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«Про хід виконання постанови президії 
Дорпрофсожу від 28.07.2015р. «Про 
дотримання в структурних підрозділах 
відокремленого підрозділу галузева служба 
сигналізації та зв’язку законодавства про 
працю та колективного договору при 
організації оплати праці»

Заслухавши та обговоривши звіт начальника служби сигналізації та 
зв’язку регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Дубінчука О. І. і 
інформацію провідного спеціаліста відділу соціально -  економічних відносин 
та правового захисту Дорпрофсожу Отрюх Л. Ф. про дотримання в 
підрозділах служби сигналізації та зв’язку законодавства про працю і 
колективного договору при організації оплати праці в форматі виконання 
постанови президії від 28.07.2015р. (довідка додається), президія дорожнього 
комітету профспілки

1. Звіт начальника служби сигналізації та зв’язку і інформацію 
спеціаліста відділу соціально -  економічних відносин та правового захисту 
Дорпрофсожу щодо виконання постанови президії Дорпрофсожу «Про 
дотримання в структурних підрозділах галузевої служби сигналізації та 
зв’язку законодавства про працю і колективного договору при організації 
оплати праці» від 28.07.2015 р. прийняти до відома;

2. У зв’язку з невиконанням начальником служби сигналізації та 
зв’язку пропозицій президії Дорпрофсожу від 28.07.2015р. в частині 
усунення фактів незаконного залучення працівників до роботи та не оплати 
їхньої праці і затраченого в інтересах виробництва особистого часу 
направити відповідне звернення начальнику РФ «Південно-Західна 
залізниця»;

З- Постанову президії Дорпрофсожу від 28.07.2015р. «Про 
дотримання в структурних підрозділах відокремленого підрозділу галузева 
служба сигналізації та зв’язку законодавства про працю та колективного 
договору при організації оплаг ‘ ю не знімати.

П О С Т А Н О В Л Я Є :

Голова дорожньої 
профспілкової організації О. М. Логошняк



Додаток до постанови президії 
Дорпрофсожу ПЗЗ 

Від 29.11.2016 р. пр. № 1

ДОВІДКА

Про хід виконання постанови президії Дорпрофсожу від 28.07.2015р. «Про 
дотримання в структурних підрозділах відокремленого підрозділу галузева 
служба сигналізації та зв’язку законодавства про працю та колективного 

договору при організації оплати праці».

За результатами розгляду 28 червня 2015 р. питання «Про дотримання 
в структурних підрозділах відокремленого підрозділу галузева служба 
сигналізації та зв’язку законодавства про працю та колективного договору 
при організації оплати праці» президією Дорпрофсожу Південно-Західної 
залізниці було прийнято постанову, якою запропоновано начальнику служби 
сигналізації та зв’язку прийняти достатніх заходів по усуненню недоліків 
організації оплати праці в підрозділах служби, а відповідним профспілковим 
комітетам продовжити здійснення контролю з даного питання.

На адресу Дорпрофсожу 19.09.15 р. надійшов від керівництва служби 
лист, в якому повідомлено про прийняття заходів по усуненню недоліків в 
роботі по забезпеченню трудових прав працівників з питань заробітної 
плати. Керівництво служби доклало певних зусиль для виконання 
зобов’язань, які передбачені колективним договором та забезпечення 
дотримання норм трудового законодавства в підрозділах служби.

Для цього фінансування заробітної плати здійснювалось в повному 
розмірі до встановленого плану. З 1 липня 2016 р., в зв’язку з підвищенням 
тарифних ставок та посадових окладів в залежності від видів діяльності 
відповідно на 25 % та 20 %, в господарстві сигналізації та зв’язку 
регіональної філії «Південно-Західна залізниця» підвищення тарифних 
ставок та посадових окладів в середньому склало 122,9 %. Спочатку року 
заробітна плата зросла на 119,1%.

Середньомісячна заробітна плата за 9 міс 2016 р. в цілому в 
господарстві сигналізації та зв’язку регіональної філії склала 6003 грн., по 
професіях: електромеханік СЦБ -  6705 грн., електромеханік зв'язку -  
6028 грн., електромонтер СЦБ -  5038 грн., електромонтер зв'язку -  4712 грн.

Здійснюючи громадський контроль за дотриманням законодавства 
при організації оплати праці в підрозділах служби сигналізації та зв’язку, 
комітети профспілки залізничників і транспортних будівельників усіх рівнів, 
за участі правової інспекції праці перевірили стан справ у цьому питанні.

В першому півріччі 2016 р. правовими інспекторами праці проведено 
7 перевірок, за якими було виявлено 64 випадки порушень трудових прав 
працівників. На даний час за їхніми вимогами працівникам було повернуто 
незаконно утриманих, недоплачених та несвоєчасно виплачених коштів



на суму 637,1 тис. грн. А саме. По підрозділах служби, які розташовано у 
регіоні діяльності Козятинської територіальної профорганізації повернуто 
коштів на суму 267,9 тис. грн., Жмеринської -  54,5 тис. грн., Коростенської-  
314,7 тис. грн.

У зв’язку з падінням обсягів роботи по регіональній філії 
адміністрацією проводяться заходи щодо зменшення витрат по фонду оплати 
праці, в тому числі, шляхом зменшення чисельності працівників.

Так за 9 міс. 2016 р. середньооблікова кількість працівників служби 
при плані 3363 особи склала 3384 особи, при цьому до нормативної не 
дотримано 1808 особи, в порівнянні з чисельністю за 1 півріччя 2015 р. 
контингент зменшено на 129 одиниць. В зв’язку з такою 
недоукомплектованістю штату проводиться залучення окремих працівників 
(керівники, електромеханіки, електромонтери та ін.) до роботи у вихідні дні, 
як правило, без законних підстав -  при відсутності обставин, які 
характеризуються як виняткові випадки (ст. 71 КЗпП). А як свідчать дані 
галузевої статистики за 9 міс. 2016 р. по господарству сигналізації та зв’язку 
відпрацьовано у вихідні дні понад норму робочого часу 10237 годин (за 
аналогічний період минулого року 14000 годин), виплати щодо цього склали 
488,4 тис. грн.

В ході перевірки Дарницької дистанції сигналізації та зв’язку також 
виявлено, що у підрозділі, без законних на те підстав (ст. 50 КЗпП), введено 
в систему (п. 5.7 правил внутрішнього трудового розпорядку) залучення 
працівників до виконання роботи понад встановлену норму робочого часу. А 
саме -  шляхом зобов’язання їх знаходитись вдома у період з 17 години 
поточної доби до 08 години наступної доби -  для забезпечення можливості 
адміністрації виклику цих працівників на безоплатні ремонтні роботи. Фонд 
оплати на такі роботи не планується. Адміністрація пояснює причину даного 
порушення трудових прав працівників основних професій 
недоукомплектованістю штату.

Працівникам на місцях не виплачується у повному обсязі заробітна 
плата у вигляді премії за виконання основних показників роботи, масовий 
характер має не виплата заробітної плати при наданні працівникам щорічної 
відпустки, не нараховується премія на різницю в окладах при призначенні 
працівника тимчасово виконуючим обов’язки, а матеріальна допомога на 
оздоровлення працівникам виплачується не своєчасно (ці порушення 
відмічені майже в усіх підрозділах служби), проводиться залучення 
працівників до робіт не пов’язаних з їхніми прямими обов’язками.

В порушення положень про преміювання їх розмір знижується з метою 
не перевищення встановленого філією плану по ФОП. При позбавленні 
премії працівників в протоколах з преміювання і відповідних наказах 
відсутні посилання на розпорядчі документи відповідно до яких працівники 
були згідно законодавства визнані порушниками трудової і технологічної 
дисципліни. Премія за виконання основних виробничих показників по 
службі склала 5,1 %, за аналогічний період минулого року 5,6 %. Це свідчить 
про повне нівелювання мотиваційної складової системи преміювання за 
виконання виробничих завдань.



Не по всіх підрозділах служби врегульовано питання щодо обліку та 
оплати за весь час прямування працівників від постійного пункту збору до 
місця виконання робіт і в зворотному напрямку, який відбувається поза 
межами робочої зміни.

На засіданнях президії Конотопського теркому профспілки 
неодноразово розглядалось питання щодо дотримання у виробничих 
підрозділах ШЧ-Конотоп та ШЧ-Бахмач законодавства про працю і 
колективного договору з питань організації оплати праці, в тому числі, з 
цього питання. Не зважаючи на рішення президії теркому та на рішення 
головного правового інспектора праці Дорпрофсожу керівники ШЧ-Конотоп 
(Лазебний В. О.) та ШЧ-Бахмач (Онищенко С. М.) продовжують порушувати 
норми законодавства, пункта 9.8 діючого колективного договору залізниці, 
не виконують вимоги правової інспекції праці та не застосовують у повному 
обсязі процедуру оскарження Подань. Не отримано відповідь і від 
керівництва регіональної філії на звернення Конотопської територіальної 
організації з цього приводу (лист від 05.07.2016 р. №Тпроф Конотоп-01/149).

Таким чином, результати громадського контролю з боку нашої 
профспілкової організації свідчать про не виконання начальником служби 
сигналізації та зв’язку пропозицій президії Дорпрофсожу від 28.07.2015р. в 
частині усунення фактів незаконного залучення працівників до роботи та не 
оплати їхньої праці і затраченого в інтересах виробництва особистого часу.

провідний спеціаліст відділу 
соціально -  економічних відносин та
правового захисту Дорпрофсожу Отрюх Л. Ф.


