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Про роботу технічної інспекції праці 
дорожньої профспілкової організації 
"Південно-Західної залізниці" 
в 2020 року 

Заслухавши доповідь технічного інспектора праці ^ 
Стемпковського Є.В. та проаналізувавши стан справ з охорони праці в трудових 
колективах, що знаходяться на профобслуговуванні дорожнього комітету і з метою 
підвищення ефективності роботи технічної інспекції праці на 
виробничих підрозділах регіональної філії залізниці 

Президія Дорпрофсожу постановляє: 

1. Звіт технічного інспектора праці Стемпковського Є.В. по здійсненню 
громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці в 
трудових колективах виробничих підрозділів регіональної філії «Південно-
Західна залізниця» протягом звітного періоду взяти до відома. 

2. Забов'язати територіальні профспілкові організації, профкоми прямого 
підпорядкування, профкоми виробничих підрозділів: 

2.1 Проаналізувати причини нещасних випадків та обов'язково 
розглядати на засіданнях президій кожний нещасний випадок на 
виробництві, який підлягає спеціальному розслідуванню; 

2.2 Взяти під особистий контроль стан виконання Комплексних 
заходів підприємства щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого 
рівня охорони праці, попередження випадків виробничого 
травматизму, профзахворювань на 2021 рік; 

2.3 Домагатися від керівників виробничих підрозділів повного і 
своєчасного проведення атестації робочих місць за умовами 
праці на відповідність нормативно-правовим актам з охорони 
праці, надання працівникам у повному обсязі пільг і компенсацій 
за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці та за 
особливий характер праці. 



3. Технічній інспекції праці дорожньої профспілкової організації встановити 
ефективний громадський контроль за своєчасним і в повному обсязі 
фінансуванням регіональною філією, виробничих структурних підрозділів у 
2021 році профілактичних заходів з охорони праці, належних виробничих та 
санітарно-побутових умов, придбання спецодягу, спецвзуття, інших засобів 
індивідуального захисту, молока або інших рівноцінних продуктів. 

4. Технічній інспекції праці дорожньої профспілкової організації, до кінця 2021 
року, організувати семінар-навчання для обраних голів та активу первинних 
профспілкових організацій, для отримання посвідчення нештатного 
технічного інспектора праці. 

5. Контроль за виконанням даної постанови покласти на відділ охорони праці 
Дорпрофсожу. 

Голова 
Дорожньої профспілкової організації 
Південно-Західної залізниці 

О. М. Лозко 



РАДА ПРОФСПІЛКИ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ 
І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ 

З В І Т 
про роботу технічної інспекції праці 

на Південно-Західні залізниці за 2020рік 

К&пп. Назва показників 
Кількість за періоди 

К&пп. Назва показників 
звітний попередній 

1 Кількість технічних інспекторів праці на кінець звітного 
періоду 3 3 

2 Кількість підконтрольних підприємств, структурних 
підрозділів всього: 162 169 

3 з них перевірено у тому числі (у знаменнику) разом з органами 
державного нагляду та відомчого контролю за охороною праці 33 48 

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

4/1 5/2 

5 Взято участь у спеціальному розслідувані нещасних випадків: 
3 

- із смертельними наслідками; 1 2 
- групових нещасних випадків та випадків з тяжкими 
наслідками, у т.ч. з інвалідністю потерпілого; 0 

|Г ' 

- випадків смерті працівників на підприємстві або зникнення 
під час виконання трудових (посадових) обов 'язків 2 

6 Кількість нещасних випадків, за результатами розслідування 
яких за наполяганням технічного (головного технічного) 
інспектора праці знято безпідставне звинувачення потерпілого 0 

7 Кількість виявлених порушень вимог нормативних актів з 
охорони праці 169 292 

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

- висновків 6 4 

- подань 19 33 

9 Призупинено за поданням технічного (головного технічного) 
інспектора праці: 
- підприємств, структурних підрозділів; 

- цехів, виробничих дільниць; 

- машин, механізмів, устаткування 13 4 



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

19/1 19 

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

0/0 

12 Кількість підприємств, структурних підрозділів де за участю 
технічного (головного технічного) інспектора праці 
проводилося: 
- формування та укладення колективних договорів (угод) 
щодо зобов'язань з охорони праці; 

25 22 

- перевірка знань посадових осіб з охорони праці; 112 103 

- навчання профспілкового активу з охорони праці. 4 3 

13 Розглянуто письмових або усних звернень членів профспілки 3 
охорони праці (всього), у тому числі (у знаменнику) вирішено 
позитивно 

10/8 6/4 

Технічний інспектор праці Стемпковський Є.В. 
Дорожньої профспілкової організації 
Південно-Західної залізниці * 

"20" січня 2020 року 



Пояснювальна записка 
до звіту про роботу технічної інспекції охорони праці на Південно-Західній залізниці 

Станом на 1 січня 2021 року на профспілковому обслуговуванні в Дорожній 
профспілковій організації Південно-Західної залізниці знаходиться 162 первинні 
профспілкові організації. 

• 3 початку року з питань охорони праці перевірено тридцять три підприємства. Основні 
виявлені порушення на підприємствах пов'язані з не нарахування доплат, за шкідливість, 
несвоєчасним проведенням атестацій, затримки видачі молока тощо. 

Таким чином технічним інспектором праці Дзюбено В.І. Козятинського теркому в 
результаті перевірки ПЧ 18 Шепетівка, виявлено 142 тис. грн. недоплати робітникам за 
шкідливість у понаднормовий час роботи, за 2015-2019р. 

По іншим подібним випадкам на підприємствах служби колії, направлені подання 
чекають відповіді. 

В другому кварталі 2020 року була повернута заборгованість видачі молока (до 7 000 
літрів) переважно в підрозділах локомотивного, вагонного господарства та служби 
приміських пасажирських перевезень. 

Для подальшого вчасного забезпечення молоком працівників, адміністрацією РФ 
"Південно-Західна залізниця і Дорпрфосожем було узгоджено Тимчасовий порядок 
здійснення компенсаційної виплати в розмірі, еквівалентному вартості молока, працівникам 
регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» 

У звітному періоді трапилися наступні випадки пов'язані з виробництвом: 
Дата 

випадку 
І Іотерпіл(ий/а) Рік 

народж. 
Підрозділ Травми Виплати 

25.06.2020 р Опара М.Ю.. 1987 ШЧ-2 Фастів Потрапляння 
дезінфекційної 
речовини в очі * • 

02.07.2020 р Купрієнко С.В. 1988 РПЧ-10 
Чернігів 

Забійно-рвані травми 
голови 

31.07.2020 р Більський М.Л. 1998 ТЧ-3 Козятин тріщина тазової 
кістки 

2000 грн. 
(Козятин 
терком) 

29.09.2020 р. Крупчак Ю.М. 1959 ДН-4 
Коростень 

Смертельний 
випадок 

05.03.2020 р. Хрищенюк Л.М. 1967 НОР-2 Природня смерть 
14.05.2020 р Корчак В.М.. 1967 ПЧ-18 Природня смерть 8000 грн. 

(Козятин 
терком) 

03.08.2020 р Жлутко Р.В.. 1984 ПЧ-18 Природня смерть 7000 грн. 
(Козятин 
терком) 

Технічний інспектор праці 
Дорожньої профспілкової організації 
Південно-Західної залізниці 

Стемпковський Є.В. 


