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ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ 

ДОРОЖНЯ ПОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 
ДОРОЖНІЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ 
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П О С Т А Н О В А 

25 " квітня 2019 р. м.Київ Протокол № 24 

Про ефективність роботи первинних 
профспілкових організацій при здійсненні 
громадського контролю за дотриманням 
роботодавцем законодавства про працю 
при організації обліку відпрацьованого 
часу та його оплаті 

Заслухавши та обговоривши інформацію відділу соціально - економічних 
відносин та правового захисту (довідка додається) про ефективність роботи 
первинних профспілкових організацій при здійсненні громадського контролю за 
дотриманням роботодавцем законодавства про працю при організації обліку 
відпрацьованого часу та його оплаті президія Дорожнього комітету 

постановляє: 

1. Інформацію відділу соціально - економічних відносин та правового 
захисту про ефективність роботи первинних профспілкових організацій при 
здійсненні громадського контролю за дотриманням роботодавцем законодавства про 
працю при організації обліку відпрацьованого часу та його оплаті узяти до відома; 

2. Визнати недостатньо ефективною роботу первинних профспілкових 
організацій Дорожньої профспілкової організації при здійсненні у період 
2018р. - 3 місяці 2019 р. громадського контролю за дотриманням роботодавцем 
законодавства про працю при організації обліку відпрацьованого часу та його 
оплаті; 

3. Всім профспілковим організаціям взяти за основу в своїй роботі у 
2019 році, затвердженні 28.02.2019 р. президією Ради профспілки, заходи щодо 
посилення громадського контролю за використанням роботодавцями робочого часу 
працівників та його оплатою під гаслом «Відпрацьованому часу - гарантовану 
оплату!»; 

4. Контроль за виконанням постанови покласти на відділи Дорпрофсожу -
організаційної, кадрової і культурно-масової роботи та соціально - економічних 
відносин та правового захисту. 

В. о. голови дорожньої , 
профспілкової організації " " 0 . М. Лозко 



Додаток 
до постанови президії Дорпрофсожу ПЗЗ 

від 25.04.19 р., № п р - 2 4 

Довідка 

Про ефективність роботи первинних профспілкових організацій при здійсненні 
громадського контролю за дотриманням роботодавцем законодавства про працю 
при організації обліку відпрацьованого часу та його оплаті 

квітень 2019 р. 

Повноваження профспілок, їх об'єднань щодо захисту прав громадян на працю 
та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю 
визначено у ст. 21 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гаранти 
діяльності" (надалі Закон) та статутом профспілки залізничників і транспортних 
будівельників. , 

На первинну профспілкову організацію статутом покладено зобов язання 
щодо здійснення громадського контролю за виконанням роботодавцем норм 
законодавства про працю та колективного договору, правильним застосуванням 
установлених умов оплати праці, робочого часу і часу відпочинку. 

Практичним засобом реалізації вказаних функцій є процедура погодження 
профспілковим органом графіків роботи, факту запровадження підсумованого 
обліку робочого часу, проведення надурочних робіт, надання дозволу на проведення 
робіт у вихідні дні тощо. 

Для забезпечення реалізації завдань з профспілкової діяльності членам 
виборного органу первинної профспілкової організації державою та трудовим 
колективом залізниці надано відповідні гарантії, що передбачено розділом 4 Закону 
та розділом 9 колдоговору залізниці. 

Поряд з іншим, за виконання обов'язків в інтересах трудового колективу 
підрозділів головам профспілкових комітетів первинних організацій галузевої 
профспілки, не звільненим від основної виробничої роботи, передбачена 
відповідна виплата. При цьому, розмір суми їхніх посадових окладів 
(тарифних ставок) разом з вказаною виплатою повинен дорівнювати розміру 
посадового окладу заступників керівників цих підрозділів. 

Слід констатувати, що для забезпечення повноцінної діяльності в підрозділах 
регіональної філії профспілковим комітетам нашої профспілки створені всі 
необхідні умови для представлення інтересів і захисту трудових прав залізничників, 
членів профспілки. 

У сформованій в Дорожній профспілковій організації правової інспекції пращ 
працює 6 правових інспекторів. У Київській територіальній профспілковій 
організації штатна посада не заповнена, що негативно відбивається на результатах 
діяльності організації з питань правового захисту членів профспілки. 



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. 

За даними, які надали територіальні комітети профспілки, первинні 
профспілкові організації громадський контроль здійснюють, при цьому не було 
наведено жодних конкретних прикладів цього (за виключенням Конотопського 
теркому). Від Київської територіальної профспілкової організації інформації, щодо 
цього напрямку роботи, в Дорпрофсож не надійшло. 

Слід відмітити ефективну, на професійному рівні, роботу звільненого голови 
профспілкового комітету виробничого підрозділу Хутір-Михалівської дистанції 
колії Демченко Марини Борисівни. Протягом 2018 р. - 3 місяці 2019 р. цим 
профорганом захищено трудові права 161 члена профспілки, повернуто незаконно 
недоплачених коштів на суму понад 142 тис. грн. 

В той же час, не дивлячись на велику кількість порушень трудових прав 
членів профспілки з боку роботодавців (за даними правової інспекції праці), 
високий рівень гарантій профспілкової діяльності за колдоговором, ефективність 
роботи первинних профспілкових організацій при здійсненні громадського 
контролю за дотриманням роботодавцем законодавства про працю при організації 
обліку відпрацьованого часу та його оплаті дуже низька. 

Вибіркові перевірки показали наступні недоліки в такий діяльності: 
- відсутність у планах роботи комітетів тем, пов'язаних з проведенням 

системної роботи з громадського контролю; 
- відсутність приміщення для роботи виборного профспілкового органу; 
- надання згоди на роботу у вихідний день без законних на те підстав; 
- не реагування на факти порушення трудових прав членів профспілки на 

отримання у повному обсязі додаткової зарплати (премії); 
- не врахування у своїй діяльності інформації за результатами перевірок 

правової інспекції праці. 

Завідуючий відділом соціально - економічних 
відносин та правового захисту - головний 
правовий інспектор праці і Г. Воропаєв 


