
додаток
до постанови президії Дорпрофсожу 
ПЗЗ від 30.11.17 р. пр. № 11

ДОВІДКА
«Про дотримання в виробничих підрозділах служби вагонного господарства 

норм законодавства та колективного договору про оплату праці».

При здійсненні громадського контролю за дотриманням норм законодавства 
та колективного договору про оплату праці у виробничих підрозділах служби 
вагонного господарства регіональної філії «Південно-Західна» залізниця» 
дорожньою профспілковою організацією перевірено наступні підрозділи: ВЧДЕ -  
Дарниця, ВЧДЕ - Козятин, ВЧДР -  Козятин, ВЧДР -  Шепетівка, ВЧДЕ - Жмеринка, 
ВЧДР -  Жмеринка, ВЧДР - Коростень, ВЧДЕР -  Конотоп. Вказані перевірки 
проведено правовими інспекторами праці та спеціалістами відділу соціально- 
економічних відносин та правового захисту Дорпрофсожу за участю голів 
профспілкових комітетів відокремлених підрозділів. Ця робота нашої профспілки з 
поновлення трудових прав працівників сприяє керівникам підрозділів у практичній 
реалізації ними вимог ст. 141 КЗпП України.

Середньооблікова кількість працівників в структурі служби за 9 міс 2017 р. 
при плані 2637 осіб склала 2670 осіб, при цьому до нормативної не дотримано 387 
осіб, в т. ч. оглядачів вагонів - 90, слюсарів на ремонті -  25. З цієї причини у 2017р. 
в підрозділах зафіксовано 13903 години надурочної роботи.

Оплату праці у підрозділах організовано відповідно до вимог колективного 
договору залізниці. Нормативні документи з оплати праці в основному.відповідають 
вимогам законодавства. Заробітна плата виплачується вчасно, згідно строків 
встановлених в колективних договорах. Застосовуються доплати і надбавки 
передбачені колективним договором залізниці.

Працюючи в умовах неукомплектованості штату до нормативної кількості, 
недостатнього фінансування фонду оплати праці основні показники роботи 
господарства виконувались на достатньому рівні.

Тому, у працівників є всі підстави розраховувати на повну оплату 
відпрацьованого часу. Але, факт повернення залізничникам на вимогу правової 
інспекції праці нашої профспілки протягом 2016 - 9 міс. 2017 р. недоплачених 
або незаконно утриманих коштів на суму -  920 тис. грн. свідчить про наявність 
недоліків в роботі адміністрації РФ ПЗЗ у даному питанні.

Фінансування заробітної плати в 2016 р. здійснювалось в розмірі 105,9 % до 
встановленого плану. За 9 міс. 2017 р. фактичний ФОП склав 102,3 % до плану. 
Середньомісячна заробітна плата в цілому по службі у 2017 р. дорівнюй 7171,3 грн., 
що на 28,7 % більше ніж за 2016 р. (5573,4 грн.).



У поточному році середній розмір премії за виконання основних виробничих 
показників по службі досяг 13,5 %, в т.ч. в липні -  21,8 %, в серпні -  23,3 %, в 
вересні -  27,9 %. Розмір середньомісячної заробітної плати у вересні за 
виробничими групами по службі:

•  обслуговування вантажних вагонів - 7985,8 грн. (премія -  30,0 %);
•  технічне обслуговування вагонів з відчепленням- 7022,2 грн. (премія -31,2%);
•  деповський ремонт вагонів в умовах депо-7697,1 грн.(премія-29,2 %);
•  капітальний ремонт - 6818,2 грн. (премія -  23,2 %);
•  інші види ремонту -  5940,0 (премія -  12,5 %)

Характерними порушеннями в організації оплати працівників є:
- не проведення оплати за надурочну роботу;
- не здійснення компенсації за роботу у вихідний день;
- безпідставне зниження розміру доплат і надбавок, не застосування деяких їх 

видів;
- несвоєчасна виплата заробітної плати працівникам за час відпустки;
- не проведення в установленому порядку коригування заробітної плати

працівникам при розрахунку їх середньомісячного заробітку;
- невиплата матеріальної допомоги на оздоровлення згідно колективного 

договору залізниці;
- виплата не в повному обсязі премії за виконання основних показ.ників роботи, 

а також безпідставне її позбавлення працівників;
- безпідставне позбавлення винагороди за підсумками роботи за рік;

Такі порушення трудових прав працівників було допущено у ВЧДЕ, ВЧДР -  
Жмеринка, ВЧДЕР- Конотоп, ВЧДР -  Коростень, ВЧДЕ -  Дарниця.

На сьогодні залишилось невиконаним подання правового інспектора праці 
начальнику ВЧДЕ - Дарниця Кучеруку І. В. від 01.03.17 р. в якому йшлося про 
порушення трудових прав працівника Шевченка О. О. Подання не було 
відповідним чином розглянуто, чим порушено пункт 9.8 колективного договору 
залізниці (не визнання правової інспекції праці профспілки). Також начальник депо 
не оскаржив його згідно п. 6.5 Положення про правову інспекцію праці.

З цієї проблеми Дорпрофсожем були проведені переговори з керівником 
служби, але необхідного сприйняття ним наведених профспілкою аргументів не 
було.

Таке ж порушення, щодо реагування на подання правового інспектора праці 
Горіна В. О., було допущено керівниками ВЧДЕ -  Жмеринка, ВЧДР -*Жмеринка.

Характер порушень, які допускаються керівниками структурних підрозділів 
служби вагонного господарства при організації роботи з питань заробітної плати 
мають ознаки своєрідного методу економії фонду заробітної плати, що 
недопустимо.
Провідний спеціаліст відділу 
соціально-економічних відносин 
та правового захисту Дорпрофсожу
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