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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 

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 залізниці 
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 підприємств щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого 
рівня охорони праці, попередження випадків виробничого 
травматизму, профзахворювань на 2022 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, забезпечення працівників спецодягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. 



3. Технічній інспекції праці дорожньої профспілкової організації встановити 
ефективний громадський контроль за своєчасним і в повному обсязі 
фінансуванням регіональною філією, виробничих структурних підрозділів у 
2022 році профілактичних заходів з охорони праці, належних виробничих та 
санітарно-побутових умов, придбання спецодягу, спецвзуття, інших засобів 
індивідуального захисту, компенсації вартості молока або інших рівноцінних 
продуктів. 

4. Технічній інспекції праці дорожньої профспілкової організації організувати 
семінар-навчання для обраних голів та активу первинних профспілкових 
організацій, для їх атестації з питань охорони праці та пожежної безпеки. 

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