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Про підсумки роботи правової інспекції 
праці Дорпрофсожу за 2019 рік 

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 2019 рік, президія відмічає наступне. 

При здійсненні у 2019 році перевірок, як на рівні територіальних 
профспілкових організацій так і на рівні залізниці, інспектори проводили 
відповідну правову роз'яснювальну роботу серед членів профспілки, 
профспілкового активу, керівників і спеціалістів різного рівня. За їх безпосередньої 
участі проведено 48 заходів під назвою «День трудового права». Відділом 
соціально-економічних відносин та правового захисту відправлено профспілковим 
організаціям нашої структури понад 1158 од. різних документів інформаційно-
правового спрямування. 

Слід відзначити, що правова інспекція праці на професійному рівні займалась 
правовим забезпеченням діяльності організації з громадського контролю за 
дотриманням роботодавцями законодавства про працю та норм колективного 
договору. Робота велась по напрямках роботи: трудовий договір; зміни в організації 
виробництва і праці; робочий час і час відпочинку; трудова дисципліна; оплата 
праці; виконання роботодавцями пропозицій профспілкових органів, та ін. 

Статистика результатів роботи правової інспекції праці протягом 21 року 
свідчить про її вагомий внесок у забезпечення виконання своїх функцій дорожньою 
профспілковою організацією. Інспекторами було проведено 2934 перевірки, за їх 
результатами у 272531 випадках захищені конкретні трудові права членів нашої 
профспілкової організації, працівників різних категорій. Скасовано 1531 накази за 
якими були порушені трудові права наших спілчан, їм повернуто більше 
83 млн. грн. незаконно утриманих або недоплачених коштів, з яких, первинним 
організаціям від їхніх членів надійшли майже 830 тис. грн. профспілкових внесків. 

Згідно статистичного звіту (копія додається) у минулому році інспекторами 
було проведено 114 перевірок, при цьому виявлено 920 випадків порушень 
законодавства про працю і норм.колективних договорів. Основні з них стосуються 
нормування та оплати праці, робочого часу і часу відпочинку, відповідно 818 та 60 



випадків. Було захищено трудові права понад 6 тисяч членів профспілки, різних 
категорій залізничників. 

За пропозицією інспекторів праці залізничникам повернуто кошти, що були у 
них незаконно утримані, чи недоплачені їм, на суму майже 15.2 млн. гривень. 
Надано юридичних консультацій 2966 працівникам. На виконання подань правових 
інспекторів праці роботодавцями скасовано 45 незаконних наказів. У порівнянні з 
минулим роком кількість порушень з боку адміністрації зменшено майже на третину. 
Це свідчить, поряд з іншим, про ефективну діяльність правових інспекторів праці. 

У 2019 році правовим інспектором праці Дорпрофсожу Шевченко Ю. О. 
(працює в режимі неповного робочого часу) перевірено 10 підрозділів, де виявлено 
262 фактів порушень норм законодавства і колективних договорів. Підготовлено 
документальні матеріали для розгляду президією Дорпрофсожу 3 актуальних питань 
з профспілкової діяльності. З її ініціативи усунено 176 порушень з питань 
нормування та оплати праці. Залізничникам повернуто 860 тис. грн. Всього 
захищено трудові права 379 залізничників. 

У Козятинській територіальній організації профспілки (голова 
Вільчинський А. А.) за звітний період 2019 рік здійснено захист прав 1274 працівників. 
Правовим інспектором праці Живчиком Д. Д. здійснено у виробничих підрозділах 16 
перевірок. Для усунення виявлених 190 порушень винесено 22 Подання. 

За його пропозицією усунено 66 порушень з питань виконання галузевої угоди та 
колективних договорів. Скасовано 9 наказів про притягнення працівників до 
дисциплінарної відповідальності. Залізничникам повернуто понад 5,2 млн. грн. На 
адресу працівників направлено 614 персональних повідомлень про факти захисту 
профспілкою їхніх трудових прав. Залізничникам надано 306 юридичних консультацій. 
Підготовлено 6 публікацій в засоби масової інформації. За 2019 рік залишилися без 
виконання 2 Подання правового інспектора по службі колії. 

В Жмеринській територіальній організації профспілки (голова Андрушков Ю. С.) 
у звітному періоді правовим інспектором праці Горіним В. О. проведено 30 перевірок 
підрозділів (цей показник найвищий по Дорпрофсожу), виявлено 170 порушень, внесено 
26 подань роботодавцям. Залізничникам, членам профспілки було повернуто коштів у 
сумі, яка дорівнює понад 4,2 млн. грн. Скасовано 16 незаконних наказів адміністрації про 
притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності. Захищено трудові права 
2400 працівників. Надано 615 юридичні консультації. Проведено 7 заходів під назвою 
«День трудового права». У правовій роботі ефективно використовуються можливості 
галузевих і профспілкових засобів масової інформації, а також місцевих засобів наочної 
інформації. Підготовлено 8 публікацій для профспілкових видань. 

В Коростенській територіальній організації профспілки (голова Жабський А. В.) 
було перевірено 26 підрозділів. Правовим інспектором праці Назарчуком В. М. внесено 
адміністрації 26 Подань, усі вимоги яких виконано. А взагалі, ним було захищено 
трудові права 1292 працівників, яким поряд з іншим, повернуто недоплачених коштів в 
сумі майже 2,8 млн. грн. Скасовано 9 наказів про притягнення працівників до 
відповідальності. Підготовлено для розгляду президією теркому профспілки 14 питань 
щодо виконання адміністрацією законодавства про працю. Надано юридичних 
консультацій 1378 залізничникам, розглянуто 12 особистих звернень працівників. В 
трудових колективах інспектором проведено 25 заходів - «День трудового права (цей 



з 

показник найвищий по Дорпрофсожу). 
В Конотопській територіальній організації профспілки (голова Шмаглій В. О.), за 

пропозицією правового інспектора праці Колядної О. М., по результатах 25 перевірок 
підрозділів, було захищено трудові права 550 залізничників. У зв'язку з виявленням 46 
порушень, керівникам внесено 23 Подання. Це дало можливість повернути членам 
профспілки кошти в сумі майже 1,6 млн. грн. Скасовано 11 незаконних наказів 
адміністрації про притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності. Надано 
юридичні консультації 102 членам профспілки. Підготовлено 12 матеріалів на розгляд 
територіальних комітетів профспілки. 

Як і раніше, основне навантаження з проведення заходів в рамках громадського 
контролю за додержанням законодавства про працю несуть правові інспектори праці 
нашої профорганізації. Але ця правозахисна робота має значні нереалізовані 
можливості. 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. У плановому порядку питання захисту трудових прав працівників у 
первинних організаціях не розглядаються. Такий стан речей шкодить статусу нашої 
організації, як такої, що представляє інтереси та захищає трудові права громадян, 
членів профспілки. 

В зв'язку з оскарженням керівниками Старокостянтинівської дистанції колії, 
локомотивного депо Сновськ, Жмеринської дистанції сигналізації та зв'язку, 
локомотивного депо Гречани, Хутір-Михайлівської дистанції колії, Конотопської 
дистанції колії, експлуатаційно-ремонтного вагонного депо Конотоп, Жмеринської 
дирекції залізничних перевезень подань правових інспекторів праці (8 випадків), 
відповідно, Горіна В. О. та Колядної О. М. проведено роботу по узгодженню спірних 
питань, виданню відповідних висновків. Така робота має позитивні наслідки. 

Загалом у 2019 році керівники підрозділів залізниці у 7 випадках не виконали або 
виконали не у повному обсязі Подання правової інспекції, а саме: 

Київський регіон: 
Дарницька дистанція колії (ПЧ-2) від 08.02.19 p.; 

Козятинський регіон: 
Козятинська дистанція колії (ПЧ-7) від 11.04.19р.; 
Шепетівська машинна колійна станція (KMC -193) від 22.10.19 p.; 

Жмеринський регіон: 
Жмеринська дистанція колії (ПЧ-9) від 23.04.19 p.; 
Старокостянтинівська дистанція колії (ПЧ-20) від 20.05.19 p.; 

Конотопський регіон: 
Конотопська дистанція колії (ПЧ-1) від 27.11.19 p.; 
Локомотивне депо Конотоп (ТЧ-11) від 18.12.19р. 
Кількість наведених вище випадків порушень норми п. 9.8 колективного договору 

(невизнання правової інспекції праці) залізниці з боку адміністрації на кінець 2019 року, 
склало 7 випадків. 

Таке ігнорування адміністрацією законодавства про профспілки, відповідних 
норм галузевої угоди і колективного договору залізниці негативно відбивається на рівні 
захисту трудових прав членів профспілки, а тому потребує відповідного реагування з 
боку нашої організації. 



В межах своїх повноважень правова інспекція праці у 2019 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 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 підрозділів. На 
домашні адреси залізничників різних категорій направлено 839 персональних 
повідомлень про конкретні факти захисту профспілкою їхніх трудових прав. 

Виходячи з наведеного вище, президія дорожнього комітету профспілки 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Звіт завідувача відділу соціально-економічних відносин та правового захисту -
головного правового інспектора праці Воропаєва В. Г. про підсумки роботи правової 
інспекції праці за 2019 рік (копії документів на 3 арк. додаються) узяти до відома; 

2. Доручити правовій інспекції праці Дорпрофсожу протягом 2020 року здійснювати 
перевірки дотримання адміністрацією законодавства про працю, безумовного виконання 
умов галузевої угоди і колективних договорів по всіх відповідних напрямках; 

3. Рекомендувати Київській територіальній організації профспілки укомплектувати 
штатну одиницю правового інспектора праці відповідним спеціалістом; 

4. Запропонувати директору регіональної філії прийняти заходи по усуненню 
виявлених правовою інспекцією недоліків, в питаннях організації оплати праці та 
виконання норм колективних договорів, в підрозділах, які допустили порушення п. 9.8 
колдоговору, направити йому відповідне письмове звернення; 

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на відділ соціально-
економічних відносин та правового захисту та фінансовий відділ Дорпрофсожу. 

Голова дорожньої 
профспілкової організації ^ О. М. Лозко 



Звіт 
про роботу правової інспекції праці Ради профспілки залізничників 

і транспортних будівельників України 
Дорожня профспілкова організація Південно-Західної залізниці 

за 2019 рік 
№лп 

Назва показників роботи Київ 
(вакансія) 

Козятин 
(Живчик) 

Жмеринка 
(Гор«) 

Коростень 
(Назарчук) 

Конотоп 
(Колядна) 

Дорлрофсож Дорлрофсож Всього 

1 Перевірено підприємств, установ і організацій (всього) 16 ЗО 26 25 7 10 114 
2 Виявлено порушень (всього) 190 170 148 46 104 262 920 
3 Складено актів за результатами перевірок 16 25 24 24 7 10 106 
4 Внесено подань роботодавцям 22 26 26 23 7 10 114 
4.1 в них: пропозицій щодо усунення виявлених порушень 

(всього), в т.ч. з питань: 190 168 150 509 131 260 1408 
4 .1 .1 . виконання галузевої угоди, колективних договорів 66 25 59 7 14 20 191 
4 .1 .2 . прийому-звільнення працівників, переведення на іншу роботу 4 1 1 6 
4 .1 .3 . робочого часу і часу відпочинку працівників 25 21 9 5 60 
4 . 1 . 4 . праці жінок і молоді ЗО 1 31 
4 . 1 . 5 . нормування та оплати праці 10 40 39 460 93 176 818 
4 . 1 . 6 . матеріальноТ відповідальності 
4 . 1 . 7 . з питань трудової дисципліни 4 16 14 12 46 
4 . 1 . 8 . законодавства про відпустки 100 2 14 10 3 37 166 
4 .1 .9 . законодавства про профспілки 4 14 2 3 23 
4 . 1 . 1 0 . з інших порушень законодавства про працю 2 15 16 12 22 67 
5 Виконано подань в повному обсязі (всього) 20 24 26 17 7 9 103 
5 .1 . при цьому: поновлено на роботі незаконно звільнених 
5 .2 . змінено формулювання причин звільнення 
5 .3 . поновлено на роботі при незаконних переведеннях на іншу 

роботу 1 1 2 
5 .4 . скасовано наказів про притягнення працівників до 

відповідальності 9 16 9 11 45 
5 .5 . повернуто незаконно утриманих або недоплачених коштів (в 

тис.грн.) 5192,491 4 152,346 2 852,105 1 653,846 482,400 860,696 15 193,884 
6 Захищені трудові права працівників(всього) 1274 2400 1292 550 263 379 6158 
6.1 в т.ч. в судах вох рівнів 
6 . 2 . при цьому спрямовано іменних персональних повідомлень 

працівникам, чиї права захищені правовою інспекцією праці 614 83 22 35 40 45 839 
7 Передано материалів на розгляд прокуратури 
8 Передано материалів на розгляд державної інспекції праці 
9 Притягнуто до дисциплінарної відповідальності посодових осіб 2 2 
1 0 Надано юридичних консультацій на особистому прийомі 306 615 1378 102 514 51 2966 

Додаток 
до Постанови президії 

від 25.02.2020р. № пр.-32 

Затверджена постановою президії Ради 
профспілки вів 24.03.2004 року И» пр-23 
надасться Раді профспілки: за перше 
півріччя до 20 липня, за рік до 20 січня 



11 Розглянуто письмових звернень працівників 18 20 19 7 5 5 74 
12 Проведено " Днів трудового права" 4 7 25 6 4 2 48 
13 Кількість публікацій в ЗМІ 6 8 4 ЗО 48 
14 Підготовлено матеріалів на розгляд (всього) 

вт.ч. 8 15 14 12 20 12 81 
14.1. дорожніх комітетів профспілки 3 3 2 9 3 20 
14.2. територіальних комітетів профспілки 2 7 14 10 1 34 
14.3. профкомів первинних профспілкових організацій 3 5 10 9 27 

Голова дорожньої 
профспілкової організації / О. М. Лозко 

Виконавець: завідуючий ВІДДІЛОМ 
соціально-вкономічних відносин та правового захисту 

головний правовий Інспектор праці В. Г. Воропаєв 



Кількість випадків 
невиконання роботодавцем Подань правової інспекції праці за період 

Всього 170 

і і і 1 1 1 , 1 1 1 1 1 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

••©»Кількість випадків 


