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Про зміну організаційної форми звіту сторін 
колективного договору залізниці у 2020 році 

У зв'язку з продовженням карантину (постанова КМ України № 641 від 26 
серпня 2020 р.) продовжують діяти обставини, що унеможливлюють проведення у 
раніше запланований строк (24.03.2020) дорожньої конференції трудового колективу 
регіональної філії «Південно-Західної залізниці». 

Це є перепоною в реалізації сторонами колективного договору зобов'язань за 
п.12.1 - звітів сторін щодо виконання у 2019 році зобов'язань колективного договору 
залізниці. На даний час всі організаційні заходи щодо підготовки конференції, в 
основному, проведено. Тексти звітів обговорено в трудових колективах залізниці. їх 

Я 

розміщено на сторінках газети «Магістраль - регіональна» + Робітниче слово 
АТ «Укрзалізниця» №10 (2510) 21-27 березня 2020. 

Враховуючи зазначені обставини та відповідно до п. 12.1 діючого у 
регіональній філії колективного договору між адміністрацією і Дорожнім комітетом 
профспілки Державного територіально - галузевого об'єднання «Південно-Західна 
залізниця» на 2001-2005 роки, пролонгованого на 2006-2020 роки (далі -
колективний договір залізниці) президія дорожнього комітету профспілки 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Дорожньому комітету профспілки, спільно з відповідними виборними 

органами нашої організації провести в вересні 2020 року, в локально -
дистанційному режимі, обговорення делегатами конференції від виробничих 
підрозділів звітів сторін, з метою їх схвалення, та проекту постанови «Про звіт 
сторін колективного договору між адміністрацією і дорожнім комітетом 
профспілки Південно-Західної залізниці про виконання у 2019 році зобов'язань 
колективного договору залізниці на 2001-2005 р., пролонгованого на 2006 - 2020 р. 
(додається); 

2. Делегатам конференції до 23.09.2020 надати в теркоми, а теркомам 
відповідно в Дорпрофсож рішення щодо затвердження звітів; проекту постанови та 
матеріали з відповідними критичними зауваженнями щодо цього на папері і в 
електронному вигляді (Ьоїш поїе'з - ЮЗ ДПРОФ Камкова Т М); 



3. Дорпрофсожу звернутись до директора виконавчого регіональної філії 
«Південно-Західна залізниця» з пропозицією підтримати такий порядок 
затвердження звітів сторін та в подальшому розробити та реалізувати заходи щодо 
реалізації критичних зауважень і пропозицій делегатів конференції; 

4. Контроль за виконанням даної постанови покласти на відділи соціально -
економічних відносин та правового захисту та організаційної, кадрової та культурно-
масової роботи. 
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