
П О С Т А Н О В А 
конференції трудового колективу 

регіональної філії 
«Південно-Західна залізниця» 

« 26 » березня 2019 року м. Київ 

Про звіт сторін колективного договору 
між адміністрацією і дорожнім комітетом 
профспілки Південно-Західної залізниці 
про виконання у 2018 році зобов'язань 
колективного договору залізниці на 2001-2005 р., 
пролонгованого на 2006 - 2019 р. 

Дорожній комітет профспілки залізничників і транспортних будівельників 
(надалі Дорпрофсож) як сторона діючого у регіональній філії «Колективного 
договору ДТГО «Південно-Західна залізниця» на 2001 - 2005 роки, 
пролонгований на 2006 - 2019 роки» є повноважним (за законодавством) 
представником трудового колективу. 

Виконуючи зобов'язання згідно із колективним договором (розділ 10), а 
також відповідно до норм законодавства про працю, Дорпрофсож сприяє 
адміністрації регіональної філії (далі—РФ) у сфері забезпечення правильної 
організації роботи працівників, у процесі створення умов для зростання рівня 
продуктивності праці, з метою забезпечення трудової і виробничої дисципліни, 
для неухильного додержання нею законодавства про працю і правил охорони 
праці, уважному ставленні до потреб і запитів з боку працівників, поліпшенню 
їхніх виробничо-побутових умов. 

На даний час 86 виробничих підрозділів залізниці мають локальні 
колективні договори, норми і гарантії яких засновано на нормах колдоговору 
залізниці. 

Загальні витрати для фінансування виконання колективних договорів у 
минулому році склали 1 млрд. 821 млн. 985,8 тис. грн. Ця сума у порівнянні з 
обсягом витрат на заробітну плату складає 35 %. Загалом, витрати за 
колдоговором на одного залізничника у середньому складають понад 46 тис. за 
рік. 

Протягом 2018 р. зміст договору сприяв створенню нормального морально-
психологічного клімату в трудовому колективі РФ, забезпечував необхідні умови 
для виконання ним завдань по організації безперебійного функціонування 
залізниці, задоволення потреб економіки України в перевезеннях. 

Працівники РФ спрямовували дії для виконання виробничих завдань, 
підвищення ефективності і якості своєї праці, дотримання трудової дисципліни, 
раціонального використання матеріальних ресурсів. Таке їх ставлення до роботи 
дозволило залізниці виконати планові завдання за більшістю технічних 
показників, що свідчать про використання рухомого складу. У порівняні з 2017 р. 
показник продуктивності праці з розрахунку на одного працівника склав 105,7 %, 



це свідчить, що працівники в цілому виконали свої зобов'язання щодо розділу 
колдоговору «Трудові відносини». У той же час виконання сторонами зобов'язань 
щодо колективного договору здійснювалось в умовах зниження обсягів роботи 
через незалежні від працівників причин. 

Дорпрофсож здійснював громадський контроль за процесами виконання 
адміністрацією зобов'язань з питань оплати робочого часу, надання відпочинку, 
створення безпечних і безаварійних умов праці, надання соціально-економічних 
пільг і гарантій всім категоріям залізничників. 

Профспілкова сторона з використанням можливостей правової інспекції 
праці як дієвого інструменту у профспілковій діяльності у тісній співпраці з 
відповідними структурними службами РФ виконувала повноваження щодо 
захисту трудових прав працівників. 

На виконання своїх зобов'язань (п. 9.8 колдоговору) силами правових 
інспекторів праці у підрозділах залізниці здійснено 119 перевірок, при цьому 
виявлено 3166 випадків порушень законодавства. На вимогу правових інспекторів 
було скасовано 68 наказів про притягнення працівників до дисциплінарної 
відповідальності, виданих з порушеннями законодавства про працю. У цілому на 
вимогу інспекторів праці роботодавцями повернуто працівникам безпідставно 
утриманих або недоплачених коштів на загальну суму 10,8 млн. грн. 

На даний час на рівні залізниці між сторонами договору загалом склались 
ділові, партнерські відносини, що позитивно впливає на вирішення проблемних 
питань соціально-економічного напрямку. Проблемні питання Дорпрофсож 
вирішує шляхом діалогу, а не через звернення до судових інстанцій, оскільки 
останнє, не зовсім відповідає нормам партнерських відносин. 

В той же час має місце окремими керівниками виробничих підрозділів, 
територіально розташованих в межах Київської і Конотопської дирекції, 
порушень виконання п. 9.8 колективного договору щодо своєчасності надання 
відповіді на Подання правових інспекторів та визначеної Положенням про 
правову інспекцію праці процедури аргументованого оскарження окремих 
пунктів Подання інспекторів. 

На даний час Дорпрофсожем проводиться консультативна робота з 
адміністрацією регіональної філії щодо усунення вказаних порушень та 
недопущення їх в подальшому. 

Протягом 2018 року адміністрація дотримувалась пріоритетності 
направлення коштів на оплату праці порівняно з іншими платежами. Виплата 
заробітної плати проводилась у терміни, що обумовлені у колективному договорі 
залізниці. Випадків заборгованості по заробітній платі не було. 

Середньомісячна заробітна плата зросла у порівнянні з 2017 р., на 37,5 % і 
склала по залізниці 11009,6 грн., у тому числі у локомотивних бригад зростання 
відбулося на 38,8 %, на поточному ремонті локомотивів — на 34,8 %, на 
технічному обслуговуванні локомотивів — на 27,8 %. 

Персонал працював в умовах неукомплектованості штатів у порівнянні з 
нормами і при значному фактичному недотриманні штатної чисельності. 

Як наслідок, допущено роботу у вихідні дні понад норму робочого часу — 
425460 годин, надурочні години роботи — 631291 год. Тільки ці обліковані та 



з 

оплачені години свідчать про недотримання контингенту по філії на 620 осіб. 
При перевірці правовою інспекцією праці підрозділів залізниці було 

встановлено численні випадки недостовірного обліку робочого часу, не 
проведення компенсацій за роботу у вихідні дні. За результатами перевірок 
складено відповідні акти з пропозиціями щодо поновлення трудових прав 
залізничників. 

Протягом 2018 р. технічною інспекцією праці на ПЗЗ та представниками 
теркомів з охорони праці проводились перевірки стану охорони праці у 
виробничих підрозділах. Всього проведено 71 перевірку, в ході яких виявлено 
501 порушення вимог нормативних актів та направлено 52 подання на адресу 
керівників виробничих підрозділів. За ініціативою технічної інспекції праці та 
представників профспілкових комітетів з охорони праці підготовлено та 
розглянуто на президіях Дорпрофсожу, теркомів та профспілкових комітетів 29 
питань. За результатам перевірок та згідно із зверненнями голів первинних 
профспілкових організацій головним технічним інспектором праці вирішено 
питання про невиконання колективного договору п.6.3. Працівникам, які 
несвоєчасно забезпечувались безкоштовно молоком або іншими рівноцінними 
продуктами за результатами атестації робочих місць та було повернуто кошти та 
забезпечено молоком на загальну суму 780 тис. грн. ( локомотивні депо 
Коростень, Козятин, Дарниця дистанція електропостачання Конотоп, 
моторвагонне депо Фастів, вагонне експлуатаційне депо Дарниця, вагонне 
ремонтно-експлуатаційне депо Коростень). 

Технічною інспекцією та представниками з питань охорони праці теркомів 
працівникам виробничих підрозділів надано понад 1750 консультацій, роз'яснень 
Закону України «Про охорону праці», норм колективного договору щодо 
створення на робочих місцях у кожному виробничому підрозділі належних умов 
праці відповідно до нормативно-правових актів. Це дозволило попередити 
можливі порушення відносно працівників, що в свою чергу позитивно впливає на 
виробничий процес. 

Стан справ з охорони праці постійно розглядався на президіях 
Дорпрофсожу, територіальних комітетів профспілки та профкомів виробничих 
підрозділів. На жаль, сьогодні на залізниці не завжди ефективно діє схема 
управління системою охороною праці, хоч і регулярно проводяться селекторні 
наради, семінари, навчання з наступною перевіркою знань керівного складу та 
спеціалістів з охорони праці. 

Протягом звітного періоду ряд положень розділу VII Колективного 
договору щодо оздоровлення працівників залізниці та забезпечення 
гарантованого рівня медичної допомоги працюючим та ветеранам залізничного 
транспорту виконувалась не в повному обсязі. 

Провідне місце у вирішенні питань збереження здоров'я та профілактики 
захворювань серед працівників залізниці, як і в попередні роки відіграє санаторій 
«МЦРЗ «Хмільник», де за путівками, що отримані через Дорожню профспілкову 
організацію, оздоровлено 1010 залізничників. В санаторії «Світязянка» за 
2018рік оздоровлено 344 працівники. 



На виконання п. 7.9. колективного договору Дорпрофсожем протягом 2018 
році придбано та реалізовано 506 санаторно-курортних путівок, в тому числі: 
санаторії «Моршинський» - 124, «Свалява» — 223, Трускавець «Віктор» — 79, 
Східниця —26 од., санаторій «Арктика» — 28 сімейних 3-місних путівок та 
«Срібний водограй» 26 сімейних 3-місних путівок. В ДОТ «Зорька» та «Дубки» 
протягом трьох оздоровчих змін у 2018 р. оздоровлено майже 1,5 тисячі дітей 
залізничників. 

За кошти Дорпрофсожу додатково ще 100 дітей оздоровлено у ДОТ 
«Факел», що на Азовському морі. За кошти власних бюджетів профкоми 
оздоровили більш як 800 дітей на Прикарпатті та чорноморських курортах. 
Всього по структурних підрозділах регіональної філії «Південно-Західна 
залізниця» за рахунок коштів залізниці та профбюджету оздоровлено 3985 дітей. 

Завдяки фінансовій підтримці з боку керівництва AT «Укрзалізниця» 
організовувалися заїзди ветеранів до санаторію-центру медичної реабілітації 
залізничників м. Хмільник, де оздоровлено 301 ветерана, лінійної лікарні 
Клубівка, де пройшли курс реабілітації та лікування 168 пенсіонери залізниці. У 
санаторії «Світязянка» оздоровлено 45 пенсіонерів, в санаторії імені М.Гоголя 
(м. Миргород) 31 ветерана залізниці. 

У 2018 р. недостатньо активно проводилася робота відповідно до пункту 
3.6.20 Галузевої угоди з метою розвитку недержавного пенсійного забезпечення 
залізничників через Професійний недержавний пенсійний фонд «Магістраль». 

Конференція ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Звіти сторін щодо виконання у 2018 році зобов'язань колективного 
договору між адміністрацією регіональної філії «Південно-Західна залізниця» і 
Дорпрофсожем затвердити. 

2. Вважати частково невиконаними зобов'язання адміністрації щодо 
розділу IX колективного договору в зв'язку з наявністю протягом звітного 
періоду випадків порушення трудових прав працівників та випадків невиконання 
норм щодо забезпечення гарантій профспілкової діяльності ( п.9.8). 

3. Запропонувати керівництву РФ розробити в місячний термін та 
реалізувати заходи по виконанню критичних зауважень і пропозицій делегатів 
конференції по усуненню недоліків у роботі по наданню працівникам пільг і 
гарантій, передбачених колективним договором залізниці. 

4. Трудовий колектив регіональної філії «Південно-Західна залізниця» 
визнає Дорожній комітет профспілки залізничників і транспортних будівельників 
повноважним представником усіх працівників залізниці у вирішенні питань 
соціально-економічних відносин, надання пільг та гарантій, передбачених 
законодавством, угодами та колективним договором і реалізації інших питань 
повноважень трудового колективу. 

5. Керівництву регіональної філії: 
- здійснити заходи по усуненню порушень норм колективного договору 

при наданні пільг і гарантій працівникам залізниці при цьому забезпечувати 
достовірний облік робочого часу працівників, здійснювати у повному обсязі 



оплату праці за фактично відпрацьований час та компенсаційні виплати 
працівникам за умови праці; 

- при проведенні заходів по оптимізації виробництва та удосконаленню 
структури управління регіональною філією, керуватись, як одним з головних 
пріоритетів діяльності в цьому напрямку - дотриманням трудових прав 
працівників, а при визначенні чисельності керуватись нормативною чисельністю, 
не допускати звільнення працівників регіональної філії без проведення 
відповідних заходів, визначених розділом V колективного договору та глави ІІІ-А 
КЗпП України. 

6. Дорпрофсожу: 
- продовжити роботу по вдосконаленню соціально-економічних відносин у 

регіональній філії в інтересах трудового колективу, представленню інтересів 
працівників у відносинах з роботодавцем і підвищенню рівня захисту їхніх 
трудових прав; 

-забезпечити дієву підтримку профспілковим комітетам щодо контролю за 
дотриманням в структурних підрозділах залізниці вимог трудового законодавства 
та зобов'язань колдоговору залізниці. 

7. Сторонам колективного договору, всім працівникам РФ з метою 
забезпечення фінансових можливостей щодо реалізації пільг і гарантій, 
передбачених колективним договором залізниці, спрямувати свою діяльність на 
підвищення ефективності виробництва, ліквідацію непродуктивних витрат і втрат, 
зміцнення трудової дисципліни. 

8. Опублікувати матеріали конференції у газеті «Магістраль регіональна 
«Робітниче слово». 

9. Контроль за виконанням даної постанови покласти на начальників 
причетних служб регіональної філії та відділи Дорпрофсожу. 

Головуючий на конференції / /^Г^АТЇ^льчинський 

Секретар О- М. Базилик 

Л. В. Савченко 


