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Про практику здійснення 
облпрофрадою та галузевими 
профорганізаціями області 
громадського контролю за додержанням 
роботодавцями законодавства про працю

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділу з правової 
роботи облпрофради Матвєєвої Н.Є. із зазначеного питання, президія 
Миколаївської обласної ради професійних спілок відмічає наступне.

Правові підстави здійснення профспілками громадського контролю за 
дотриманням законодавства про працю та про профспілки визначаються 
статтями 244, 247, 248, 259 КЗпП України та статтями 21, 38, 40 Закону 
України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі - 
Закон).

Здійснення громадського контролю за додержанням роботодавцями 
законодавства про працю на підприємствах, в установах та організаціях 
області, які перебувають у сфері впливу профспілок (далі - підприємство), є 
одним з основних напрямів роботи Миколаївської обласної ради профспілок 
(далі -  облпрофрада) та всіх галузевих профорганізацій області.

Це закріплено в Стратегічних напрямах роботи Миколаївської обласної 
ради профспілок на 2016-2021 роки, затверджених на першому засіданні 
Ради облпрофради 24 травня 2016 року.

Громадський контроль, зокрема облпрофрадою, здійснюється 
систематично шляхом надання практичної правової допомоги, надання 
юридичних консультацій під час особистих прийомів членів профспілок, 
профспілкових активістів та членів виборних органів первинних та обласних 
профорганізацій, а також телефонною «гарячою» лінією та шляхом розгляду 
письмових звернень.



За 2018 рік - І півріччя 2019 року надано понад 1000 консультацій. 
Звернення стосувались питань надання відпусток, укладання та розірвання 
трудового договору, оформлення відповідних наказів (розпоряджень), 
заповнення трудових книжок та реорганізації підприємств. Питання 
оформлення трудових договорів, скорочення чисельності або штату 
працівників, оплати праці та надання відпусток залишаються проблемними 
питаннями і потребують надання великої кількості консультацій та 
проведення значної правової роботи з даних питань.

Наприклад, протягом останніх півтора роки фахівцями відділу з 
правової роботи облпрофради було підготовлено за зверненнями спілчан 36 
процесуальні документи, з них: 3 - позовні заяви, 3 - відзиви на апеляційну 
та касаційну скарги, а також прийнято участь у 27 судових засіданнях за 
раніше складеними позовними заявами.

З метою оперативного моніторингу ситуації та виявлення проблемних 
моментів із дотримання роботодавцями трудового законодавства на 
підприємствах, облпрофрадою практикується закріплення працівників 
апарату облпрофради за членськими організаціями -  обласними галузевими 
та первинними профспілковими організаціями.

Протягом 2019 року облпрофрадою відновлено практику проведення 
планових перевірок шляхом відвідування підприємств з метою надання 
консультаційної та методично-практичної правової допомоги.

Протягом квітня-червня 2019 року проведено ряд робочих зустрічей з 
представниками профспілкових організацій та роботодавцями, в ході яких 
було обговорено стан справ на підприємствах, у тому числі питання: оплати 
праці та заборгованості із виплати заробітної плати; додержання норм 
трудового законодавства; можливостей захисту прав працівників в умовах, що 
склалися, та ін.

Протягом 2018-2019 років фахівцями відділу з правової роботи 
облпрофради, в рамках здійснення громадського контролю за додержанням 
роботодавцем законодавства про працю, про профспілки, відвідано понад ЗО 
підприємств, де проведено планові та позапланові перевірки.

Під час здійснення планових та позапланових перевірок роботодавцям та 
первинним профспілковим організаціям надається практична юридична та 
методична допомога, а також надаються методичні матеріали, які регулярно 
розробляються облпрофрадою.

Протягом 2018-2019 років розроблено 14 методичних матеріалів, у тому 
числі: «Методичні рекомендації щодо ведення трудових книжок», «Посібник 
для профспілкового активу. Відпустка в запитаннях та відповідях», 
«Методичні рекомендації щодо порядку здійснення профспілками 
громадського контролю за додержанням роботодавцями законодавства про 
працю та про профспілки», та ін. Наші методичні матеріали зайняли І місце 
в огляд-конкурсі ФПУ на кращу організацію профспілкового навчання у 
2018/2019 навчальному році у номінації: «Кращі методичні матеріали з 
профспілкової тематики».
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з
Стосовно здійснення громадського контролю галузевими 

профорганізаціями області слід відмітити більш активну роботу обласних 
профспілкових організацій працівників освіти і науки та працівників охорони 
здоров’я спільно з облпрофрадою у цьому напрямку.

За наданою інформацією, протягом 2018 року та І півріччя 2019 року 
громадський контроль за додержанням законодавства про працю здійснено у 
123 закладах та установах освіти та 38 закладах охорони здоров’я 
Миколаївської області. Виявлено 106 порушень норм законодавства України, 
прав і гарантій працівників, членів профспілки -  у закладах освіти, а у 
закладах охорони здоров’я області -  166 порушень. Направлено 111 подань 
щодо усунення виявлених порушень в закладах освіти та 29 подань в 
закладах охорони здоров’я області.

Більшість виявлених під час здійснення громадського контролю 
порушень законодавства про працю, прав і гарантій працівників - членів 
профспілки, усунуто роботодавцями в добровільному порядку; порушені 
права інших працівників поновлено у судовому порядку.

Загалом здійснювана сьогодні практика громадського контролю 
профспілками в значній мірі сприяє реалізації захисної функції профспілок і 
має набувати більш широкого застосування.

Враховуючи вищевикладене, з метою здійснення подальшого 
ефективного громадського контролю за дотриманням роботодавцями 
законодавства про працю, про охорону праці, про профспілки та захисту 
профспілками трудових прав та інтересів членів профспілок, Президія 
Миколаївської обласної ради професійних спілок,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Взяти до відома інформацію, підготовлену відділом з правової роботи 
облпрофради, про практику здійснення облпрофрадою та галузевими 
профорганізаціями області громадського контролю за додержанням 
роботодавцями законодавства про працю (довідка додається).

2. Обласній раді профспілок:
2.1. Продовжити роботу по захисту трудових прав та інтересів членів 

профспілок шляхом здійснення громадського контролю за додержанням 
роботодавцями законодавства про працю.

2.2. Визначити одним з пріоритетних напрямів громадського контролю 
здійснення планових перевірок шляхом відвідування підприємств, установ та 
організацій області з метою безпосереднього надання консультаційної та 
методично-практичної правової допомоги.

2.3. Продовжити роботу з надання консультацій з правових питань, 
підготовки процесуальних документів до суду, представництва інтересів 
членів профспілок у судових інстанціях з метою поновлення їх порушених 
прав.
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2.4. Продовжити роботу телефонної «гарячої» лінії, Днів облпрофради, 
прийому членів профспілок по наданню консультацій з питань трудового 
законодавства.

2.5. Надавати правову підтримку громадським інспекторам праці при 
здійсненні ними громадського контролю, включаючи правове, інформаційне 
та організаційне забезпечення.

2.6. Постійно підвищувати рівень правових знань правових 
(громадських) інспекторів праці, профактиву, членів профспілок та 
проводити роз’яснювальну роботу з питань трудового законодавства 
безпосередньо в первинних профорганізаціях.

2.7. Продовжити спільно з Управлінням Держпраці у Миколаївській 
області та з Відділенням НСПП у Миколаївській області проведення 
спільних навчальних заходів, застосовуючи нові сучасні методи та форми 
навчання: ділові ігри, тренінги з використанням практичних інтерактивних 
завдань, анкетування, тощо.

2.8. Постійно надавати роз'яснювальні та консультаційно-методичні 
матеріали з питань трудового законодавства на сайті облпрофради.

3. Обласним галузевим організаціям профспілок, первинним 
профспілковим організаціям:

3.1. Поширювати досвід роботи та позитивні результати здійснення 
громадського контролю організацій профспілок, висвітлювати інформацію в 
засобах масової інформації, формувати громадську думку про роль і місце 
профспілок у захисті прав людини праці.

3.2. Продовжити відновлення діяльності правових (громадських) 
інспекторів праці в членських профорганізаціях та посилити роботу щодо 
здійснення громадського контролю на підприємствах, в установах, 
організаціях області.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника 
голови облпрофради Онищенко JI.M.

Голова облпр Ю.П.Т ол мачов

Надіслано: членам Президії - 21, відділам облпрофради - 4. 
Усього - 25 прим.


