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Корисні знання для ефективної роботиКорисні знання для ефективної роботи
Чи актуальні профспілкові навчання у важкі воєнні часи? Ще б пак! Може, навіть 

актуальніші, ніж раніше. Адже у суворих умовах сьогодення профспілкова робота значною 
мірою змінюється, набуваючи нових форматів та забезпечуючи вирішення нагальних, 
раніше нікому з нас незнайомих завдань.

З огляду на це у первинці ПМГУ Дніпровського металургійного заводу організували 
комплексний навчальний захід для профактиву. Він складався з декількох тематичних 
модулів. Перший провела головний правовий інспектор праці Дніпропетровської обласної 
організації ПМГУ Ольга Архипова. Вона нагадала учасникам про нормативну базу діяльності 
профспілок, розповіла про новітні законодавчі ініціативи в сфері праці, поінформувала про 
боротьбу ПМГУ з просуванням законопроєктів, спрямованих на знищення чи обмеження 
трудових прав українців, поділилась досвідом роботи щодо вирішення конкретних 
юридичних питань металургів і гірників.

Основними спікерами другого модуля стали головний правовий інспектор праці Проф-
спілки металургів і гірників України Володимир Білик і головний технічний інспектор праці 
Дніпропетровської облорганізації ПМГУ Анатолій Кожем’яка. Звісно ж, обидва вони говори-
ли про охорону праці, але кожен зосередився на певних аспектах цієї, без перебільшення, 
невичерпної теми.

Так, Володимир Білик привернув увагу присутніх до загрозливих законодавчих новацій 
– зокрема, зазначив, що ПМГУ от вже три роки блокує прийняття проєкту Закону «Про без-
пеку та здоров’я працівників на роботі», оскільки цей документ у його наявній редакції не 
лише не захищає права трударів, але й протирічить Конституції України. Крім того, він навів 
дані з приводу травматизму в галузі. Цифри, на жаль, сумні: попри низький рівень заван-
таження виробництва, нещасних випадків все ще багато, і якщо раніше в їхньому підґрунті 
найчастіше лежали організаційні і технічні причини, то тепер 51% від загалу спричиняють 
ворожі атаки.

Анатолій Кожем’яка зупинився на показниках травматизму на підприємствах ГМК 
Дніпропетровської області. Проаналізувавши низку реальних ситуацій, він підкреслив 
значення навчань та інструктажів з охорони праці, особливо коли йдеться про працівників 
молодого віку з невеликим стажем роботи.

Також представники профактиву ДМЗ мали змогу зустрітися з начальником відділу 
внутрішньопрофспілкової роботи апарату ПМГУ Олексієм Горбуліним – і скористалися 
нагодою поділитися з ним своїми думками щодо позиціонування Профспілки, її діяльності 
під час війни та інформаційної роботи.

На завершення перед учасниками виступив голова первинки ПМГУ ДМЗ Сергій Крамар-
чук. Він розповів про сучасну ситуацію в українському ГМК, гострі проблеми галузі, спри-
чинені воєнними діями та їхніми наслідками, окреслив вплив всього, що відбувається, на 
підприємство, його режим 
роботи і перспективи.

Зазначимо, що попри 
складність обговорюва-
них тем, захід пройшов у 
живому, відвертому спіл-
куванні. Участь в ньо-
му взяло навіть більше 
проф активістів, ніж у по-
дібних навчаннях за мир-
них часів.
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