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Про підсумки виконання у 2020 р.  

Галузевої угоди між Державною адміністрацією  

залізничного транспорту України та профспілками 
 

Заслухавши і обговоривши доповіді в.о. Голови правління 

АТ «Укрзалізниця» І.І. Юрика та Голови профспілки В.М. Бубняка про підсумки 

виконання у 2020 р. Галузевої угоди між Державною адміністрацією 

залізничного транспорту України та профспілками, Рада профспілки зазначає, 

що АТ «Укрзалізниця» не виконувала в повному обсязі свої зобов’язання за 

угодою, а конструктивного соціального діалогу з боку керівництва Товариства 

фактично не відбулося. 

У 2020 р. робота залізничного транспорту здійснювалась у надскладних 

економічних та епідеміологічних умовах, пов’язаних з поширенням 

коронавірусної інфекції COVID-19. З середини березня 2020 р. в Україні вперше 

за період існування залізничного транспорту під час локдауну було зупинено 

пасажирські перевезення, обмежено переміщення громадян та роботу окремих 

підприємств промисловості. Соціально-економічна ситуація, яка склалась у 

державі минулого року, та кризові явища торкнулися і працівників залізничного 

транспорту. 

На кінець 2020 р. ситуація з роботою залізничного транспорту покращилася, 

але основні техніко-економічні показники роботи АТ «Укрзалізниця» не були 

виконані ні за доходами, ні за прибутком, ні за обсягами роботи. 

Так, план вантажообігу виконано на 97,1 %, до минулого року – 95,1 %; 

транзитні перевезення: план – 95,8 %, до минулого року – 93,8 %; пасажирообіг: 

план – 78,6 %, до минулого року – 37,6 %; приведена продукція: план – 101,0 %, 

до минулого року – 90,8 %.  

З 1 липня 2020 р. у Товаристві було запроваджено режим чотириденного 

робочого тижня для значної частини персоналу. І хоча за наполяганням 

профспілки керівництво АТ «Укрзалізниця» з серпня по листопад 2020 р. 

поетапно відновлювало п’ятиденний робочий тиждень для окремих категорій 

працівників, станом на початок березня 2021 р. близько 30 тисяч залізничників 

продовжують працювати в режимі неповного робочого часу.  

У 2020 р. працівникам не було виплачено винагороду за підсумками роботи 

за 2019 р. 

Крім того, вказівкою керівництва АТ «Укрзалізниця» від 18.03.2020 р.  

№ Ц-3/6-83/462-20 в односторонньому порядку було обмежено витрати на 

персонал, до яких роботодавцем віднесено виплати за колективними договорами 

та Галузевою угодою (матеріальну допомогу, одноразові заохочення, 

винагороди, інші компенсаційні виплати тощо). 
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За інформацією АТ «Укрзалізниця», адміністрації філій, регіональних філій 

Товариства повністю розрахувалися з працівниками за призупиненими у 2020 р. 

соціальними виплатами. Проте, за інформацією, яка надходить до Ради 

профспілки безпосередньо від спілчан, Товариство неостаточно розрахувалось у 

минулому році із виплатами за колективними договорами, зокрема, це 

стосується пенсіонерів Одеської залізниці, які отримали компенсацію на 

опалення згідно з колективним договором лише за два квартали. 

Незважаючи на обурення залізничників та протести й спротив з боку 

профспілкових органів усіх рівнів на таку започатковану Товариством минулого 

року практику, її було продовжено й у поточному році. 

Так, вказівкою від 22.01.2021 р. № Ц/3-87/27-21 керівництво АТ УЗ в 

односторонньому порядку зобов’язало регіональні філії, філії Товариства 

стримати (відтермінувати) витрати на персонал в частині «необов’язкових 

виплат або виплат, які можна відтермінувати у часі». До таких виплат увійшли 

виплати за колективними договорами (матеріальна допомога на оздоровлення, 

одноразові заохочення, інші виплати соціального характеру згідно з 

колективними договорами, матеріальні допомоги при народженні, вступі в 

шлюб, на поховання, лікування тощо). Крім того, цією вказівкою передбачено 

перегляд встановлених працівникам доплат за суміщення професій (посад), за 

розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, за виконання 

обов’язків тимчасово відсутнього працівника тощо. Подібна тактика економії 

коштів з боку Товариства призводить до порушень технологічного процесу і 

ставить під загрозу забезпечення основної функції залізничного транспорту – 

безпеки перевезення вантажів та пасажирів. 

Зазначені дії негативно вплинули на розмір середньої заробітної плати 

працівників АТ «Укрзалізниця». Так, середня заробітна плата одного працівника 

Товариства за 2020 р. становила 11 577 грн. До рівня, досягнутого у 2019 р., 

заробітна плата зменшилася на 583 грн і становить 95,2 %. 

Таке стрімке зниження розміру заробітної плати відбулося вперше від 

створення «Укрзалізниці» у 1992 р. 

Також у минулому році вперше не забезпечено виконання Галузевої угоди в 

частині підвищення працівникам тарифних ставок і посадових окладів в 

першому кварталі 2020 р., всупереч підписаному між Товариством та 

профспілкою Меморандуму про співпрацю і взаєморозуміння. 

За рівнем заробітної плати залізничний транспорт перемістився на 16-те 

місце серед галузей економіки України, проти 13-го у попередньому році – 

такого низького показника не було за всі роки незалежності.  

У структурі заробітної плати теж відбулися зміни, а саме: питома вага 

основної заробітної плати становить 46,3 %, додаткова – 48,2 %, інші 

компенсаційні і заохочувальні виплати – 5,5 %. Як видно з наведеної структури 

зарплати, у 2020 р. були втрачені позиції по основній заробітній платі, а це 

тарифні ставки і посадові оклади – найбільш захищена і гарантована частина 

заробітної плати, яка в попередні роки становила 50−52 %. У зв’язку з низьким 

рівнем зарплати бригади і зміни неукомплектовані відповідним штатом, як 

передбачено Правилами технічної експлуатації, що ставить під загрозу безпеку 

та охорону праці. 
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На численні звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, 

державних органів управління, Наглядової ради щодо вирішення соціальних 

питань, а саме підвищення заробітної плати, виплати винагороди за підсумками 

роботи 2019 р., скасування неповного робочого тижня – профспілка отримувала 

лише відписки і перекладання відповідальності на правління Товариства, яке, у 

свою чергу, самоусунулось від відповідальності та конкретних кроків щодо 

вирішення питань. 

Підтвердженням конкретних порушень з боку Товариства законодавства з 

організації та оплати праці, охорони праці, Галузевої угоди та колективних 

договорів є результати роботи правової та технічної інспекцій праці Ради 

профспілки, що діють в межах законодавства та Статуту профспілки. 
Навіть в умовах карантинних обмежень, пов’язаних із пандемією COVID-

19, правовими інспекторами праці Ради профспілки у дорожніх і територіальних 

профорганізаціях здійснено перевірки у 253 виробничих і структурних 

підрозділах АТ «Укрзалізниця».  

Загалом виявлено майже 1,5 тис. порушень трудового законодавства. За 

результатами перевірок складено 191 акт. Адміністрації внесено 194 подання, із 

яких 177 виконано у повному обсязі. Варто зазначити, що питома вага виявлених 

порушень та висунутих у поданнях вимог щодо їх усунення стосуються саме 

питань нормування та оплати праці, робочого часу і часу відпочинку, 

невиконання норм Галузевої угоди та колективних договорів. Зауважимо, що у 

2020 р. стрімко зросла кількість виявлених порушень вимог Галузевої угоди та 

колективних договорів – 281 зафіксований правовими інспекторами праці 

випадок, що становить 19,5 % загальної кількості виявлених порушень (проти 

5,5 % у 2019 р.). 
При цьому на вимогу правових інспекторів праці Ради профспілки було 

скасовано 71 наказ, виданий роботодавцями з порушенням норм чинного 

законодавства. На вимогу профспілки скасовано 98 дисциплінарних стягнень з 

працюючих спілчан. До розгляду на засіданнях профорганів різних рівнів 

правовими інспекторами праці підготовлено 151 матеріал з актуальних тем 

правозахисної діяльності. 

Протягом звітного періоду силами правової інспекції праці Ради профспілки 

захищено трудові права 13,7 тис. працівників АТ «Укрзалізниця», у тому числі 

інтереси 11 спілчан відстояно у судах, п’ятьох – поновлено на роботі. Загалом за 

результатами роботи правової інспекції праці Ради профспілки у 2020 р. 

спілчанам повернуто незаконно невиплачених коштів на суму понад 22,5 млн 

грн. 

Торік технічною інспекцією праці Ради профспілки здійснено 258 перевірок 

з охорони праці на 735 виробничих структурних підрозділах. При цьому 

виявлено 1 683 випадки порушень вимог нормативних актів з охорони праці, 

внесено роботодавцям 157 висновків та подань щодо їх усунення. Технічні 

інспектори праці Ради профспілки брали участь у спеціальному розслідуванні 48 

нещасних випадків, роботі комісій з прийняття в експлуатацію чотирьох нових і 

реконструйованих об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення. 

Призупинялась експлуатація 87 виробничих об’єктів, машин, механізмів, 

устаткування, інших засобів виробництва. Підготовлено до розгляду виборними 

профспілковими органами дорожніх та територіальних комітетів профспілки  
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87 питань з охорони праці, розглянуто 415 письмових та усних звернень членів 

профспілки, з яких 351 – вирішено позитивно. 

За результатами проведених перевірок технічною інспекцією праці Ради 

профспілки встановлено факти недоплати працівникам за час проходження 

технічного навчання, медичної комісії, роботи у важких і шкідливих умовах 

праці, відсутності забезпечення молоком, спецодягом, спецвзуттям, мийними та 

знешкоджувальними засобами тощо. 

Загалом за підсумками роботи технічної інспекції праці Ради профспілки у 

звітному періоді працівникам повернуто коштів на суму 170,7 тис. грн. 

На постійному контролі технічної інспекції праці Ради профспілки 

перебувало також питання забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та 

іншими засобами індивідуального захисту. 

Зокрема, у листопаді 2020 р. працівників структурного підрозділу 

Знам’янської колійної машинної станції філії «Центр з будівництва та ремонту 

колії» АТ «Укрзалізниця» не було забезпечено зимовим спецодягом, 

спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Виключно завдяки 

втручанню технічної інспекції праці Ради профспілки вдалося вирішити 

критичну ситуацію через службу організації та проведення закупівель 

регіональної філії «Одеська залізниця» – у грудні працівники все ж таки 

отримали необхідні зимові спецодяг та спецвзуття у повному обсязі. 

Станом на 1 січня 2021 р. забезпеченість працівників регіональних філій та 

філій АТ «Укрзалізниця» зимовим спецодягом становила 94 %, літнім 

спецодягом – 89 %, спецвзуттям – 90 %, іншими засобами індивідуального 

захисту – 95 %, миючими засобами (милом) – 80 %. 

На підприємствах та у виробничих підрозділах, які перебувають на 

профспілковому обслуговуванні, відбулося зниження загальної кількості 

нещасних випадків на виробництві, порівняно з 2019 роком, – на 12,7 %, однак 

показник травматизму зі смертельним наслідком, на жаль, залишився на рівні 

минулого року.  

Втім, проблеми з нормуванням та гідною оплатою праці, дотриманням 

трудового законодавства та норм охорони праці не єдині, з якими стикається 

залізничний транспорт сьогодні. З року в рік не виконуються або виконуються не 

в повному обсязі окремі норми Галузевої угоди та чинного законодавства. 

Зокрема, через невиважену та хибну політику Товариства питання 

соціального діалогу з паритетними профспілковими органами чим далі, тим 

більше заходять у глухий кут. Хронічними з боку Товариства стали випадки 

порушення Галузевої угоди, а саме: п. 3.7.13 – щодо залучення профспілки до 

розроблення фінансових планів та підготовки пропозицій стосовно розподілу 

прибутку на соціально-економічний розвиток; п. 3.1.2 – в частині прийняття 

Товариством рішень про реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, 

перетворення) відокремлених структурних підрозділів залізниць – за участю 

відповідних профспілкових органів; п. 5.6 – щодо прийняття Товариством 

рішення про передачу в комунальну власність чи на приватизацію об’єктів 

соціальної сфери – за наявності згоди трудового колективу або відповідного 

профспілкового органу; п. 3.4.5 – щодо надання профспілковим комітетам 

подання на вивільнення працівників за скороченням штату або чисельності з 

технологічним та економічним обґрунтуванням; п. 5.15 – щодо тлумачень та 

роз’яснень норм Угоди виключно спільно сторонами соціального діалогу. 
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Як свідчить практика, мають хронічний характер також і проблеми, 

пов’язані із забезпеченням форменим одягом залізничників, у т.ч. працівників 

воєнізованої охорони. Роками залишається недостатнім рівень фактичного 

забезпечення за рахунок роботодавця основними елементами форменого одягу. 

Крім того, формений одяг часто низької якості, не відповідає заявленим 

стандартам, ДСТУ та розмірам. 

Тривалий час не виконується положення п. 3.6.20 Галузевої угоди, яким 

передбачено здійснення недержавного пенсійного забезпечення залізничників 

відповідно до Програми недержавного пенсійного забезпечення, яка є додатком 

до угоди. Починаючи з 2017 р., численні звернення до керівництва Товариства 

щодо перерахування на користь залізничників коштів, передбачених на сплату 

пенсійних внесків до Фонду консолідованими фінансовими планами Товариства, 

залишились без виконання. 

Так, протягом 2018–2020 рр. на індивідуальні пенсійні рахунки 

залізничників не було перераховано жодної копійки, попри те, що фінансовими 

планами на ці цілі щороку передбачалось 18 млн грн. Тобто, за чотири роки сума 

невиконаних зобов’язань за п. 3.6.20 Галузевої угоди становить 72 млн грн. 

У 2020 р. виникали проблеми, пов’язані з наданням фінансової допомоги 

ветеранським організаціям, хоча консолідованим фінансовим планом Товариства 

витрати на такі цілі було передбачено, а також відповідні норми, передбачені 

колдоговорами залізниць. З метою врегулювання цього питання Рада профспілки 

неодноразово пропонувала внести відповідні зміни до Галузевої угоди, проте 

питання так і залишається неврегульованим. 

Фіксуються непоодинокі випадки несвоєчасної сплати профспілковим 

організаціям коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу. 

Загалом на вимогу правової інспекції праці Ради профспілки профкомам 

повернуто понад 100 тис. грн недонарахованих на зазначені заходи коштів, 

передбачених ст. 250 КЗпП України та колективними договорами. 

Виникають проблеми із виконанням п. 5.12 Галузевої угоди щодо реалізації 

зобов’язань, передбачених колективними договорами залізниць і підприємств 

залізничного транспорту стосовно виділення коштів на утримання об’єктів 

оздоровлення, придбання і здешевлення вартості путівок на оздоровлення та 

відпочинок залізничників та членів їхніх сімей, зокрема на Південно-Західній 

залізниці. 

Слід зазначити, що, попри проблеми із фінансуванням, безпрецедентні 

перешкоди та об’єктивні труднощі, пов’язані із запровадженням карантинних 

обмежень у 2020 р., профспілка все ж таки проводила оздоровлення працівників 

та членів їхніх сімей в тих закладах та регіонах, де дозволяла епідеміологічна 

обстановка. Так, за інформацією профспілкових органів усіх рівнів у 2020 р. за 

рахунок профбюджету було оздоровлено понад 12 300 працівників та членів 

їхніх сімей, з них майже 2 000 дітей та близько 500 пенсіонерів.  

Водночас, за інформацією АТ «Укрзалізниця», в кінці 2020 р. все ж таки 

вдалося розпочати оздоровлення у галузевих оздоровницях, які перебувають на 

балансі Товариства, де загалом адміністрацією самостійно було оздоровлено 

близько 4 000 працівників та членів їхніх сімей, з них 503 дитини, а також 145 

пенсіонерів. 

В порушення п. 5.4 Галузевої угоди Товариством не приділяється належної 

уваги системі галузевих змагань на усіх підрозділах АТ «Укрзалізниця». 
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Також не виконуються або виконуються не в повному обсязі окремі норми 

Галузевої угоди щодо створення Товариством належних умов для 

високопродуктивної та ефективної праці залізничників, зокрема, стосовно 

своєчасного та в повному обсязі забезпечення матеріалами, інструментом, 

запчастинами тощо, забезпечення спеціальним та форменим одягом, а також 

знаками розрізнення, доставки робітників локомотивних бригад до місця роботи 

службовим автотранспортом, надання профспілковим комітетам подань на 

вивільнення працівників за скороченням штату або чисельності з технологічним 

та економічним обґрунтуванням, щодо поліпшення житлових умов 

залізничників, які перебувають на квартирному обліку та виділення 

безвідсоткових позик для будівництва. 

Незважаючи на те, що АТ «Укрзалізниця» постійно наголошує на 

принципах соціального партнерства та взаємоповаги, наведене вище свідчить 

про протилежне, оскільки грубо порушуються принципи соціального 

партнерства та основні трудові і соціально-економічні гарантії працівників, не 

забезпечується виконання зобов’язань Товариства за Галузевою угодою. 

У зв’язку із відсутністю конструктивного діалогу з боку керівництва 

Товариства щодо вирішення питання підвищення заробітної плати та 

дотримання норм Галузевої угоди, профспілка змушена вдатися до низки заходів 

різного спрямування з метою протидії неправомірним та незаконним діям 

АТ «Укрзалізниця», а саме: 

−  подано позов до Печерського районного суду (відповідач – 

АТ «Укрзалізниця») про усунення порушення трудового законодавства щодо 

підвищення заробітної плати всім працівникам шляхом перегляду тарифних 

ставок і посадових окладів та скасування режиму неповного робочого тижня;  

−  ініційовано колективний трудовий спір із АТ «Укрзалізниця» та 

розпочато збір підписів працівників на підтримку вимог до Товариства; 

−  спрямовано низку офіційних звернень профспілки до Прем’єр-міністра 

України, Голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань 

перевірки та оцінки стану акціонерного товариства «Укрзалізниця», Голови 

Наглядової ради АТ «Укрзалізниця», Голови Державної служби України з 

питань праці щодо критичної ситуації в Товаристві із вимогами вжити дієвих та 

невідкладних заходів; 

−  17 лютого організовано та проведено акцію протесту (пікетування) біля 

будівлі Кабінету Міністрів України; 

−  створено Центральний штаб з організації та проведення цілеспрямованих 

акцій протесту та прийнято рішення щодо переходу до активної фази спротиву – 

акції «робота за правилами». 
 

З огляду на викладене вище, Рада профспілки п о с т а н о в л я є: 
 

1. Звіти в.о. Голови правління АТ «Укрзалізниця» І.І. Юрика та Голови 

профспілки В.М. Бубняка про підсумки виконання у 2020 році Галузевої угоди 

між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та 

профспілками взяти до відома. 

2. Зазначити, що АТ «Укрзалізниця» не виконувала в повному обсязі 

зобов’язання сторін за Галузевою угодою у 2020 р. 
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3. Продовжити роботу щодо судового врегулювання позовних вимог до 

АТ «Укрзалізниця» щодо підвищення заробітної плати всім працівникам 

Товариства шляхом перегляду тарифних ставок і посадових окладів та 

скасування режиму неповного робочого тижня. 

4. Активізувати роботу щодо вирішення колективного трудового спору з 

АТ «Укрзалізниця» та збору підписів працівників Товариства. 

5. Підтримати рішення Центрального штабу профспілки від 10.03.2021 р. 

щодо застосування активної фази спротиву і проведення 31 березня п. р. 

цілеспрямованої акції на залізничному транспорті – «робота за правилами». 

6. Вимагати від керівництва АТ «Українська залізниця», регіональних 

філій, філій, структурних підрозділів забезпечити неухильне дотримання 

законодавства про працю, охорону праці, виконання положень Галузевої угоди 

та колективних договорів у повному обсязі, зокрема: 

6.1. забезпечити у 2021 р. рівень зростання заробітної плати працівників 

Товариства не нижче темпів зростання у галузях економіки України з тим, щоб 

за рівнем заробітної плати залізничний транспорт увійшов у першу десятку 

галузей економіки; 

6.2. забезпечити у 2021 р. в повному обсязі фінансування соціальних пільг і 

гарантій, встановлених Галузевою угодою та колективними договорами, 

передбачивши відповідні кошти у проєкті фінансового плану Товариства; 

6.3. невідкладно скасувати режим неповного робочого тижня для 

працівників Товариства, які продовжують працювати в такому режимі; 

6.4. скасувати вказівку АТ «Укрзалізниця» від 22.01.2021 р. № Ц/3-87/27-

21 щодо стримання (відтермінування) витрат на персонал, зокрема виплат за 

колективними договорами; 

6.5. скасувати наказ філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» від 

22.01.2021 р. № 2/од щодо неправомірного припинення дії контрактів з 

провідниками пасажирських вагонів, квитковими касирами та іншими 

категоріями працівників Товариства, які працюють за контрактною формою 

трудового договору; 

6.6. припинити практику прихованого зменшення контингенту 

працюючих, заборонити практику зменшення контингенту працюючих без 

врахування обсягів роботи та економічного, технологічного обґрунтування і 

розрахунку соціальних наслідків; 

6.7. при проведенні реструктуризації (реорганізації) Товариства, 

оптимізації чисельності штату працівників АТ «Укрзалізниця» враховувати 

думку трудових колективів, завчасно направляти відповідну інформацію 

профспілковим органам відповідних рівнів та приймати рішення за участі 

відповідних профспілкових органів відповідно до п. 3.1.2 Галузевої угоди та 

діючих колективних договорів; 

6.8. посилити роботу над забезпеченням обліку і оплати усіх 

відпрацьованих годин, налагодити достовірний облік роботи в надурочний час і 

у вихідні дні та його оплати у повному обсязі, припинити практику 

приховування надурочних годин роботи; 

6.9. забезпечити добровільне медичне страхування пенсіонерів-

залізничників та реалізацію їх права на безоплатне користування 

корпоративними медичними закладами; 
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6.10. врегулювати питання надання фінансової допомоги Асоціації 

ветеранів війни та праці залізничного транспорту України та організаціям 

ветеранів війни та праці регіональних філій і філій, які є членами Асоціації, 

шляхом внесення відповідних змін до п. 3.6.19 Галузевої угоди; 

7. Раді профспілки, дорожнім, територіальним, об’єднаним та первинним 

профспілковим організаціям: 

7.1. здійснювати контроль дотримання умов Галузевої угоди, колективних 

договорів відповідного рівня та норм трудового законодавства в регіональних 

філіях, філіях та структурних підрозділах, забезпечити захист законних прав 

працівників галузі; 

7.2. регулярно розглядати на засіданнях виборних профспілкових органів 

питання дотримання трудового законодавства, готувати матеріали для 

притягнення до відповідальності посадових осіб, з вини яких допускаються його 

порушення. 

8. Профспілковим органам усіх рівнів забезпечити системне надання 

правової допомоги первинним профспілковим організаціям та членам 

профспілки, які беруть безпосередню участь в акції «робота за правилами». 

9. Інформаційному відділу Ради профспілки систематично висвітлювати у 

газеті «Вісник профспілки», на сайті, facebook-сторінці, у viber-спільноті 

(групах) та telegram-каналі профспілки актуальну інформацію про стан 

виконання норм Галузевої угоди та діяльності Ради профспілки щодо 

відстоювання законних прав та інтересів спілчан.  

10. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на відповідні відділи 

апарату Ради профспілки. 
 

 

 

 

 

Голова профспілки залізничників 

і транспортних будівельників України В.М. БУБНЯК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Направлено: до протоколу – 1, до справи – 1, АТ  УЗ – 1,  

Дпроф – 7, ОПК – __, Рпроф – __,  всього – __ прим. 


