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Довідка 
про дотримання у виробничих підрозділах служби локомотивного господарства 

законодавства про працю при забезпеченні трудової дисципліни 

листопад 2021 р. 
Відповідно до законодавства працівники зобов'язані працювати чесно і 

сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника, додержувати 
трудової дисципліни, дбайливо ставитися до майна власника. 

Трудова дисципліна на підприємствах забезпечується створенням необхідних 
організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, 
свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також 
заохочення за сумлінну працю. 

Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних 
випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу. 

Цей вплив може мати виховну функцію лише у випадку його застосування 
саме до несумлінних працівників. 

Наказ керівника про притягнення працівника до дисциплінарної 
відповідальності повинен мати прямі докази його несумлінності при виконанні 
трудових обов'язків. 

Конституція України (надалі - КУ) встановлює, що тільки законами 
визначаються дії які є дисциплінарними правопорушеннями та відповідальність 
за їх вчинення (п. 22 ч. 1 ст. 92). Зазначені питання не можуть бути предметом 
регулювання підзаконними нормативно-правовими актами чи іншими документами. 

Згідно з Типовими правилами внутрішнього трудового розпорядку для 
робітників і службовців підприємств (п. 24) порушення трудової дисципліни, тобто 
невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього 
трудових обов'язків, тягне за собою застосування дисциплінарного або 
громадського впливу, а також застосування інших заходів, передбачених чинним 
законодавством. Відповідно до ст. 62 КУ (аналогія права) особа вважається 
невинуватою, доки вину її не буде доведено в законному порядку. Усі сумніви щодо 
доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Тобто наявність вини як однієї з 
ознак порушення трудової дисципліни є необхідною умовою для притягнення 
працівника до дисциплінарної відповідальності. 

Накази про притягнення до дисциплінарної відповідальності несумлінних 
працівників повинні розкривати обставини, які свідчили б про те, що порушення 
(неправильні дії чи бездіяльність) трудової дисципліни допущені з вини даних 
працівників. Тобто, в наказі відображається те, що особа повинна була робити за 
трудовими обов'язками, знала, як це робити, в які строки, за якими правилами і 
нормами, а також те що їй було створено всі необхідні умови для виконання 
обов'язків. 



За повідомленням голів Жмеринської та Конотопської територіальних 
профспілкових організацій за період 2020 р. - 9 місяців 2021 р., при здійсненні 
ними громадського контролю за дотриманням у виробничих підрозділах служби 
локомотивного господарства регіональної філії «Південно-Західна залізниця» 
законодавства про працю при забезпеченні трудової дисципліни порушень трудових 
прав працівників встановлено не було. 

За результатами перевірок роботодавця з цього питання у виробничих 
підрозділах вказаної служби, розташованих у регіонах де діють профспілкові 
структури Київської, Козятинської та Коростенської територіальних організацій 
здійснених, як правовою інспекцією праці нашої профспілкової організації, так і 
окремими комітетами профспілки підрозділів було встановлено наступне: 

- допускаються випадки не заповнення трудових книжок працівників про 
факт їхнього заохочення за сумлінну працю (ст.143, 144 КЗпП); 

- не завжди від працівника витребується, попередньо - до застосування 
дисциплінарного стягнення, письмове пояснення (ст. 149 КЗпП); 

- інформація викладена працівниками в письмових поясненнях не завжди 
аналізується та враховується роботодавцем при прийнятті рішень; 

- процедура визнання працівника, як несумлінного, проводиться без 
встановлення і документального фіксування конкретних фактів 
(неправильних дій чи бездіяльності), які можуть бути підставою для 
відповідного дисциплінарного впливу. В наказах наводиться узагальнення 
... «...за послаблення контролю за роботою підлеглих працівників....... та 
. . . . . . .за послаблення контролю за дотриманням вимог нормативних 
документів працівниками...»..., тощо, а це не може бути законною 
підставою для віднесення працівника до категорії «несумлінний» 
(ч. 2 ст. 140 КЗпП); 

- стягнення накладаються за дії, які знаходяться за межами формату 
трудового договору, функціональних посадових обов'язків, не відносяться 
до дисциплінарних проступків (п. 22 ч.І ст. 92 Конституції України); 

- наявні випадки порушення строків застосування дисциплінарних стягнень 
(ст. 148 КЗпП); 

- на оперативні наради, на яких розглядаються випадки порушення 
працівниками трудової дисципліни, не завжди запрошується 
уповноважений представник виборного органу профспілки 
(п. 2.5 колективного договору залізниці); 

- допускаються випадки притягнення до дисциплінарної відповідальності 
працівників, без попередньої згоди виборного профспілкового органу, 
членами якого вони є (ст. 252 КЗпП, ст. 41 ЗУ «Про професійні спілки, їх 
права та гарантії діяльності» (далі- Закон); 
керівниками депо застосовується процедура для незаконного 

позбавлення працівників премії - за виконання основних виробничих 
показників (без визнання їх, в законний спосіб, порушниками трудової 
дисципліни - без видання про це відповідних наказів). При цьому, 
порушуються трудові права працівників, гарантовані законодавством про 
працю щодо умов накладання стягнень і гарантій з оплати праці 
(позбавлення додаткової заробітної плати у незаконний спосіб). Відсутність 
такого документу, до того ж, позбавляє працівника можливості оскаржити 



з 
таке рішення керівника у відповідних органах, (п. 22 ч.І ст. 92 Конституції 
України,, ст. 22 ЗУ «Про оплату праці»). 
Законодавство не відносить до поняття «дисциплінарне стягнення» такий 

захід, як позбавлення премії, в той же час такі випадки керівниками підрозділів 
підсумовуються і безпідставно відображаються у галузевій статистичній звітності 
ф. № 1-к (УТО-8) у Р.2 «Стан трудової дисципліни» за формулюванням «кількість 
скоєних випадків порушень трудової дисципліни». 

По результатах, здійснених правовими інспекторами праці профспілки, 
перевірок у 2020 - 2021 р. р., у виробничих підрозділах служби (локомотивні депо), 
розташованих у регіонах де діють профспілкові структури Київської, Козятинської 
та Коростенської територіальних організацій керівниками підрозділів було 
відмінено 16 незаконних наказів і таким чином поновлено трудові права 18 наших 
спілчан. 

В той же час, керівниками локомотивних депо Дарниця- Карпенком С. М., 
Київ - пасажирський - Мошковським Д. О. (виконуючий обов'язки начальника) 
було проігноровано викладені в поданнях правової інспекції праці аргументовані 
пропозиції щодо поновлення трудових прав 23 працівників. Вказаними керівниками 
не було відмінено наказів про безпідставне притягнення членів нашої профспілки до 
дисциплінарної відповідальності. При цьому цими начальниками депо не здійснено 
процедури оскарження подань до Ради нашої профспілки (п. 6.5 Положення про 
правову інспекцію праці (далі - Положення). На адресу Дорпрофсожу надійшли 
лише листи про те, що порушень трудових прав залізничників ними не допущено. 

На даний час подання інспекторів праці залишаються повністю невиконаними, 
трудові права працівників не поновлено. Продемонстровано невизнання правової 
інспекції праці профспілки, проігноровано право Дорпрофсожу на здійснення 
громадського контролю за додержанням, щодо працівників, норм законодавства про 
працю. Такі дії свідчать про порушення повноважними представниками директора 
регіональної філії умов п. 9.8 колективного договору залізниці і ч. 9 ст.21 Закону. 

Наведені негативні обставини, поряд з іншим, також свідчать про крайню 
доцільність проведення з боку комітетів первинних профспілкових організацій що 
діють у підрозділах служби планових заходів з громадського контролю за 
додержанням керівниками депо норм законодавства і колективного договору 
залізниці при забезпеченні трудової дисципліни. 

Зав. відділом соціально - економічних 
відносин та правового захисту -
головний правовий інспектор праці 
Дорпрофсожу 


