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13 серпня 2020 року                                  Дніпро                                    № П-29-1 
 

Про результати правозахисної 
роботи за І півріччя 2020 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 2020 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 
2020 року прийняти до відома (додаток №1). 

2. Центральному комітету ПМГУ звернутись до Голови Верховної Ради України 
Д.Разумкова та Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля щодо порушення конституційних 
прав громадян на своєчасне одержання винагороди за працю і перешкоджання діяльності 
профспілок та вимагати приведення законодавчих норм відповідно до вимог Конституції 
України.  

3. Центральному комітету ПМГУ та всім виборним органам організаційних 
ланок Профспілки проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед членів 
профспілки та вживати заходів до всебічного підтримання ФПУ у спільних діях щодо 
неприйнятності проектів антинародних законів про працю та про гарантії діяльності 
профспілок.  

4. Територіальним і первинним організаціям ПМГУ: 
- розглянути дану інформацію на засіданнях виборних органів з прийняттям відповідної 
постанови, якою затвердити заходи про посилення правозахисної роботи при виявленні 
порушень трудового законодавства в умовах карантину, пов’язаного з коронавірусом; 
- в разі збільшення порушень трудового законодавства, невідкладно надавати 
інформацію ЦК ПМГУ для включення у щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради 
України «Про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина України». 
           5.  Центральному комітету ПМГУ інформацію про роботу правової інспекції за І 
півріччя 2020 року розмістити на сайті ЦК ПМГУ та опублікувати в «Профспілці», а також 
направити ФПУ для узагальнення та відповідного реагування. 

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

 
 

 



Додаток № 1 

 до постанови президії ЦК ПМГУ 

від 13 серпня 2020 р. № П-29-1 

Форма ПР 

ІНФОРМАЦІЯ 

про правозахисну роботу  

Профспілки металургів і гірників України 

(назва організації ) 

За перше півріччя 2020 р. 

 

№№ п/п Найменування показників 
Перше півріччя 

2019р., кількість 

Перше півріччя 

2020 р., кількість 

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

1. 
Кількість інспекторів праці профспілки, всього, 

 з них: 
57 56 

1.1. - правових інспекторів праці: 11 12 

1.1.1. - головний правовий інспектор праці 3 3 

1.1.2. - правовий інспектор праці 8 9 

1.2. - громадських інспекторів праці: 46 44 

1.2.1. - у первинних організаціях профспілки 46 44 

1.2.2. - у територіальних  організаціях профспілки - - 

1.2.3. - у ПМГУ - - 

ІІ. ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 

2.1. 

Проведено перевірок додержання законодавства про 

працю, всього, 

з них: 
200 108 

2.1.1. - спільно з територіальними органами Держпраці - - 

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: 

- - 

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 
64 45 

2.4. 
Кількість виявлених порушень, всього, 

з них: 
790 354 

2.4.1. - звільнення та переведення 113 70 

2.4.2. - робочого часу   205 57 

2.4.3. - часу відпочинку 159 51 

2.4.4. - оплати праці 165 72 

2.4.5. - праці жінок 16 4 

2.4.6. - праці неповнолітніх - - 

2.4.7. - зміни істотних умов праці 43 40 

2.4.8. - гарантій і компенсацій 45 30 

2.4.9. - інших 44 30 
2.5. Кількість працівників, права яких порушено, всього 7474 2555 

2.6. Надіслано подань про усунення порушень, всього, 284 113 



з них: 

2.6.1. - роботодавцям 284 113 

2.6.2. 
- органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування 
- - 

2.7. 
Надіслано письмових повідомлень про виявлені 

факти порушень: 
3 - 

2.7.1. 
- органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування 
- - 

2.7.2. - вищим профспілковим органам 1 - 

2.7.3. - керівництву ФПУ - - 

2.7.4. 

- Уповноваженому (регіональному представнику 

Уповноваженого) Верховної Ради України з прав 

людини 

- - 

2.7.5. - іншим органам 2 - 
2.8. Усунуто роботодавцями порушень на вимогу: 412 146 

2.8.1. - інспекторів праці профспілки 412 146 

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: 

- - 

2.9.1. - дисциплінарної - - 

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: 

7 20 

2.11.1. 
- що надійшли на розгляд СПО об’єднань 

профспілок 
3 20 

2.11.2. 
- що надійшли з галузевих міністерств та 

відомств 
4 - 

ІІІ. НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

3.1. 
Надано консультацій з правових питань, всього, 

з них: 
7997 3997 

3.1.1. Членам профспілки: 7369 3628 

3.1.1.1. - письмових 293 180 

3.1.1.2 - усних 7076 3448 

3.1.2. Профспілковим організаціям: 628 369 

3.1.2.1. - письмових 41 52 

3.1.2.2. - усних 587 317 

3.2. 

Складено позовних заяв, інших процесуальних 

документів, всього, 

з них: 

64 92 

3.2.1. - членам профспілки 60 88 

3.2.2. - профспілковим організаціям 4 4 

3.3. 
Кількість працівників, представництво інтересів 

яких здійснювали правові інспектори праці: 
6 6 

3.3.1. - в суді 4 5 

3.3.2. - в інших органах 2 1 

3.4. 
Винесено судових рішень на користь працівників, 

всього, 
29 56 



з них з питань: 

3.4.1. - звільнення та переведення - - 

3.4.2. - робочого часу та часу відпочинку - - 

3.4.3. - оплати праці - 37 

3.4.4. - гарантій і компенсацій - - 

3.4.5. - трудової дисципліни - - 

3.4.6. - інших 29 19 

3.5. 

Суми, присуджені до стягнення на користь 

працівників, по справах, представництво інтересів у 

яких здійснювали правові інспектори праці профспілки, 

всього (грн.) 

8200 
1412 тис. грн. 

 

3.6. 

Надано роз’яснень з питань трудового законодавства, 

всього, 

з них: 
246 175 

3.6.1. - у ЗМІ 101 52 

3.6.2. - у методичних матеріалах 145 123 

3.7. 

Проведено навчання з питань застосування 

трудового законодавства, всього, 

з них: 

243 178 

3.7.1. 
- для членів профспілки у первинних організаціях 

профспілки 
38 46 

3.7.2. - для обраних громадських інспекторів праці 12 2 

3.7.3. - для профспілкових активістів 193 130 

3.7.4. 
- для громадян в рамках спільних з Держпраці 

правопросвітницьких заходів 
- - 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 
"Про роботу щодо здійснення 

Профспілкою металургів і гірників України 
громадського  контролю за додержанням 

законодавства про працю" 
у першому півріччі 2020 року 

 
Робота з громадського контролю за додержанням законодавства про працю 

зазнала значних змін у зв’язку з карантином. Обмеження пересування призвело 
до скорочення кількості перевірок майже вдвічі в порівнянні з попереднім звітним 
періодом (108 до 200 в І півріччі 2019р.). З цієї ж причини зменшилися всі 
показники звіту. 

В зв’язку з карантином змінився формат звернень за консультаціями. 
Більшість із них – це звернення телефоном чи на сайти організацій профспілки. 

Тематика звернень дещо змінилась. Зараз це питання оплати праці під час 
самоізоляції, простоїв, при дистанційній роботі, надання щорічних відпусток та 
відпусток без збереження заробітної плати і т. ін.  

Статистика по підприємствах ГМК свідчить про збільшення вдвічі 
оплачуваних простоїв (2/3 тарифної ставки) у місяці введення карантину (квітні та 
травні поточного року). Наприклад, в березні кількість працівників, які 
знаходились у простої на підприємствах ГМК становила 2208, у квітні - це вже 
6345, а в травні – 5061. Також збільшилась кількість працівників, які працюють з 
неповним робочим тижнем (із 1660 до 2600, 2220 відповідно). Уже у червні, коли 
послаблено карантин, ці показники значно зменшились.  

 
Незважаючи на складні часи, профспілка знаходила можливість захистити 

працівників. 
Так, в цеху експлуатації УЗТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» четверо вантажників, які 

вантажили гарячий агломерат, були позбавлені 50% премії за нібито неякісне 
чищення вагонів. Перевірка показала відсутність технічного браку, тому 
розпорядження про позбавлення премії відмінено. 

Після втручання профспілки поновлені на роботі дві працівниці «Інтерпайп 
Нижньодніпровський трубопрокатний завод», які були безпідставно звільнені. 

Удалося запобігти звільненню 2-х працівників ДП «Ілліч-Агро Донбас» 
завдяки принциповій позиції профспілки. 

Дієвим є захист членів профспілки в комісіях по трудових спорах, особливо, 
якщо членом комісії є юрист профкому. Так, на ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» за 
звітний період з 22 зверненнь 13 уже задоволені на користь працівників, 8 – на 
розгляді, 1 заява відкликана заявником. 

  
У звітному періоді напружена робота велася щодо відкликання 

антинародних та антипрофспілкових проєктів законів, які надходять до Верховної 
Ради України. Правовими інспекторами готувалися інформаційні записки про 
можливі ризики прийняття проєктів 2708, 2681, 2275 та ін., які значно погіршують 
права працівників та профспілок. Інформація доводилась до широкого загалу. 
Активна робота велася в соціальних мережах для підписання петиції проти 
проєкту 2681. Були організовані звернення до Верховної Ради, Президента, 
Уряду про  недопущення прийняття зазначених проєктів. 



Правові інспектори та юристи профкомів регулярно доводять інформацію 
про зміни в законодавстві на нарадах з профактивом, до карантину проводились 
консультативні дні безпосередньо в первинних організаціях.  Наразі більшість 
консультацій надається через сайти організацій профспілки та профспілкову 
пресу.  

 
В той же час, значно збільшилась кількість звернень до суду (92 проти 64 в 

аналогічному періоді 2019р.), заяви в які підготовлені правовими інспекторами та 
юристами організацій профспілки. 

 
Намагання держави самоусунутись від питань компенсації за роботу у 

важких умовах праці, дає свої негативні наслідки. Роботодавці, на яких держава 
перекладає вирішення цих питань, розпочали активну роботу по зменшенню 
кількості таких працівників. Але не шляхом поліпшення умов праці, а через 
атестацію робочих місць, які після її проведення втрачають шкідливість. 
Десятиліттями були шкідливі умови праці, а тут зразу стали нормальними. І це є 
проблемою, яку потрібно вирішувати не тільки на рівні підприємств. 
 

Правовими інспекторами регулярно проводиться експертиза проектів 
локальних нормативних актів роботодавця, які надаються на погодження 
профкомам, 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, яке хоч і в меншій мірі, але 
проводилось.  

 
Проблемні та постановочні питання, які направлені ФПУ для 

опрацювання на законодавчому рівні: 
- Прийняття ЗУ «Про визнання таким, що втратив чинність  Закону 

України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають 
приватизації» від 02.10.2019р. № 145-ІХ, призвело до фактичного припинення 
роботи профорганізацій, яким підприємства не перераховують профспілкові 
внески.  

На практиці склалася така ситуація, коли при позитивному рішенні суду на 
користь профспілкової організації щодо перерахування роботодавцем 
профспілкових внесків, виконавчий лист про стягнення цієї заборгованості 
повертається без виконання у зв’язку із забороною проведення виконавчих дій 
протягом трьох років з дня набрання чинності зазначеного закону. Це ж 
стосується повернення працівникам заборгованої заробітної плати, що є 
порушенням статті 43 Конституції України. 

 В зв’язку з цим, пропонуємо ініціювати внесення змін до ЗУ № 145-ІХ в п. 3 
розділу ІІІ Прикінцеві та перехідні положення доповнити (виділено): 

«3. Забороняється вчиняти виконавчі дії відповідно до Закону України "Про 
виконавче провадження" щодо об’єктів права державної власності, які на 
день набрання чинності цим Законом були включені до переліків, 
затверджених Законом України "Про перелік об’єктів права державної 
власності, що не підлягають приватизації", протягом трьох років з дня 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/847-14


набрання чинності цим Законом, крім стягнення грошових коштів і 
товарів, що були передані в заставу за кредитними договорами та 
заборгованості по заробітній платі, єдиному соціальному внеску та 
виплат, які утримуються із заробітної плати.» 

  
Правова інспекція праці ПМГУ 


