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Щодо особливостей діяльності дорожньої 
профспілкової організації Південно - Західної 
залізниці в умовах реорганізації структури АТ 
«Укрзалізниця» 

Заслухавши та обговоривши інформацію відділу соціально-економічних 
відносин та правового захисту (Воропаєв В. Г.) президія Дорпрофсожу 
встановила наступне. 

Протягом 2020 року на адресу Дорпрофсожу постійно надходять 
звернення керівництва регіональної філії «Південно - Західна залізниця» АТ 
«Українська залізниця» з пропозицією щодо погодження наказів, що видаються 
для забезпечення виконання в межах залізниці запланованих акціонерним 
товариством заходів, пов'язаних з реорганізацією структури АТ 
«Укрзалізниця», а також для введення режиму зменшення витрат коштів на 
фінансування фонду оплати праці на нашій залізниці. Це викликає скорочення 
штатів працівників, їх звільнення, підвищення інтенсивності праці без 
підвищення заробітної плати. 

Частиною першою ст. 38 закону «Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності» (надалі - Закон) передбачено перелік повноважень 
виборного профспілкового органу за якими він реалізує їх разом з 
роботодавцем, чи погоджує відповідні рішення роботодавця. Це стосується 
заходів та рішень соціально-економічного напрямку діяльності. 

Вказані повноваження можуть реалізовуватись профспілковим органом 
на відповідному паритетному рівні. Дорожній комітет нашої організації є 
паритетним органом лише відносно заходів, які плануються директором 
виконавчим регіональної філії «Південно - Західна залізниця» (надалі керівник 
залізниці) та здійснюються лише в межах його обов'язків та за його 
ініціативою. 

Всі звернення керівника залізниці щодо погодження наказів, про які 
йдеться, стосувались виконання завдань товариства, а не самостійних рішень 
регіональної філії. При цьому правлінням акціонерного товариства ті, чи інші 
подібні рішення було прийнято в односторонньому порядку, а не разом з 
паритетним профспілковим -органом нашої профспілки, який діє на рівні 
підприємства. Тобто правлінням товариства рішення приймались без 



погодження чи участі відповідного профспілкового органу, без фінансово-
економічного обґрунтування заходів, без надання ЙОМУ розрахунку нормативної 
чисельності працівників структур, які створюються (порушено п. 5.1, 5.5 
колдоговору залізниці, п. 3.1.2, п. 3.7.5 галузевої угоди, ч.З ст. 22 Закону. 

Допущенні керівництвом правління АТ УЗ порушення, чинять перешкоду 
у здійсненні нашою профспілкою, визначених ст. 2 Закону, повноважень з 
представництва та захисту трудових прав та інтересів членів профспілки і всього 
трудового колективу. 

Враховуючи наведене Дорпрофсож не сприймає подібні документи 
товариства, такими, що прийняті відповідно до законодавства про працю, а 
тому відсутні правові підстави для нашої участі у розгляді передбачених ними 
заходів. 

В той же час, при реалізації керівником залізниці подібних завдань 
правління товариства Дорпрофсож і надалі буде виконувати свої партнерські 
зобов'язання щодо розділу 10 колективного договору залізниці та норм 
законодавства про профспілки. Здійснювати громадський контроль за 
додержанням на залізниці законодавства про працю та норм колективного 
договору. Тільки такі відносини будуть сприяти попередженню соціальної 
напруги в трудових колективах. 

Виходячи з наведеного вище, президія дорожнього комітету профспілки 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Інформацію щодо особливостей діяльності дорожньої профспілкової 

організації Південно - Західної залізниці в умовах реорганізації структури АТ 
«Укрзалізниця» узяти до відома; 

2. Визнати позицію Голови Дорпрофсожу Лозка О. М. стосовно дій з 
практичної реалізації розділу 10 колективного договору залізниці, норм 
законодавства про профспілки, та здійснення заходів громадського контролю за 
додержанням в регіональній філії «Південно - Західна залізниця» законодавства 
про працю та норм колективного договору правомірною, такою що відповідає 
позиції членів президії Дорпрофсожу; 

3. Для забезпечення можливостей щодо здійснення нашою організацією 
громадського контролю за дотриманням законодавства про працю звернутися 
до директора виконавчого регіональної філії «Південно - Західна залізниця» з 
пропозицією про направлення на адресу Дорпрофсожу директивних документів 
з соціально-економічних та трудових питань, які стосуються інтересів 
працівників; 

4. Рекомендувати відповідним профспілковим комітетам дорожньої 
організації реалізовувати свої повноваження з урахуванням даної постанови; 

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на відділ соціально-
економічних відносин та правового захисту. 

Голова дорожньої 
профспілкової організації 


