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«Про стан створення здорових і безпечних 
умов праці на підприємствах міської 
організації профспілки працівників 
агропромислового комплексу, харчової, 
переробної і хлібопекарської промисловості 
та посилення впливу профспілок 
на вирішення цих питань» 

Розглянувши доповідну записку головного спеціаліста - технічного 
інспектора праці облпрофради Шабардіна С.Д., президія обласної ради 
профспілок відмічає, що Миколаївська міська організація профспілки 
працівників агропромислового комплексу, харчової, переробної і 
хлібопекарської промисловості (далі - міська рада профспілки), профспілкові 
комітети підприємств і організацій галузей проводять певну роботу по 
здійсненню громадського контролю за станом охорони праці з метою 
посилення впливу профспілки на вирішення цих питань у відповідності зі ст. 
21, 38, 40 Закону України «Про професійні спілки їх права та гарантії 
діяльності», ст. 41 Закону України «Про охорону праці» та Статутом 
профспілки. 

Міська рада профспілки координує в цьому роботу профспілкових 
комітетів з наданням їм практичної допомоги при укладанні колективних 
договорів. 

Щорічно міська рада профспілки, профспілкові комітети підприємств 
і організацій проводять розширенні засідання, за участю представників 
адміністрації, для вирішення питань з охорони праці та фінансування заходів, 
спрямованих на поліпшення умов праці, а також підводять підсумки 
виконання зобов'язань колективних договорів з цих питань. 
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В останні роки для посилення впливу профспілки на вирішення питань 
з охорони праці використовується «Тиждень охорони праці», який 
проводиться щорічно у зв'язку з Всесвітнім днем охорони праці. 

Разом з тим, вивчення питання про стан умов праці на підприємствах 
виявило характерні порушення вимог законодавчих актів з охорони праці, а 
саме: 

- порушення порядку навчання посадових осіб і працівників, зайнятих на 
роботах підвищеної небезпеки; 

- несвоєчасне проведення медичних оглядів працівників, порушення 
порядку проведення передрейсових медоглядів водіїв транспортних засобів; 

- неналежне спостереження за станом виробничих будівель і споруд; 
порушення вимог нормативних актів при експлуатації 

електрообладнання; 
- неякісне розроблення інструкцій з охорони праці; 

- порушення вимог нормативних актів при експлуатації технологічного 
обладнання , веденні технічної документації. 

Для посилення впливу профспілкових організацій на в и р і ш е н н я питань 
по створенню здорових і безпечних умов праці на підприємствах і в 
організаціях міської ради профспілки президія обласної ради профспілок 
постановляє: 

1. Доповідну записку головного спеціаліста - технічного інспектора 
праці облпрофради взяти до відома (додається). 

2. Міській раді профспілки працівників агропромислового комплексу, 
харчової, переробної і хлібопекарської промисловості міста, обласним 
галузевим комітетам профспілок: 

2.1. Визначити та затвердити на рівні кожної профспілкової організації 
комплекс заходів, спрямованих на посилення громадського контролю за 
додержанням законодавства з охорони праці. 

3. Профспілковим комітетам забезпечити: 
3.1 Обрання комісій профкомів з охорони праці і громадських 

інспекторів з охорони праці; 
3.2 Системне навчання уповноважених представників профспілки з 

питань охорони праці та контроль ефективності їх роботи; 
3.3. Контроль виконання умов колективних договорів, фінансування в 

повному обсязі «Комплексних заходів щодо досягнення встановлених 
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 
наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 
травматизму, професійних захворювань і аварій»; 

3.4. Ефективну роботу представників профспілок в складі комісій з 
розслідування нещасних випадків, з метою запобігання безпідставному 
звинуваченню потерпілих, необ'єктивному розслідуванню нещасних випадків 
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на виробництві, а також приховуванню нещасних випадків від розслідування 
та обліку. 

3.5. При укладанні колективних договорів передбачити зобов'язання 
сторін, спрямовані на створення на виробництві здорових та безпечних умов 
праці, забезпечення працюючих засобами індивідуального і колективного 
захисту, відповідного рівня фінансування заходів безпеки праці; 

4. Звернути увагу голів профкомів підприємств, установ та організацій 
області про набрання чинності нової редакції: "Положення про технічну 
інспекцію праці профспілок", "Типового положення про представників 
профспілок з питань охорони праці", "Типового положення про комісію з 
охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації", 
"Типового положення про громадського інспектора з охорони праці", 
затверджених постановою Президії ФПУ від 28.02.2013 № П-16-11, 
"Типового положення про порядок проведення навчання представників 
профспілок з питань охорони праці", затвердженого постановою Президії 
ФПУ від 28.02.2013 № П-16-12. 
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