
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА 
ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ

ДОРОЖНЯ ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ
ДОРОЖНІЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ

ПРЕЗИДІЯ

П О С Т А Н О В А

" 3 1  " травня 2018 р. м. Київ Протокол № 15

Про дотримання норм розділу 
«Трудовий договір» КЗпП України 
у підрозділах Регіональної філії 
«Південно-Західна залізниця»

Заслухавши та обговоривши звіт в. о. директора Регіональної філії 
«Південно-Західна залізниця Веприцького P. С. про дотримання у підрозділах 
філії норм розділу «Трудовий договір» КЗпП України, а також інформацію з 
цього питання зав. відділом соціально -  економічних відносин та правового 
захисту Дорпрофсожу Воропаєва В. Г. (довідка додається), президія Дорожнього 
комітету профспілки

постановляє:
1. Звіт в. о. директора Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» 

Веприцького P. С. з питання порядку денного, а також інформацію з цього 
питання зав. відділом соціально -  економічних відносин та правового захисту 
Воропаєва В. Г. взяти до відома;

2. Дану постанову направити для відповідного реагування в. о. директора 
Регіональної філії «Південно-Західна залізниця Веприцькому P. С. 
Запропонувати йому до 01.07.2018 р. письмово інформувати Дорожній 
комітет профспілки про результати проведеної роботи;

3. Первинним, територіальним профспілковим організаціям Дорожньої 
організації при здійсненні громадського контролю за дотриманням 
адміністрацією норм розділу “Трудовий договір ” КЗпП України врахувати 
всі обставини, наведені у даній постанові;

4. Контроль за виконанням постанови покласти на відділ соціально -  
економічних відносин та правового захисту.

Голова дорожньої __/
профспілкової організації Q\ О. М. Логошняк



Додаток 
до постанови президії Дорпрофсожу ПЗЗ 
від 31.05.18 p., пр. - № 15

Довідка

про дотримання норм розділу “Трудовий договір” КЗпП України у підрозділах 
Регіональної філії «Південно-Західна залізниця»

травень 2018 р.

За законодавством про працю, трудовий договір є угода між працівником і 
власником підприємства, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, 
визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а 
власник підприємства зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і 
забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 
законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Процес формування стабільного колективу регіональної філії залежить від 
виконання сторонами трудового договору своїх зобов’язань. Виходячи з того, що 
коефіцієнт плинності кадрів високий (2016 рік - 3.6, 2017 рік - 5.6) слід зробити 
висновок, що далеко не всіх працівників задовольняють умови праці і побуту (зміст і 
організація праці, система морального і матеріального стимулювання, організація 
виробництва та управління, стиль керівництва і взаємини в колективі, система 
професійного просування, забезпеченість житлом, санітарно-гігієнічні умови праці і 
т.д.).

З метою здійснення громадського контролю за дотриманням норм розділу 
“Трудовий договір” КЗпП України у підрозділах Регіональної філії «Південно- 
Західна залізниця» протягом останніх двох років виборними органами Дорожньої 
профорганізації були проведені відповідні перевірки.

Адміністрація в основному дотримується норм законодавства при застосуванні 
випробування при прийнятті на роботу працівників, проведенні реорганізаційних 
заходів, переведенні на іншу роботу, дотримання порядку розірвання трудового 
договору, веденні трудових книжок.

Спільна робота профспілки з адміністрацією підрозділів дозволила усунути, за 
результатами перевірок, більшість виявлених недоліків з даного питання. Так, у 
підрозділах, розташованих у Козятинському регіоні: відмінено п’ять незаконних 
наказів про покладання додаткових трудових обов’язків; на поновлення трудових прав 
з питання заробітної плати 35 працівникам виплачено 28 тис. грн.; 4 працівникам 
виплачено 10 тис. грн. коштів за пільгами соціального характеру (досягнення 
пенсійного віку).

Умови контрактів 110 працівників, які обслуговують пасажирів (ДН-2, ДН-3) 
приведено у відповідність з вимогою п.13 «Положення про укладення контрактів з 
працівниками залізничного транспорту, які здійснюють обслуговування пасажирів» 
затверджене наказом № 056-Ц від 04.03.2014 (надалі Положення) в частині



продовження на 5 років строку контракту. Встановлено Порядок ознайомлення 
працівників з діючими у регіональній філії колективними договорами.

В той же час начальником Конотопської дирекції залізничних перевезень 
допускаються випадки порушення вказаної вище норми Положення при застосуванні 
контрактної форми трудового договору з працівниками. Наприклад, термін дії 
контрактів з касирами квитковими ст. Свеса та ст. Янпіль, відповідно - Булана Н.М., 
Пилипенко О.М. було продовжено замість п’ятирічного строку лише на один рік. Було 
проігноровано Подання правового інспектора праці Конотопського теркому 
профспілки від 19.02.18 р. щодо поновлення трудових прав вищеназваних, та інших 
працівників - у подібних обставинах.

Положення затверджено наказом Укрзалізниці за погодженням з профспілкою 
залізничників і транспортних будівельників, а тому обов’язкове для виконання 
начальником дирекції. Але цього не було зроблено. Навпаки, без будь - яких підстав 
застосовано процедуру оскарження, визначену Положенням про правову інспекцію 
праці. При цьому не було наведено жодного аргументованого доказу помилкового 
застосування правовим інспектором праці п. 13 Положення і ст. 141 КЗпП.

В порушення п. 2 Разьяснения Госкомтруда СССР/ВЦСПС от 29.12.1965г. 
№ 30/39 "О порядке оплатьі временного заместительства" в регіональній філії 
протягом тривалого часу не проводиться призначення на вакантні посади керівників 
різного рівня тих працівників, які тимчасово виконують обов’язки за цими посадами. 
Таке порушення трудових прав допущено стосовно 5 працівників. Всього за 
керівними посадами є 8 вакансій. Посада начальника Жмеринської дирекції 
залізничних перевезень є вакантною протягом 10 місяців, а працівники, які 
виконували обов’язки за цією посадою не отримували за роботу ніякої винагороди. 
Локомотивним депо Жмеринка керує Сокуренко В. В. з піврічним стажем 
«виконуючого обов’язки начальника депо». Керівництвом ПАТ УЗ порушуються 
права тих осіб хто, за посадою, повинен бути зразком для інших працівників - 
«... правильно організовувати працю працівників..., неухильно додержувати 
законодавства про працю...» (ст. 141 КЗпП ).

Усунення наведених вище недоліків в роботі адміністрації Регіональної філії 
«Південно-Західна залізниця» по дотриманню норм розділу “Трудовий договір” КЗпП 
України сприятиме підвищенню рівня, керованості виробництвом та забезпеченню 
трудових прав працівників.

Зав. відділом соціально-економічних 
відносин та правового захисту -  головний 
правовий інспектор праці Дорпрофсожу
пзз

2

В.Г. Воропаєв


