
Звіт про діяльність ППО ДНТЦ ЯРБ (довідковий) 
 

Первинна профспілкова організація Державного науково-технічного центру з 
ядерної та радіаційної безпеки входить до складу Професійної спілки працівників 
атомної енергетики та промисловості України, яка є всеукраїнською, добровільною, 
неприбутковою, громадською, самоврядною організацією, яка об'єднує працівників 
підприємств та організацій атомно-промислового комплексу України, природно-
заповідного фонду, спеціалізованих із поводження з радіоактивними відходами, 
ліквідації надзвичайних ситуацій чи радіаційних аварій, а також інших секторів 
економіки. 

Профспілка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів 
України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Кодексу законів про 
працю України, інших законодавчих та нормативно-правових актів, норм міжнародного 
права та Статуту. 

Мета ППО ДНТЦ ЯРБ – представництво і захист трудових, соціально-економічних 
прав та інтересів членів Профспілки, для досягнення якої, відповідно до законодавства 
України, вирішує низку завдань (автономно, або разом з Атомпрофспілкою (чи у складі 
її виконавчої групи), зокрема: 

– укладає та здійснює контроль за виконанням колективних договорів, у разі 
порушення умов колективного договору або угоди оскаржує неправомірні дії або 
бездіяльність посадових осіб у суді; 

– представляє інтереси членів Профспілки в органах державної влади та місцевого 
самоврядування, у відносинах з роботодавцями, підприємствами, установами, 
організаціями, об’єднаннями громадян; 

– надає правову допомогу членам Профспілки, є законним представником їх інтересів 
при реалізації конституційного права на звернення по захист до судових органів; 

– вносить пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам 
державної влади про прийняття або внесення змін до законів та інших нормативно-
правових актів, які стосуються виробничої та соціально-трудової сфери; 

– захищає право членів Профспілки на працю, здійснює громадський контроль за 
додержанням законодавства про працю та за своєчасною і в повному обсязі виплатою 
заробітної плати, для чого створює відповідні комісії; 

– здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, 
створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-
побутових умов працюючих, усуненням впливу шкідливих і небезпечних чинників на 
здоров'я людей і навколишнє середовище, для чого ініціює створення інспекцій з 
питань охорони праці, відповідні комісії; 

– здійснює інформаційно-пропагандистську діяльність, засновує засоби масової 
інформації, бере участь у видавничій діяльності; 

– організовує і проводить навчання, підвищення кваліфікації профспілкових 
працівників та активу; 

– взаємодіє з політичними партіями й рухами, юридичними та фізичними особами, 
діяльність яких не суперечить її статутним завданням, програмним цілям; 

– співпрацює з іншими профспілками та профспілковими об’єднаннями України, 
зарубіжних країн, укладає з ними договори (угоди), може вступати до всеукраїнських 
та міжнародних об’єднань. 

– здійснює громадський контроль за реалізацією прав членів Профспілки у сфері 
охорони здоров’я і медико-соціальної допомоги, домагається підвищення рівня 
медико-санітарного забезпечення членів Профспілки. 


