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І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ 

ДОРОЖНІЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 

ПРЕЗИДІЯ 

П О С Т А Н О В А 

22 травня 2019 р. м . К и ї в Протокол № пр - 25 

Про дотримання в підрозділах 
колійного господарства регіональної 
філії «Південно-Західна залізниця» 
норм законодавства про працю при 
забезпеченні трудової дисципліни 

Заслухавши та обговоривши доповідь представника адміністрації 
регіональної філії «Південно-Західна залізниця» про дотримання в підрозділах 
колійного господарства регіональної філії «Південно-Західна залізниця» норм 
законодавства про працю при забезпеченні трудової дисципліни, а також 
інформацію відділу соціально - економічних відносин та правового захисту з 
даного питання, президія Дорожнього комітету профспілки ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Доповідь представника адміністрації регіональної філії «Південно-
Західна залізниця» та інформацію відділу соціально - економічних відносин та 
правового захисту Дорпрофсожу про виконання в виробничих підрозділах служби 
колійного господарства норм законодавства про працю при забезпеченні трудової 
дисципліни прийняти до відома; 

2. Проведену правовою інспекцією праці Дорпрофсожу роботу по 
здійсненню громадського контролю за дотриманням законодавства про працю при 
забезпеченні трудової дисципліни у підрозділах служби колійного господарства 
вважати результативною, а роботу керівництва виробничих підрозділів по 
усуненню встановлених недоліків конструктивною; 

3. Профспілковим комітетам дорожньої організації в своїй роботі по 
здійсненню громадського контролю за виконанням адміністрацією законодавства 
про працю при забезпеченні трудової дисципліни враховувати обставини, пов'язані 
з розглядом даного питання президією Дорпрофсожу; 

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

В. о. голови Дорожньої профспілкової 
організації Південно-Західної залізниці ^ ^ / О. М. Лозко 



Додаток 
до постанови президії 

Дорпрофсожу ПЗЗ 
від 22.05.19 р . , № п р - 2 5 

Довідка 

Про дотримання в підрозділах колійного господарства регіональної філії 
«Південно-Західна залізниця» норм законодавства про працю 

при забезпеченні трудової дисципліни 
травень 2019 р. 

Відповідно до законодавства працівники зобов'язані працювати чесно і 
сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника, додержувати 
трудової дисципліни, дбайливо ставитися до майна власника. 

Трудова дисципліна на підприємствах забезпечується створенням 
необхідних організаційних та економічних умов для нормальної 
високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами 
переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну працю. 

Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних 
випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу. 

Конституція України (надалі - КУ) встановлює, що тільки законами 
визначаються дії які є дисциплінарними порушеннями та відповідальність за 
їх вчинення (п. 22 ч. 1 ст. 92). Зазначені питання не можуть бути предметом 
регулювання підзаконними нормативно-правовими актами чи іншими 
документами. 

Згідно з Типовими правилами внутрішнього трудового розпорядку для 
робітників і службовців підприємств (п. 24) порушення трудової дисципліни, 
тобто невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених 
на нього трудових обов'язків, тягне за собою застосування дисциплінарного або 
громадського впливу, а також застосування інших заходів, передбачених чинним 
законодавством. Відповідно до ст. 62 КУ (аналогія права) особа вважається 
невинуватою, доки вину її не буде доведено в законному порядку. Усі сумніви 
щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Тобто наявність вини як 
однієї з ознак порушення трудової дисципліни є необхідною умовою для 
притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. 

Перевіркою діяльності підрозділів служби колійного господарства 
Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» з питань, пов'язаних з 
підтриманням трудової дисципліни, за період 2018 р.- 4 місяці 2019 р., було 
встановлено наступне: 

- порядок застосування заохочень відповідає вимогам законодавства; 
- не завжди до застосування дисциплінарного стягнення від працівника 

витребовуються письмові пояснення (ст. 149 КЗпП); 
- не завжди фіксується письмово дата ознайомлення працівників з 

наказами 
про застосування до них стягнень (п. 31 Типових правил внутрішнього 
трудового розпорядку, ст. 149 КЗпП); 

- інформація викладена працівниками в письмових поясненнях не завжди 



враховується роботодавцем при прийнятті рішень; 
- наявні випадки порушення строків накладення дисциплінарних 

стягнень з дня вчинення чи виявлення проступку (ст. 148 КЗпП); 
- на оперативні наради, на яких розглядаються випадки порушення 

працівниками трудової дисципліни, не завжди запрошується 
представник виборного органу профспілки (п. 2.5 колективного 
договору залізниці); 

- допускаються випадки притягнення до дисциплінарної відповідальності 
працівників, які є членами виборних профспілкових органів, без 
попередньої згоди виборного профспілкового органу, членами якого 
вони є (ст. 252 КЗпП, ст. 41 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності»); 

при віднесенні працівників до категорії несумлінних не завжди 
вказується, про те, які саме конкретні трудові обов'язки (норми 
інструкцій, положень) не виконано працівниками, а замість цього 
наводиться узагальнення, наприклад, « ... недостатній контроль за 
підлеглими працівниками ...», що не може бути законною підставою для 
віднесення працівника до категорії «несумлінний»; 

- адміністрацією підрозділів здійснюється позбавлення премії за 
виконання 
основних виробничих показників у незаконний спосіб. Ці рішення 
приймаються достроково - до підведення підсумків щодо виконання 
умов преміювання за відповідний період, до встановлення права 
працівників на її отримання. При цьому не додержується визначена 
законодавством процедура офіційного фіксування порушення 
працівником трудової дисципліни, за яке здійснюється депреміювання. 
Відсутній розпорядчий документ (наказ) яким встановлено у звітному 
періоді факт порушення. Відсутність такого документу, до того ж, 
позбавляє працівника можливості оспорити таке рішення керівника у 
відповідних органах. 

Законодавство не відносить до поняття «дисциплінарне стягнення» такий 
захід, як позбавлення премії, в той же час такі випадки керівниками підрозділів 
підсумовуються і безпідставно відображаються у галузевій статистичній звітності 
ф. № 1-к (УТО-8) за формулюванням «кількість скоєних випадків порушень 
трудової дисципліни». 

По здійсненим правовими інспекторами праці перевіркам у 2018 р. - 4 
місяці 2019 р., щодо дотримання в підрозділах колійного господарства 
регіональної філії «Південно-Західна залізниця» норм законодавства про працю 
при забезпеченні трудової дисципліни, керівниками виробничих підрозділів було 
прийнято достатніх заходів, щодо усунення наведених у відповідних Актах та 
Поданнях порушень законодавства про працю. За вказаний період було відмінено 
16 незаконних наказів і таким чином поновлено трудові права 23 наших спілчан 
та повернуто їм понад 35 тис. грн. незаконно позбавлених коштів. 

Правовий інспектор праці 


