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 "Адміністрація морських портів 

                України"
      Олексію ВОСТРІКОВУ

      копія: Федерація професійних спілок 
                          України

Щодо трудових колективів адміністрацій
закритих морських портів України

                           
                                     Шановний Олексію Миколайовичу!

Професійна  спілка  робітників  морського  транспорту  України  (надалі —
ПРМТУ,  Профспілка)  —  всеукраїнська  галузева  профспілка,  яка  є  членською
організацією Федерації профспілок України та єдиною морською профспілкою в
Україні,  що  входить  до  складу  Міжнародної  федерації  транспортників
(International  Transport  Workers’  Federation,  ITF),  Європейської  федерації
транспортників (European Transport Workers’ Federation, ETF), та об’єднує понад
80  тисяч  спілчан-працівників  морського  транспорту,  звертається  до  Вас  з
наступним.
Ще  на  початку  військової  агресії  російської  федерації  проти  України  нами
направлявся  лист  очільникам  філій  державного  підприємства  "Адміністрація
морських  портів  України"  (надалі  —  ДП  “АМПУ”,  Підприємство)  щодо
збереження  трудового  потенціалу,  робочих  місць  та  здійснення  належних
працівникам виплат в умовах воєнного стану. 

За  поданням  ДП  “АМПУ”,  наказом  Мінінфраструктури  від  28.04.2022
№ 256 були закриті українські морські порти Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ та
Херсон — до відновлення контролю над ними. На підставі ст. 13 Закону України
"Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" призупинено дію
трудових  договорів  з  працівниками філій  Підприємства  в  означених  морських
портах, в т.ч. і з членами нашої Профспілки. 



Нашою  організаційною  ланкою,  Первинною  профспілковою
організацією Херсонського морського торгового порту, надсилався лист до
ДП  “АМПУ”  від  05.05.2022  № 28/09-19  з  проханням  знайти  компромісне
рішення, винайти можливості та шляхи для здійснення грошових виплат усім
працівникам Підприємства,  незалежно від того де вони працюють — чи в
Апараті Управління, чи у філіях. 

Про  критичність  ситуації,  внаслідок  якої  працівники  адміністрацій
закритих  морських  портів  залишені  без  засобів  для  існування,  свідчить
колективне  звернення,  підписане  близько  150  працівниками  Адміністрації
Херсонського морського порту від 16.05.2022 — з закликом не полишати їх в
скруті  в  умовах  окупації,  винайти  шляхи  фінансово  підтримати  їх,  як  це
робиться  на  інших  підприємствах  морського  транспорту.
Окрім  того,  ПРМТУ  надсилала  лист  від  09.05.2022  № 01-035  до
ДП “АМПУ” —  щодо  трудових  колективів  адміністрацій  нещодавно
закритих морських портів України, з проханням повідомити про заходи, що
вживаються  або  плануються  до  вжиття  задля  збереження  трудового
потенціалу  в  ДП “АМПУ”  та  хоча  б  мінімальних  виплат  для  таких
працівників.

Не отримавши на нього відповідь, ПРМТУ повторно надіслала лист від
07.06.2022 № 01-038, в якому навела конкретні приклади можливих заходів
для вжиття з боку ДП “АМПУ” задля підтримки працівників, які звертаються
з  таким  проханням  та  виходять  на  зв’язок,  в  т.ч.:
-де це можливо — запровадження дистанційної форми роботи, з її належною
оплатою (ст. 60-2 КЗпП України);
-запровадження простою з його оплатою у встановленому розмірі та порядку
(ст.ст. 34, 113 КЗпП України);
-де це доцільно та не суперечить інтересам працівників — переведення на
іншу  оплачувану  роботу  (ст.  32  КЗпП  України);
-надання оплачуваних відпусток у відповідності  до чинного законодавства
України  та  положень  відповідних  колективних  договорів  (ст.  74  КЗпП
України);
-грошова допомога працівникам у відповідності  до колективних договорів,
внутрішніх  положень  (ст.  1  Закону  України  “Про  колективні  договори  і
угоди”,  Інструкція зі  статистики заробітної  плати, положення відповідного
колективного договору);
-виплата  працівникам  грошової  допомоги  зі  спецфондів,  передбачених
Статутом ДП “АМПУ”, в т.ч. з фонду споживання (оплати праці), резервних
та інших фондів підприємства, у відповідності до їх цільового призначення; 
-надання  безповоротної  фінансової  допомоги  профспілковій  стороні  задля
підтримання  її  спроможностей  в  наданні  працівникам  необхідної
матеріальної, гуманітарної та іншої допомоги;
-пошук  та  залучення  будь-яких  ресурсів  та  можливостей  задля  їх
спрямування  на  допомогу  трудовим  колективам  адміністрацій  закритих
морських портів України — як в Україні, так і за її межами.



При  обранні  шляхів  вирішення  ситуації  має  застосовуватися
індивідуальний  підхід.  У  відповідь  ми  отримали  лист  від  20.06.2022
№ 1226/10- 01- 12/Вих,  з  якого  вбачається  повна  відсутність  бажання
керівництва ДП “АМПУ” підтримувати свій трудовий колектив. Звертаємо
Вашу увагу, що запропоновані вище заходи вже застосовувалися на практиці
іншими  суб’єктами  публічного  права  державної  власності.  І  посилання  у
відповіді ДП “АМПУ”, що вони нібито знаходяться поза межами трудового
законодавства,  заборонені  для  Підприємства  і  наближені  до  благодійної
діяльності — не відповідають дійсності. 

Також  окремо  наголошуємо,  що  у  листах  профспілкової  сторони
відсутні  будь-які  твердження  про  нібито  безпідставність  призупинення
керівництвом ДП “АМПУ” трудових договорів з працівниками адміністрацій
закритих морських портів. В той же час, нами неодноразово зверталася увага
на передбачені чинним законодавством України можливості та повноваження
роботодавця,  застосувавши  які —  працівники  не  будуть  полишені  ним  у
злиднях, без засобів для існування. Підтримка працівників у нинішніх умовах
є  вкрай  важливою  та  необхідною  для  збереження  трудового  потенціалу!
Додатково інформуємо, що ПРМТУ, в свою чергу, максимально спрямовує
свої  можливості  та  ресурси  на  допомогу  членам  Профспілки,  в  т.ч.
працівникам ДП “АМПУ”. Надається гуманітарна допомога, в т.ч. продукти
харчування,  побутові  речі,  одяг,  фінансова  допомога  тощо.  Детальніше  з
роботою Профспілки в  означеному напрямку Ви можете  ознайомитися  на
офіційному  сайті  ПРМТУ  та  сторінках  у  соціальних  мережах.

З  огляду  на  вищезазначене,  віримо  що  Ви,  шановний  Олексію
Миколайовичу,  не  залишитесь  осторонь  кричущих питань,  які  стосуються
працівників  ДП “АМПУ”,  та  віднайдете  можливості  для  їх  вирішення.
В свою чергу,  запевняємо Вас  у  повній  готовності  ПРМТУ до подальшої
співпраці та плідного соціального діалогу, на благо наших людей та нашої
Держави.

Наблизимо перемогу України разом!

ДОДАТКИ:
- лист ПРМТУ № 01-028 від 31.03.2022
- звернення трудового колективу Адміністрації Херсонського морського 
порту від 16.05.2022
- лист Профорганізації ХМТП № 28/09-19 від 05.05.2022
- лист ПРМТУ № 01-035 від 09.05.2022
- лист ПРМТУ № 01-038 від 07.06.2022
- лист ДП “АМПУ” № 1226/10- 01- 12/Вих від 20.06.2022 

Голова                                                                                       Олег ГРИГОРЮК


