
 
  

 

 

 

21.12.2018                 м. Миколаїв   № П-18-1 
 

 

Про захист трудових прав  

членів профспілок та практику  

вирішення трудових спорів 

 

          Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста відділу 

з правової роботи облпрофради Подимової О.Г. із зазначеного питання, 

Президія Миколаївської обласної ради профспілок відмічає наступне. 

Дотримання трудового законодавства у сфері зайнятості, оплати та 

охорони праці, режиму роботи, відпусток, трудової дисципліни на 

підприємствах, в установах та організаціях області, які перебувають у сфері 

впливу профспілок, перебуває на постійному контролі Миколаївської 

обласної ради профспілок. 

Облпрофрадою постійно проводиться робота з письмовими та усними 

зверненнями членів профспілок, профкомів, обласних комітетів, а також 

здійснюється особистий прийом членів профспілок.  

Миколаївська обласна рада профспілок проводить роботу щодо надання 

правової допомоги шляхом надання консультацій з правових питань, 

підготовки процесуальних документів до суду, представництва інтересів 

членів профспілок у судових інстанціях з метою поновлення їх порушених 

прав. 

З питань надання правової допомоги до спеціалістів облпрофради в 2018 

році звернулося майже 800 членів профспілок, голів галузевих та первинних 

профспілкових організацій. 

Роз’яснення трудових прав та правові консультації фахівці 

облпрофради продовжують надавати особисто заявникам, телефонною 

“гарячою” лінією, шляхом розміщення на сторінках Інтернет-порталу 

облпрофради.  

Дієвою складовою правозахисної роботи облпрофради є 

представництво та захист інтересів членів профспілок у судових органах, 

координація цієї роботи в профкомах з наданням їм методичних 

рекомендацій та юридичної допомоги з питань поновлення на роботі, 

стягнення заборгованої заробітної плати, відновлення порушених прав 

профспілок та їх членів. 

 

Миколаївська  обласна  рада  професійних  спілок 
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За останні 2 роки відділом з правової роботи облпрофради було 

підготовлено за зверненнями спілчан  72 процесуальні документи, з них: 6  - 

позовних заяв, 2 - відзива на апеляційну та касаційну скарги, а  також 

прийнято участь у 32 судових засіданнях. 6 працівників було поновлено на 

роботі та виплачено середній заробіток за час вимушеного прогулу. 

Загалом здійснювана сьогодні практика судового захисту прав трудящих 

в значній мірі сприяє реалізації захисної функції профспілок і має набувати 

більш широкого застосування. 

Впродовж останніх років для відстоювання порушених прав працівників 

у сфері оплати праці профспілками все активніше почав використовуватися 

механізм колективного трудового спору та досудового врегулювання спорів, 

що виникають з трудових правовідносин. 

Враховуючи вищевикладене, з метою здійснення подальшого  

ефективного захисту трудових прав членів профспілок,  
 

Президія Миколаївської обласної ради профспілок  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Взяти до відома інформацію про захист трудових прав членів 

профспілок та практику вирішення трудових спорів головного спеціаліста 

відділу з питань правової роботи облпрофради Подимової О.Г. (додається) та 

відзначити  роботу відділу з правової роботи з даного питання.  
 

2. Обласній раді профспілок: 

2.1. Продовжити роботу у напрямку захисту трудових прав членів 

профспілок шляхом здійснення громадського контролю. 

2.2. Визначити одним з пріоритетних напрямів в роботі надання 

консультацій з правових питань, підготовки процесуальних документів до 

суду, представництва інтересів членів профспілок у судових інстанціях з 

метою поновлення їх порушених прав. 

2.3. Постійно підвищувати рівень правових знань профактиву, членів 

профспілок та проводити роз’яснювальну роботу з питань трудового 

законодавства безпосередньо в первинних профорганізаціях.  

2.4. Продовжити спільно з Відділенням НСПП у Миколаївській області 

роботу Громадського університету правових знань, застосовуючи нові 

сучасні методи та форми навчання: ділові ігри, тренінги з використанням 

практичних інтерактивних завдань, анкетування, тощо. 

2.5. Постійно надавати роз'яснювальні та консультаційно-методичні 

матеріали з питань трудового законодавства на сайті облпрофради. 
 

3. Обласній раді профспілок, обласним галузевим організаціям 

профспілок, первинним профспілковим організаціям: 
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3.1. Поширювати досвід правозахисної роботи організацій профспілок, 
висвітлювати його в засобах масової інформації, формувати громадську 
думку про роль і місце профспілок у захисті прав людини праці. 

3.2. Продовжити роботу телефонної «гарячої» лінії, Днів облпрофради, 

прийому членів профспілок по наданню консультацій з питань трудового 
законодавства; 

3.3. Надавати правову підтримку учасникам колективних трудових 
спорів, включаючи правове, інформаційне та організаційне забезпечення; 

3.4. Розглянути питання щодо відновлення діяльності правових 
(громадських) інспекторів праці в членських профорганізаціях та посилити 
роботу щодо здійснення громадського контролю на підприємствах, в 
установах, організаціях. 

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника 

голови облпрофради Онищенко JI.M. 

Надіслано: членам Президії - 21, оргвідділу облпрофради - 1, відділам облпрофради - 3. 

Усього - 25 прим. 

 


