ДОВІДКА
про професійну спілку працівників машинобудування та металообробки України
Професійна спілка працівників машинобудування та металообробки України була створена
установчою конференцією профспілки 16 липня 1990 року на базі організаційних ланок (обласних і первинних організацій) профспілки працівників важкого машинобудування колишнього
СРСР, які були розташовані на території України.
Професійна спілка працівників машинобудування та металообробки України (скорочена назва
«Профспілка «Машметал» України») є Всеукраїнською добровільною, неприбутковою
громадською організацією працівників різних підприємств, організацій, установ, осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, учнів та студентів навчальних закладів галузі машинобудування та металообробки та інших споріднених підприємств, об’єднаних спільною метою представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів.
У відповідності до вимог Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ухваленого в 1999 році, зареєстрована Мінюстом України 10 лютого 2000 року зі
статусом Всеукраїнської профспілки. Свідоцтво №1323.
Має свою офіційну символіку та прапор.
Профспілка на добровільній основі об'єднує 115 тисяч членів профспілки, які працюють (навчаються) на підприємствах, в організаціях, установах, навчальних закладах машинобудування
та металообробки, незалежно від форм власності і відомчої належності.
Організаційну структуру профспілки складають 219 первинних та об’єднаних організацій, з них
22 – прямого підпорядкування Центральному Комітету профспілки, 10 обласних і 1 міська
(м.Київ) організації профспілки.
Профспілка входить до Федерації профспілок України, Міжнародної Євроазійської Федерації
металістів (IndustriALL), МОП металістів країн СНД.
Чинним законодавством України, Генеральною та Міжгалузевою угодами Профспілка визнана
представником інтересів трудящих галузей з питань регулювання їх соціально-економічних відносин з роботодавцями (власниками) та відстоювання конституційних прав та гарантій на державному рівні. На місцях ці функції виконують відповідні територіальні профоргани та комітети профспілок.
Головна мета профспілки - представлення, реалізація та захист професійних, трудових, соціальних, економічних, духовних прав та інтересів членів профспілки.
Профспілка, її керівні органи, а також виборні органи організаційних ланок профспілки в своїй
діяльності керуються принципами соціального партнерства з органами державної влади і роботодавцями, а в разі необхідності - застосовують конструктивну опозицію.
Основним засобом здійснення профспілкового захисту трудових, соціально-економічних прав та
інтересів членів профспілки є колективні договори, дією яких охоплені абсолютна більшість
членів профспілки, а також Міжгалузева та Генеральна угоди, які укладаються Центральним
Комітетом профспілки з Мінпромполітики України.

Основними вимогами профспілки є:
- збереження та розвиток машинобудівної галузі України як однієї з пріоритетних галузей, які
забезпечують виробничий потенціал держави та зайнятість кваліфікованих працівників;
- забезпечення достатнього життєвого рівня за рахунок високої заробітної плати;
- створення державою необхідних умов по захисту вітчизняного виробника машинобудівної
продукції;
- підвищення ефективності управління виробництвом із сторони власника;
- гарантоване забезпечення безпечних умов праці, здоров'я, відпочинку, соціального захисту
працівників та членів їх сімей.

