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Про підсумки роботи правової 

інспекції праці Дорпрофсожу за 2021 рік 
Враховуючи обставини, наведені у звіті завідуючого відділом 

соціально-економічних відносин та правового захисту - головного правового 
інспектора праці Воропаєва В. Г. про підсумки роботи правової інспекції праці 
у Дорожній профспілковій організації Південно-Західної залізниці (надалі -
правова інспекція праці чи інспекція праці) за 2021 рік, президія відмічає 
наступне. 

На даний час всі штатні одиниці правових інспекторів праці Дорожньої 
профспілкової організації повністю укомплектовані. їх діяльність, відповідно до 
положення, координує зав. відділу соціально - економічних відносин та правового 
захисту - головний правовий інспектор праці. 

Історична статистика результатів роботи правової інспекції праці за 23 
роки свідчить про її вагомий внесок у забезпечення виконання своїх функцій 
дорожньою профспілковою організацією. Інспекторами було проведено 3058 
перевірок, за їх результатами у 295344 випадках захищені конкретні трудові 
права членів нашої профспілкової організації, працівників різних категорій. 
Скасовано 1588 наказів, за якими були порушені трудові права наших спілчан, 
їм повернуто понад 115 млн. грн. незаконно утриманих або недоплачених 
коштів, з яких, первинним організаціям від їхніх членів надійшли понад 
1млн. грн. профспілкових внесків. 

При здійсненні у 2021 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 14 заходів під назвою «День трудового права». 
Відділом соціально-економічних відносин та правового захисту відправлено 
профспілковим організаціям нашої структури понад 40 од. різних документів 
інформаційно-правового спрямування. 

Правові інспектори у своїй роботі керуються відповідними постановами 
профспілкових органів, в постійному режимі здійснюють контроль за 
дотриманням адміністрацією трудових прав та інтересів наших спілчан при 
проведенні заходів по формуванню структури АТ УЗ. 

Як і раніш правова інспекція праці займалась правовим забезпеченням 
діяльності організації з громадського контролю за дотриманням роботодавцями 
законодавства про працю та норм колективного договору. Робота велась по 
напрямках: трудовий договір;-зміни в організації виробництва і праці; робочий 
час і час відпочинку; трудова дисципліна; оплата праці; виконання 



роботодавцями пропозицій профспілкових органів, та ін. 
У звітному періоді, з причини, що викликана карантинними заходами 

боротьби з розповсюдженням епідемії корона вірусу на підприємствах та 
підрозділах де функціонують наші профспілкові організації, згідно 
статистичного звіту (копія додається) у минулому році інспекторами було 
проведено 62 перевірки, при цьому виявлено 727 випадків порушень 
законодавства про працю і норм колективних договорів. Основні з них, як і 
раніш, стосуються нормування та оплати праці, робочого часу і часу 
відпочинку, відповідно 304 та 33 випадки. Було захищено трудові права 12980 
членів профспілки, різних категорій залізничників. 

За пропозицією інспекторів праці залізничникам повернуто кошти на 
суму понад 14.4 млн. гривень, що були у них незаконно утримані, чи 
недоплачені їм. Надано юридичних консультацій 1496 працівникам. На 
виконання подань правових інспекторів праці роботодавцями було скасовано 
24 незаконні накази. 

У 2021 році правовим інспектором праці Дорпрофсожу Шевченко Ю. О. 
(працює в режимі неповного робочого часу) перевірено 8 підрозділів, за 
результатами проведених перевірок було виявлено 288 факт порушень норм 
законодавства і колективних договорів. Підготовлено 6 документальних 
матеріалів з профспілкової діяльності на розгляд профспілкових органів. З її 
ініціативи усунено 238 порушень з питань нормування та оплати праці. 
Залізничникам повернуто понад 2 млн. грн. Всього захищено трудові права 540 
залізничників. 

У Козятинській територіальній профспілковій організації (голова 
Вільчинський А. А.) за звітний період 2021 року здійснено захист прав 2254 
працівників. Правовим інспектором праці Живчиком Д. Д. проведено у 
виробничих підрозділах 15 перевірок. Для усунення виявлених 209 порушень, 
винесено 25 подань. 

Наслідком проведеної інспектором роботи стало усунення 107 порушень 
з питань виконання галузевої угоди та колективних договорів. Скасовано 10 
наказів про притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності. 
Залізничникам повернуто 4.2 млн. грн. На адресу працівників направлено 996 
персональних повідомлень про факти захисту профспілкою їхніх трудових прав. 
Цей показник найбільший серед територіальних організацій, а проведена така 
робота сприяє популяризації залізничників нашої профорганізації. Також було 
надано 26 юридичних консультацій, підготовлено 4 відповідні публікації в 
засобах масової інформації. 

В Жмеринській територіальній профспілковій організації (голова 
Андрушков Ю. С.) у звітному періоді правовим інспектором праці Горіним В. О. 
проведено 19 перевірок підрозділів (цей показник найвищий по Дорпрофсожу), 
виявлено 105 порушень, внесено 12 подань роботодавцям. Залізничникам, 
членам профспілки було повернуто коштів у сумі біля 1 млн. грн. Скасовано 2 
незаконних наказів адміністрації про притягнення працівників до дисциплінарної 
відповідальності. Захищено трудові права 4107 працівників. Надано 248 
юридичних консультації. Проведено 5 заходів під назвою «День трудового 
права». У правовій роботі ефективно використовуються можливості галузевих і 
профспілкових засобів масової інформації, а також місцевих засобів наочної 



з 

інформації. Підготовлено 4 публікації для профспілкових видань. 
В Коростенський територіальній організації профспілки (голова 

Жабський А. В.) було перевірено 12 підрозділів. Правовим інспектором праці 
Назарчуком В. М. внесено адміністрації 14 подань, усі вимоги яких повністю 
виконано. А взагалі, ним було захищено трудові права 1292 працівників, яким 
поряд з іншим, повернуто недоплачених коштів в сумі понад 1,1 млн. грн. 
Скасовано 12 наказів про притягнення працівників до відповідальності. 
Підготовлено для розгляду президією теркому профспілки 10 питань щодо 
виконання адміністрацією законодавства про працю. Надано юридичних 
консультацій 459 залізничникам, розглянуто 10 особистих звернень працівників. 
В трудових колективах інспектором проведено 14 заходів - «День трудового 
права (цей показник найвищий по Дорпрофсожу). 

В Конотопській територіальній організації профспілки (голова 
Шмаглій В.О.), за пропозицією правового інспектора праці Колядної О. М., по 
результатах 6 перевірок підрозділів, було захищено трудові права 4787 
залізничників. У зв'язку з виявленням 30 порушень, керівникам внесено 6 подань. 
Це дало можливість повернути членам профспілки кошти в сумі понад 6 млн. грн. 
Надано юридичні консультації 88 членам профспілки. Підготовлено 9 матеріалів 
на розгляд дорожнього і територіального 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 плановому порядку питання захисту трудових прав працівників у 
первинних організаціях не розглядаються, що в свою чергу, шкодить статусу 
нашої організації, як такої, що представляє інтереси та захищає трудові права 
громадян, членів профспілки. Слід, також зазначити, що у дев'ятому розділі 
колдоговору залізниці сторона роботодавця узяла на себе зобов'язання щодо 
організаційного та матеріального підтримання діяльності виборних органів 
профорганізацій в інтересах трудового колективу. Тому всім їм необхідно у 
повному обсязі виконувати свої зобов'язання за нормою ст. 38 закону «Про 
профспілки, їх права та гарантії діяльності» , а також розділу десятого колдоговору 
залізниці. 

В зв'язку з оскарженням керівниками Шепетівської, Хутір-Михайлівської 
дистанцій колії, локомотивного депо Сновськ, Бахмацької дистанції сигналізації 
та зв'язку подань правових інспекторів праці Живчика Д. Д. і Колядної О. М. 
проведена робота по узгодженню спірних питань, виданню відповідних 
висновків. 

Станом на 01.01.2022 р. Подання правової інспекції праці у Дорожній 
профспілковій організації не було виконано начальниками 7 підрозділів: 



Локомотивне депо Дарниця (ТЧ-9) від 26.10.21 р.; 
Локомотивне депо Київ-Пасажирський (ТЧ-1) від 13.10.201 р.; 
Локомотивне депо Конотоп (ТЧ-11) від 22.12.21 р.; 
Локомотивне депо Козятин (ТЧ-3) від 17.09.21 р.; 
Дарницька дистанція колії (ПЧ-2) від 19.02.21 р.; 
Дарницька дистанція колії (ПЧ-2) від 19.08.21 р.; 
Київська дистанція колії (ПЧ-3) від 24.05.21 р.; 
Чернігівська дистанція колії (ПЧ-10) від 25.05.21 р.; 

У зв'язку з тим, що станом на 24.01.22 р. начальником Локомотивного 
депо Конотоп (ТЧ-11) було виконане у січні 2022 р. Подання правового 
інспектора праці Колядної О. М. від 22.12.21 р. в обсязі поновлення права на 
додаткову відпустку працівниць-одиноких матерів, які виховують дітей без 
батька, кількість випадків невиконання Подань знизилось до семи. 

Кількість наведених вище випадків невиконання Подань (порушення 
норми п. 9.8 колективного договору залізниці - невизгіання правової інспекції 
праці) стороною роботодавця у порівнянні з 2021 роком зменшилась із 15 до 7. 

Але ці порушення законодавства про профспілки ще мають місце, 
повторюються по причині відсутності дієвого реагування начальника залізниці 
на наші звернення з цього питання. 

Про такі негативні приклади йшлося і у постанові президії Дорпрофсожу 
від 30.11.21 р. № пр-1 «Про дотримання у виробничих підрозділах служби 
локомотивного господарства законодавства про працю при забезпеченні 
трудової дисципліни». Про прийняту постанову 14.12.21 р. письмово було 
проінформовано в. о. директора виконавчого регіональної філії «Південно-
Західна залізниця». Запропоновані пропозиції на даний час не виконано, 
партнерські переговори продовжуються. 

Негативні приклади щодо цього зафіксовано в структурах локомотивної 
служби і служби колії. З метою поновлення трудових прав працівників, усунення 
фактів порушення керівниками підрозділів вказаних служб норм п. 9.8 
колдоговору залізниці, ст. 141 КЗпП України, ч. 1 ст. 9 ЗУ «Про колективні 
договори і угоди», ч.7, 9 ст. 21 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності» головою Дорпрофсожу 09.12.21 р. та 29.12.21 р. на адресу керівника 
залізниці було направлено відповідні листи (Дпроф 08/321, Дпроф 08/351)). 
Поряд з іншим пропонувалось притягнути до дисциплінарної відповідальності 
посадових осіб, з вини яких були допущені порушення норм законодавства про 
працю та колективного договору (ч. 1 ст. 265 КЗпП, ст. 18 ЗУ «Про колективні 
договори і угоди»). Позитивного реагування не відбулося. 

Правова інспекція праці у 2021 році у повному обсязі здійснила правове 
забезпечення діяльності профспілкової організації, відповідну підтримку і захист 
трудових прав працівників, всіх членів профспілки. Проводилась координація 
роботи первинних профспілкових організацій по забезпеченню необхідного рівня 
роботи щодо правового захисту членів профспілки, всіх працівників. 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 1040 
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 2021 рік узяти до відома (копії документів на 2 
арк. додаються); 

2. Визнати роботу правових інспекторів праці в Дорожній профспілковій 
організації такою, що відповідає нормам Положення про правову інспекцію праці 
та свідчить про сумлінне ставлення до роботи кожного працівника вказаного 
формування; 

3. Доручити правовій інспекції праці Дорпрофсожу протягом 2022 року 
здійснювати перевірки дотримання адміністрацією законодавства про працю, 
безумовного виконання умов галузевої угоди і колективних договорів по всіх 
відповідних напрямках; 

4. Запропонувати голові правління АТ «Укрзалізниця прийняти заходи по 
усуненню наведених у даній постанові виявлених у регіональної філії 
«Південно-Західна залізниця» недоліків з питань організації оплати праці та 
виконання норм законодавства про працю та колективного договору залізниці 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. 

Голова дорожньої 
профспілкової організації 


