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Про  підсумки виконання у 2018 році 
Галузевої угоди між Державною адміністрацією 
залізничного транспорту України та профспілками 

 

Заслухавши і обговоривши доповіді заступника директора з управління 
персоналом та соціальної політики – начальника управління соціальної політики 
акціонерного товариства «Укрзалізниця» Безпалько О.М. та Голови профспілки 
Бубняка В.М. «Про підсумки виконання у 2018 році Галузевої угоди між 
Державною адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками», 
Рада профспілки зазначає, що зобов’язання  сторін за Галузевою угодою в 
минулому році в основному  виконувалися. 

Кошти на реалізацію норм Галузевої угоди виділялися. Здійснювалися  виплати 
щомісячної надбавки за вислугу років, надбавок і доплат до тарифних ставок і 
посадових окладів, матеріальної допомоги на оздоровлення, допомоги при 
звільненні на пенсію вперше, за роз’їзний (пересувний) характер роботи, медичне 
страхування працівників та пенсіонерів, фінансування заходів з охорони праці. 

За підсумками 2018 року середня заробітна плата одного працівника АТ 
«Українська залізниця» склала 10510 грн. і зросла на 33,3%, або на 2624 грн. проти 
рівня, досягнутого у минулому році. За рівнем заробітної плати серед галузей 
економіки України залізничний транспорт протягом року займав 10 місце, проте за 
підсумками року – 12 місце.  

За підсумками роботи за 2017 рік працівникам була нарахована і виплачена 
винагорода у розмірі від 45% до 52,5% місячної тарифної ставки (посадового 
окладу) залежно від виконання показників і умов визначених Положенням, а саме 
виконання обсягів роботи та фінансового результату.  

Працівникам відшкодовується 50% розміру страхових внесків на добровільне 
медичне страхування, забезпечено добровільне медичне страхування пенсіонерів у 
галузевих закладах охорони здоров’я. 

Встановлювалися доплати і надбавки, згідно з додатком до Галузевої угоди, 
при поверненні на роботу після строкової служби у Збройних Силах України, на 
оздоровлення та інші. 

Працівники користувалися правом на безоплатний проїзд залізничним 
транспортом за особистими потребами, їм надавалися додаткові відпустки за стаж 
роботи у галузі, за ненормований робочий день, за особливий характер роботи 
тощо. 

Надавалася матеріальна допомога ветеранським організаціям, пенсіонери-
залізничники отримували матеріальну та іншу підтримку. 
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Правовою і технічною інспекціями праці Ради профспілки здійснювався 
громадський контроль за дотриманням трудового законодавства та законодавства з 
охорони праці, виконанням умов Галузевої угоди та колективних договорів, 
надавалася безоплатна юридична допомога працівникам. 

У рамках заходів під гаслом: «Відпрацьованому часу – гарантовану оплату!» 
перевірено 462 структурних і виробничих підрозділи АТ «Укрзалізниця». Виявлено 
більш як 5,5 тис. порушень трудових прав працівників, за якими роботодавцям 
внесено 340 подань з пропозиціями на їх усунення.  

Як результат, поновлено на роботі за безстроковими трудовими договорами 32 
працівника, безпідставно переведених на цивільно-правові угоди, роботодавцями 
відмінено 174 накази соціально-економічного спрямування, виданих з 
порушеннями законодавства про працю, відмінено 265 дисциплінарних стягнень у 
вигляді догани, більш як 5 тис. працівників, що працевлаштовуються за 
контрактною формою трудового договору, переведені з короткотермінових 
контрактів на п’ятирічні контракти тощо. Загалом працівникам повернуто понад 18 
млн 700 тис. грн., які були безпідставно утримані або недоплачені. До різних видів 
відповідальності притягнуто три посадові особи. Захищено трудові права більш як 
20 тис. спілчан, у тому числі в 4 випадках у порядку судового оскарження окремих 
рішень адміністрації.  

Технічною інспекцією праці Ради профспілки в 2018 році перевірено 554 
підрозділи, у т.ч. 104 – разом з органами державного нагляду та відомчого 
контролю за охороною праці. 

При цьому виявлено 5732 порушення вимог нормативних актів з охорони праці, 
надіслано роботодавцям 345 висновків і подань щодо їх усунення, з яких 329 
вирішено позитивно. Розглянуто 816 звернень членів профспілки, з яких 785 
вирішено позитивно, проведено навчання профспілкового активу з охорони праці у 
212 підрозділах. 

За підсумками роботи технічної інспекції праці Ради профспілки у 2018 році 
працівникам повернуто недоплачених коштів на суму 448,9 тис. грн.  

За даними АТ «Укрзалізниця» витрати коштів на реалізацію заходів щодо 
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за 12 місяців 
2018 року по АТ «Укрзалізниця» становили 2,3% від фонду оплати праці за 
попередній рік.  

Кількість травмованих з інвалідним наслідком зменшилася з 16 працівників у 
2017 році, до 8 – у 2018 році. Зменшилася кількість днів непрацездатності на 870 
робочих днів, з 5396 днів у 2017 році, до 4526 днів у 2018 році.  

Попри проблеми та складнощі з організацією оздоровчої кампанії 2018 року, 
спільними зусиллями вдалося забезпечити належне оздоровлення працівників та 
членів їхніх сімей. Зокрема, у 2018 році оздоровлено понад 38 тис. працівників та 
членів їхніх сімей, з них більш як 14 тис. дітей та майже 5 тис. пенсіонерів. 
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Водночас окремі норми Галузевої угоди виконувалися не в повному обсязі. 
За результатами проведених перевірок технічною інспекцією праці Ради 

профспілки виявлено факти недоплати працівникам за час проходження технічного 
навчання, медичних оглядів, роботу у важких і шкідливих умовах праці, 
керівництво стажуванням з охорони праці; відсутності забезпечення молоком, 
спецодягом, спецвзуттям тощо. 

Мають місце випадки ненадання пільг і компенсацій працівникам виробничих 
структурних підрозділів регіональних філій, філій за роботу у важких і шкідливих 
умовах праці за результатами проведених атестацій робочих місць за умовами 
праці, особливо це стосується надання працівникам щорічних додаткових 
відпусток за рахунок прибутку.  

Не виконується АТ «Укрзалізниця» п. 3.5.1 Галузевої угоди щодо забезпечення 
працівників регіональних філій, філій, виробничих структурних підрозділів 
своєчасно якісним спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального 
захисту, мийними та знешкоджувальними засобами відповідно до галузевих 
нормативів.  

Так, в цілому по АТ «Укрзалізниця» за 12 місяців 2018 року забезпечення 
спецодягом становить – 88%, спецвзуттям – 91%, іншими засобами 
індивідуального захисту – 83%. 

Недостатнє забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ існує в філіях  
«Пасажирська компанія», «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації 
будівель і споруд», «Центр транспортного сервісу Ліски», «Енергоремтранс» та 
інших. 

Незадовільною є ситуація, що склалася у 2018 році у філіях, виробничих 
структурних підрозділах з придбанням і забезпеченням молоком працівників, які 
зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці. Протягом 2018 року не 
здійснювалися своєчасні поставки молока у виробничі підрозділи теруправлінь 
БМЕС Лиман, БМЕС Попасна. На 01.01.2019 року по теруправліннях БМЕС 
Лиман, БМЕС Попасна заборгованість із забезпечення працівників молоком 
становила 3 т 641 л.  

У 2018 році кількість надурочних годин роботи зросла на 20,4% порівняно з 
2017 роком. Значна кількість надурочних годин зафіксована у господарствах: 
локомотивному, колійному, руху, приміських перевезень. У зв’язку з відсутністю 
належного контингенту працюючих працівники постійно залучаються до роботи у 
вихідні, святкові і неробочі дні. Так, кількість годин роботи у святкові і неробочі 
дні збільшилась майже удвічі (194%), а у вихідні дні на 118,1%. Залучення 
працівників до таких робіт не завжди відповідає нормам Кодексу законів про 
працю України (статті 62, 65 та 71). Виявлено непоодинокі факти, коли працівники 
локомотивних бригад, провідники пасажирських вагонів відпрацьовують  у кілька 
разів більше дозволених законом 120 надурочних годин на рік. 

У деяких регіональних філіях (за винятком Південно-Західної та Одеської 
залізниць) у більшості служб і господарств, окрім локомотивної служби, практично 
відсутні дані про реєстрацію та оплату надурочних годин роботи. При цьому 
кількість виявлених правовою інспекцією праці Ради профспілки прихованих від 
обліку надурочних годин сягнула понад 318 тис., що становить 13,1% від загальної 
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кількості офіційно зареєстрованих у статистичній звітності. При цьому 
працівникам повернуто більш як 1,2 млн грн. недоплачених коштів. 

Наслідком низького рівня заробітної плати на залізничному транспорті стало 
збільшення плинності кадрів. За підсумками 2018 року плинність кадрів в цілому 
по АТ «Укрзалізниця» становила 7,6% проти 6,6% у минулому році. Найбільший 
відсоток плинності на регіональній філії Придніпровська залізниця – 10,8%.  

Крім цього, не виконуються або виконуються не в повному обсязі окремі норми 
Галузевої угоди, зокрема забезпечення форменим одягом та знаками розрізнення, 
доставки робітників локомотивних бригад до місця роботи службовим 
автотранспортом, подання профспілковим комітетам на вивільнення працівників за 
скороченням штату або чисельності з технологічним та економічним 
обґрунтуванням, поліпшення житлових умов залізничників, які перебувають на 
квартирному обліку, та виділення безпроцентних позик для будівництва. 

 
Відповідно до викладеного вище, Рада профспілки п о с т а н о в л я є: 
 
1. Звіти заступника директора з управління персоналом та соціальної політики 

– начальника управління соціальної політики акціонерного товариства 
«Укрзалізниця» Безпалько О.М. та Голови профспілки Бубняка В.М. «Про 
підсумки виконання у 2018 році Галузевої угоди між Державною адміністрацією 
залізничного транспорту України та профспілками» взяти до відома. 

2. Зазначити, що зобов’язання сторін за Галузевою угодою в 2018 році 
виконувалися не в повному обсязі.  

3. Вимагати від керівництва АТ «Українська залізниця», регіональних філій, 
філій, структурних підрозділів забезпечити виконання положень Галузевої угоди в 
повному обсязі, зокрема: 

– припинити практику прихованого зменшення контингенту працюючих; 
– налагодити достовірний облік роботи в надурочний час і у вихідні дні та його 

оплати у повному обсязі, припинити практику приховування надурочних годин 
роботи; 

– забезпечити працівників у 2018 році в повному обсязі і належної якості 
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту;   

– здійснювати своєчасно та в повному обсязі закупівлю молока належної 
якості.  

4. Керівництву АТ «Укрзалізниця»: 
– вжити заходів з недопущення підміни безплатних медичних послуг 

залізничникам та членам їхніх сімей платними та забезпечити безоплатне 
користування корпоративними медичними закладами пенсіонерам-залізничникам, 
передбачивши фінансування корпоративних медичних закладів за рахунок коштів 
АТ «Укрзалізниця» в повному обсязі; 

– заборонити практику зменшення контингенту працюючих без врахування 
обсягів роботи та економічного, технологічного обґрунтування і розрахунку 
соціальних наслідків; 

– до 10 квітня 2019 року надати відповідь на вимоги Ради профспілки до АТ 
«Укрзалізниця» від 28.03.2019 року;  

– вирішити питання безкоштовного бронювання місць для залізничників, 
членів їхніх сімей та пенсіонерів-залізничників. 




