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Колись, багато років тому, Постійна комі-
сія Центральної ради ПМГУ з охорони праці 
знайшла для себе ідеальний формат робо-
ти – і з тієї пори завжди проводила свої за-
сідання на виїзді, на базі підприємств ГМК. 
Це дозволяло вирішувати одразу кілька зав
дань: обговорювати актуальні теми у колі 
діючих фахівців, з перших рук ділитися ко-
рисною інформацією із «господарями» – 
профлідерами і активом первинок, а також 
безпосередньо знайомитися з системами 
охорони праці, які діють на заводах і комбі-
натах галузі.

На превеликий жаль, тепер додержува-
тися цієї традиції практично неможливо. 
Війна, що прийшла на українську землю, ві-
дібрала безліч людських життів, спричинила 
численні логістичні та економічні складнощі, 
зокрема – знищила значну кількість вироб-
ничих потужностей гірничометалургійного 
сектору та дестабілізувала діяльність тих 
підприємств, що досі в строю.

Закономірним наслідком перелічених 
руйнівних процесів стало й загострення 
проб лем в сфері охорони праці. Їхня гли-
бина особливо помітна на фоні системного 
антисоціального реформування національ-
ного законодавства, яке розпочалося ще у 
мирні часи. Тож робота Постійної комісії, хоч 
і здійснювана тепер у зміненому, віддалено-
му форматі, набула додаткової важливості.

Як і раніше, центральними темами її за-
сідань є найбільші загрози та найгостріші 
питання безпеки працівників на виробни-
цтві. Так, на порядку денному зустрічі, що 

відбулася наприкінці листопада, були роз-
гляд Звіту Центральної ради про роботу 
з питань охорони праці у 20202022 роках 
(аналітичну інформацію озвучив головний 
технічний інспектор праці Профспілки Воло-
димир Білик), визначення позиції ПМГУ що-
до проєк ту закону «Про безпеку та здоров’я 
працівників на роботі» (доповів голова Комі-
сії, очільник Дніпропетровської обласної ор-
ганізації ПМГУ Андрій Чайка), опрацювання 
ще кількох ініціатив Уряду – зокрема, проєк-
тів «Про затвердження Граничних та робо-
чих значень шумового впливу на робочому 
місці», «Про внесення змін до Типового по-
ложення про порядок проведення навчання 
і перевірки знань з питань охорони праці» 
(слухали технічного інспектора праці ПМГУ 
Анатолія Тертишного). Серед інших момен-
тів, які не оминули увагою: ситуація на тери-
торіях, особливості обліку та розслідування 
випадків травматизму, пов’язаних безпосе-
редньо із бойовими діями, заходи безпеки, 
які мають запроваджуватися на підприєм-
ствах, щоб максимально убезпечити трудові 
колективи від ризиків війни.

За результатами обговорення члени 
комісії затвердили Звіт і проєкт Постано-
ви Конференції ПМГУ та ухвалили низку 
рішень. Одне з них – щодо необхідності 
звернення голів первинок від імені трудо-
вих колективів до Кабінету Міністрів Украї
ни з вимогою не допустити звуження прав 
та гарантій працівників, встановлених чин-
ним законодавством, та на період воєнно-
го стану призупинити опрацювання проєкту 
Закону «Про безпеку та здоров’я працівни-
ків на роботі».


