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ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ 
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І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ 
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ПОСТАНОВА 

 
12 вересня 2018 року                                м. Дніпро                                                    № П-20-5 
 

 
Про результати правозахисної 
роботи за І півріччя 2018 року 

 
 
Розглянувши інформацію та пояснювальну записку Правової інспекції праці ПМГУ 

"Про роботу щодо здійснення Профспілкою металургів і гірників України  громадського  
контролю за додержанням законодавства про працю" за  І півріччя 2018 року, президія ЦК 
ПМГУ 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
1. Інформацію "Про роботу щодо здійснення Профспілкою металургів і гірників 

України  громадського  контролю за додержанням законодавства про працю" за І півріччя 
2018 року прийняти до відома (додається). 

2. Територіальним і первинним організаціям ПМГУ продовжити роботу щодо 
обрання громадських інспекторів праці та надання їм повноважень щодо здійснення 
громадського контролю за додержанням законодавства про працю.  

3. Інформацію про роботу правової інспекції за І півріччя 2018 року розмістити 
на сайті ЦК ПМГУ та опублікувати в «Профспілці». 

4. Контроль за виконанням даної постанови покласти на голову ЦК ПМГУ 
Комишева С.П. 

 
 

Голова Центрального 

комітету профспілки                                                                                         С.П.Комишев 
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Форма ПР 

ІНФОРМАЦІЯ 

про правозахисну роботу  

Профспілки металургів і гірників України 

за перше півріччя 2018 р. 

№№ п/п Найменування показників 

Перше півріччя 

2017р., 

кількість 

Перше півріччя 

2018 р., 

кількість 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

1. 
Кількість інспекторів праці профспілки, всього, 

 з них: 
29 62 

1.1. - правових інспекторів праці: 10 10 

1.1.1. - головний правовий інспектор праці 4 3 

1.1.2. - правовий інспектор праці 6 7 

1.2. - громадських інспекторів праці: 19 52 

1.2.1. - у первинних організаціях профспілки 18 52 

1.2.2. - у територіальних  організаціях профспілки 1 - 

1.2.3. - у ПМГУ - - 
2. ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ  

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 

2.1. 

Проведено перевірок додержання законодавства 

про працю, всього, 

з них: 

234 243 

2.1.1. 
- спільно з територіальними органами 

Держпраці 

1 1 

2.1.2 

- спільно з регіональними представниками 

Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини 

- - 

 

 

 

2.2. 

Направлено інформацій до органів 

контролю за додержанням законодавства 

про працю про порушення прав працівників, 

які є членами профспілки, виявлених у ході 

здійснення громадського контролю 

профспілки, всього, 

з них: 

Інформація 

відсутня 

- 

2.2.1. - первинними організаціями профспілки  - - 

2.2.2. - територіальними організаціями профспілки - - 

2.2.3. - інспекторами праці профспілки - - 

2.3. 
Кількість юридичних осіб, де проведено 

перевірки додержання законодавства про працю 

92 70 

2.4. 
Кількість виявлених порушень, всього, 

з них: 
934 776 

2.4.1. - звільнення та переведення 151 114 

2.4.2. - робочого часу   217 197 

2.4.3. - часу відпочинку 159 137 

2.4.4. - оплати праці 173 163 

2.4.5. - праці жінок 7 7 

2.4.6. - праці неповнолітніх - - 

2.4.7. - зміни істотних умов праці 94 69 

2.4.8. - гарантій і компенсацій 49 38 

2.4.9. - інших 84 58 

2.5. 
Кількість працівників, права яких порушено, 

всього 
14395 8882 
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2.6. 

Надіслано подань про усунення порушень, 

всього, 

з них: 

287 186 

2.6.1. - роботодавцям 287 184 

2.6.2. 
- органам виконавчої влади та органам 

місцевого самоврядування 
- 2 

2.7. 
Надіслано письмових повідомлень про виявлені 

факти порушень: 
7 4 

2.7.1. 
- органам виконавчої влади та органам 

місцевого самоврядування 
2 2 

2.7.2. - вищим профспілковим органам 2 1 

2.7.3. - керівництву ФПУ - - 

2.7.4. 

- Уповноваженому (регіональному 

представнику Уповноваженого) Верховної Ради 

України з прав людини 

- - 

2.7.5. - іншим органам 3 1 
2.8. Усунуто роботодавцями порушень на вимогу: 449 357 

2.8.1. 
- інспекторів праці профспілки Інформація 

відсутня 
357 

2.8.2. 
- органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування 

- - 

2.8.3. - вищих профспілкових органів - - 

2.8.4. - керівництва ФПУ - - 

2.8.5. 

- Уповноваженого (регіонального 

представника Уповноваженого) Верховної Ради 

України з прав людини 

- - 

2.8.6. - інших органів - - 

2.9. 

Притягнуто до відповідальності посадових осіб, 

всього, 

з них до: 

6 2 

2.9.1. - дисциплінарної 6 2 

2.9.2. - адміністративної  - - 

2.9.3. - кримінальної  - - 

2.10. 

Притягнуто до відповідальності керівників на 

вимогу профспілкових органів (ст. 33 Закону 

України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності») 

- - 

2.11. 

Проведено правову експертизу проектів 

нормативно-правових актів, всього, 

з них: 

182 19 

2.11.1. 
- що надійшли на розгляд СПО об’єднань 

профспілок 

Інформація 

відсутня 

13 

2.11.2. 
- що надійшли з галузевих міністерств та 

відомств 

- 6 

3. НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

3.1. 
Надано консультацій з правових питань, всього, 

з них: 

12052 8642 

3.1.1. Членам профспілки: 10708 7903 

3.1.1.1. - письмових 430 940 

3.1.1.2 - усних 10278 6963 

3.1.2. Профспілковим організаціям: 1344 739 

3.1.2.1. - письмових 54 35 

3.1.2.2. - усних 1290 704 

3.2. 

Складено позовних заяв, інших процесуальних 

документів, всього, 

з них: 

92 117 

3.2.1. - членам профспілки 85 111 

3.2.2. - профспілковим організаціям 7 6 
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3.3. 

Кількість працівників, представництво 

інтересів яких здійснювали правові інспектори 

праці: 

24 19 

3.3.1. - в суді 7 12 

3.3.2. - в інших органах 17 7 

3.4. 

Винесено судових рішень на користь 

працівників, всього, 

з них з питань: 

32 89 

3.4.1. - звільнення та переведення - 1 

3.4.2. - робочого часу та часу відпочинку - - 

3.4.3. - оплати праці 16 74 

3.4.4. - гарантій і компенсацій - - 

3.4.5. - трудової дисципліни - - 

3.4.6. - інших 16 14 

3.5. 

Суми, присуджені до стягнення на користь 

працівників, по справах, представництво інтересів 

у яких здійснювали правові інспектори праці 

профспілки, всього (грн.) 

405041 2000153 

3.6. 

Надано роз’яснень з питань трудового 

законодавства, всього, 

з них: 

163 253 

3.6.1. - у ЗМІ 100 165 

3.6.2. - у методичних матеріалах 63 88 

3.7. 

Проведено навчання з питань 

застосування трудового законодавства, 

всього, 

з них: 

77 251 

3.7.1. 
- для членів профспілки у первинних 

організаціях профспілки 

Інформація 

відсутня 

49 

3.7.2. - для обраних громадських інспекторів праці - 4 

3.7.3. - для профспілкових активістів - 198 

3.7.4. 
- для громадян в рамках спільних з 

Держпраці правопросвітницьких заходів 

- - 
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Пояснювальна записка 

"Про роботу щодо здійснення 

Профспілкою металургів і гірників України 

громадського  контролю за додержанням 

законодавства про працю" 
у першому півріччі 2018 року 
 

До розділу І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Звіт про правозахисну роботу за І півріччя 2018 року надали всі 

територіальні організації та первинні організації ПМГУ: ПрАТ «ММК ІМЕНІ 
ІЛЛІЧА», ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС», ВАТ «ПГЗК», МК 
«АЗОВСТАЛЬ». 

 Заслуговує на увагу звіт Дніпропетровської обласної організації, де 
розписані конкретні приклади виявлених порушень та дії правових 
інспекторів і виборних органів, в результаті яких порушення були усунуті. 
Крім того, надані копії судових рішень, де представництво здійснював 
правовий інспектор праці. 

 Не надана пояснювальна записка до інформації про правозахисну 
роботу первинною організацією профспілки ПрАТ «ММК ІМЕНІ ІЛЛІЧА». В 
деяких звітах викладено норми трудового законодавства без конкретних 
прикладів з посиланням на попередній звітний період, що дає можливість 
зробити висновок про копіювання попередніх звітів, а не про роботу у 
звітному періоді (звіти деяких первинних організацій Кривого Рогу та 
Донецької обласної організації). 

 Завдання громадського контролю за додержанням законодавства про 
працю є одним із головних в роботі профспілкових органів. З метою його 
удосконалення та на виконання постанови Ради ФПУ від 12.12.2012р № Р-6-
3 Центральний комітет Профспілки регулярно піднімає питання щодо 
збільшення кількості правових інспекторів, де є фінансові можливості. На 
жаль, поки що таких можливостей немає, тому не передбачається 
збільшення штатних працівників правової служби. 

 На звітній конференції ПМГУ поставлено завдання первинним 
організаціям про необхідність обрання громадських інспекторів праці та 
надання їм повноважень на здійснення громадського контролю за 
додержанням законодавства про працю. На виконання постанови 
конференції деякі первинні організації визначились з персональним складом 
громадських інспекторів. В зв’язку з цим кількість громадських інспекторів 
збільшилась до 52 осіб. На жаль, при направленні списку громадських 
інспекторів не додано постанови профкому про надання, вказаним у списку 
особам, повноважень на здійснення громадського контролю (про що було 
вказано в листі ЦК ПМГУ №05/78 від 22.02.2018р.).  ЦК ПМГУ здійснюватиме 
навчання громадських інспекторів відповідно до нормативних документів 
ФПУ та ПМГУ тільки за наявності такої постанови.  

Постановою президії ЦК ПМГУ № П-17-5 від 14.03.2018р. передбачено: 
«Територіальним і первинним організаціям ПМГУ регулярно (не менше ніж 
двічі на рік) звітувати на засіданнях президії чи профкому про результати 
здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про 
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працю. Матеріали розгляду додавати до інформації про правозахисну 
роботу». Жодна із організацій не надала до звіту матеріали розгляду 
інформації про правозахисну роботу на засіданні виборного органу, хоча 
Дніпропетровський, Донецький обласний та Криворізький міський комітети 
профспілки регулярно розглядають це питання на засіданнях президій. 

 

До розділу 2. ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА 
ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 

Ключовим у здійсненні громадського контролю є перевірки на 
підприємстві дотримання трудових прав працівників. В порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року їх кількість дещо збільшилась (на 3,8%). 

 Натомість зменшилась кількість виявлених порушень (з 934 за 
аналогічний попередній період до 776 – в поточному).  

В той же час, Криворізька міська організація ПМГУ зазначила зростання 
порушень законодавства про працю із-за нестачі робочого персоналу, а 
саме: 

- порушення графіків відпусток та не надання відпусток у зручний час 
категоріям працівників, які мають на це право (одинокі матері та батьки, 
донори тощо), а також не надання відпусток протягом кількох років; 

- порушення та затягування процедури звільнення працівників за 
власним бажанням. Зафіксовані випадки відмови у прийнятті наказів про 
звільнення, безпідставні відмови у підписанні обхідних листків; 

- безпідставні відкликання з відпустки; 
- проходження медоглядів у вихідний день. 

У попередніх звітах уже говорилось про проблеми, які виникли з 
примусовим переведенням людей в зв’язку з передачею частини майна ДПП 
«Кривбаспромводопостачання» в оренду КП «Кривбасводоканал». На жаль, 
ситуація не покращилась. Активістів, які активно відстоювали свої права, 
було звільнено шляхом повної фальсифікації документів з використанням 
підставних осіб. Так, 4-х працівників було звільнено за нібито побиття нового 
працівника, що проходив стажування, хоча самого інциденту навіть не було. 
Деяких працівників звільнили без пояснення причин, просто не допустили до 
роботи, без видачі трудової книжки. Стосовно всіх випадків незаконного 
звільнення були складені та подані до суду позовні заяви. Наразі судові 
процеси тривають. 

 Щодо вимоги профкому «Кривбаспромводопостачання» про звільнення 
керівника за ст. 45 КЗпП України відповіді від Дніпропетровської ОДА не 
надійшло. І все це свавілля відбувається саме на державних підприємствах, 
які мають бути взірцем виконання законів. 

Приклади порушень на інших підприємствах галузі: 
- працівнику зменшили на 50% премію з посиланням на загальні 

норми Правил внутрішнього трудового розпорядку - «чесно і добросовісно 
працювати», хоча мова йде про порушення технологічного порядку, а 
посилання на порушення конкретних пунктів робочої інструкції відсутнє 
(ПГЗК); 

- працівника відсторонюють від роботи без оплати за не проходження 
медогляду, але в розпорядженні відсутні пояснювальна записка працівника 
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про причини не проходження медогляду та документи про надання часу для 
проходження медогляду зі збереженням місця роботи та середньої 
заробітної плати (ПГЗК); 

- порушення ст. 71 КЗпП України при залученні працівників до роботи 
у вихідні дні (ПГЗК). 

Не дивлячись на всі вимоги профкому (ПО на Азовсталі), штрафи зі 
сторони Держпраці не вдається примусити керівництво ТОВ «АСКОМ 
СЕРВІС» (аутсорсер) виконувати законодавство. Порушення трудових прав 
працівників продовжуються: заробітна плата, відпускні затримуються, 
індексація не проводиться, трудові відносини заміняються цивільно-
правовими. До суду подано 41 позов щодо виплати індексації. Але 
керівництво до суду не з’являється, проте заявлені суми виплатило в 
порядку досудового врегулювання. Решті працівників виплачено однакову 
суму, не зрозуміло за який період, щоб люди не звертались до суду. 

В ході перевірки на Вільногірському гірничо-металургійному комбінаті 
був виявлений факт незаконного застосування дисциплінарного стягнення та 
позбавлення премії на весь час дії наказу відносно 3-х електрослюсарів за 
недостатній контроль за збереженням резервного кабелю, що не є їх 
обов’язком. Була надана допомога для звернення до КТС, яка прийняла 
рішення про відміну наказу. Роботодавець звернувся до суду. В ході 
підготовки до судового розгляду правовому інспектору вдалося, на підставі 
доказів, вирішити спір шляхом укладення мирової угоди. 

На ПАТ «Дніпрометробуд» основним порушенням є невиплата 
заробітної плати, яка становила на 1 травня п. р. більше 3,5 млн. грн. До 
мера м. Дніпро Філатова Б.А. направлено кілька звернень щодо усунення 
порушень, на жаль позитиву немає. Працівникам рекомендовано звернутись 
до суду. Уже почалося оформлення позовних заяв та звернення до суду. 
Перша справа призначена на серпень. 

Прикладом позитивного вирішення є питання надання компенсації 
замість відпустки за бажанням працівника, яку роботодавець категорично не 
хотів платити. Після тривалої роботи профкому, перемовин, листування 
ситуація вирішилась на користь працівників (ТОВ «МЕТІНВЕСТ-
ПРОМСЕРВІС»). 

У звіті Харківської обласної організації ПМГУ вказано на відсутність 
порушень трудового законодавства на всіх підприємствах регіону, де 
проведено перевірки і це вже на протязі кількох років. 

У звіті Донецької організації ПМГУ зазначається про зменшення 
кількості скарг. Це пов’язано також зі збільшенням уваги до правозахисної 
роботи з боку профспілкових комітетів. Заходи з проведення громадського 
контролю та їх результати регулярно розглядаються на засіданнях 
профспілкових комітетів, на адресу роботодавців направляються листи-
вимоги про усунення порушень. Допомогу в цьому надає правовий інспектор 
праці обласної організації, шляхом направлення аргументованих вимог. 
Таким чином, вдалося уникнути конфліктної ситуації та усунути порушення 
щодо: 

- неправомірної заміни днів відпустки грошовою компенсацією без згоди 
працівника (ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління»); 
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- безпідставного притягнення працівників до дисциплінарної та 
матеріальної відповідальності (ПАТ «Дружківський метизний завод»). 

Профкомом ПО ПМГУ ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» надана юридична допомога в 
питанні оплати лікарняного листка донору. Зроблено перерахунок допомоги 
по тимчасовій непрацездатності із розрахунку 100% середнього заробітку. 

 
До розділу 3. НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 
Надана допомога шляхом консультацій 7903 членам профспілки та 739 

консультацій організаціям профспілки. Питання, які цікавлять людей – це 
звільнення  та переведення на іншу роботу, застосування пільгових списків, 
питання надання відпусток, їх перенесення, додаткові відпустки, оцінка 
персоналу,  оплата при суміщенні професій, зміни графіків роботи, 
притягнення до відповідальності та ін. 

 За консультаціями звертаються голови профкомів з питань розрахунку 
відпусток, про порядок вступу в колективний трудовий спір, застосування 
норм ст.39 Закону України «Про зайнятість населення», з питань оплати 
праці, застосування норм Генеральної та Галузевої угод, захисту працівників 
в умовах зміни власника. 

Організації профспілки шукають нові способи зробити простішими 
звернення членів профспілки через соцмережі.  

Так, Криворізьким міськкомом була зареєстрована сторінка в соціальній 
мережі Facebook  під назвою «Юрист ПМГУ». Метою було створення он-лайн 
консультування членів профспілки, прискорення отримання відповідей  та 
роз’яснень стосовно трудового права та нагальних проблем працівників. 
Залучення користувачів до даної сторінки відбувається шляхом її реклами 
через газету «Під знаком руди і металу», яка видається Криворізьким 
міськкомом. 

З кожним роком кількість звернень за консультаціями через соцмережі 
збільшується в порівнянні зі зверненнями безпосередньо до профкомів. 

 
Збільшилась кількість звернень членів профспілки за допомогою у 

складанні позовних заяв до суду. Крім уже зазначених, складено 5 позовних 
заяв щодо стягнення заборгованості по заробітній платі та середнього 
заробітку за час затримки розрахунку працівникам ПАТ «Дніпропетровський 
трубний завод», позов до Пенсійного фонду щодо відмови у призначенні 
пільгової пенсії (ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», Вільногірський 
гірничо-металургійний комбінат), 3 позови щодо скасування розпоряджень  
відносно незаконного позбавлення премії (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг») 
та ін. 

Позитивом є збільшення кількості судових рішень на користь членів 
профспілки, що в грошовому еквіваленті перебільшує 2 млн. грн. (за 
попередній період ця сума не досягла 500 тис. грн.). 

Юридичним відділом первинної організації ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» проводилась велика робота в зв’язку зі вступом трудового 
колективу підприємства під представництвом профкому в колективний 
трудовий спір. Цей процес проходить дуже повільно і складно в зв’язку з 
недосконалістю Закону України «Про колективні трудові спори (конфлікти)» 
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та нормативних актів НСПП. Наразі за рішенням суду (за позовом 
підприємства) призупинено проведення будь-яких переговорів щодо даного 
спору.  

 
Значно збільшилась кількість роз’яснень через засоби масової 

інформації, в тому числі і через Інтернет. 
На допомогу профактиву правовою службою в звітному періоді 

підготовлено письмові матеріали щодо: 
- підстав та порядку притягнення до матеріальної відповідальності; 
- позбавлення премій при притягненні до дисциплінарної 

відповідальності; 
- переважного права на залишення на роботи при вивільненні; 
- пільг багатодітним сім’ям; 
- регулювання праці жінок; 
- права на додаткові відпустки працівникам, що мають дітей; 
- звільнення за власним бажанням; 
- трудових гарантій інвалідам; 
- оплати лікарняного листка при догляді за дитиною; 
- порядку залучення до понаднормової роботи та її оплата; 
- сумісництва; 
- основних норм закону про антикорупційний суд та ін.  

  
Правовими інспекторами регулярно проводиться експертиза проектів 

локальних нормативних актів роботодавця, які надаються на погодження 
профкомам та колективних договорів на предмет відповідності їх діючому 
законодавству та Галузевій угоді. 

 
Одним з важливих напрямів роботи правової служби є навчання 

профспілкових кадрів, активу та членів профспілки. Навчанню приділяється 
велика увага і про це говорять цифри (251 в порівнянні з 77 в попередньому 
звітному періоді). 

 

Проблемні та постановочні питання: 
Правова інспекція ПМГУ узагальнює та направляє до ФПУ ті питання, 

які потребують вирішення на всеукраїнському рівні.  В звіті направленому до 
ФПУ було вказано, що на додаток до проблемних питань, які були вказані в 
попередніх звітах і які досі не вирішені, потребують вивчення наступні 
питання: 

- потребують змін Закон України «Про порядок вирішення колективних 
трудових спорів (конфліктів) та нормативні акти НСПП, які не дадуть 
можливості роботодавцю затягувати процедуру вирішення колективного 
трудового спору; 

- реалізація ст. 39 Закону України «Про зайнятість населення» щодо 
суб'єктів господарювання, які наймають працівників для подальшого 
виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (проблема укладення 
колективних договорів та контроль їх виконання з аутсорсерами з інших 
міст). 
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 Більшість інших проблемних питань, поставлених у звітах, є питання, 
які повинні вирішуватись на місцях: або шляхом направлення подань до 
роботодавця, або шляхом звернення до суду, якщо роботодавець не реагує 
на звернення. 
 

Правова інспекція праці ПМГУ 


