На президії дорпрофсожу підбили підсумки роботи правової інспекції праці. Як
поінформував головний правовий інспектор праці Ради профспілки на Львівській
залізниці Володимир Шрамко, упродовж
2013 року правова інспекція праці перевірила 78 підрозділів залізниці із дотримання трудового законодавства:
– Надіслано
19 подань про
усунення
виявлених порушень, скасовано
47 наказів про
притягнення
працівників до
відповідальності, внесено
313 пропозицій
про
усунення
та запобігання порушень трудового законодавства.
Під час перевірок виявлено порушення
режимів праці, оплати та відпочинку, невиконання адміністрацією зобов’язань колективних договорів, притягнення працівників до
дисциплінарної та матеріальної відповідальності, невчасне надання щорічних відпусток.
Не у всіх структурних підрозділах залізниці виконувався п. 5.1.4 колективного догово-

ру щодо здешевлення харчування у розмірі
50% від суми неоподаткованого мінімуму за
зміну тривалістю 8 годин для працівників, які
зайняті на роботах з особливо шкідливими
й особливо важкими, шкідливими і важкими
умовами праці згідно зі Списками №1 та №2
виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 16.01.2003 р. №36 “Про
затвердження списків виробництв, робіт,
професій, посад і показників, зайнятість у
яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах”. За поданням правової інспекції
змінено редакцію п. 5.1.4. колективного договору, у результаті чого тисячі працівникам
залізниці проводиться грошова виплата на
суму 1,5 млн. грн.
Представники правової інспекції праці
брали участь у селекторних нарадах, в атестації посадових осіб, у комісії з перевірки
знань із питань трудового та профспілкового
законодавства, в організації оздоровлення
дітей залізничників, були членами комісії з
присвоєння класу кваліфікації машиністам
локомотивів і моторвагонних поїздів.
Упродовж 2013 року з питань трудового,
цивільного, пенсійного, житлового законодавства і соціально-економічних інтересів у
правову інспекцію праці звернулося понад
450 членів профспілки.

(Закінчення. Початок на 1 стор.)

Щодо інтриги спартакіади, то вона
вже традиційно кілька років поспіль зводиться до впертого суперництва між
постійними фаворитами турніру – залізничниками, працівниками нафтогазової і
вугільної промисловості, представниками агропромислового комплексу, а також
працівниками освіти.
Залізничники вперше за кілька попередніх років перемогли в командному
заліку спартакіади. Друге і третє місця
посіли профспілкові команди працівників нафтогазової промисловості та
вугільної промисловості.

Як розповів один з організаторів профспілкової спартакіади, голова Львівської
обласної організації фізкультурно-спортивного товариства “Україна” Роман
Шиманський, спортивна програма складалася з доступних та популярних видів, у
яких кожен працівник міг спробувати свої
сили. За словами Романа Шиманського,
наступного року відбудеться ювілейна,
ХXV Спартакіада серед колективів профспілкових організацій. Організатори планують включити у програму змагань нові види
спорту – волейбол, плавання і, можливо,
спортивний вилов риби.
Андрій ВЕЗДЕНКО
Реклама

Про підсумки роботи технічної інспекції праці за 2013 рік на президії
дорпрофсожу поінформував головний технічний інспектор праці
Ради профспілки на Львівській залізниці Юрій Ковальчук:
– Упродовж минулого року технічна
інспекція праці звертала особливу увагу
на забезпечення працівників спецодягом,
спецвзуттям, засобами індивідуального та
колективного захисту, атестацію робочих
місць і компенсацію за роботу у шкідливих та важких умовах праці, створення
належних санітарно-побутових та безпечних умов праці. Ці питання залишаються
актуальними у нашій роботі і на 2014 рік.
Проведено перевірки у 56 відокремлених підрозділах залізниці, під час яких виявлено 253 недоліки та порушення з цих питань. Адміністрації надіслано 7 письмових подань і 2 висновки про усунення порушень.
На засіданнях президії дорпрофсожу у 2013 році розглянуто 5
питань, які підготувала технічна інспекція праці. За участю фахівців дорпрофсожу проводилися селекторні наради, представники
дорпрофсожу, головний технічний інспектор праці брали участь в
атестації посадових осіб, у комісії з перевірки знань з охорони праці,
у роботі конференцій трудових колективів із виконання зобов’язань
колективного договору. Проведено чотири навчання з охорони праці
з головами профкомів і профспілковим активом – головами комісій
з охорони праці.
Дорпрофсож та технічна інспекція праці контролювали виконання
комплексних заходів колективного договору залізниці. На ці заходи у
2013 році було заплановано 32 млн 512 тис. грн. Крім цього, у додатку
до колективного договору залізниці було заплановано 18 пунктів заходів
на суму 506 тис. грн. Виконано усі заходи, заплановані на 2013 рік.
На постійному контролі – своєчасне забезпечення працівників якісним та сертифікованим спецодягом і спецвзуттям, іншими засобами
індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами.
Головний технічний інспектор входить до складу комісії з приймання
спецодягу та спецвзуття.
У 2013 році у відокремлених підрозділах залізниці трапилося 13
випадків виробничого травматизму (у т.ч. один зі смертельним наслідком, 2 завершилися інвалідністю) та 5 випадків природної смерті на
виробництві. Технічна інспекція праці брала участь у розслідуванні
нещасних випадків.
Питання охорони праці, створення належних умов праці і надалі
залишаються на контролі технічної інспекції, голів профспілкових комітетів підрозділів.
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