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Про продовження строку 
дії чинного колективного 
договору залізниці 

Дорожня конференція трудового колективу регіональної філії "Південно -
Західна залізниця" відмічає, що «Колективний договір між адміністрацією і 
Дорожнім комітетом профспілки Державного територіально - галузевого 
об'єднання "Південно - Західна залізниця" на 2001 - 2005 роки, пролонгований 
на 2006-2019 роки» (надалі - колективний договір залізниці) , як чинний 
акт соціального партнерства, визначає узгоджені позиції і дії сторін, 
спрямовані на забезпечення прав і гарантій працівників та підвищення 
життєвого рівня залізничників і членів їх сімей на основі стабільної роботи 
регіональної філії . 

Колективним договором встановлені мінімальні і обов'язкові для 
виконання гарантії оплати, умов праці, соціальні пільги й інші зобов 'язання, 
що регулюють відносини сторін договору та сприяють попередженню соціальної 
напруги в трудових колективах. 

Колективний договір як і раніше залишається єдиним локальним 
правовим актом, який прямо забезпечує захист прав та інтересів кожного 
працівника регіональної філії . 

Рівень соціально - економічних гарантій працівників регіональної філії, 
який досягнуто на даний час і який забезпечується існуючим колективним 
договором, став можливим завдяки наполегливій праці кожного працівника 
і гарантує сьогодні баланс інтересів сторін договору. 

В зверненнях до сторін колективного договору залізниці - директора 
регіональної філії та дорожнього комітету профспілки залізничників і 
транспортних будівельників України (Дорпрофсож) трудові колективи 
підрозділів, з метою збереження досягнутого рівня соціальних гарантій 
трудящих та адміністрації, пропонують продовжити дію чинного колективного 
договору. Приймаючи до уваги вказані звернення, сторони прийняли 22 жовтня 
2019 року спільне рішення (додається) щодо продовження на один рік терміну 
дії чинного колективного договору і винесення прийнятого рішення на 
конференцію трудового колективу регіональної філії для його схвалення. 



Керуючись статтями 9 та 10 Закону України "Про колективні договори і 
угоди", у зв'язку із закінченням строку дії "Колективного договору між 
адміністрацією і Дорожнім комітетом профспілки Державного територіально -
галузевого об'єднання "Південно - Західна залізниця" на 2001 - 2005 роки, 
пролонгованого на 2006-2019 роки", та враховуючи спільне рішення сторін 
колективного договору, конференція трудового колективу постановляє: 

1. Схвалити спільне рішення адміністрації регіональної філії і Дорпрофсожу 
від 22 жовтня 2019 р. «Про продовження строку дії колективного договору 
між адміністрацією і Дорожнім комітетом профспілки Державного 
територіально - галузевого об'єднання "Південно - Західна залізниця" на 
2001 - 2005 роки, пролонгованого на 2006-2019 роки» щодо продовження 
на один рік строку дії чинного колективного договору залізниці. У зв'язку 
з цим змінити існуючу назву колективного договору на нову, а саме: 
"Колективний договір між адміністрацією і Дорожнім комітетом 
профспілки Державного територіально - галузевого об'єднання "Південно 
- Західна залізниця" на 2001 - 2005 роки, пролонгований на 2006-2020 
роки "; 

2. Сторонам колдоговірних відносин структурних підрозділів регіональної 
філії, з урахуванням п. 1 цієї постанови, за процедурою визначеною ст. 9 та 
10 Закону України "Про колективні договори і угоди", здійснити до кінця 
2019 р. заходи щодо продовження на один рік строку дії чинних локальних 
колективних договорів; 

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