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ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності та досягнення 
Професійної спілки «Профспілка Моряків» 

 
Професійна спілка «Профспілка Моряків» є профспілковою організаціею у галузі морського та 
річкового транспорту. 
Члени профспілки постійно приймають участь у громадських обговореннях нормативних актів  
щодо питань забезпечення працівників морського транспорту гідними та безпечними 
умовами праці. 
За роки своєї діяльності Професійна спілка «Профспілка Моряків» допомогла десятка моряків 
досягнути справедливості у питаннях заборгованісті по зарплаті та іншим соціальним і трудовим 
виплатам. Здійснюється робота щодо прискорення приєднання Україною до Міжнародної 
конвенції МОП "Про працю у морському судноплавстві" 2006 р.  
            Професійна спілка «Профспілка Моряків» безперервно контролює виконання умов 
колективних договорів роботодавцями, а у разі порушення умов неодноразово здійснювала 
захист інтересів членів своєї профспілки.Постійно ведеться інформаційно-роз`яснювальна робота 
в трудових колективах первинних профспілкових організацій, які входять до складу професійної 
спілки «Профспілка Моряків». 
Члени профспілки не одноразово брали участь у громадських обговореннях нормативних актів 
пов'язаних із забезпеченням реалізації державної політики з питань працевлаштування на роботу 
за кордоном та соціального захисту зовнішніх трудових мігрантів. Зокрема, приймали участь у 
круглому столі на тему: "Відміна існуючої системи ліцензування - загроза втрати робочих місць 
для 80 000 українських моряків". Були задіяні у проведенні круглого столу «Необхідність 
вдосконалення та приведення у відповідність до положень Конвенції про працю в морському 
судноплавстві 2006 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у 
працевлаштуванні за кордоном» за участю представників Міністерства соціальної політики та 
представника Державного центру зайнятості. У круглому столі, на тему: "Обговорення проекту 
постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном". Брали участь у 
громадському обговоренні Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо реформування державного управління у сфері зайнятості населення та 
соціального страхування на випадок безробіття»; Проекту Порядку подання форми звітності № 1-
ПА "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які 
надають послуги з посередництва у працевлаштуванні", тощо. 
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