
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ЗАЛІЗНИЧНИКІВ 
І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ 

ДОРОЖНЯ ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІВДЕННО - ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 
ДОРОЖНІЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ 

ПРЕЗИДІЯ 

ПОСТАНОВА 

31 січня 2019р. м. Київ Протокол № - 21 

Про факти порушення адміністрацією 
регіональної філії «Південно-Західна залізниця» 
норми п.9.8 (Розділ «Гарантії профспілкової 
діяльності») діючого колективного договору 

Заслухавши та обговоривши інформацію посадової особи відповідальної від 
адміністрації з контролю за виконанням діючого колективного договору залізниці та 
правового інспектора праці Дорпрофсожу Шевченко Ю. О. (довідка - додається) 
щодо фактів порушення адміністрацією регіональної філії у 2018 році норми п.9.8 
(розділ «Гарантії профспілкової діяльності») діючого колективного договору президія 
дорожнього комітету профспілки 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Інформацію щодо фактів порушення адміністрацією регіональної філії 

«Південно-Західна залізниця» діючого колективного договору узяти до відома; 
2. Визнати викладені у довідці факти порушення адміністрацією регіональної 

філії «Південно-Західна залізниця» норми п.9.8 (розділ «Гарантії профспілкової 
діяльності») діючого колективного договору як такі, що мають місце у наведеному у 
довідці форматі; 

3. Доручити голові Дорпрофсожу Логошняку О. М. письмово звернутись до 
повноважних органів господарського управління з відповідними пропозиціями щодо 
недопущення у майбутньому вказаних порушень з боку окремих керівників філії, 
поновлення прав Дорпрофсожу на профспілкову діяльність; 

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

Голова дорожньої . г / 
профспілкової організації ( П ^ І О Ш ^ ^ ^ О. М. Логошняк 



Додаток до постанови 
президії Дорпрофсожу ПЗЗ 
від 31.01.19 р. пр. №21 

Довідка 
Про факти порушення адміністрацією регіональної філії «Південно-Західна 

залізниця» норми п. 9.8 (Розділ «Гарантії профспілкової діяльності») діючого 
колективного договору 

Останнім часом адміністрацією регіональної філії «Південно-Західна 
залізниця» (надалі РФ) під керівництвом виконуючого обов'язки директора 
Веприцького Р. С. (надалі - адміністрація) приймаються конкретні заходи, 
направлені на вирішення проблем, що негативно впливають на експлуатаційну 
роботу відповідних підрозділів регіональної філії. 

Виконуючи свої зобов'язання за колективним договором (розділ 10), нормами 
законодавства про працю Дорпрофсож сприяє адміністрації у забезпеченні 
правильної організації праці працівників, створенні умов для зростання 
продуктивності праці, забезпеченні трудової і виробничої дисципліни, неухильному 
додержанні нею законодавства про працю і правил охорони праці, уважному 
ставленні до потреб і запитів працівників, поліпшенню умов їх праці та побуту. 

Правова інспекція праці Дорпрофсожу, є дієвим інструментом співпраці 
Дорпрофсожу з адміністрацією в реалізації її обов'язків, наведених вище. 

Поряд з цим існують і негативні приклади поведінки окремих представників 
адміністрації РФ які, повторюються протягом останніх років. При цьому, не 
тільки порушуються трудові права залізничників, а і ігноруються надані державою 
Україна права профспілкових представників у реалізації на території підрозділів РФ, 
згідно ст. 248 КЗпП України, своїх повноважень. Не дивлячись на те, що відповідно 
до п. 9.8 колдоговору РФ адміністрація задекларувала визнання правової інспекції 
праці, а значить і норми Положення, що регулює її діяльність, окремі представники 
адміністрації не визнають правову інспекцію, як представника профспілки, яка діє 
у цих підрозділах. 

Про це йшлося у прийнятих президією Дорпрофсожу постановах: 
• Про факти порушення адміністрацією регіональної філії «Південно-

Західна залізниця» норм законодавства про профспілки та діючого 
колективного договору (30.01.2018 пр. № пр - 12); 

• Про дотримання норм розділів «Робочий час» і «Час відпочинку» КЗпП 
України у виробничих підрозділах служби локомотивного господарства 
(31 липня 2018р. № пр-16); 

• Про хід виконання постанови президії Дорпрофсожу від 28.07.2015р. 
протокол № пр-31 «Про дотримання в структурних підрозділу служби 
сигналізації та зв'язку законодавства про працю і колективного 
договору при організації оплати праці», а також відповідних постанов 
від 29.11.2016 р. протокол № пр-іта від 27.04.17 р. протокол № пр-5 
(25 жовтня 2018р. № пр-18); 

• Про дотримання адміністрацією регіональної філії «Південно-Західна 
залізниця» норм законодавства про працю та колективного договору 
при проведенні змін в організації виробництва і праці (22 листопада 
2018 р.№ пр-19); 



За результатами прийнятих президією рішень, з метою вирішення вказаної 
проблеми, протягом року, Дорпрофсож неодноразово письмово звертався до 
адміністрації (в.о. директора РФ - від 31.01,2018 р. № Дпроф 08/38, 
від 10.08,2018 р. № Дпроф 08/271, від 31.10.2018 р. № Дпроф 08/343, 
від 23.11. 2018 р. № Дпроф 08/369, від 28.11.2018 р. № Дпроф 08/374). 

Повідомлялось, поряд з іншим, і про те, що відповідні Подання правової 
інспекції залишаються повністю або частково не виконаними. При цьому, їх не було 
оскаржено за визначеною Положенням про правову інспекцію праці процедурою. 
Дорпрофсож пропонував усунення фактів порушення керівниками підрозділів 
регіональної філії норми п. 9.8 колективного договору залізниці та притягнути до 
відповідальності посадових осіб (ст. 265 КЗпП, ст. 18 ЗУ «Про колективні договори і 
угоди»), з вини яких були допущені порушення норм законодавства та колективного 
договору. 

У відповіді на лист від 10.08.2018 р. № Дпроф 08/271, за підписом заступника 
директора РФ Антонюка І. Р., (лист від 11.09.18 р. НЗТ-4/742) записано: 
......керівництво філії неухильно додержується законодавства про працю та 
проводить профілактичну роботу з керівниками виробничих підрозділів в частині 
додержання ними норм визначених Кодексом Законів про Працю та колективним 
договором, особливо спільної роботи з профспілками. Так, керівників локомотивних 
депо зобов'язано не допускати порушень порядку взаємодії з дорожньою 
профспілковою організацію і профспілками на місцях та попереджено, що у разі 
допущення порушень будуть вжиті заходи дисциплінарного впливу». 

У відповіді на лист від 28.11.2018 р. № Дпроф 08/374, за підписом заступника 
директора РФ Шестакова Г. Л , (лист від 21.01.19р. НЗР-5/Зб) записано: 

...«Керівники виробничих підрозділів попереджені про необхідність 
своєчасного реагування на подання Правової інспекції праці Ради профспілки 
залізничників і транспортних будівельників України у Дорожній профорганізації 
Південно-Західної залізниці та про те, що в разі допущення в подальшому 
подібних недоліків до них будуть застосовані заходи дисциплінарного впливу. 

На разі, керівництво філії неухильно додержується законодавства про працю 
та проводить профілактичну роботу з керівниками виробничих підрозділів в частині 
додержання ними норм, визначених Кодексом Законів про Працю та Колективним 
договором »... 

А на листи Дорпрофсожу від 31.10.2018 р. № Дпроф 08/343 та 
від 23.11. 2018 р. № Дпроф 08/369 відповіді від в. о. директора РФ не надійшло. 

Результатом такого ігнорування пропозицій Дорпрофсожу стало те, що за 
2018 рік кількість випадків ігнорування керівниками РФ фактів порушення 
п. 9.8 колективного договору залізниці збільшилось з 7 до 8, а саме: 

- Київська дирекція залізничних перевезень (ДН-1 )> Подання від 16.01.18р.; 
- Київська дистанція колії (ПЧ-3), Подання від 22.03.18 р.; 
- локомотивне депо Київ-пас. (ТЧ-1), Подання від 19.06.18 р.; 
- локомотивне депо Дарниця (ТЧ-9), Подання від 10.07.18 р.; 
- Бахмацька дистанція захисних лісонасаджень (ПЧЛ -5), Подання від 

27.09.2018 р.; 
- Дарницька дистанція сигналізації та зв'язку (ПІЧ-12), Подання від 04 Л 0.18 р.; 



з 

- Жмеринська дистанція захисних лісонасаджень (ПЧЛ-3), Подання від 
08.11.18 р.; 

- локомотивне депо Конотоп (ТЧ-11), Подання від 26.11.2018 р. 
Наведене вище свідчить про порушення з боку в. о. директора регіональної 

філії «Південно-Західна залізниця» норм п. 9.8 колективного договору залізниці, 
ст. 141 КЗпП, ч. 1 ст. 9 ЗУ «Про колективні договори і угоди», ч. 9 ст. 21 ЗУ «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». 

Адміністрації необхідно поновити трудові права працівників та притягнути до 
відповідальності посадових осіб, про яких йдеться в цій довідці (ст. 265 КЗпП, 
ст. 18 ЗУ «Про колективні договори і угоди»). 

Правовий інспектор праці 
Дорпрофсожу Ю. О. Шевченко 


