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Про дотримання в підрозділах служби
електропостачання регіональної філії
«Південно-Західна
залізниця»
норм
законодавства
про
працю
з
питань
робочого
часу
і
часу
відпочинку
працівників

Заслухавши та обговоривши інформацію адміністрації регіональної філії
«Південно-Західна
залізниця»
про
дотримання
в
підрозділах
служби
електропостачання
регіональної
філії
«Південно-Західна
залізниця»
норм
законодавства про працю з питань робочого часу і часу відпочинку працівників, а
також інформацію відділу соціально-економічних відносин та правового захисту з
даного питання (довідка - додається), президія дорожнього комітету профспілки
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Інформацію адміністрації регіональної філії «Південно-Західна залізниця» та
Доргірофсожу щодо дотримання норм законодавства про працю з питань робочого
часу і часу відпочинку працівників в підрозділах служби електропостачання
прийняти до відома;
2.
Запропонувати керівництву регіональної філії усунути визначені президією
Доргірофсожу недоліки в роботі з дотримання трудових прав працівників та
прийняти дієві заходи щодо недопущення у майбутньому подібних фактів;
3. Контроль за виконанням даної постанови покласти на відділ соціальноекономічних відносин та правового захисту.

Голова дорожньої профспілкової
організації ГІівденно-Західної залізниці

О. М. Лозко

Додаток
до постанови президії Доргірофсожу
від 22.04.21 р., № пр - 39

ПЗЗ

Довідка
Про дотримання в підрозділах служби електропостачання регіональної філії
«Південно-Західна залізниця» норм законодавства про пращо з питань робочого
часу і часу відпочинку працівників
квітень 2021 р.
При здійсненні дорожньою профспілковою організацією громадського
контролю за дотриманням норм законодавства про працю з питань робочого часу і
часу відпочинку працівників у виробничих підрозділах служби .електропостачання
регіональної філії «Південно-Західна залізниця» перевірено наступні дистанції
електропостачання (ЕЧ): ЕЧ - Київ, ЕЧ - Дарниця, ЕЧ - Коростень, ЕЧ- Жмеринка,
ЕЧ-Козятин, ЕЧ-Конотоп. Вказані перевірки проведено правовими інспекторами
праці та спеціалістами відділу соціально-економічних відносин та правового захисту
Доргірофсожу за участю голів профспілкових комітетів виробничих підрозділів.
Спільна робота нашої профспілки з адміністрацією щодо поновлення
трудових прав працівників дозволила усунути окремі недоліки в роботі щодо
забезпечення трудових прав працівників з питань робочого часу та часу відпочинку.
Наприклад, за пропозиціями правових інспекторів ряду працівників повернуто
понад 50 тис. грн. незаконно недоплачених коштів.
За 2020 р. середньооблікова кількість працівників служби при плані 1987 осіб
(штатна - 2288) склала 1957 працівників, при цьому до нормативної не дотримано 1443 особи (норматив - 3400). В порівнянні з чисельністю за 2019 р. контингент
зменшено на 103 особи.
Обсяг годин роботи у вихідні дні понад норму робочого часу за 2020 р. склав
22641 год. тоді, як за 2019 р. - 44301 год. (зменшено на 50%). Робота в надурочний
час в порівнянні з 2019 роком збільшилась на 57% і склала за 2020 рік. - 3040 год.
І одини простою склали 69535 годин.
Середньомісячна заробітна плата склала - 12540.5 грн., зменшилась на 4.5% в
порівнянні з 2019 р. Премія за виконання основних виробничих показників склала 21.4% до основної заробітної плати (2019 р. - 26.8%).
З метою регулювання режиму праці та відпочинку працівників в підрозділах
служби електропостачання окрім чинних норм законодавства, застосовуються
норми галузевої угоди, колективних договорів, у тому числі такого додатку до них,
як Положення під назвою «Особливості регулювання робочого часу і часу
відпочинку окремих
категорій працівників, безпосередньо пов'язаних
із
забезпеченням безпеки руху поїздів і обслуговуванням пасажирів на залізницях і
метрополітенах України» (надалі - Особливості).
Аналіз ситуації щодо дотримання адміністрацією норм розділів «Робочий час»
і «Час відпочинку» КЗпГІ України у виробничих підрозділах служби

електропостачання свідчить про наявність певних недоліків в цьому напрямку
роботи.
Не в усіх підрозділах служби в Правилах внутрішнього трудового розпорядку
дотримано вимоги норм Особливостей в частині визначення порядку виходу
змінних працівників на роботу після відпустки, тимчасової непрацездатності і т. п.,
заміни працівника у випадку нез'явлення на роботу працівника наступної зміни,
застосування режиму роботи з поділом робочого дня на частини.
Окремі категорії працівників підрозділів дистанцій електропостачання у
постійному режимі залучаються до роботи у свої вихідні дні без законних на те
підстав з порушенням норм ст. 71 КЗпП у випадках, які заздалегідь плануються
залізницею і не є такими, що виконуються у зв'язку з винятковими обставинами
визначеними законодавством. Таке залучення працівників до роботи у вихідні дні є
незаконним.
В дистанціях наявні випадки залучення працівників до роботи у вихідні дні
на робочих місцях зі шкідливими умовами праці. При цьому, за відпрацьований
робочий час в ці дні працівники не отримують встановіте іу" законом підвищену
оплату праці.
В порушення ст. 123 КЗпП, п. 6.10, п. 3.16 колдоговору залізниці, не завжди
береться до обліку і оплати час, витрачений працівниками на проходження
медичних оглядів та технічного навчання, які проводяться у неробочий час.
За інформацією Жмеринського теркому профспілки в ЕЧ-Жмериика
працівники залучаються до виконання роботи понад встановлену норму робочого
часу. Наявні випадки розбіжностей в частині обліку робочого часу між графіками
роботи і табелями обліку робочого часу з даними оперативних журнДлів такого
обліку. Кількість фактично відпрацьованих працівниками годин роботи перевищує
її кількість відображену в табелі обліку робочого часу, що підтверджується даними
записів у відповідних журналах та подорожніх листах. Основна причина вказаних
вище порушень трудових прав працівників основних професій є значна
неукомплектованість штату.
Фіксуються непоодинокі випадки формування графіків роботи в розріз
вимогам наказу УЗ № 40-Ц в частині тривалості міжзмінного відпочинку.
Допускаються випадки залучення працівників до роботи більше двох ночей підряд
(ті. 2.5 Особливостей).
Також, у вказаному підрозділі 12 працівницям (за професією прибиральник
виробничих приміщень з прибирання туалетів) додатком до колективного договору
не було передбачено додаткової відпустки за особливий характер праці (додаток
№ 2 до постанови КМУ № 1290).
Адміністраціями дистанцій електропостачання 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 звітного 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 встановленні вказаними нормами.
Характерними ж порушеннями норм законодавства про працю при наданні
працівникам щорічних відпусток є:
- відсутність письмових повідомлень працівників про дату
початку відпустки - ч. 1 1 ст. 10 Закону;
- не додержання, визначених графіком, термінів надання щорічних
відпусток працівникам-ч. 10 ст. 10 Закону;
- не дотримання процедури перенесення відпусток;
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
в підрозділах служби
електропостачання регіональної філії «Південно-Західна залізниця» нормативних
актів з питань робочого часу і часу відпочинку свідчить про те, що загалом вони
виконуються. В той же час, адміністрації слід, поновити порушені трудові права
працівників, про які йдеться в відпові
авових інспекторів праці.
Правовий інспектор праці
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