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Нові знання і заряд рішучостіНові знання і заряд рішучості
Люди, що успішно виконують роботу представників Профспілки металургів і гірників України 

в сфері охорони праці, мають особливий тип мислення. У критичних ситуаціях, які виникають на 
виробництві, вони не лякаються, а мобілізуються. Тож не дивно, що і з початком війни цей загін 
профактиву не розгубився, а навпаки – почав задаватися питаннями: як ефективно діяти в нових 
умовах, як вберегти трудові колективи не тільки від звичних загроз, але й від нових небезпек?

Де ж знайти на них відповіді? Авжеж, у фаховому навчанні! Так вирішили у профспілковому ко-
мітеті ПМГУ «Інтерпайп Нижньодніпровського трубопрокатного заводу» – і виступили з ініціативою 
проведення масштабного підвищення кваліфікації для громадських інспекторів праці, голів цехко-
мів та очільників цехових комісій з охорони праці.

У чотирьох одноденних навчальних блоках взяли участь понад 150 осіб. З ними спілкувалися 
запрошені викладачі: головний технічний інспектор праці та технічний інспектор праці Профспілки 
Володимир Білик і Анатолій Тертишний, головний технічний інспектор праці та головний правовий 
інспектор праці Дніпропетровської обласної організації ПМГУ Анатолій Кожемяка й Ольга Архипо-
ва, а також фахівці підприємства: медична сестра Ірина Єжова, провідний інженер з охорони праці 
та інженер з охорони праці Наталя Піскова і Олена Туман.

Кожен із лекторів вважав своїм завданням поділитися з аудиторією найактуальнішою та найсві-
жішою інформацією, яка матиме практичне застосування. Завдяки такому підходу в межах занять 
було охоплено широке коло тем: від нюансів роботи громадських інспекторів, засад організації на-
вчань та правильного оформлення документів з охорони праці – до навичок надання домедичної 
допомоги; від даних щодо виробничого травматизму на підприємстві і в галузі – до законодавчих 
норм, які врегульовують порядок проведення атестації робочих місць, розслідування нещасних 
випадків, визначають можливості і повноваження представників Профспілки у захисті прав по-
страждалих.

Обраний формат роботи передбачав вагому інтерактивну складову – у нього включили показ і 
обговорення тематичних відеороликів, аналіз конкретних ситуацій з життя працівників, час для за-
питань і відповідей. Велику увагу приділили профспілковій боротьбі з антисоціальними ініціатива-
ми влади: з огляду на планомірне вихолощення працеохоронного законодавства, первинкам ПМГУ 
варто подбати про внесення до колективних договорів підприємств норм чинних нормативних ак-
тів, які передбачають надання працівникам пільг і компенсацій. Також йшлося про шляхи зниження 
ризиків, пов’язаних з воєнними діями. Серед них – пожвавлення інформаційно-роз’яснювальної 
роботи та розробка алгоритму дій на випадок повітряної тривоги, забезпечення працездатності за-
хисних споруд, відпрацювання механізму надання невідкладної та екстреної медичної допомоги.

За підсумками проходження повного навчального курсу учасники отримали посвідчення гро-
мадських інспекторів праці ПМГУ, а також відчутний заряд впевненості у власних силах і рішучості 
порушувати проблеми безпеки на виробництві в діалозі з адміністрацією. Це дуже важливий ре-
зультат, – вважає голова первинки ПМГУ «Інтерпайп НТЗ» Юрій Гандзюк. Він зазначає: «Зараз, ко-
ли 834 наших колеги, працівника Компанії «Інтерпайп», зі зброєю в руках захищають Батьківщину, 

коли 10 співробітників активів 
на майданчику міста Дніпра 
вже віддали за її незалежність 
свої життя, ми ніяк не можемо 
собі дозволити втрачати лю-
дей через виробничий трав-
матизм. Під час війни проф-
спілковий контроль охорони 
праці стає ще актуальнішим, 
ніж раніше. Бути максимально 
обізнаними та кваліфіковани-
ми, щоб гідно його здійснюва-
ти, – наша із профактивом від-
повідальність».


