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Про відзначення 100-річчя 
з дня утворення технічної 
інспекції праці профспілок

18 травня 2018 року виповнюється 100 років з дня утворення технічної 
інспекції праці профспілок, яку було засновано Декретом Ради народних 
комісарів. На всіх етапах свого становлення і розвитку технічна інспекція праці 
профспілок забезпечувала виконання головної своєї функції -  захист прав 
працюючих на безпечні і здорові умови праці, а також соціальний захист осіб, 
які постраждали на виробництві, а це - сотні збережених життів, здоров’я 
працюючих та захист десятків сімей загиблих.

З часу заснування технічної інспекції, інспектори праці обирались радами 
профспілок. Інспекція праці розділялась на загальну, технічну і санітарну. 
Інспектори отримали значні повноваження з контролю та доступу в будь-який 
час до усіх робочих місць та приміщень, а також до місць відпочинку і житла 
трудящих та членів їхніх сімей. За невиконання або порушення норм безпеки, 
неприйняття необхідних заходів щодо охорони життя і здоров’я працівників 
інспектори мали право притягати винних до відповідальності, зокрема 
накладати на них грошове стягнення, що сприяло вчасному реагуванню на 
небезпеки, попередженню аварій та нещасних випадків.

За свою 100 - річну діяльність інспекція зазнала чимало змін та перетворень. 
Змінювалася її назва, підпорядкованість, повноваження.

Спочатку інспекція праці була підпорядкована Народному комісаріату праці 
та його місцевим органам. Однак, згодом майже всю роботу з охорони праці 
було передано профспілкам -  технічним інспекторам.

З вересня 1933 року інспекції праці офіційно були передані до Всесоюзної 
центральної ради професійних спілок, на яку і було покладено загальне 
керівництво інспекціями праці, а на місцях -  на місцеві ради професійних 
спілок. Було також визначено, що інспекція праці повинна будуватися за 
галузевим принципом при усіх центральних комітетах профспілок та їх 
місцевих органах, а правила і норми з техніки безпеки та виробничої санітарії 
встановлювались центральними комітетами профспілок за узгодженням із 
відповідними відомствами.

З січня 1959 року в штат дорожніх профспілкових комітетів залізниць МШС 
СРСР, у тому числі і залізниць України, було введено посади головних 
технічних інспекторів праці.

Пройшовши непростий шлях становлення і розвитку, технічна інспекція 
праці ЦК профспілки залізничного транспорту і транспортного будівництва, а з 
квітня 2002 року - технічна інспекція праці Дорожньої профспілкової



організації ПЗз на всіх етапах своєї історії стояла на сторожі збереження 
найдорожчого -  життя та здоров’я людини праці, соціального захисту осіб, які 
постраждали від нещасних випадків, а також членів сімей загиблих на 
виробництві.

Протягом семи десятиліть технічна інспекція праці профспілок успішно 
поєднувала зазначену захисну функцію з виконанням повноважень державного 
нагляду за охороною праці.

Нині вона здійснює громадський контроль за додержанням вимог з 
охорони праці, створення працівникам належних виробничих, санітарно- 
побутових умов та умов відпочинку, забезпеченням працівників спецодягом, 
спецвзуттям, наданням пільг та компенсацій працівникам за роботу зі 
шкідливими і важкими умовами праці, захистом постраждалих від нещасних 
випадків на виробництві.

Значний внесок в діяльність технічної інспекції праці зробили, ветерани 
технічної інспекції Дорпрофсожу: Мельничук В.Г., Голованюк М.О.

На сьогодні технічна інспекція праці Дорпрофсожу, керуючись Законом 
України «Про охорону праці», «Положенням про технічну інспекцію праці 
Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України», 
посадовими інструкціями бере активну участь у здійсненні громадського 
контролю за дотриманням законодавства про охорону праці, створенні 
безпечних і нешкідливих умов праці, наданням матеріальної допомоги 
потерпілим від нещасних випадків на підприємствах залізничного транспорту 
України.

З метою відзначення 100 - річчя від дня утворення технічної інспекції праці 
профспілок, президія Дорпрофсожу

Постановляє:
1. Висвітлити інформацію на сайті Дорпрофсожу та у газеті «Рабітниче 

слово» з нагоди 100-річчя утворення технічної інспекції праці професійних 
спілок та привітати технічних (головних технічних) інспекторів праці Ради 
профспілки залізничників і транспортних будівельників України і, ветеранів 
технічної інспекції праці та представників профспілки з охорони праці на 
Південно-Західній залізниці.

2. Керівництву Дорпрофсожу та головам територіальних профспілкових 
організацій:

2.1. направити для участі в урочистих зборах з нагоди 100-річчя з дня 
утворення технічної інспекції праці профспілок, технічних (головних 
технічних) інспекторів праці, ветеранів технічної інспекції праці в Раду 
профспілки 18 травня 2018р;
2.2. підбити підсумки роботи технічної інспекції праці Дорпрофсожу на 

залізниці і представників профспілки з охорони праці первинних, об’єднаних і 
територіальних профспілкових організацій та довести до відома членів 
профспілки;
2.3. провести семінари, наради, засідання за круглим столом, конференцій з 

актуальних проблем охорони праці, впливу профспілки на захист життя і 
здоров’я працівників, щодо роз’яснювальної роботи з керівниками виробничих 
підрозділів стосовно ефективного соціального діалогу з питань охорони праці;



2.4. прийняти рішення щодо заохочення в розмірі до посадового окладу 
технічних інспекторів праці, представників з охорони праці територіальних 
профспілкових організацій (в тому числі ветеранів, які перебувають на пенсії 
або померли), а саме Голованюка М.О., Мельничука В.Г., Бредмана Л.Г., 
Овсієнка А.В., Шиша Ю.О., Савицького О.Ю., Бицького Д.І., Білого І.Є., 
Рафальського В.О., які зробили вагомий внесок щодо здійснення громадського 
контролю за додержанням трудових прав працівників галузі в належних, 
безпечних умовах праці, соціальний захист людей, постраждалих на 
виробництві, та членів сімей загиблих;

2.5. провести заходи щодо вшанування пам’яті ветеранів технічної інспекції 
праці профспілки, представників профспілки з охорони праці та у разі 
необхідності надати матеріальну допомогу їхнім сім’ям.

3. Провести семінар-нараду та обмін досвідом в дорожній профорганізації 
Одеської залізниці для технічної інспекції і представників з охорони праці 
теркомів, із залученням голів теркомів в червні 2018 року в м.Одеса пансіонат 
«Рута».
4. Контроль за виконанням постанови покласти на відділи фінансовий і з 
охорони праці Дорпрофсожу.

Голова Дорожньої профспілкової __і
організації Південно-Західної залізниці [/ *J ( О. М.  Логошняк


