченнями. А нещодавно Уряд знайшов ще одну міфічну «золоту жилу», яка має врятувати економіку: проголосив ліберальну трудову реформу.
Утаємничено від профспілок, роботодавців і 17 мільйонів працездатних громадян розроблено і внесено до парламенту «куций» проєкт Закону про працю № 2708, яким скасовується діючий
Кодекс законів про працю, закони про оплату праці та відпустки, втричі скорочується кількість захисних норм, руйнується система законодавчого захисту трудових прав працівників, закривається
захищена трудова перспектива для молоді. Цим законом запроваджується антисоціальна ідеологія: мінімум трудових гарантій від держави, кожен працівник має сам домовлятись із роботодавцем
про свої трудові права, заробітну плату, умови праці.
Водночас професійні спілки, які не дають остаточно пограбувати людину праці, намагаються усунути від захисту прав працюючих. Соціальний діалог, як інститут упередження масштабних
соціальних збурень, просто ігнорується.
Міністр Тимофій Милованов з телеканалів проповідує солодке життя після такої «трудової реформи», відкрито закликає до ліквідації профспілок, протиправного перешкоджання законній
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діяльності єдиної конституційної громадської організації. В цьому його активно підтримує голова профільного парламентського комітету Галина Третьякова.
Професійні спілки спокійно сприйняли атаки, запропонували діалог: за сприяння народних депутатів у листопаді внесено до парламенту проєкти Трудового кодексу України № 2410 та № 2410-1,
в основу яких закладено узгоджені профспілками, роботодавцями і попереднім Урядом базові норми, підтримані експертами МОП. У цих проєктах збалансовано інтереси роботодавців і працівників,
закладено можливості через соціальну взаємодію на підприємстві спільно вирішувати питання розвитку виробництва, продуктивності праці, організації, охорони й оплати праці.
Реакція Уряду і профільного комітету парламенту відома – ламати. У цьому проявилася вершина «європейськості» нової влади: повне ігнорування прав людини праці, норм Конституції України,
понад 60 ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної організації праці, Європейської соціальної хартії, толерантної європейської практики соціального діалогу, а в результаті – доведення
професійних, висококваліфікованих українців до стану зневірених рабів, щоб за мізерну й нерідко невиплачену заробітну плату виконувати всі забаганки менеджменту і звільнити робоче місце
за командою SMS-повідомленням. Ми не для цього обирали Президента і Верховну Раду України, не для цього було призначено Кабінет Міністрів!
Ми не дамо зруйнувати країну!
Учасники Всеукраїнського віче профспілок
І. ЗАЗНАЧАЮТЬ:
1. Так звана «трудова реформа» Кабінету Міністрів України, Міністра економіки Милованова Т.С., голови Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьякової Г.М.
і частини інших народних депутатів України – це брутальне порушення трудових прав людини, руйнування збалансованої законодавчої системи трудових прав і гарантій, ігнорування норм Конституції України, європейського і міжнародного права.
2. Поспішними та невиваженими змінами законодавства про працю, про професійні спілки, соціальне страхування і соціальний діалог Кабінет Міністрів України провокує до загострення ситуації
в суспільстві, протистояння між працівниками і роботодавцями, до стихійної зупинки роботи, змушує профспілки до вжиття різних форм протестних дій, аж до організації страйків, що не сприятиме
ні залученню іноземних інвестицій в українську економіку, ні її сталому розвитку.
ІІ. ВИРІШИЛИ:
1. Звернутися до Президента України Зеленського В.О., Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О., Прем’єр-міністра України Гончарука О.В. з вимогою:
– негайно зупинити процеси законодавчого руйнування представниками їх політичної сили трудового законодавства і трудових прав (законопроєкт № 2708), законодавства про гарантії діяльності
професійних спілок (законопроєкт № 2681), ефективно працюючої системи загальнообов’язкового державного соціального страхування (законопроєкт № 2275);
– відкликати з Верховної Ради України проєкт Закону України «Про працю» (реєстр. № 2708 від 27.12.2019), проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо окремих питань професійних спілок)» (законопроєкт № 2681).
2. Вимагати від Уряду:
2.1. Запросити технічну місію експертів Міжнародної організації праці з метою надання консультативної допомоги в опрацюванні законодавства про працю, про профспілкову діяльність та
законів щодо соціального забезпечення.
2.2. Розпочати у форматі тристороннього соціального діалогу роботу над справедливою трудовою реформою спільно з всеукраїнськими репрезентативними об’єднаннями профспілок і об’єднаннями роботодавців у повній відповідності до Конституції України, міжнародних зобов’язань держави щодо євроінтеграційного курсу за участю експертів Міжнародної організації праці. Після
підготовки законопроєкту винести його на всенародне обговорення і внести на розгляд парламенту тільки після схвалення українським народом.
2.3. Невідкладно делегувати представників Уряду до складу Національної тристоронньої соціально-економічної ради та якнайшвидше відновити її роботу з метою забезпечення розгляду актуальних питань соціально-економічного розвитку країни, збереження трудового потенціалу на основі балансу інтересів держави, бізнесу і працівників.
2.4. Невідкладно приступити до виконання зобов’язань за тристоронньою Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових
відносин в Україні на 2019–2021 роки.
2.5. Відновити соціальний діалог на всіх рівнях колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, де органи виконавчої влади є стороною угод і колективних договорів.
3. Засудити публічні антисоціальні дії і заклики, спрямовані на дискредитування профспілок, Міністра економіки Милованова Т.С., голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної
політики та захисту прав ветеранів Третьякової Г.М. і попередити про передбачену законодавством України кримінальну відповідальність за протидію законній діяльності професійних спілок
(ст. 170 Кримінального кодексу України).
4. Запропонувати Голові Верховної Ради України Разумкову Д.О., керівництву парламентської фракції «Слуга народу» ініціювати негайне відкликання з посади голови Комітету Верховної Ради
України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьякову Г.М. за просування антинародних законопроєктів, руйнування системи соціального захисту, провокування соціальних
збурень в Україні та протистояння між суспільством і державною владою.
5. У разі нереагування:
– мобілізувати весь арсенал протестних заходів щодо захисту трудових прав людини праці (збори, мітинги, пікетування, демонстрації тощо) перед будівлями Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, Офісу Президента України;
– провести попереджувальні протестні акції у дні розгляду антизаконних проєктів стосовно законодавства про працю, соціального забезпечення та профспілкової діяльності з висуненням вимоги
про їх відхилення;
– організувати щоденні протестні акції.
ІІІ. ЗВЕРТАЮТЬСЯ:
до всеукраїнських профспілок, первинних, територіальних профспілкових організацій та об’єднань:
1. На підтримку Резолюції Всеукраїнського віче профспілок невідкладно провести обговорення ситуації щодо посилення наступу на трудові, соціальні і профспілкові права, розгорнути в трудових колективах підприємств, організацій, установ інформаційну кампанію через ЗМІ, інтернет-видання, соціальні мережі з так званої «трудової реформи» Уряду, втручання в законну діяльність
профспілок, згортання соціальних гарантій.
2. Організувати звернення до органів державної влади, депутатів усіх рівнів, депутатів мажоритарних округів, ОТГ, провести відповідні зустрічі.
3. У разі нереагування:
– мобілізувати весь арсенал протестних заходів щодо захисту трудових прав людини праці (збори, мітинги, пікетування, демонстрації тощо) перед будівлями місцевих органів державної влади;
– провести 30 січня 2020 року попереджувальну акцію з висуненням вимоги про відхилення антинародних проєктів законів про працю, соціального забезпечення та профспілкової діяльності.
4. Звернутися до органів місцевого самоврядування щодо підтримки позиції профспілок стосовно поданих законодавчих ініціатив Уряду та провладної більшості в парламенті.
до Всеукраїнських репрезентативних профспілкових об’єднань:
1. У разі нереагування Уряду, вищих керівників держави на вимоги профспілок виступити з єдиною позицією про збір підписів за відставку Кабінету Міністрів у повному складі.
2. Вимагати негайного звільнення Міністра економіки Милованова Т.С. за ініціативи та рішення, що підривають розвиток економіки і системи соціального захисту, перешкоджають законній
діяльності профспілок, провокують загострення протистояння в суспільстві.
3. Утворити Всеукраїнський профспілковий страйковий комітет для координації всіх всеукраїнських профспілок, підготовки до застосування загальнонаціональних протестних дій.
4. Керівникам Спільного представницького органу профспілкових об’єднань, всеукраїнських профспілок довести рішення Всеукраїнського віче профспілок до відома Міжнародного бюро праці,
Європейської комісії, Ради і Комітету асоціації «Україна – ЄС», Міжнародної конфедерації профспілок, Європейської конфедерації профспілок, галузевих профспілкових інтернаціоналів для відповідного реагування й отримання солідарної підтримки.
5. Запропонувати Міжнародному бюро праці терміново винести ситуацію з наступом на профспілкові права в Україні на розгляд Комітету МОП із свободи об’єднання і прийняти рішення на
підтримку українських профспілок.
Віче звертається до всіх небайдужих громадян, молоді, правозахисних організацій України із закликом підтримати професійні спілки, висловити єдину позицію громадянського суспільства проти
намірів влади розв’язати руки соціально безвідповідальному бізнесу, спроби зруйнувати соціальну державу і принципи демократії, обмежити конституційні права громадян на гідну працю і участь
в профспілках для захисту своїх трудових прав.
Якщо не захистимо трудові права сьогодні, завтра на українців чекатиме повне безправ’я у всіх сферах суспільного життя!
Безправна людина – це бідна людина і бідна країна!
Захистимо наші права, разом ми сила!
Від учасників Всеукраїнського віче профспілок:
Григорій Осовий – Голова Федерації професійних спілок України;
Михайло Волинець – Голова Конфедерації вільних профспілок України;
Вадим Бубняк – Голова Федерації профспілок транспортників України;
Анатолій Широков – Голова Об’єднання всеукраїнських автономних профспілок;
(Списки підписів учасників Всеукраїнського віче профспілок додаються).
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січень №86

ITF ЗАКЛИКАЄ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІДКЛИКАТИ ПРОЄКТ
ЗАКОНУ ПРО ПРАЦЮ
ПРМТУ глибоко занепокоєна кричущою
ситуацією, яка склалася у сфері трудового законодавства та виступає категорично ПРОТИ зареєстрованого законопроєкту «Про працю» (реєстраційний номер
2708) та проєкту Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України» (щодо окремих питань
діяльності профспілок, реєстраційний
номер 2681).
10 січня 2020 року Генеральний сек
ретар Міжнародної федерації транспортників (International Transport
Workers ‘Federation, ITF) Стівен Коттон
направив лист на адресу Президента
України Володимира Зеленського із

закликом відкликати проєкт Закону про
працю, який був поданий для розгляду
Верховною Радою України від 27 грудня 2019 роки без будь-яких попередніх
обговорень з профспілками.

Нагадаємо, що положення законопроекту у нинішньому вигляді можуть сер
йозно підірвати основні права трудящих,
оскільки закріплюють короткострокові
індивідуальні трудові договори, допуска-

ють несправедливі звільнення, перевищення тривалості робочого дня понад
8 годин, тоді коли понаднормова робота
стає нормою, а її оплата – в п’ять разів
менше. Крім того, новий закон скасовує
низку соціальних гарантій і знижує статус матерів з маленькими дітьми, що ще
більш спрощує процедуру їх звільнення;
передбачає можливість переведення працівника на інше робоче місце без його на
те згоди, а також забороняє укладання
колективних договорів і витісняє проф
спілки з робочих місць.
Повний текст листа Генерального
секретаря ITF С.Коттона, переведений
українською, наведено нижче.

Президенту України
Володимиру Зеленському

Заклик до уряду України: відкликати проєкт закону про працю.
Шановний Президент Володимир Зеленський!
Міжнародна федерація транспортників (ITF), що представляє понад 670 профспілок транспортників зі 147 країн із загальним членством
18,5 млн. працюючих чоловіків і жінок, звертається до Вас у зв’язку з новим проєктом закону про працю, який був поданий для розгляду
Верховною Радою України від 27 грудня 2019 року без будь-яких попередніх консультацій з профспілками.
Міжнародна федерація транспортників приєднується до наших українських членських організацій, Профспілки робітників морського транспорту
України, Профспілки залізничників і транспортних будівельників України та Вільної профспілки машиністів України, а також до наших дружніх
глобальних і європейських федерацій та конфедерацій профспілок, і рішуче виступає проти нав’язування нового закону про працю, який є порушенням основних міжнародних трудових норм і погіршенням чинного українського національного законодавства про працю. Українська влада
забула про зобов’язання, які Україна взяла на себе як держава-член Міжнародної організації праці (МОП), яка ратифікувала основоположні
конвенції МОП, оскільки цей законопроект про працю суперечить міжнародному трудовому законодавству. Ось деякі з них: Конвенції 1970
року про встановлення мінімальної заробітної плати (№ 131), Конвенції 1948 року про свободу об’єднань і захист права на організацію
(№ 87) і Конвенції 1949 року про право на об’єднання в профспілки і на ведення колективних переговорів (№ 98).
З цим новим законом вся система трудового права і соціального захисту руйнується. Закон про працю вже прозвали «законом про рабство».
Масовий перехід на індивідуальні контракти позбавить працівників їх прав, і кожному працівникові доведеться індивідуально домовлятися
про свою заробітну плату і умови праці.
Ми глибоко стурбовані впливом цього закону про працю на працівників. Його нинішні положення можуть серйозно підірвати основні права
трудящих, дозволяючи:
• несправедливі звільнення;
• короткострокові індивідуальні трудові договори;
• понаднормові роботи, які стануть нормою, оплачувані в розмірі однієї п’ятої від ставки заробітної плати;
• нормальні робочі години, що перевищують вісім годин на день;
• скасування деяких соціальних гарантій;
• зниження захисту матерів з маленькими дітьми, що робить їх звільнення простішим;
• можливість переведення співробітника на інше робоче місце без його згоди;
• заборона колективних переговорів;
• заборона профспілок на місцях.
З цим новим законом профспілки стануть аутсайдерами; вони будуть позбавлені права здійснювати громадський контроль за дотриманням
трудового законодавства, брати участь в розробці державної політики в галузі трудових відносин, заробітної плати та соціального захисту.
Тому, уряд України має без будь-яких затримок відкликати цей законопроєкт про працю і діяти в повній відповідності з зобов’язаннями
перед вашими соціальними партнерами, взятими на національному рівні, а також і на міжнародному рівні за допомогою суворого дотримання
і виконання міжнародних трудових конвенцій, які були ратифіковані Україною.
Цим листом ми просимо про негайне відкликання цього законопроекту для додаткових обговорень. Ми також закликаємо уряд і Парламент
України дотримуватися положень Угоди про асоціацію з Європейським союзом, зокрема, що стосуються міжнародних основних трудових норм
(МОП), а також принципу соціального діалогу ЄС.
Ми очікуємо Вашої якнайшвидшої відповіді і дій.
Щиро Ваш,Стівен Коттон,
Генеральний секретар, Міжнародна федерація транспортників

Нагадаємо, що профспілками розроблений і пропонується для обговорення власний проєкт Трудового
Кодексу, який необхідно підтримати усім разом, щоб він став справді «народним». Але це потрібно зро
бити усвідомлено та солідарно, - лише така позиція профспілок при підтримці широких верств населення
може бути сприйнята парламентарями і урядовцями, як вагомий аргумент дослухатися до думки народу.
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УКРАЇНСЬКА ПРОФСПІЛКОВА ТРАНСПОРТНА ГАЗЕТА

ЛІДЕРИ МІЖНАРОДНИХ ПРОФСПІЛОК: «Запропоновані зміни до трудового

законодавства України не відповідають міжнародним стандартам»

Про це у своєму Зверненні до української влади заявили Генеральний секретар МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК (МКП) Шаран
Барроу та Генеральний секретар Європейської конфедерації профспілок (ЄКП) і ПАН’ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ ПРОФСПІЛОК (ПЄРР) Лука Вісентіні.
У ньому зазначено, що поданий 27 грудЄвропейські профспілки закликають владу
ня 2019 року Кабінетом Міністрів України до України розпочати діалог із профспілками у
ВР України проєкт закону «Про працю» не- процесі прийняття законодавства. ЄВРОсе загрозу позбавлення праПЕЙСЬКИЙ
КОМІТЕТ
цівників правового захисту,
ПРОФСПІЛОК ОСВІТИ ІНТЕРНАЦІОНАЛУ ОСВІТИ
а профспілки – можливості
їх захищати.
Такі зміни в захисті пра- (ЄКПО), яка представляє
Таким же чином були внецівників є неприйнятними 11 мільйонів вчителів та
сені до українського Парладля країни, яка заявляє науковців спільно з ЄВменту й інші законопроєкти,
ФЕДЕпро свою вірність демокра- РОПЕЙСЬКОЮ
а саме проєкти законів «Про
РАЦІЄЮ ПРОФСПІЛОК
тичним цінностям
внесення змін до деяких заГРОМАДСЬКОГО ОБконодавчих актів України
СЛУГОВУВАННЯ (ЄФП(щодо окремих питань діяльГО), яка представляє
ності професійних спілок)»
265 профспілок та
(реєстр. № 2681), «Про
мільйони працівників
громадського обслуговнесення змін до Кодексу
законів про працю України щодо додат- вування Європи – охорони здоров’я та
кових підстав для звільнення» (реєстр. соціального обслуговування, місцевих,
№ 2584) тощо.
регіональних та національних органів
Ці проєкти законодавчих актів пору- влади, муніципальних та комунальних
шують основоположні права в обхід між- служб всіх країн Європи заявляють про
народних стандартів. Зазначені законо- свою підтримку та солідарність з україндавчі зміни розроблялися за закритими ськими членськими організаціями.
дверима без повноцінних та відвертих
ЗАГАЛЬНА КОНФЕДЕРАЦІЯ ПРАЦІ
тристоронніх консультацій з репрезента- ФРАНЦІЇ (ЗКП) солідарна з українськими
тивними профспілками.
братами у боротьбі за соціальну спраПроте, такі зміни в захисті працівників ведливість. Філіп Мартінес, Генеральний
є неприйнятними для країни, яка заявляє секретар ЗКП надіслав листа Голові ФПУ
про свою вірність демократичним ціннос Григорію Осовому, в якому повідомив, що
тям, декларує європейські прагнення та зо- у Франції з пильною увагою та занепобов’язалася дотримуватися принципів ЄС, коєнням стежать за ультраліберальними
підписавши Угоду про асоціацію.
реформами, які проводить Уряд України.
Крім того, ЄВРОПЕЙСЬКА КОНФЕДЕРА«Вони нагадують нам ті, які пережиЦІЯ ПРОФСПІЛОК закликала керівництво ваємо і ми, які рішуче мобілізують насеЄвросоюзу підтримати профспілкові вимоги лення та трудящих Франції, – наголошедо української влади.
но у тексті.

Ми солідарні з вами у боротьбі, яка чий протест проти безпрецедентної атаки,
поєднує нас, на захист соціальних розпочатою українською владою на права
прав, проти антисоціального наступу, трудящих і профспілок країни.
руйнації Трудового кодексу та ліквідаУвесь світ знає про проблеми українції прав профспілок, з якими наразі ських трудящих та підтримує проф
стикаєтесь Ви».
спілки України у їхній боротьбі за соКОНФЕДЕРАЦІЯ ВІЛЬНИХ ПРОФСПІЛОК ціальну справедливість.
ЛАТВІЇ (LBAS) у листі до керівників
Найбільше профспілкове об’єднання
Спільного представницького органу все- у США – Американська Федерація Праукраїнських об’єднань профспілок на ці – Конгрес Виробничих Профспілок
національному рівні висловила глибоку (AFL-CIO) – звернулося до Президента
стурбованість лібералізацію Урядом Украї- України, висловлюючи стурбованість щони трудового законодавства, впроваджен- до запропонованих законодавчих змін,
ням для народу рабської праці та знищен- які можуть підірвати права працівників
ням в Україні профспілок.
в Україні.
НАЦІОНАЛЬНА КОНФЕДЕРАЦІЯ ПРОФ
Глобальний союз «ІндастріАлл», МіжСПІЛОК МОЛДОВИ повністю розділяє народна федерація будівельників та деобурення профспілок України, виклика- ревообробників, Британський конгрес
не відсутністю соціального діалогу між тред-юніонів, Національна самоврядна
соціальними партнерами по цим рефор- профспілка «Солідарність», Автономна
мам та закликає відповідконфедерація працівників
ні органи влади України,
Аргентини, Союз робітничих профспілок Іспанії,
щоб в процесі внесення
Профспілка громадськозмін до трудового закоЄвропейські профспілки
нодавства забезпечувалого обслуговування Везакликають владу України
ся дотримання трудових
ликобританії ЮНІСОН,
розпочати діалог із проф
прав і інтересів громадян
Хорватські профспілки
спілками у процесі прий(працівників), принципів
ЕФПОО, Профспілка
няття законодавства
соціального партнерства в
працівників Сомалі та
сфері праці, а також праПрофспілка працівників
вових норм міжнародноВануату підтримують
го права, частиною яких
протест українських
є Україна.
профспілок проти непраВиконком Асоціації
вомірної реформи трудовоПрофспілок «Білоруський
го законодавства.
конгрес демократичних профспілок»
Ні рабству в Україні!, – декларують по(АП БКДП) у своїй Заяві висловив рішу- братими українських профспілок.

В УКРАЇНІ ПРИЗНАЧЕНО АМБАСАДОРА ДОБРОЇ ВОЛІ IMO
Міжнародна морська організація
(IMO) оголосила про призначення Першого заступника Голови Профспілки
робітників морського транспорту України – Олега Григорюка – амбасадором
доброї волі IMO.
Морський посол доброї волі IMO відповідає за сприяння прискоренню зро-

стання морської індустрії на основі
інновацій, стійкості і співпраці, як найважливішого компоненту світової економіки.
Морські посли заохочують людей, особливо молодих, до морської справи.
IMO – це міжнародна організація, яка
спеціалізується на морському секторі і
прагне поліпшити суспільне сприйняття

«Я дуже радий, що мене обрали для цієї
важливої місії. Я пишаюся тим, що представляю Україну перед іншими міжнародними
амбасадорами Міжнародної морської організації. Сподіваюся, що я зможу показати
Україну як країну, яка відіграє найважливішу
роль у світовому судноплавстві. Наш потенціал по-справжньому великий, і моя місія –
донести це розуміння до якомога більшої
кількості судновласників, менеджерів і усіх
тих, хто бере участь в підготовці і працевлаштуванні українських моряків. Основне
завдання - створення умов для достойної
праці українських моряків, популяризація
морської професії серед громадян нашої
країни, а також створення можливостей для
судновласників вести бізнес в Україні без перешкод, створюючи тим самим робочі місця
гідного рівня для українських моряків».
Олег Григорюк

цього сектору, сприяючи розвитку різних
морських професій, а також надихаючи і
заохочуючи молодь брати участь у ньому.
Це сприятиме створенню нового покоління морських експертів і лідерів та
підкреслить позитивні переваги вибору
морських професій, які підвищать статус
морського сектору нашої країни.
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В ОДЕСІ ПРОЙШОВ ДРУГИЙ ЄВРОПЕЙСЬКО-АЗІАТСЬКИЙ МОРСЬКИЙ САМІТ

Третього червня 2019 року в Одесі
відбулася одна із значущих в морському
житті України подій року - Другий Європейсько-Азіатський морський саміт.
Ініціатором та організатором заходу
виступила Профспілка робітників морського транспорту України, єдина в країні

морська членська організація Міжнародної федерації транспортників (ITF).
У заході взяли участь Генеральний
секретар ITF Стівен Коттон, Голова
ПРМТУ Михайло Кірєєв і його Перший
заступник Олег Григорюк, представники членських організацій ITF з Японії,

Сінгапуру, Німеччини, Норвегії, Філіппін
та Індії, представники судновласників
і їх асоціацій з Норвегії, Нідерландів та
Японії, представники МЗС України, МА
України, Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, провідних
морських ВНЗ України, підприємств-посередників у працевлаштуванні українських моряків, а також члени ПРМТУ українські моряки.
За підсумками Саміту його учасники
прийняли Резолюцію. У ній сторони підтримали активні зусилля ПРМТУ, спрямовані на якнайшвидшу ратифікацію
Україною MLC - 2006, реалізацію проекту
Профспілки щодо запобігання залучення моряків до злочинів на морі, роботу
ПРМТУ з ратифікації Україною Конвенції
2003 року про національні посвідчення особи моряків №185, а також необхідність укладення угоди про взаємне
визнання дипломів моряків України з
низкою країн.

КРИМІНАЛІЗАЦІЯ - ОДНА З ОСНОВНИХ ЗАГРОЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ МОРЯКІВ
Профспілка робітників морського транспорту України спільно з Департаментом
консульської служби Міністерства закордонних справ України у 2019 році продовжила активну реалізацію Проєкту щодо
запобігання залучення моряків до злочинів
на морі, гарантування захисту прав моряків на справедливе поводження.
7 березня 2019 року, після того, як
ПРМТУ виступила ініціатором боротьби з
криміналізацією українських моряків, до
обговорення цього питання підключилися
багато представників влади, громадські
організації, різні активісти. Профспілка вважає, що найголовніше, щоб всі ці зусилля
були спрямовані на благо наших моряків.

ПРМТУ СТАЛА ЧЛЕНОМ IFSMA
Міжнародна федерація асоціацій морських капітанів (IFSMA) - некомерційна неу-

рядова організація, що займається виключ
но інтересами капітанів морських суден.

Членами Федерації є більше 11 000
морських капітанів з 60 країн, що беруть
участь або через свої національні асоціації, або в якості окремих членів.
На сьогоднішній день ПРМТУ об’єднує
близько 950 діючих капітанів. Йдеться про
капітанів, які стабільно працюють на своїй
посаді і мають практичний досвід, а не ті, у
кого тільки є відповідні документи.
У ПРМТУ є великий потенціал для зростання і розвитку, оскільки велика кількість компаній і діючих капітанів бачать
результати її соціальної роботи та відзначають високий рівень послуг, що надаються ПРМТУ. Впевнені, що членство
в такій авторитетній організації дасть
Профспілці додаткові переваги в захисті
інтересів працюючих українських морських капітанів.

МАСШТАБНИЙ ПРОЄКТ IMEC - ПРМТУ – ХДМА ЗАВЕРШЕНО
На самому початку 2016 року був підписаний тристоронній договір IMEC – ПРМТУ –
ХДМА «Про співпрацю і консолідацію зусиль
по створенню тренажерно-симуляторного
комплексу на базі ХДМА і забезпечення
ефективної підготовки морських фахівців».
Бюджет проєкту склав 2,2 млн. доларів
і був розділений на два транші. Перший
транш був спрямований на створення
нових лабораторій, а другий – на оновлення пожежного полігону і модернізацію
водної станції ХДМА.
Заходи по підведенню підсумків реалізації спільного інвестиційного проекту
IMEC - ПРМТУ - ХДМА завершилися урочистим відкриттям модернізованої водної
станції, яке відбулося 25 квітня 2019 року.

ЕТС - 2019:
ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ
ПРОГРЕСУ

5 і 6 червня 2019 року в пасажирському комплексі Одеського морського порту на Морвокзалі пройшов VII
Міжнародний форум «Освіта, підготовка та працевлаштування моряків»
(ЕТС-2019).
Щорічно захід збирає на одному
майданчику кращих фахівців морської
галузі. Понад 100 організацій і компаній з 25 країн світу взяли участь у
Форумі. Це профільні ВНЗ і коледжі,
великі судноплавні компанії, агентства
з працевлаштування моряків, виробники спеціалізованого обладнання для
судноплавної галузі, міжнародні банки. Профспілка робітників морського
транспорту України - одна з ключових
учасників проєкту.
У рамках Форуму ЕТС-2019 пройшла
традиційна виставка. Профспілка робітників морського транспорту України
щорічно представляє свій стенд, який
привертає увагу відвідувачів виставки.

ГОЛОВА ПРОФСПІЛКИ
ЗУСТРІВСЯ З
ДЕРЖСЕКРЕТАРЕМ
МЗС УКРАЇНИ
5 березня 2019 року Голова Проф
спілки робітників морського транспорту України Михайло Кірєєв зустрівся з державним секретарем
Міністерства закордонних справ
України Андрієм Заяцем і заступником директора Департаменту консульського забезпечення МЗС України
Василем Кириличем.
Сторони обговорили подальші спільні плани, спрямовані на забезпечення
всебічного захисту трудових і соціальних прав моряків - громадян України.
Михайло Кірєєв наголосив на необхідності невідкладної ратифікації Україною Конвенції 2006 року
про працю в морському судноплавстві і Конвенції (переглянутої) про
національні посвідчення особи
моряків (№185).
Андрій Заєць, зі свого боку, підтримав позицію Профс пілки робітників
морського транспорту України.
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ПРМТУ ВЗЯЛА УЧАСТЬ В MRT - 2019

Третій Морський круглий стіл
( M RT ) в і д б у в с я 1 6 - 1 9 в е р е с н я в
Коломбо (Шрі-Ланка). Традиційно
Морські круглі столи призначені для
посадових осіб, співробітників та ак-

тивістів профспілок моряків і докерів.
Захід надає платформу для обміну
досвідом, знаннями та ідеями з перших рук, щоб формувати майбутні
морські заходи ITF в інтересах

UNION WEEK NEW GENERATION

працівників на місцях.
Україну на MRT-2019 представляла делегація ПРМТУ на чолі з Першим заступником Голови Профспілки
Олегом Григорюком.

В ОДЕСІ ВДРУГЕ ПРОЙШОВ СЕМІНАР ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
КРУЇЗНОЇ ІНДУСТРІЇ

У період з 25 по 28 червня в Одесі
п рой ш ов в ж е други й с е мінар дл я
працівників круїзної індустрії з країн
Східної Європи. Захід був організований під егідою МФТ її членськими

організаціями з Норвегії, Німеччини,
Італії – найбільшими профспілками
NSU, ver.di, FIT-CISL, колективними
договорами яких покриті лайнери
провідних круїзних компаній.

ПРМТУ, як приймаюча сторона,
вже другий рік поспіль виступає
відповідальною за організаційні
п и т а н н я у п і д г о т о в ц і і п р о в е д е н ні семінару.

ПРЕДСТАВНИКИ ПРОФСПІЛОК ОБГОВОРИЛИ МОЖЛИВІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ
СПІЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ ТА ІНІЦІАТИВ
Одним з основних напрямків міжнародної діяльності Профспілки робітників морського транспорту України
є розвиток і поглиблення співп раці
зі спорідненими профспілками зарубіжних країн на основі двостороннього співробітництва.
З 10 по 15 червня 2019 року з ініціативи Профспілки робітників морського
транспорту України була проведена
зустріч з представниками польських
профспілок, членських організацій
ITF, - Національної морської секції
NSZZ «Солідарність» та Профспілки
моряків Польщі.
Представники профспілок обговорили
можливість реалізації спільних соціальних проєктів та ініціатив, приділили
увагу загальним проблемам працевлаштування моряків на судна інозем-

них судновласників, розглянули шляхи
і перспективи просування моряків на

світовому морському ринку праці, стратегію колективних переговорів.

27 листопада 2019 року Проф
спілка робітників морського транспорту України дала старт серії
семінарів для моряків UNION WEEK NEW GENERATION, які пройшли під
егідою ITF.
Ними було охоплено більше
150 українських моряків. Профспілка
отримала безліч добрих слів подяки
за такі заходи, та побажання продовжувати цю традицію і на прийдешні роки.

UNION QUIZ
ДЛЯ ПРОФСПІЛКОВОЇ
МОЛОДІ

10 жовтня ПРМТУ та Благодій ний фонд морського транспорту
«МОРТРАНС» провели для молодіжного профактиву інтелектуальну
вікторину Union Quiz. У заході взяли
участь молодь з усієї України. Вікторина дозволила хлопцям та дівчатам
познайомитися зі своїми колегами з
інших організацій. Учасники заходу
в цікавій ігровій формі змогли узагальнити свої знання про профспілковий рух в цілому і про діяльність
ПРМТУ зокрема.

ПРМТУ ДАЛА СТАРТ
НОВІЙ ІНІЦІАТИВІ
Основне завдання, яке перед собою
поставила Профспілка, – підвищити
рівень інформованості курсантів Національного університету «Одеська морська
академія» щодо діяльності ПРМТУ.
На тренінгах курсанти в доступній
формі отримують інформацію про те, як
і де зароджувався профспілковий рух,
про роботу ПРМТУ щодо захисту прав
моряків та про діяльність курсантської
Первинної профспілкової організації
курсантів НУ «ОМА».

8

січень №86

НОВОРІЧНА КАЗКА ДЛЯ ДІТЕЙ
Одеса

Маріуполь

Щорічно Профспілка робітників морського транспорту України спільно з Благодійним фондом морського транспорту «МОРТРАНС» дарують діткам членів Профспілки справжню казку.
Віра в чудеса необхідна кожному, а особливо, в Новий рік. З яскравою виставою «Таємниця Алакрез» глядачі вирушили у чарівний світ задзеркалля. Разом з героями Олею
і Яло пройшли через безліч випробувань і пригод, перемагали ворогів і запалювали в
танцях з Дідом Морозом. Приголомшливі костюми, чудова гра акторів, відмінна музика,
повчальна історія, море емоцій і подарунки для дітей - свято подарувало гарний настрій
всім, а головне, змусило посміхатися і не втрачати віру в чудо. А для ПРМТУ найкращий
подарунок до Нового Року - це щасливі очі багатьох тисяч діточок членів ПРМТУ, які
приходили до театру на протязі усього часу проведення новорічної вистави! Вже традиційними стали свята для дітей моряків-членів Профспілки не тільки в Одесі, а й у Києві,
Херсоні та Миколаєві.

Ніхто так не чекає цього свята, як дітлахи, що справедливо розраховують на
яскраві видовища та бажані подарунки. Незважаючи на те, що зима замість снігу
проявляє себе тільки туманами та плюсовою температурою, у спортивному комплексі «Портовик» пройшли новорічні ранки, організовані Первинною профспілковою організацією Маріупольського порту (голова – Ігор Анашкін). Святкову виставу підготували творчі колективи дитячого оздоровчого центру «Юний моряк» і
КДЮСШ «Лідер».
Дітлахи на цілу годину занурились у світ казки, чарівництва, пригод, пісень, хороводів, танців і несподіваних, але таких приємних сюрпризів. А поява Діда Мороза і
Снігуроньки викликала величезну радість не тільки у дітей, але і у їх батьків. І, звичайно ж, ніхто не пішов без мішечка солодких подарунків. Свято вдалося на славу!
Прес-центр Маріупольського МТП

Happy New Year

Ізмаїл
Справжнє новорічне свято влаштував профком Ізмаїльського порту (голова – Олександр Шубін) для дітей працівників Ізмаїльського порту (ДП
«ІЗМ МТП» та ІФ ДП «АМПУ»). Колектив Обласного центру національних
культур (керівник – Георгій Чілік) підготував для дітлахів цікаві конкурси та
ігри, святкову виставу, в якій могли взяти участь всі бажаючі – як діти, так
і дорослі.
Гарний настрій, солодкі подарунки та побажання усього найкращого в новому
році – це формула традиційного новорічного свята від профкому порту!
Прес-центр ДП «Ізмаїльський МТП»

26 грудня, в актововій залі ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство»
відбулися новорічні ранки для дітей працівників пароплавства. Організаторами дитячого свята виступили Первинна профспілкова організація підприємства (голова – Віталій Татарчук) і Клуб моряків.
Вже з самого порога відчувалася атмосфера радості і веселощів. Ведучі
свята Єдиноріг і Дракоша залучили дітей у яскраве чарівне дійство за участю
казкових персонажів, доброї феї, юних зірочок зразкового ансамблю танцю
«Катюша» і, звичайно ж, Діда Мороза та Снігуроньки.Під новорічною ялинкою,
що виблискувала різнокольоровими вогнями і яскравими іграшками, лунали
пісні і дзвінкий сміх дітлахів. Організатори підготували для діточок безліч ігор
і конкурсів. На завершення свята всі діти отримали солодкі подарунки.
Анастасія Шишман

УКРАЇНСЬКА
ПРОФСПІЛКОВА
ТРАНСПОРТНА
ГАЗЕТА

Засновники:
Профспілка робітників морського транспорту України
Чорноморська первинна
профспілкова організація
моряків
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масової інформації видано
Міністерством юстиції
України 20.01.1011 р.
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Справжню казку подарував ПРМТУ маленьким городянам – дітям моряківчленів ПРМТУ. Треба сказати, що ця подія відбувається в Ізмаїлі вже третій
рік.У Палаці культури дітей чекав гарний світлий зал в новорічному оздобленні
та атмосфера радості і чаклунства. На святі вони співали, танцювали, зустрічали Діда Мороза і Снігуроньку і навіть кидалися подушками, а на завершення
отримали гарні і смачні подарунки. А що, може бути прекрасніше дитячих
щасливих очей від зіткнення з дивом, з чарами, подарованими організаторами
свята. Дякуємо ПРМТУ за цей подарунок!

Білгород-Дністровський
Новий Рік – одна з найулюбленіших подій року. Магія новорічних свят в їх очікуванні, в передсвятковій метушні. І ось у черговий раз Первинна профспілкова
організація БД МТП (голова – Ігор Сергеєв) запросила дітей працівників порту та
філії ДП «АМПУ» на ранок у міський центр культури і дозвілля.
27 грудня 2019 року на дітей чекали красуня ялинка, новий сценарій, завзяті
ведучі, які змогли всіх учасників залучити у вир конкурсів, ігор, змагань. Дід Мороз і Снігуронька прийшли в гості, запалили новорічні вогні, роздали подарунки,
за традицією сфотографувалися з усіма охочими. В сімейний архів лягла ще одна
сторінка життя.
А у січні цього року діти працівників порту відвідали Одеський академіч
ний український музично-драматичний театр ім.В.Василька, де ПРМТУ і
БФ «МОРТРАНС» представили до показу дитячий мюзикл «Таємниця Алакрез».
Після вистави всі діти отримали подарунки. Велике спасибі за подаровану радість!

www.mtwtu.org.ua
e-mail:
moryak@mtwtu.org.ua,
office@mtwtu.org.ua
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