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«Про створення комісії з охорони 
праці дорожнього комітету»

Заслухали інформацію головного технічного інспектора праці 
Овсієнка A.B. про створення комісії з охорони праці Дорожньої 
профспілкової організації ПЗЗ відповідно до «Положення про комісію з 
охорони праці виборного органу профспілкової організації профспілки 
залізничників і транспортних будівельників України», яке визначає правові 
засади діяльності комісії з охорони праці виборного органу профспілкової 
організації профспілки залізничників і транспортних будівельників України 
і містить вимоги щодо організації роботи цієї комісії з урахуванням 
обов'язків, прав і повноважень профспілки у сфері охорони праці, 
визначених законами України "Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності", "Про охорону праці", іншими актами законодавства.

Також для здійснення громадського контролю за додержанням 
роботодавцем вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони 
праці, створенням безпечних та нешкідливих умов праці, належного 
виробничого побуту для працівників, забезпеченням їх засобами 
індивідуального та колективного захисту, захист прав та інтересів членів 
профспілки у цій сфері та проаналізувавши стан справ з охорони праці в 
трудових колективах, що знаходяться на профобслуговуванні дорожнього 
комітету і з метою підвищення ефективності роботи технічної інспекції 
праці на виробничих підрозділах регіональної філії залізниці президія 
Дорпрофсожу



Постановляє:

1. Інформацію головного технічного інспектора праці дорожньої 
профспілкової організації Овсієнка A.B. про створення комісії з охорони 
праці дорожнього комітету взяти до відома.

2. Погодити запропонований склад комісії з охорони праці головним 
технічним інспектором праці Овсієнком A.B. згідно наданих кандидатур 
територіальними комітетами профспілки.

3. Розглянути та затвердити запропонований склад комісії з охорони праці 
на черговому засіданні дорожнього комітету (склад комісії додається).

4. Контроль за виконанням постанови покласти на технічну інспекцію 
праці дорожньої профспілкової організації.
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Додаток №1
до постанови Дорожнього 
комітету профспілки 
№12 від ЗО січня 2018 р.

Склад
постійної комісії з питань охорони праці Дорожнього комітету

Голова комісії:
Овсієнко Андрій Вікторович

члени комісії:
Білий Ігор Євгенович

Савицький Олег Юрійович

Рафальський Володимир 
Олександрович

Бицький Дмитрий Іванович

Шиш Юрій Олександрович

- завідувач відділом охорони праці - 
головний технічний інспектор праці 
Ради профспілки в Дорожній 
профспілковій організації;

- технічний інспектор праці Ради 
профспілки у Дорожній профспілковій 
організації (Жмеринського теркому);

голова первинної профспілкової 
організації лінійних станцій
Козятинської дирекції залізничних 
перевезень;
- начальник сектору з охорони праці 
Коростенської дирекції залізничних 
перевезень;
- заступник голови Київської 

територіальної профспілкової 
організації;

голова первинної профспілкової 
організації вагонного експлуатаційно- 
ремонтного депо Конотоп.


