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Про підсумки роботи правової інспекції 
праці Дорпрофсожу у 2018 році 

Заслухавши та обговоривши звіт завідуючого відділом соціально-
економічних відносин та правового захисту — головного правового інспектора праці 
Воропаева В. Г. про підсумки роботи правової інспекції праці у дорожній 
профспілковій організації Південно-Західної залізниці (надалі - правова інспекція чи 
інспекція) за 2018 рік, президія відмічає наступне. 

Здійснюючи громадський контроль за дотриманням роботодавцями 
законодавства про працю та норм колективних договорів правова інспекція праці на 
професійному рівні займалась правовим забезпеченням діяльності профспілкової 
організації. Станом на 01.01.19 р. в Дорожній профспілковій організації з 8 штатних 
одиниць правозих інспекторів праці укомплектованими є 6. У Київській 
територіальній профспілковій організації штатна посада не заповнена, що негативно 
відбивається на результатах діяльності організації з питань правового захисту 
членів профспілки. 

При здійсненні у 2018 році перевірок, як на рівні територіальних 
профорганізацій так і на рівні залізниці, інспектори проводили відповідну правову 
роз'яснювальну роботу серед членів профспілки, профспілкового активу, керівників і 
спеціалістів різного рівня. За їхньої безпосередньої участі проведено 58 заходів під 
назвою «День трудового права». Відділом соціально-економічних відносин та 
правового захисту відправлено профспілковим організаціям нашої структури 
понад 1570 різних документів інформаційно-правового напрямку. 

Правові інспектори керуються у своїй роботі відповідними постановами 
профспілкових органів, постійно контролюють дотримання адміністрацією 
трудових прав наших спілчан при проведенні оптимізації структури 
виробництва та управління залізничною галуззю, заходів по формуванню 
структури ПАТ УЗ. 

Статистика результатів роботи правової інспекції праці за останні 20 років 
свідчать про її вагомий внесок у забезпечення виконання своїх функцій 
дорожньою профспілковою організацією. Було проведено 2820 перевірок, за їх 
результатами, у 266373 випадках було захищено конкретні трудові права членів 
нашої профспілки, працівників різних категорій. Скасовано 1486 наказів за 
якими були порушені трудові права наших спілчан, їм повернуто більше 
68 млн. грн. незаконно утриманих або недоплачених коштів, з яких, первинним 
організаціям від їхніх членів надійшли майже 680 тис. грн. профспілкових 



внесків, а також 204 тис. грн. на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу 
роботу в трудових колективах. 

На підприємствах, в організаціях та установах у минулому році інспекторами 
було проведено 119 перевірок, при цьому виявлено 3166 випадків порушень 
законодавства про працю і норм колективних договорів. Було захищено трудові права 
біля 8 тисяч членів профспілки, різних категорій залізничників. Повернуто 
залізничникам 10,8 млн. гривень коштів, що були незаконно утримані, чи 
недоплачені їм. Надано юридичних консультацій 3356 працівникам. На виконання 
подань правових інспекторів праці роботодавцями скасовано 68 незаконних наказів. 
У порівнянні з минулим роком кількість порушень з боку адміністрації зменшено 
майже на третину, що свідчить про ефективність профілактичної роботи правових 
інспекторів. 

З причини відсутності штатного правового інспектора праці, функцію з 
правового забезпечення профспілкової діяльності у 2018 році в регіоні де діють 
організації Київської профорганізації частково виконували спеціалісти відділу 
соціально-економічних відносин та правового захисту виконавчого апарату 
дорожньої профспілкової організації, але це не вирішує, повністю, проблему з 
забезпеченням вказаного напрямку діяльності. 

У 2018 році правовий інспектор Шевченко Ю. О. працювала у режимі 
неповного робочого часу. В той же час було перевірено 11 підрозділів та виявлено 
449 порушень норм трудового законодавства і колективних договорів. 
Підготовлено 3 питання документальних матеріалів для розгляду президією 
Дорпрофсожу. За пропозицією правового інспектора праці усунено 335 порушень з 
питань нормування та оплати праці, відмінено незаконні накази про притягнення 16 
працівників до дисциплінарної відповідальності. Залізничникам повернуто майже 
1,5 млн. грн. Були захищені трудові права 610 залізничників. 

У Козятинському теркомі профспілки (голова Вільчинський А. А.) за звітний 
період 2018 рік здійснено захист прав 1089 працівників. У виробничих підрозділах 
правовим інспектором праці Кашперовецьким А. П. здійснено 25 перевірок. Для 
усунення виявлених 700 порушень винесено 26 Подань. Тільки з питань нормування 
та оплати праці усунене 127 пропозицій правового інспектора праці. Скасовано 10 
наказів про притягнення працівників до відповідальності. Залізничникам повернуто 
понад 2.9 млн. грн. (заробітна плата, матеріальна допомога і т. і.). На адресу 
працівників направлено 623 персональних повідомлень про факти захисту 
профспілкою їхніх трудових прав. На особистому прийомі надано 764 юридичні 
консультації. Підготовлено 3 публікації в ЗМІ. Всі Подання інспектора за 2018 рік 
виконано у повному обсязі. 

В Жмеринському теркомі профспілки (голова Андрушков Ю. С.) за 2018 рік 
правовим інспектором праці Горіним В. О. проведено 25 перевірок підприємств та їх 
підрозділів, виявлено 193 порушень. Залізничникам, членам профспілки було 
повернуто коштів у сумі, яка дорівнює понад 910 тис. грн. Скасовано 14 незаконних 
наказів адміністрації про притягнення працівників до дисциплінарної 
відповідальності. Захищено трудові права 1556 працівників. Надано 402 юридичні 
консультації. Проведено 14 заходів під назвою «День трудового права», що сприяло 
підвищенню рівня правового захисту залізничників та членів їх сімей. У правовій 
роботі ефективно використовуються можливості галузевих і профспілкових засобів 



масової інформації, а також місцевих засобів наочної інформації. Підготовлено 6 
публікацій для профспілкових видань. 

В Коростенському теркомі профспілки (голова Жабський А. В.) було перевірено 
26 підприємств. Правовим інспектором праці Назарчуком В. М. винесено 
адміністрації 28 Подань, усі вимоги яких виконано, це найвищий показник по 
Дорпрофсожу. А взагалі, ним було захищено трудові права 1146 працівників яким 
поряд з іншим, повернуто недоплачених коштів в сумі майже 680 тис грн 
Скасовано 10 наказів про притягнення працівників до відповідальності 
Підготовлено для розгляду президією теркому профспілки 17 питань щодо 
виконання адміністрацією законодавства про працю. Надано юридичних 
консультацій 1387 залізничникам, розглянуто 46 звернень працівників. В трудових 
колективах інспектором проведено 26 заходів - «День трудового права (цей 
показник, також, найвищий по Дорпрофсожу). 

В Конотопському теркомі профспілки (голова Шмаглій В. О.) правовим 
інспектором праці Колядною О. М. було здійснено 25 перевірок, керівникам у 
зв язку з виявленням 47 порушень, внесено 21 Подання та складено 21 Акт Це 
дало можливість повернути членам профспілки кошти в сумі майже 4,2 млн грн 
(наивищий результат по Дорпрофсожу). Скасовано 5 незаконних наказів 
адміністрації про притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності 
Захищено трудові права 1676 працівників. Надано юридичні консультації 85 членам 
профспілки. Підготовлено 6 матеріалів на розгляд територіальних комітетів 
профспілки. 

Основне навантаження з проведення заходів в рамках громадського контролю за 
додержанням законодавства про працю, як і раніше, несуть правові інспектори праці 
нашої організації. 

Лише 13 профкомів первинних профспілкових організацій (Козятинський і 
Жмеринський регіони) скористались допомогою інспекції праці у підготовці для 
розгляду на своїх засіданнях проблемних питань, пов'язаних з захистом трудових прав 
членів профспілки. Значна кількість голів профкомів, нажаль, займають позицію 
сторонніх наглядачів щодо фактів порушень керівниками трудових прав працівників 
у тому числі, шляхом погодження незаконних наказів. Виборні профспілкові органи' 
які вони очолюють, не дають, як того вимагає статут профспілки, відповідної оцінки 
таким порушенням. 

Загалом у 2018 році керівники підрозділів залізниці та підприємств у 9 випадках 
не виконали або виконали не у повному обсязі Подання правової інспекції, а саме 
(по регіонам): 

Київської дирекції залізничних перевезень (ДН-1) від 16.01.18 р.; 
Київської дистанції колії (ПЧ-3) від 22.03.18 р.; 

локомотивного депо Київ-пас. (ТЧ-1) від 19.06.18 р.; 
локомотивного депо Дарниця (ТЧ-9) від 10.07.18 р.; 
Дарницької дистанції сигналізації та зв'язку (ШЧ-12) від 04.10.18 р.; 
Жмеринської дистанції захисних лісонасаджень (ПЧЛ-3) від 08.11.18 р • 
Жмеринського територіального управління філії «Центр будівельно -
монтажних робіт, експлуатації будівель і споруд» від 27.11.2018 р.; 
Бахмацької дистанції захисних лісонасаджень (ПЧЛ-5) від 27.09.2018 р • 
локомотивного депо Конотоп (ТЧ-11) від 26.11.2018 р. 



Таке ігнорування адміністрацією законодавства про профспілки, відповідних 
норм галузевої угоди і колективного договору залізниці негативно відбивається на 
рівні захисту трудових прав членів профспілки та іміджі профспілкової організації. 

В межах своїх повноважень правова інспекція праці у 2018 році у повному 
обсязі здійснила правове забезпечення діяльності профспілкової організації, 
відповідну підтримку і захист трудових прав працівників, всіх членів профспілки. 
Під час перевірок, на всіх підприємствах і підрозділах розташованих в зоні 
функціонування РФ «Південно-Західна залізниця» надавались консультації з 
проблем застосування норм законодавства про працю та колективного договору 
представникам профкомів, працівникам відділів кадрів, економістам, та іншим 
представникам підприємств. На домашні адреси залізничників різних категорій 
направлено 928 персональних повідомлень про конкретні факти захисту 
профспілкою їхніх трудових прав. 

Виходячи з вищенаведеного, президія дорожнього комітету профспілки 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1, Звіт завідуючого відділом соціально-економічних відносин та правового 
захисту - головного правового інспектора праці Воропаєва В. Г. про підсумки роботи 
правової інспекції праці за 2018 рік (копії документів на 3 арк. додаються) узяти до 
відома; 

2. Доручити правовій інспекції праці Дорпрофсожу протягом 2019 року 
здійснювати перевірку дотримання адміністрацією законодавства про працю, 
безумовного виконання умов галузевої угоди і колективних договорів по 
відповідних напрямках, а саме: трудовий договір; колективний договір; зміни в 
організації виробництва і праці; робочий час і час відпочинку; трудова дисципліна; 
оплата праці; виконання роботодавцями пропозицій профспілкових органів; 

3. В зв'язку з продовженням проведення адміністрацією змін в структурі 
виробництва і управління постійно контролювати дотримання адміністрацією 
трудових прав працівників при проведенні вказаних заходів і перетворень; 

4. За досягнення в роботі по здійсненню громадського контролю за дотриманням 
роботодавцями законодавства про працю преміювати у розмірі посадового окладу 
правових інспекторів праці, за основним місцем роботи, а також преміювати у 
розмірі посадового окладу працівників відділу соціально-економічних відносин та 
правового захисту Дорпрофсожу; 

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на відділ соціально-
1 ' ансовий відділ Дорпрофсожу. 

О. М. Логошняк 


