
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА 
ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ 

ДОРОЖНІЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 
ПРЕЗИДІЯ 

П О С Т А Н О В А 
« 25' » лютого 202 1 р. м. Київ Протокол № 39 

Про створення регіонального штабу з 
організації і проведення акції протесту 

На виконання Постанови Ради профспілки від 23 лютого 2021 року №пр.-50 
«Про стан реалізації постанови президії Ради профспілки від 09.02.2021 року 
прот. №пр-49 «Про організацію спротиву незаконнйту^^ 
«Укрзалізниця» 

Президія Дорпрофсожу Постановляє: -

1.Створити в Дорожній профспілковій організації штаб з організації та проведення 
акції протесту «робота за правилами» в складі 15 чол. : 
- Лозко Олександр Михайлович - голова Дорпрофсожу - керівник штабу; 
- Бєліков Олександр Семенович - голова Київської територіальної профорганізації -
заступник керівника штабу; 
- Вільчинський Анатолій Андрійович - голова Козятинської територіальної 
профорганізації; 

Андрушков Юрій Сергійович - голова Жмеринської територіальної 
профорганізації; 
- Жабський Андрій Валентинович - голова Коростенської територіальної 
профорганізації; 
- Шмаглій Володимир Олександрович - голова Конотопської територіальної 
профорганізації; 
- Горбатюк Володимир Володимирович - голова первинної профорганізації 
локомотивного депо Козятин; 
- Шиш Юрій Олександрович - голова первинної профорганізації вагонного депо 
Конотоп; 
- Безпалий Іван Володимирович - голова первинної профорганізації моторвагонного 
депо Фастів; 
- Геращенко Людмила Іванівна - голова первинної профспілкової організації 
Дарницької дистанції колії; 
- Демченко Марина Борисівна - голова первинної профорганізації Хутір-
Михайлівської дистанції колії; 
- Воропаєв Володимир Григорович - завідувач відділом соціально-економічних 
відносин та правового захисту-головний правовий інспектор праці Ради профспілки 
в Дорожній профспілковій організації ПЗЗ; 
- Стемпковський Євген Владиславович - технічний інспектор праці Дорпрофсожу; 
- Кравченко Володимир Миколайович - завідувач відділом соціального захисту та 
спортивно-масової роботи; 
- Чутченко Наталія Григорівна - завідувач відділу організаційної, кадрової та 
культурно-масової роботи Дорпрофсожу. 



2. Територіальним профспілковим комітетам на своєму рівні створити штаби з 
організації акції протесту та доручити профспілковим комітетам первинних 
профспілкових організацій: 
2.1. У випадку відсутності обладнання або його несправності, відсутності 
інструментів, технічної документації та інших засобів, необхідних для виконання 
працівником посадових обов'язків, негайно повідомляти роботодавця в письмовому 
вигляді про дані факти, які ставлять під загрозу подальше виконання трудової 
функції. 
Аналогічно необхідно діяти і працівникам локомотивних бригад, якщо при прийомі 
локомотивів буде виявлена його несправність. Так, відхилення технічних пристроїв 
від вимог Правил технічної експлуатації залізниць України надає незаперечне право 
членам локомотивних бригад та інших служб локомотивних та моторвагонних депо 
вимагати усунення наявних порушень. 
2.2.Профкомам узгоджувати лише ті графіки роботи які відповідають нормам ст.50, 
62 КЗпП України. Не допускати випадків узгодження наказів про організацію 
роботи у вихідні дні, - таких, що не відповідають вимогам ст. 71-72 КЗпП України. 
Всі рішення профспілкового комітету доводити до відома трудового колективу, що 
вже є законною підставою відмови від таких робіт. 
3. Дорпрофсожу оперативно забезпечити комунікацію із головами усіх первинних 
профспілкових організацій, що діють на території обслуговування Дпроф/Рпроф, 
щодо акції протесту, алгоритму дій. 
4. Дорпрофсожу, територіальним комітетам профспілки, правовим та/технічним 
інспекторам праці Ради профспілки, спеціалісту з організації праці та фахівцям з 
організаційної роботи надати всебічну підтримку головам первинних профспілкових 
організацій виробничих підрозділів щодо організації та виконання цієї постанови. 
4.1. Активізувати оформлення підписів відповідно до п.4 Постанови президії Ради 
профспілки від 9.02.2021р. прот. №пр-49 «Про деякі питання вступу до 
колективного трудового спору з АТ «Укрзалізниця», яка розміщена на офіційному 
сайті профспілки в розділі «Документи» (за посиланням ііійр: 
//\¥Л¥Л¥.2а1р.ог§.иа/іта§ез/з1:огіез/Роз1;ап]уу/2021/ сіос.рсіі). 
4.2. Направити листи Голові Верховної Ради України, головам депутатських фракцій 
Верховної Ради України, народним депутатам України щодо надзвичайної ситуації в 
Товаристві з пропозицією ініціювати парламентські слухання з питань соціально-
економічного розвитку залізничного транспорту України та заслухати інформацію 
Прем'єр-міністра України з цього приводу в день Уряду у Парламенті. 
4.3. Забезпечити організацію та проведення мітингу біля Верховної Ради України в 
день Уряду в Парламенті (година запитань до Уряду). 
5.Головам територіальних профспілкових організацій оперативно довести рішення 
первинним профорганізаціям, організувати виконання та надати 
технічну/методологічну підтримку. 
6. Контроль за виконанням постанови покласти на голову Дорпрофсожу, голів 
територіальних профспілкових організацій. 

Голова Дорожньої профспілкової 
організації Південно-Західної залізниці 


