
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ЗАЛІЗНИЧНИКІВ 

І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ 

ДОРОЖНІЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 

ПРЕЗИДІЯ 

ПОСТАНОВА 

21 листопада 2019 р. м. Київ Протокол № пр - 29 

Про дотримання норм законодавства 
про працю при наданні щорічних 
відпусток працівникам структурних 
підрозділів воєнізованої охорони 

Заслухавши та обговоривши інформацію представників адміністрації 
регіональної філії «Південно-Західна залізниця» про дотримання в підрозділах 
воєнізованої охорони регіональної філії «Південно-Західна залізниця» норм 
законодавства про працю при наданні щорічних відпусток працівникам, а також 
інформацію правового інспектора праці Дорпрофсожу Шевченко Ю. О. (довідка -
додається) з даного питання, президія дорожнього комітету профспілки 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Інформацію представників адміністрації регіональної філії «Південно-
Західна залізниця» та Дорпрофсожу щодо дотримання норм законодавства про 
працю при наданні щорічних відпусток працівникам структурних підрозділів 
воєнізованої охорони прийняти до відома; 

2. Профспілковим комітетам підрозділів служби воєнізованої охорони 
взяти під контроль усунення недоліків в роботі адміністрації по наданню 
щорічних відпусток працівникам; 

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

Голова дорожньої профспілкової 
організації Південно-Західної залізниці О. М. Лозко 



Додаток до постанови 
президії Дорпрофсожу ПЗЗ 
від 21.11.19 р. № п р - 2 9 

Довідка 
Про дотримання норм законодавства про працю при наданні щорічних відпусток 

працівникам структурних підрозділів воєнізованої охорони 

листопад 2019 р. 

Відповідно до законодавства право на відпустку мають громадяни України, 
які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, 
організаціями незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої 
належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи. 

Конституція України (ст. 45) гарантує кожному працівнику право на 
відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а 
також оплачуваної щорічної відпустки... 

При здійсненні дорожньою профспілковою організацією громадського 
контролю за дотриманням норм законодавства про працю при наданні щорічних 
відпусток працівникам підрозділів служби воєнізованої охорони регіональної філії 
«Південно-Західна залізниця» за період 2018 - 2019 р. р. було перевірено 
Київський та Козятинський загони воєнізованої охорони. Вказані перевірки 
проведено правовими інспекторами праці за участю голів профспілкових 
комітетів виробничих підрозділів. 

Середньооблікова кількість працівників в структурі служби за 9 міс. 2019 р. 
при плані 1754 особи, склала 1752 особи. В порівнянні з чисельністю за 9 міс. 
2018 р. контингент по службі зменшено на 5 одиниць. 

Середньомісячна заробітна плата за 9 міс. 2019 р. в цілому по службі склала -
12 026 грн. По професіях: стрільці (старші стрільці) - 11 790 грн., пожежні -
10 093 грн., інші види професій - 13 221 грн. 

Для 8 працівників загонів кількість днів невикористаних щорічних відпусток 
на жовтень 2019 р. склала - 155 календарних днів. 

Адміністрацією загонів в основному дотримуються норми законодавства про 
відпустки. Наявні графіки відпусток для працівників складаються і 
затверджуються на кінець року та доводяться до відома всіх працівників під 
особистий підпис. Ведеться облік відпусток, що надаються працівникам. Випадків 
відкликання з відпусток працівників з підстав передбачених ч. З ст. 12 
ЗУ «Про відпустки» - далі Закону протягом підзвітного періоду не відбувалося. 

В повному обсязі виконуються норми Закону щодо порядку надання 
працівникам додаткових оплачуваних відпусток у зв'язку з навчанням, всіх видів 
соціальних відпусток та відпусток інвалідам ( ч. 7 ст. 6, ст. ст. 15, 17, 18, 
19 Закону). 

Виконуються норми колективного договору в частині збереження 
тривалості раніше встановленої основної щорічної відпустки 28 календарних днів 
для працівників, прийнятих на роботу на залізничний транспорт до 01.01.97 р., 
надання додаткових оплачуваних відпусток працівникам у разі смерті рідних та 



вступу до шлюбу, за безперервний стаж роботи на залізничному транспорті та 
ненормований робочий день (п. п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 колективного договору). 

Дотримуються вимоги ст. 25 та ст. 26 Закону щодо порядку надання 
працівникам відпусток без збереження заробітної плати. Терміни надання таких 
відпусток не виходять за межі встановленці вказаними нормами. 

Характерними порушеннями норм законодавства про працю при наданні 
працівникам щорічних відпусток є: 

- працівники не повідомляються письмового про дату початку відпустки -
ч. 11 ст. 10 Закону; 

- терміни надання щорічних відпусток працівникам не відповідають 
визначеним графіком термінам - ч. 10 ст. 10 Закону; 

- відсутні графіки відпусток щодо працівників, яким було перенесено 
щорічні відпустки на нові періоди - ч. 4 ст. 11 Закону; 

- заборгованість по невикористаним працівниками відпусткам за декілька 
періодів - ч. 2 ст. 12 Закону; 

несвоєчасна виплата заробітної плати працівникам за час щорічних 
відпусток - ч . 1 ст. 21 Закону. 

Аналіз обставин пов'язаних з дотриманням норм законодавства про працю 
при наданні щорічних відпусток працівникам структурних підрозділів 
воєнізованої охорони свідчить про те, що загалом вони виконуються. В той же 
час, слід усунути недоліки в роботі адміністрації, які порушують трудові права 
працівників. 

Правовий інспектор праці Ю. О. Шевченко 


