
Форма ТІ-1 

Подається до 25 липня та 25 січня 
головним 
технічним інспектором праці 
дорожнього комітету профспілки 

РАДА ПРОФСПІЛКИ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ 
БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ 

ЗВІТ 
про роботу головного технічного (технічного ) інспектора праці Ради профспілки 
Дорожньої профспілкової організації «Південно-Західна залізниця» за 2018 рік 

№ 
п\п Назва показників 

Кількість за періоди 
Звітний Попередній 

1 Кількість технічних інспекторів праці на кінець звітного 
періоду 2 (3 представника) 1 

2 Кількість підконтрольних підприємств, структурних 
підрозділів всього: 185 196 

3 3 них перевірено у тому числі (у знаменнику) разом з 
органами державного нагляду та відомчого контролю за 
охороною праці 

71 112/2 

4 Кількість нещасних випадків, що трапилися на 
підконтрольних підприємствах всього, у тому числі (у 
знаменнику) зі смертельними наслідками 

ПЗЗ- 8(2) 
Заводи 1 смерт 

ПЗЗ-12/З 
Заводи 2/0 
(ЖБШ) 

5 Взято участь у спеціальному розслідувані нещасних 
випадків . 

- із смертельними наслідками 
3 3 

- групових нещасних випадків та випадків з тяжкими 
наслідками у т.ч. з інвалідністю потерпілого — 4/1 

- випадків смерті працівників на підприємстві або 
зникнення під час виконання трудових (посадових) 
обов'язків 

2(природня) 6 

6 Кількість нещасних випадків, за результатами 
розслідування яких за наполяганням технічного 
(головного технічного) інспектора праці знято 
безпідставне звинувачення потерпілого 

— — 

7 Кількість виявлених порушень вимог нормативних актів з 
питань охорони праці. 501 547 

8 Надіслано роботодавцям, органам управління і нагляду, 
комісіям з трудових спорів, прокуратурі, судам тощо 
(всього), у тому числі вирішено позитивно (у 
знаменнику): 
- висновків 

— — 

- подань 
52 47 

9 Призупинено за поданням технічного (головного 
технічного) інспектора праці: 



- підприємств, структурних підрозділів; 
— 

— 

- цехів, виробничих дільниць; 
— 

- машин, механізмів, устаткування 
— 9 

10 Кількість питань охорони праці, підготовлених та 
розглянутих виборними профспілковими органами 
територіальних, дорожніх комітетів профспілки, 3 них 
(у знаменнику) смертельних та групових нещасних 
випадків. 

29/0 27/0 

11 Взято участь у прийняті в експлуатацію нових і 
реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-
культурного призначення (кількість об'єктів), з них не 
прийнято (у знаменнику) 

1/0 1/0 

12 Кількість підприємств, структурних підрозділів де за 
участю технічного (головного технічного) інспектора 
праці проводилося: 

— 

-- формування та укладення колективних договорів (угод) 
щодо забов"язань з охорони праці; 71 79 

- перевірки знань посадових осіб з охорони праці О/П 2314 
електробезпеки-362 

посудин 1036 
охорони праці 916 

о/п 898 
котлонадзор 228 

електробезпеки 402 
охорон праці 268 

- навчання профспілкового активу з охорони праці. 
12 57 

13 Розглянуто письмових або усних звернень членів 
профспілки з охорони праці (всього), у тому числі 
(у знаменнику) вирішено позитивно. 

289/285 145/138 

Головний технічний інспектор праці 
Дорожньої профспілкової організації 
Південно-Західної залізниці А.В. Овсієнко 

22 січня 2019 року 


