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Генеральному директору
tIАТ <<АрселорМiттал Кривий Рiг>
пану Лонгобардо М.

подАння
про усунеtIня порушень

2 серпня 202t року чероз кiлька годин пiсля вiдмови 8 (восьми) з 11

(одинадцяти) профспiлкових органiзацiй, якi дiють на пiдприсмствi, пiдписати
спiльну декларацiю про порозумiння та спiвпраuю мiж ПАТ "АрселорМiтгал Кривий
рiг" та первинними профспiлковими органiзашiями, якi дiють на пiдприсмствi, в Чат-

ботi пiдприсмства та в Телеграмi адмiнiстрацiя пiдприсмства розповсюдила серед

працiвникiв iнформацiю наступного змiсry :

"PittteHHstлl поеоdпсувальноi'кол,tiсitПДТ кАМКР> dо кiнця 202] року
всmановленuй поряdок орzанiзацii'озdоровлеtlня i вidпочuнку працiвнuкiв в санаmорiях,

пансiонаmах, zоmелях ykpaiHu на перiоd прuпuнення проекmу кпуmiвка dо вidпусmкu>.

Зzidно dанолlу рiulенню працiвнuкu - член11 профспiлкu 3 пumання арzанiЗаЦii'

вidпочuнку зверmаюmься dо профспiлкlj, членаJчlu якоi' Bo+l,l €, i озdоровлююmься на

ул4овах, всmановленuх профспiлкою,

,Щля працiвнuкiв, якi не € членаfutlr профспiлкu, вidновлена сuсmемu коJчtпенсацii'

часmuнlг ix вumраm за самосmiйно орzанiзованuй вidпочuнок. Працiвнuкам daHoi'

Kameeopii' необхidно звернуmuся dо ЦНП <<еduне BiKHo> за аdресОЮ: ВУЛ.

Крuворiжсmалi, I, буdiвля Унiверсumеmу ДрселорМimmал в YKpaiHi, кабiнеm ]0б, ] ]4
(зупuнка zроллаdськоzо mранспорmу < 3 d iльнuця>),

Лi.мimu покрummя вumраm склаdаюmь: ] 5 muс. ZpH. - dля m,uх, хmо вidпочuвав

за рахунок коulmiв пidпрuемсmва у 2020 роцi; 30 muс. Zрн. - dля mъш, хmо у 2020 роцi
за Koltlmu пidпрuеллсmва не вidпочuвав. Вказанi сум1], вudiленi в iHmepecax працiвнuка,

опоdаmковуюmься за рахунок пidпрuел,tсmва. Скорuсmаmuся dаною пiльzою вid ПАт
кдМКР) fulоэtсна вuключно пid час вidпусmкu. Поdробuцi (уwовu, поряdок diй mа iнше)

Вu злложеmе diзнаmuся пid час офорлtлення вidпусmкu в ItНП <Сduне BiKHoll.

Гарноzо Balvt вidпочl,tнку ! "

05.08.2021 в щотижневику "Металург" J\Ъ 29 була опублiкована сТаТТя "30

тисяч гривень на вiдпочинок"о в якiй розмiщена аналогiчна iнформацiя, а ТаКОЖ

зазначено, Що сума компенсацiт на оздоровлення та вiдпочинок, яку не члени

профспiлок можуть отримати вiд пiдприсмства, розрахована наступним чином: лiМiТ,

затверджений погоджув€Lльною комiсiею, плюс вiдсоток фонду оплаТи пРаui
працiвникiво якi не е членами профспiлки.

Вищезазначенi дii посадових осiб ПАТ "АрселорМiттал
порушують констиryчiйнi права працiвникiв, с незаконними i

дискримiнацiйними по вiдношенню до членiв профспiлок та вчиненi в порушеннrI

умов Колективного договору ПАТ "АрселорМiтгал Кривий Рiг", КонвенцiТ МОП про

дискримiНацiю В гаrrузi праui та занять N 111, прийнятоТ 25.06.1958, СвропейськоТ

соцiальноТ xapTiT, прийнятоi 03.05.1996, з наступних пiдстав.
Рiшенням погоджува-ltьноТ KoMiciT ПАТ "АрселорМiтгал Кривий Рiг" Ns 154 ВiД

|З.07.2021 було визначено, що
статтею "Путiвки (зовнiшнi)" С

грошовi кошти в cyMi в cyMi 9 272

gа 2021 piK впродовя( липня-грудня 20

0 fi сЁр 20?1

, Кривий Рiг"
протиправними,

727,3 гривень за

ттал Кривий Рiг"

вхiд. М

орчiйно чисельностi



працiвникiв ПАТ <АрселорМiтгал Itривий Рiг> станом на 0 |.07 .2021, в тому числi на
не членiв профспiлок в cyMi 222299,14 тис. грн. щомiсячно.

Погоджувальна комiсiя не приймала рiшення про розмiри пiльги
(компенсацiТ вiдпочинку) не членам профспiлок в cyMi 15 або 30 тис. грЕ., та про
додаткове фiнансування зазначених витрат в розмiрi вiдсотку фонду оплати
працi працiвникiво якi не € членами профспiлки.

Розпорядження посадових осiб пiдприемства про витрати коштiв з Соцiального

фонлу ПАТ "АрселорМiтгал Кривий Рiг" не членаNd профспiлок в розмiрах, якi
перевип{ують суми, передбаченi на цi цiлi рiшенням погоджувальноТ KoMiciT

ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" Ns 154 вiд t3.07,2021l, с незаконними та
протиправними, в зв'язку з тим, що вiдсутне погоджене з профспiлковою стороною

рiшення на використання цих коштiв. Бiльш того, до теперiшнього часу не
погоджений з профспiлковою стороною та не затверджений у строки та спосiб,
перелбаченi Колективним договором пiдприсмства, Соцiальний фонд на 2021 pik , з
якого фiнансуватимуться витрати на оздоровлення та вiдпочинок не членiв
профспiлок.

Видiлення та витрати коштiв понад узгодженi погоджувальною комiсiсю
виключно для обмеженого кола осiб не членiв профспiлки, грубо порушус
констиryчiйнi права працiвникiв ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" та с

дискримiнацiйним за ознаками HilJIeжHocTi до профспiлок.
Статгя 24 КонституuiТ Украiни передбачае, що не може бути привiлеТв чи

обмежень за ознаками раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших
переконань, cTaTi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мiсця
проживання, за мовними або iншими ознаками. Стаття 5 Закону УкраТни "Про
професiйнi спiлки, ix права та гарантiТ дiяльностi" забороняе дискримiнацiю за
ознаками на"пежностi до профспiлок, а саме: належнiсть або неналежнiсть до
профспiлок не тягне за собою будь-яких обмехсень трудових, соцiально-економiчних,
полiтичних, особистих прав i свобод громадян, гарантованих Констиryчiею УкраТни,
iншими законами УкраТни. Стаття 5 Закону УкраТни "Про громадськi об'еднання"
встановлюс, що HixTo не може бути примушений до вступу у буль-яке громадське
об'сднання. На,чежнiсть чи неналежнiсть до громадського об'сднання не може бути пiдставою
для обмеження прав i свобод особи або для надання Тй органами державноТ влади,
iншими державними органами, органами влади АвтономноТ Ресгryблiки Крим,
органами мiсцевого самоврядування будь-яких пiльг i переваг. СвоТм рiшенням
посадовi особи пiдприемства працiвникам, якi не е членами профспiлки, встановили
бiльш значнi привiлеТ, нiж працiвникам, якi с членами профспiлок. I це с lrрямим
0понуканням праuiвникiв до виходу з членства у профспiлках.

В чинному Колективному договорi ПАТ "АлселорМiттал Кривий Рiг" вiдсутня
норма про систему компенсацiй частини витрат за самостiйно органiзований
вiдпочинок прачiвникам пiдприемства, якi не € членам профспiлки. Запровадження
даноТ програми не вiдповiдае умовам та порушуе пункт 6.1.5. Колективного договору,
який безпосередньо реryлюе питання порядку придбання та реrL,IiзацiТ путiвок на
санаторно-курортне лiкування та вiдпочинок прачiвникам пiдприсмства.

Згiдно зi ст. 44 Закону УкраТни "Про професiйнi спiлки, iх права та гарантiТ
дiяльностi" роботолавui зобов'язанi вiдраховувати кошти первинним
профспiлковим органiзацiям на кульryрно-масову, фiзкульryрну i оздоровчу робоry
в розмiрах, передбачених колективним договором та угодами, il,,Ie не менше, нiж 0,3%

фонду оплати працi. Пунктом 9,8 Колективного договору пiдприсмства передбачено
на цi цiлi 0,45% фонду оплати працi, а п. 8.6 ГалузевоТ угоди гiрничо-металургiйного
комплексу - не менше, нiж 0,5Оlо фо"ду оплати працi.
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Hi закон, Hi зазначена Галузева угода, Hi Колективний договiр пiдприсмства не

передбачають видiлення додаткових коштiв для не членiв профспiлок. ТомУ
витрачання додаткових коштiв з Соцiаlrьного фонду на не членiв профспiлОК С

протиправним, протизаконним та дискримiнацiйним по вiдношенню до членiв

профспiлок. Не члени профспiлок не платять профспiлковi внески, а при цьоМу маютЬ
набагато бiльшi пiльги, нiяt члени профспiлок. KpiM того, "вказанi сул/tu, вudiленi в

iнmересах працiвнuка (не члена профспiлкu), опоdаmковуюmься за рахунОк
пidпрuел,tсmва".

liT посалових осiб пiдприемства, якi прийняли вищезазначене рiшення, мають
Bci ознаки кримiнального правопорушення, передбаченого статтею 364
Кримiна,чьного кодексу УкраТни, а саме: зловживання владою або олужбовим
становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якот неправомiрнот вигоди Для

самоТ себе чи iншоi фiзичноТ або юридичноТ особи використання службовою особою
влади чи слухtбового становища всупереч iHTepecaM служби, якщо воно ЗаВДаЛО

iстотноi шкоди охоронюваним законом правам, свободам та iHTepecaM окреМих
громадян або державним чи громадським iHTepecaM, або iHTepecaM юридичних осiб

умисного кримiнального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 20 Закону Украiни "Про професiйнi
спiлки, ix права та гарантiТ дiяльностi", вимагасмо:

1. Негайно усунути порушення дiючого законодавства Украiнио УМов
КолективнOго договору ПАТ "АрселорМiттал Кривий РiгОО та не здiйснювати
виплати сум компенсацiй на оздоровлення та вiдпочинок не членам профспiлок
поза межами, передбаченими на цi цiлi погоджувальною комiсiсю.

2. Притягнути до вiдповiдальностi винних посадових осiбо якi вчинили
вищезазначенi дiт.

3. Погодити з профспiлковою стороною Соцiальний фонд пiдприсмства на
202I piK.

В iншому виlrадку з метою захисту iHTepeciB працiвникiв пiдприсмства - членiв
наших профспiлок ми булемо дiяти в межах та у порядку, передбачених чинним
законодавством УкраТни
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