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Про вимоги президії Дорожнього комітету 
профспілки до правління АТ 
«Укрзалізниця» щодо виконання умов 
колективних договорів у 2019 р. 

У листі від 29.12.2018 р. № Ц/6-26/3472-18 голова правління 
АТ «Укрзалізниця» Є. Кравцов і голова Ради профспілки залізничників і 
транспортних будівельників В. Бубняк прийняли спільну заяву «забезпечити в 
повному обсязі виконання і фінансування у 2019 році норм і гарантій, визначених 
Галузевою угодою і чинними колективними договорами залізниць, підприємств, 
організацій, структурних підрозділів». 

24.01.2019 р. керівництво регіональної філії звернулось у Дорпрофсож з 
заявою про те, що немає фінансових можливостей для виконання п. ЗЛО 
колективного договору залізниці, в частині надання працівникам філії матеріальної 
допомоги на оздоровлення та необхідності внесення відповідної зміни в даний 
пункт колдоговору. 

Такі обставини склались, не дивлячись на те, що на адресу 
АТ«Укрзалізниця» 13.12.2018 р. головою профспілки було направлено звернення 
зборів голів дорожніх, територіальних та об'єднаних профспілкових організацій 
профспілки залізничників і транспортних будівельників України, в якому було 
викладено сім вимог: 

1. Підвищити тарифні ставки і посадові оклади працівникам Товариства 
(крім вищого керівництва) в першому кварталі 2019 року не менше ніж на 25%, в 
тому числі медичним працівникам; 

2. Встановити з 1 грудня 2018 року суму добових при відрядженні 
працівників в межах України у розмірі 250 грн.; 

3. До укладання колективного договору між АТ «Укрзалізниця» та спільним 
представницьким органом профспілок забезпечити виконання і фінансування норм 
Галузевої угоди та колективних договорів у повному обсязі; 

4. Не провадити протягом 2019 року скорочення чисельності працівників у 
Товаристві через відсутність належного контингенту працівників на обсяг 
виконуваних робіт; 

5. Прискорити роботу над проектом Колективного договору між АТ 
«Українська залізниця» та Спільним представницьким органом профспілок; 



6. До 24 грудня 2018 року забезпечити фінансування недержавного 
пенсійного фонду «Магістраль» та перерахувати пенсійні внески на користь 
працівників Товариства у межах 100 відсотків суми асигнувань (18 млн. грн.)? 

передбачених у консолідованому фінансовому плані; 
7. Забезпечити у 2019 році організацію та фінансування оздоровчої кампанії 

в обсягах не менше попереднього року, включаючи організацію дитячого 
оздоровлення, здешевлення та придбання путівок за рахунок Товариства, 
утримання оздоровчих закладів (у тому числі тих, що перебувають у власності 
трудових колективів або відповідних профспілкових органів). 

Відповідно до вище наведеного президія Дорпрофсожу 

1. Звернутись до голови Ради профспілки залізничників і транспортних 
будівельників України Бубняка В. М. з вимогою про організацію зустрічі в 
найкоротший термін голів Дорпрофсожів, голів територіальних профспілкових 
організацій та ОПО вертикальних структур з головою правління АТ 
«Укрзалізниця» Кравцовим Є.П. з питань щодо виконання умов колективних 
договорів у 2019 році та отримання відповіді на звернення зборів голів дорожніх, 
територіальних та об'єднаних профспілкових організацій профспілки 
залізничників і транспортних будівельників України від 13.12.2018 р. 

2. Постанову направити голові Ради профспілки Бубняку В. М. 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Голова дорожньої 
профспілкової організації О. М. Логошняк 


