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Про звіт сторін колективного договору
між адміністрацією і дорожнім комітетом
профспілки Південно-Західної залізниці
про виконання у 2020 році зобов'язань
колективного договору залізниці на 2001-2005 р.,
пролонгованого на 2006 - 2020 р.

Втрата стороною колективного договору - роботодавцем, у зв'язку з
реорганізацією в 2015 році, статусу юридичної особи внесла зміни в порядок
взаємовідносин між ним та єдиним органом трудового колективу регіональної
філії (за законом) - дорожнім комітетом профспілки залізничників і
транспортних будівельників (надалі - Дорпрофсож). Ці зміни не сприяють
розвитку соціального діалогу, стримують можливості сторін колективного
договору в напрямку розширення переліку соціально-економічних гарантій
працівникам та іншим категоріям залізничників.
Ініційовані Дорпрофсожем пропозиції щодо прийняття у колективному
договорі тих чи інших пільг для членів трудового колективу наштовхуються на
відсутність у керівника філії повноважень самостійно (без дозволу правління
АТ «Укрзалізниця», надалі - Товариство) приймати рішення, реалізація яких
потребує фінансових вкладень. А тому, прийняті сторонами, відповідно до
закону, рішення неодноразово незаконно відмінялись (шляхом заборони
їхнього фінансування) вищим, за структурою, керівництвом.
Для введення у правове русло ситуації, яка склалась, необхідно мати на
залізниці спеціальний фонд супроводження колективного договору. Він
повинен передбачатись фінпланом Товариства і використовуватись сторонами
колдоговору на фінансове забезпечення прийнятих, в межах повноважень
регіональної філії, рішень щодо формування соціально-економічних гарантій за
колдоговором.
Прийняття відповідного рішення з врегулювання цього, значущого для
трудового колективу, питання відноситься до повноважень вищих за
структурою суб'єктів соціального діалогу - відповідного органу нашої
профспілки і голови правління Товариства. Таке рішення може бути прийнято в
рамках роботи по формуванню колективного договору Товариства.
За останні 5 років вказані вище суб'єкти не уклали на рівні Товариства
колективного договору. Незаконна відсутність такого документа негативно
впливає на рівень соціально-економічної захищеності членів профспілки, усіх
категорій залізничників.
З цієї причини виникли наступні негативні явища.
Питання формування' заробітної плати працівників винесено за рамки
правового поля (ст. 97 КЗпП). Прийняття положення про оплату праці
здійснювалось без дотримання колективно-договірних процедур, що

не дозволило трудовому колективу прийняти участь у цьому процесі та
позитивно вплинути на прийняття відповідних норм з організації заробітної
плати. Результатом стало розбалансування системи оплати праці.
Такі дії Товариства протирічать існуючим нормам діючого в регіональній
філії колективного договору. Вони порушують статтю 7 закону «Про
особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту
загального користування» в частині збереження працівникам Товариства
соціально-економічних гарантій, які вони мали станом - на момент створення
Товариства.
Згідно українського законодавства про працю всі зобов'язання за
колективним договором філії повинні виконуватись його сторонами в
обов'язковому порядку. Але при формуванні фінансового плану Товариством
не плануються в необхідному обсязі кошти на фінансування норм колективного
договору по розділах «Оплата праці», «Охорона здоров'я і медичне
обслуговування», «Соціальні гарантії, пільги та компенсації». Наслідком цього
є не проведення залізничникам підвищення основної заробітної плати, неповна
виплата працівникам додаткові' заробітної плати (виробнича премія, доплати
...), позбавлення працівників можливостей отримати необхідне санаторнокурортне лікування, підвищувати особистий рівень культурного розвитку,
займатися туризмом та спортом.
З метою захисту трудових прав працівників Дорпрофсож звернувся до
суду з позовом до Товариства про зобов'язання виплати ним заборгованих за
2020 рік коштів на придбання санаторно-курортних путівок для лікування
працівників залізниці в розмірі - не менше 5 млн. грн. Судовий процес триває.
Здійснюючи громадський контроль за дотриманням законодавства про
працю Дорпрофсож у постійному режимі намагається вести соціальний діалог з
адміністрацією товариства, як на рівні залізниці, так і на рівні правління
Товариства. Слід констатувати той факт, що адміністрація обох рівнів
демонструючи колективну безвідповідальність та впевненість у безкарності, за
надуманими «аргументами», як правило, не визнає допущені ними порушення
трудових прав працівників, ігнорує норми права щодо своїх зобов'язань в
цьому напрямку. Такий стан, речей набув системного характеру починаючи з
2016 року.
Тому, для досягнення правовими засобами необхідних результатів по
захисту трудових прав залізничників на рівні нашої профспілки розпочато
процедуру колективного трудового спору з Товариством. Рада профспілки
також звернулась до суду з вимогою про підвищення заробітної плати, а також
припинення незаконно введеного режиму неповного робочого тижня.
Існування колективного договору повинне сприяти підтриманню у
трудовому колективі філії нормального морально - психологічного клімату,
забезпеченню необхідних умов для виконання ним завдань по організації
безперебійного функціонування залізниці, задоволення потреб економіки
України в перевезеннях.
У 76 структурних підрозділах філії діють локальні колективні договори,
законною стороною від трудових колективів в них є саме профспілкові
комітети первинних організацій нашої профспілки.

Дорпрофсож сприяв діяльності адміністрації у забезпеченні умов для
правильної організації праці працівників, зростання її продуктивності,
укріплення трудової і виробничої дисципліни.
На цілі колективного договору у звітному році витрачено 2,06 млрд. грн.,
і це складає 39,7 % до фонда оплати праці на залізниці, та 13,7 % у загальних
витратах залізниці. У перерахунку на одного працівника витрати на пільги і
гарантії склали - 58,8 тис. грн.
Профспілкові комітети, з метою підвищення рівня правової
інформованості трудових колективів, із залученням правової інспекції праці,
організували проведення на станціях, залізничних вузлах і у виробничих
підрозділах 26 заходів під назвою «День трудового права», в яких взяли участь
понад 1,5 тис. працівників. У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість
подібних заходів було зменшено.
Працівникам та іншим категоріям залізничників надано 1007
консультацій з питань трудового законодавства та колективного договору.
Надавались роз'яснення з цих питань і представникам адміністрації
виробничих підрозділів, служб, фахівцям з питань кадрів, праці і заробітної
плати, фінансів та економіки. Це дозволило попередити можливі порушення з
їхнього боку трудових прав працівників, що в свою чергу позитивно відбилося
на виробничому процесі.
Дорожній комітет організовував роботу з контролю за виконанням
адміністрацією зобов'язань з питань оплати робочого часу, надання відпочинку,
створення безпечних і безаварійних умов праці, надання соціальноекономічних пільг і гарантій всім категоріям залізничників.
Правові інспектори праці нашої профспілки здійснили 62 перевірки у
підрозділах залізниці, при цьому виявлено 626 випадків порушень
законодавства. На їх вимоги було скасовано 33 наказів про притягнення
працівників до дисциплінарної відповідальності, виданих з порушеннями
законодавства про працю. Не дивлячись на зниження кількості перевірок у
звітному періоді (карантин), на вимогу інспекторів праці роботодавцями
повернуто працівникам безпідставно утриманих або недоплачених коштів на
загальну суму 17,9 млн. грн. .
У напрямку роботи з контролю за дотримання адміністрацією трудових
прав працівників профспілковими органами всіх рівнів розглянуто, з
прийняттям відповідних рішень, 45 актуальних питань правового захисту
залізничників.
У нормі п.9.8 колдоговору адміністрація задекларувала визнання правової
інспекції праці нашої профспілки, а відповідно і норм Положення, що регулює
її діяльність. Не дивлячись на це, з боку окремих представників адміністрації,
допускаються факти не визнання правової інспекції праці, як представника
профспілки.
Загалом, у 2020 році керівники підрозділів залізниці у 15 випадках не
виконали Подання правової інспекції праці, при цьому ними не було використано
процедуру оскарження цих документів.
Не виконання цих профспілкових пропозицій, не дозволило великій
кількості залізничників отримати належні їм кошти заробітної плати,

матеріальної допомоги, різних видів компенсаційних виплат. Ця обставина,
також негативно впливає на показник розміру доходів наших працівників.
Наведене вище свідчить про наявність фактів порушення з боку
директора виконавчого регіональної філії «Південно-Західна залізниця» норми
п. 9.8 колективного договору залізниці.
Адміністрації необхідно поновити трудові права працівників та
притягнути до відповідальності винних в цьому посадових осіб.
У зв'язку з невиконанням норм Галузевої угоди щодо підвищення
годинних тарифних ставок та посадових окладів працівникам АТ
«Укрзалізниця», середньомісячна заробітна плата працівників залізниці
зменшилась у порівнянні з минулим роком на 2,8 % і склала по залізниці
12341,6 грн. "
По залізниці не в повному розмірі виплачується виробнича премія. Розмір
премії за основні результати роботи в середньому за місяць відносно основної
заробітної плати при праві - до 40 % фактично склав 22у8 %.
Працівники працювали в умовах неукомплектованості штатів і
недотриманням штатної чисельності на 1954 особи у порівнянні з нормами.
Протягом 2020 року технічною інспекцією праці Дорпрофсожу ПЗЗ та
представниками теркомів з охорони праці проводились перевірки стану
охорони праці на виробництві у виробничих підрозділах. Всього проведено 33
перевірки, в ході перевірок виявлено 169 порушень вимог нормативних актів,
направлено 6 висновків та 9 подань керівникам виробничих підрозділів.
З ініціативи технічних інспекторів праці та представників профспілкових
комітетів з охорони праці підготовлено і розглянуто на президіях
Дорпрофсожу, теркомів та профспілкових комітетів 19 питань з охорони праці.
Одним з проблемних питань залишається недостатнє забезпечення спецодягом,
спецвзуттям та засобами індивідуального захисту на підприємствах ПівденноЗахідної залізниці. Всього на технічні заходи по поліпшенню умов праці
працівників за звітний період адміністрацією РФ «Південно-Західна залізниця»
було витрачено 116562,0 тисячі гривень, що відповідає 0,78 % від суми
реалізованої продукції регіональної філії.
У звітному періоді ряд положень розділу УІІ Колективного договору
щодо оздоровлення працівників залізниці та забезпечення гарантованого рівня
медичної допомоги працюючим та ветеранам залізничного транспорту
виконувалась не в повному обсязі. Виділення коштів на придбання путівок у
2020 році, на виконання п. 7.9. колективного договору Дорпрофсожу
адміністрацією не проведено.
У 2020 році через карантинні обмеження оздоровлення працівників
проводилося в
січні - лютому та в II півріччі, коли санаторні заклади
відновили свою роботу. По путівкам придбаним за кошти Дорпрофсожу було
оздоровлено в санаторії «Сонячна долина» - 119 залізничників, в санаторії
«Віктор» м. Трускавець - 73 працівники та санаторії «Моршинський» 45 залізничників на загальну суму 4,25 млн. грн., які в порушення
адміністрацією п.7.9 Колективного договору не повернуті Дорожній
профспілковій організації.

Провідне місце у вирішенні питань збереження здоров'я та профілактики
захворювань серед працівників залізниці, в попередні роки відігравали МЦРЗ
«Хмільник» та санаторій «Світязянка». Однак у 2020 році санаторії більше 6
місяців не працювали, що суттєво знизило показники оздоровлення так в МЦРЗ
«Хмільник» оздоровлено тільки 325, а санаторії «Світязянка» 211 працівник
залізниці.
Через
карантинні
обмеження
та
прийняті
Правлінням
АТ «Укрзалізниця» рішення у 2020 році, дитячі оздоровниці «Дубки» та
«Зорька», база відпочинку «Остер» були закриті для оздоровлення в весняно літній період 2020 року.
За інформацією, що була на постійному контролі Дорожньої профспілкової
організації у ряді виробничих підрозділів у 2020 році не в повному обсязі були
виконанні положення колективних договорів, в тому числі і виконання п 8.14
Дорожнього колективного договору щодо відрахування коштів профспілковим
організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.
За
рахунок отриманих коштів профспілкові організації
оздоровлювали
працівників, та їх родини в тому числі дітей на курортах Прикарпаття,
Азовського та Чорного моря. Всього було оздоровлено 3128 працівників, 1367
дітей та 2045 членів сімей залізничників.
В порушення положень пункту 8.17. Колективного договору та ст. 49
Конституції України щодо безоплатної медичної допомоги, медичні заклади,
які увійшли до складу АТ «Укрзалізниця», значну частину медичних послуг
надають за оплату, що суттєво знизило доступність в отриманні медичної
допомоги, як серед працюючих так і ветеранів залізничників.
У 2020 році медичним страхуванням охоплено 31391 працівників та
24269 пенсіонерів залізничного транспорту, що дозволило у разі захворювань,
які відносились до страхових випадків, частково покривати витрати на
стаціонарну медичну допомогу коштами страхових компаній.
У 2020 році адміністрацією не проводилося фінансування недержавного
пенсійного забезпечення залізничників через Професійний недержавний
пенсійний фонд «Магістраль» відповідно до пункту 3.6.20 Галузевої угоди.
Дорпрофсож Південно-Західної залізниці, представляючи інтереси
трудового колективу РФ «Південно-Західна залізниця», в межах своїх
повноважень у 2020 році виконав зобов'язання щодо виконання колективного
договору та здійснив відповідну підтримку і захист трудових та соціальних
прав працівників, що є пріоритетом в роботі.
Конференція ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Звіти сторін щодо виконання у 2020 році зобов'язань колективного
договору між адміністрацією регіональної філії «Південно-Західна залізниця» і
Дорпрофсожем затвердити;
2. Вважати частково невиконаними зобов'язання адміністрації щодо:
- розділу IX колективного договору (п.9.8) в зв'язку з наявністю
протягом звітного .періоду випадків порушення трудових прав
працівників та випадків невиконання норм щодо забезпечення гарантій
профспілкової діяльності;

- розділу УІІ колективного договору (п. 7.9.) в зв'язку з невиділенням
адміністрацією Дорпрофсожу коштів на придбання путівок для оздоровлення
залізничників у 2020 році;
3. Запропонувати керівництву регіональної філії розробити в місячний
термін та реалізувати заходи по виконанню критичних зауважень і пропозицій
делегатів конференції по усуненню недоліків у роботі по наданню працівникам
пільг і гарантій, передбачених колективним договором залізниці;
4. Дорпрофсожу продовжити роботу по вдосконаленню соціальноекономічних відносин у регіональній філії в інтересах трудового колективу,
представленню інтересів працівників у відносинах з роботодавцем і
підвищенню рівня захисту їхніх трудових прав. Забезпечити дієву підтримку
профспілковим комітетам щодо контролю за дотриманням в структурних
підрозділах залізниці вимог трудового законодавства та зобов'язань
колдоговору залізниці.
5. Трудовий колектив регіональної філії «Південно-Західна залізниця»
визнає Дорожній комітет профспілки залізничників і транспортних
будівельників повноважним представником усіх працівників залізниці у
вирішенні питань соціально-економічних відносин, надання пільг та гарантій,
передбачених законодавством, угодами та колективним договором і реалізації
інших питань повноважень трудового колективу.
6. Сторонам колективного договору, всім працівникам регіональної філії
з метою забезпечення фінансових можливостей щодо реалізації пільг і гарантій,
передбачених колективним договором залізниці, спрямувати свою діяльність на
підвищення ефективності виробництва, ліквідацію непродуктивних витрат і
втрат, зміцнення трудової дисципліни.
7. Контроль за виконанням даної постанови покласти на начальників
причетних служб регіональної філії та відділи Дорпрофсожу.
Голова дорожньої
профспілкової
організації

