
У Г О Д А 

між Українською державною корпорацією по будівництву метрополітенів і 

тунелів «Укрметротунельбуд» та Радою профспілки залізничників і 

транспортних будівельників України з питань оплати праці, трудових і 

соціальних гарантій на 2021 – 2025 роки 
 

1. Загальні положення 
 

1.1.  Угода з питань оплати праці, трудових і соціальних гарантій працівників 

підприємств і організацій по будівництву метрополітенів і тунелів укладена 

відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» між 

Українською державною корпорацією по будівництву метрополітенів і тунелів 

«Укрметротунельбуд» (далі – Корпорація) та Радою профспілки залізничників і 

транспортних будівельників України (далі – Рада профспілки), що разом 

іменуються Сторонами Угоди. 

1.2.  Дія Угоди спрямована на забезпечення стабільної роботи підприємств і 

організацій що входять до складу Корпорації, встановлює трудові та соціально-

економічні гарантії працівників. 

1.3.  Угода є основою для укладання колективних договорів для підприємств, 

що входять до складу Корпорації, та встановлює для працівників мінімальні й 

обов’язкові для врахування на подальших рівнях колективних договорів норми в 

оплаті і умовах праці, пільги, трудові та соціальні гарантії, і не обмежує їхні права 

на розширення соціальних гарантій та пільг. 

1.4.  На рівні підприємств і організацій сторонами колективного договору є 

керівник і первинна профспілкова організація, а в разі її відсутності – представник 

трудового колективу. 

1.5.  Сторони сприятимуть проведенню переговорів з укладання колективних 

договорів і Угод на всіх рівнях соціального діалогу. 

1.6.  Питання трудових відносин і соціального захисту працівників 

підприємств і організацій, що входять до складу Корпорації, які мають локальний 

характер, регулюються на місцях колективними договорами підприємств і 

організацій. 

1.7.  Витрати, пов’язані з наданням соціальних гарантій, включаються у 

валові витрати будівельної та іншої продукції відповідно до чинного 

законодавства. 

1.8.  Підприємства і організації що входять до складу Корпорації, в межах 

своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові, 

порівняно із законодавством, трудові і соціальні пільги для працівників. 
 

2. Сфера і строк дії угоди 
 

2.1.  Угода набирає чинності із дня її підписання і діє до укладення нової. 

2.2.  Жодна зі сторін, що підписали Угоду, не може під час її дії в 

односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань. 

2.3.  За домовленістю Сторін в Угоду можуть вноситись доповнення або 

зміни, при цьому вони не повинні погіршувати умови праці, трудові і соціальні 

гарантії, передбачені чинним законодавством України, Генеральною угодою та 

цією Угодою. Пропозиції про зміни і доповнення до Угоди подаються сторонами 

у письмовій формі. 
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2.4.  Нові нормативно-правові акти України, прийняті відповідними 

органами, якими будуть забезпечені більш високі гарантії, не передбачені цією 

угодою, мають пріоритет  і є обов’язковими для застосування Сторонами Угоди. 

Якщо в період дії Угоди будуть прийняті нормативно-правові акти з рівнем 

соціальних гарантій нижче передбачених Угодою, норми цієї Угоді діють до 

укладання нової Угоди. 

2.5.  Положення і норми цієї Угоди поширюються на всіх працівників 

підприємств і організацій, які входять до складу Корпорації, незалежно від форм 

власності, виборних та штатних профспілкових працівників, а також інші 

категорії осіб, в частині, що їх стосуються. 
 

3. Зобов’язання Корпорації 
 

3.1. Трудові відносини 
 

3.1.1.  Трудові відносини між працівниками та роботодавцями регулюються 

Законами України, цією Угодою та колективними договорами підприємств і 

організацій, що входять до складу Корпорації, та сприяють зростанню 

продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності 

виробництва, зміцненню трудової дисципліни та підвищенняю рівня життя 

працівників. 

3.1.2.  Відповідальність за організацію виробничого процесу покладається на 

керівників підприємств і організацій, що входять до складу Корпорації. 

3.1.3.  Контрактну форму трудового договору застосовувати у випадках, 

передбачених законами України. 

3.1.4.  Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємств та 

організацій перед затвердженням трудовим колективом погоджувати з 

відповідними профспілковими органами, а в разі їх відсутності – з представником 

трудового колективу. 

3.1.5.  Звільнення працівників за ініціативою роботодавця здійснювати за 

обов'язковою попередньою згодою профспілкових органів, крім випадків, коли 

така згода не передбачена чинним законодавством. 

3.1.6.  У випадку скорочення обсягів робіт зменшення чисельності 

працівників проводити насамперед шляхом природної плинності кадрів та 

тимчасового обмеження прийому на роботу. 

3.1.7.  Ліквідація, реорганізація підприємств, зміна форм власності або 

часткове зупинення виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності 

або штату працівників, погіршення умов праці, можуть здійснюватися тільки 

після завчасного надання відповідним профспілковим органам інформації з цього 

питання, включно із інформацією про причини наступних звільнень, кількість і 

категорії працівників, яких це може стосуватися, про строки проведення 

звільнення. Власник або уповноважений ним орган не пізніше трьох місяців з 

часу прийняття рішення проводить консультації з відповідним профспілковим 

органом про заходи щодо запобігання звільненню чи зведенню їхньої кількості до 

мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення. 
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3.1.8.  Подання профспілковим комітетам на вивільнення працівників за 

скороченням штату або чисельності надавати з технологічним та економічним 

обґрунтуванням, розрахунками нормативної чисельності. 

3.1.9.  Забезпечити періодичність підвищення кваліфікації працівників у 

відповідних закладах, але не рідше ніж один раз на 5 років.  
 

3.2. Оплата праці 
 

3.2.1.  Здійснювати оплату праці працівників підприємств, що входять до 

складу Корпорації, відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону 

Україні «Про оплату праці», Генеральної і цієї Угоди та інших нормативно-

правових актів з питань оплати праці в Україні.  

Форми і системи оплати праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми 

посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, 

винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат 

встановлювати у колективних договорах підприємств і організацій Корпорації з 

дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною 

угодою та цією Угодою. 

3.2.2.  Встановити міжрозрядні (міжкваліфікаційні) коефіцієнти тарифних 

ставок ІІ-VІІІ розрядів до тарифної ставки I розряду працівників за видами робіт, 

відповідно до додатку А. 

3.2.3.  Визначені цією Угодою міжрозрядні (міжкваліфікаційні) 

співвідношення в оплаті праці є обов’язковими для застосування підприємствами 

та організаціями, що входять до складу Корпорації та виконують відповідні 

роботи. 

3.2.4.  Виплачувати винагороду (надбавку) за вислугу років та премії за 

результатами господарської діяльності працівникам підприємств та організацій 

Корпорації відповідно до умов колективних договорів та затверджених ними 

Положень на підприємстві. 

Винагороду (надбавку) за вислугу років виплачувати працівникам на 

підземних роботах щомісячно в таких розмірах: 
 

При стажі роботи на підприємстві, що дає 

право на отримання винагороди (надбавки) за 

вислугу років 

Розмір місячної винагороди (надбавки) 

за вислугу років у % до місячної тарифної 

ставки (посадового окладу) 

Для працівників на підземних роботах 

від 1    до 2 років 15,0 

від 2    до 5 років 20,0 

від 5    до 10 років 25,0 

від 10  до 15 років 30,0 

понад  15 років 40,0 

Для інших категорій працівників виплачувати винагороду (доплату) за 

вислугу років за критеріями, самостійно визначеними підприємствами відповідно 

до затверджених положень в колективних договорах. 

3.2.5.  У разі зростання державних гарантій щодо прожиткового мінімуму, 

мінімальної заробітної плати – відповідно переглядати тарифні ставки, посадові 

оклади працівників зі збереженням міжрозрядних (міжкваліфікаційних) 

співвідношень, затверджених цією Угодою. 
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3.2.6.  Враховувати встановлені Угодою показники з оплати праці для 

визначення рівня кошторисної заробітної плати при формуванні вартості робіт по 

будівництву метрополітенів, тунелів та інших споруд. 

3.2.7.  Встановити з 1.07.2021 тарифні ставки та посадові оклади працівників 

підприємств і організацій, що входять до складу Корпорації, згідно з Додатками 

№№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 до цієї Угоди. 

3.2.8.  Встановлювати надбавки і доплати до тарифних ставок і посадових 

окладів працівників підприємств і організацій що входять до складу Корпорації 

відповідно до Додатка № 1 до цієї Угоди. 

3.2.9.  Оплату праці за роботу в надурочний час проводити згідно з чинним 

законодавством. 

3.2.10.  Проводити оплату праці робітників, зайнятих на забезпеченні 

будівництва метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального 

призначення: подачею та розподілом електроенергії, виробництвом стислого 

повітря, на ремонті механізмів, машин, обладнання та виготовленні спеціального 

обладнання, металевих та залізобетонних виробів, за тарифними ставками 

шахтної поверхні, відповідно до листа Держбуду України № 7/5-862 від 

17.09.2003 р. 

3.2.11.  Встановлювати доплати, передбачені пунктом 8 Додатка № 1 до 

Угоди, на будівельних та ремонтно-будівельних роботах, відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. № 576.  

Переліки конкретних видів робіт, робочих місць і розміри доплат за 

несприятливі умови праці включати в колективні договори підприємств та 

організацій одночасно з заходами щодо поліпшення умов праці. 

Встановлювати для робітників підприємств та організацій, що входять до 

складу Корпорації та виконують відповідні роботи, за результатами атестації 

робочих місць, на роботах із важкими і шкідливими умовами праці 

диференційовані (по ступенях) доплати в розмірі 4, 8, 12 відсотків тарифної 

ставки (окладу) та на роботах із особливо важкими і особливо шкідливими 

умовами праці доплати у розмірі 16, 20, 24 відсотки тарифної ставки (окладу). 

3.2.12.  Здійснювати моніторинг своєчасної виплати заробітної плати у 

строки, встановлені колективними договорами на підприємствах та організаціях, 

що входять до складу Корпорації, та вживати комплекс заходів щодо усунення 

причин її невиплати. 

3.2.13.  Строки виплати заробітної плати визначити в колективних 

договорах підприємств і організацій Корпорації, але не рідше двох разів на місяць 

через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи 

днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. 

Заробітна плата за першу половину місяця виплачується у розмірі, не 

меншому оплати за фактично відпрацьований 7час, з розрахунку тарифної ставки 

(посадового окладу), а у разі непрацездатності працівника у розмірі заробітної 

плати 5 робочих днів з розрахунку середньомісячної заробітної плати. 

3.2.14.  Проводити індексацію заробітної плати працівників у порядку, 

визначеному чинним законодавством України. 
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3.2.15.  Зміну норм виробітку проводити з економічним обґрунтуванням за 

погодженням з профспілковим комітетом і повідомленням працівників про їх 

запровадження не пізніше, ніж за два місяці. 

У колективних договорах визначаються конкретні заходи з поліпшення стану 

нормування праці. 

3.2.16.  Час вимушеного простою працівників підприємств та організацій, що 

входять до складу Корпорації, з причин, що не залежать від них, оплачувати 

відповідно до законодавства. 

У разі призупинення експлуатації підрозділу, цеху, ділянки, окремого 

виробництва або обладнання згідно з приписом органу державного нагляду, 

служби охорони праці або за нням податехнічної інспекції праці профспілки, що 

розглянуто у встановленому порядку, відсторонених працівників підприємств та 

організацій Корпорації, на час такого призупинення, переводити за їхньою згодою 

на іншу оплачувану роботу на цьому підприємстві, в організації. 

3.2.17.  Обов’язкові періодичні медичні огляди працівників проводити за 

рахунок коштів підприємств та організацій, що входять до складу Корпорації. 

За працівником підприємств та організацій, що входять до складу 

Корпорації, зобов’язаним проходити медичний огляд, на час проходження такого 

огляду зберігається робоче місце і середній заробіток, в тому числі у разі 

необхідності проходження додаткових обстежень для встановлення діагнозу. На 

період додаткових обстежень і досліджень, які є складовою частиною 

обов’язкового медичного огляду працівника Товариства, закладом охорони 

здоров’я видається довідка довільної форми згідно з відповідним наказом МОЗ та 

оплачується роботодавцем, але не більше 5 робочих днів. 

Конкретна кількість робочих днів проходження працівником обов’язкових 

медичних оглядів встановлюється колективними договорами підприємств та 

організацій, що входять до складу Корпорації, але не менше 2 робочих днів, а при 

проходженні обов’язкових психіатричного та наркологічного оглядів – не менше 

3 робочих днів. 
 

3.3. Режим праці та відпочинку 
 

3.3.1.  Встановлювати режим робочого часу та часу відпочинку працівників 

на підприємствах і в організаціях Корпорації за погодженням з відповідними 

профспілковими комітетами, дотримуючись тривалості робочого часу на тиждень, 

визначеної чинним законодавством України. 

Норму робочого часу для робітників, зайнятих на підземних роботах, 

встановлювати 36 годин на тиждень відповідно до чинного законодавства 

України. 

3.3.2.  Тривалість щорічної основної відпустки працівників, які зайняті на 

підземних роботах на будівництві метрополітенів, тунелів і підземних споруд, 

встановлювати 28 календарних днів відповідно до чинного законодавства 

України. 

Будівельно-виробничому персоналу робітників, зайнятому на відкритих 

гірничих роботах, на роботах на шахтній поверхні, надається щорічна основна 

відпустка тривалістю 24 календарних дні і зі збільшенням за кожних два 

відпрацьованих роки на два календарних дні, але не більше 28 календарних днів. 
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Для інших категорій працівників тривалість основної щорічної відпустки 

встановлювати відповідно до чинного законодавства України. 

3.3.3.  Надавати працівникам щорічні додаткові відпустки за роботу із 

шкідливими та важкими умовами праці за показниками і критеріями, 

затвердженими наказом МОЗ України та Мінпраці України від 31.12.1997 р. 

№ 383/55 на підставі атестації робочих місць за умовами праці відповідно до 

додатка № 1 Списку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 

17.11.1997 р. № 1290. 

Щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці надавати  

відповідно до додатка № 2 Списку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.11.1997 р. № 1290. 

У випадках, коли тривалість додаткової відпустки за результатами атестації 

робочих місць перевищує максимальну тривалість зазначеної у Списках, 

рекомендувати подовжувати відпустку на кількість днів цієї різниці за рахунок 

власних коштів підприємства (відповідно до порядку, затвердженого наказом 

Міністерства праці і соціальної політики України від 30.01.98 р. № 16). 

3.3.4.  Тривалість щорічної додаткової відпустки до 7 календарних днів  для 

працівників з ненормованим робочим днем встановлювати колективними 

договорами за переліком згідно з орієнтовним Додатком № 10 до цієї Угоди. 

3.3.5.  Графіки роботи працівників погоджувати з відповідними 

профспілковими комітетами підприємств і організацій Корпорації, а в разі їх 

відсутності – з уповноваженим згідно з законодавством представником трудового 

колективу, та доводити до відома працівників у термін, визначений 

законодавством. 

3.3.6.  Відпустки без збереження заробітної плати працівникам підприємств і 

організацій Корпорації надавати лише за їхньою ініціативою у випадках і на 

терміни, передбачені законодавством України. 

3.3.7.  Встановлювати в колективних договорах підприємств та організацій, 

що входять до складу Корпорації перелік посад (професій) і робіт, де через умови 

виробництва перерву для відпочинку і харчування встановити не можна 

(працівник не може відлучатися з робочого місця та використовувати час перерви 

на свій розсуд). 

Визначати порядок і місця приймання їжі, а також зобов’язання адміністрації 

щодо створення такому працівникові умов для приймання їжі протягом робочого 

часу. 
 

3.4. Безпека та гігієна праці 
 

3.4.1.  Забезпечувати безоплатно працівників спецодягом, спецвзуттям, 

іншими засобами індивідуального захисту, а також мийними і знешкоджуючими 

засобами відповідно до нормативів. 

3.4.2.  У випадку передчасного зносу спецодягу, взуття, інших засобів 

індивідуального захисту не з вини працівника, проводити їх заміну за рахунок 

коштів підприємств на умовах колективного договору. 

3.4.3.  Зберігати за працівниками, яких звільнено з підприємств і організацій 

на пенсію чи за скороченням чисельності або штату, спецодяг та спецвзуття без 

виплати їх залишкової вартості. 
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3.4.4.  Згідно з колективними договорами видавати додатково понад 

встановлені нормативи спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального 

захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби, якщо фактичні умови праці, у 

тому числі при виконанні разових робіт, вимагають їх застосування. 

3.4.5.  У випадку невидачі працівникові спецодягу, спецвзуття інших засобів 

індивідуального захисту, мийних та знешкоджуючих засобів у встановлені 

нормами строки компенсувати йому всі витрати після їх придбання за власні 

кошти в межах встановлених норм на умовах, передбачених колективним 

договором. 

3.4.6.  Розробляти і щорічно включати додатком до колективних договорів 

підприємств та організацій Корпорації комплексні заходи щодо досягнення 

встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 

підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 

травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам, витрати на 

здійснення і придбання яких включаються до валових витрат з визначенням 

обсягів і джерел фінансування та забезпечувати їх виконання. 

3.4.7.   Працівникам, що суміщають професії або постійно виконують роботи 

за суміщенням, крім отриманих ними засобів індивідуального захисту по основній 

професії, видавати й інші види спеціального одягу, спеціального взуття та засоби 

індивідуального захисту, які передбачені діючими нормами для професії за 

суміщенням. 

3.4.8.  Забезпечити безплатну видачу молока в кількості не менше 0,5 літра за 

зміну або інших рівноцінних харчових продуктів у дні фактичної зайнятості 

працівника на роботах із важкими та шкідливими умовами праці відповідно до 

Переліку хімічних речовин, що є невід'ємною частиною Угоди. 

3.4.9.  Звільняти від основної роботи представників профспілки з охорони 

праці для навчання на передбачений колективними договорами підприємств і 

організацій строк зі збереженням за ними середнього заробітку. 

3.4.10.  Забезпечити загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

працівників підприємств та організацій, що входять до складу Корпорації 

відповідно до законодавства. 

3.4.11.  Щорічно за участю представників профспілки розглядати стан 

охорони праці, виробничого травматизму та вживати заходи щодо поліпшення 

цієї роботи. 

3.4.12.  Для фінансування заходів з охорони праці щорічно передбачати в 

колективних договорах підприємств та організацій виділення коштів в обсягах не 

менше 0,5 % від фонду оплати праці за попередній рік. 

3.4.13.  Проводити на підприємствах та в організаціях не рідше одного разу 

на 5 років атестацію робочих місць за умовами праці відповідно до нормативно-

правових актів та надавати профспілковим органам інформацію про її проведення. 

3.4.14.  За результатами атестації робочих місць передбачити в колективних 

договорах підприємств і організацій, що входять до складу Корпорації, переліки: 

-  робочих місць, виробництв, професій і посад, працівникам яких 

підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством; 
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-  робочих місць із несприятливими умовами праці, на яких необхідно 

здійснити першочергові заходи для створення належних умов праці; 

-  робочих місць, виробництв, професій і посад, працівникам яких 

встановлені пільги та компенсації за рахунок коштів підприємства відповідно до 

статті 7 Закону України «Про охорону праці» та статті 69 Господарського кодексу 

України. 
 

3.5.  Пільги та соціальні гарантії 
 

3.5.1.  Поширювати на працівників апарату Корпорації, пільги та соціальні 

гарантії на рівні з іншими працівниками підприємств і організацій Корпорації. 

3.5.2.  При звільненні працівників з роботи у зв’язку з виходом на пенсію з 

будь-яких підстав вперше виплачувати одноразову грошову допомогу в розмірі і 

порядку, передбаченими колективними договорами підприємств та організацій, 

що входять до складу Корпорації 

3.5.3.  Надавати працівникам позачергово частину щорічної відпустки 

тривалістю не менше 3 календарних днів у випадку смерті близьких і рідних 

(батьків, дітей, рідних братів, сестер, чоловіка чи дружини) в порядку, 

передбаченому колективними договорами підприємств і організацій Корпорації. 

Надавати працівникам Корпорації матеріальну допомогу у випадку смерті 

близьких і рідних (батьків, дітей, рідних братів, сестер, чоловіка чи дружини) в 

розмірі не менше мінімальної заробітної плати в порядку, передбаченому 

колективними договорами підприємств і організацій Корпорації. 

3.5.4.  Надавати працівникам у разі вступу вперше до шлюбу додаткову 

оплачувану відпустку тривалістю 5 календарних днів в порядку передбаченому 

колективними договорами підприємств і організацій Корпорації. 

3.5.5.  Надавати матеріальну допомогу жінкам при народженні дитини у 

розмірах, передбачених колективними договорами підприємств і організацій 

Корпорації. 

3.5.6.  Щорічно надавати працівникам матеріальну допомогу на оздоровлення 

в розмірі і на умовах, передбачених колективними договорами підприємств і 

організацій Корпорації, але не менше однієї мінімальної заробітної плати в країні, 

встановленої на момент написання заяви про її надання. 

3.5.7.  Працівників, яким під час роботи у Корпорації присвоюються почесні 

звання «Заслужений», якщо діяльність працівника за профілем збігається з 

почесним званням, одноразово заохочувати на умовах, передбачених 

колективними договорами підприємств і організацій Корпорації, але не менше 

розміру однієї мінімальної заробітної плати в країні. 

3.5.8.  Запроваджувати для працівників підприємств і організацій Корпорації 

добровільне медичне страхування. 

3.5.9.  Надавати матеріальну допомогу на лікування та медичне 

обслуговування хворим на онкологічні захворювання і прооперованим на серці 

або суглобах працівникам підприємств і організацій Корпорації на умовах, 

визначених колективними договорами, за наявності відповідних підтверджуючих 

документів. 
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3.5.10.  Виплачувати дітям-сиротам, один з батьків яких помер за час роботи 

на підприємстві, в організації Корпорації, матеріальну допомогу на умовах, 

визначених колективними договорами. 

3.5.11.  За наявності коштів і при поданні заяви надавати один раз на рік 

матеріальну допомогу пенсіонерам, які вийшли на пенсію з підприємств і 

організацій Корпорації, на умовах і в розмірі, передбачених колективними 

договорами.  

3.5.12.  Надавати матеріальну допомогу сім’ям для організації ритуалу 

поховання померлих працівників підприємств і організацій Корпорації на умовах і 

в розмірі, передбачених колективними договорами. 
 

4. Сприяння розвитку виробництва та підвищення продуктивності праці 
 

Задля розвитку виробництва та підвищення продуктивності праці сторони 

домовилися про наступні зобов’язання: 
 

4.1.  Брати участь у формуванні стратегії розвитку метрополітенів України з 

метою забезпечення ефективної зайнятості працівників підприємств та 

організацій, що входять до складу Корпорації, для підвищення їхнього життєвого 

рівня. 

4.2.  Не допускати порушення конституційних прав і гарантій працівників 

підприємств та організацій що входять до складу Корпорації у сфері соціально-

трудових відносин з метою забезпечення ефективної та безперебійної роботи та 

соціальної справедливості в питаннях оплати праці, законодавства про оплату 

праці, колективних договорів, цієї Угоди. 

4.3.  Здійснювати контроль за своєчасним і повним відшкодуванням Фондом 

соціального страхування України шкоди потерпілим внаслідок нещасного 

випадку на виробництві. 

4.4.  Утримуватись від організації страйків з питань, вирішення яких 

передбачено цією Угодою, при умові їх виконання. 

4.5.  Контролювати страхування від нещасних випадків на виробництві 

працівників підприємств та організацій Корпорації, які є членами профспілки 

залізничників і транспортних будівельників України, відповідно до рішення 

президії Ради профспілки від 12 листопада 2009 року № - 23 «Про підвищення 

соціального захисту членів профспілки» за рахунок членських внесків. 

4.6.  Вирішувати колективні трудові спори, які виникатимуть на 

підприємствах і в організаціях Корпорації, відповідно до чинного законодавства 

України. 

Сприяти керівникам різних рівнів у реалізації цієї Угоди, підвищенні 

ефективності виробництва, зміцненні трудової дисципліни. 

4.7.  Здійснювати силами правової та технічної інспекції праці Ради 

профспілки захист індивідуальних прав членів профспілки в питаннях зайнятості, 

прийому, переведення та звільнення з роботи, охорони праці, надання пільг та 

компенсацій. 

4.8.  Дотримуватись порядку надання або ненадання згоди на розірвання 

трудового договору з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених 

законодавством. 
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4.9.  Здійснювати контроль за додержанням на підприємствах і в організаціях 

Корпорації законодавства про охорону праці, створенням безпечних умов праці та 

належного виробничого побуту та брати участь у розслідуванні нещасних 

випадків на виробництві. 

4.10.  Надавати безоплатну юридичну допомогу членам профспілки. 

4.11.  Інформувати завчасно іншу сторону про наступне прийняття рішень, 

що зачіпають її інтереси. 

4.12.  Здійснювати заходи щодо недопущення виникнення соціальної напруги 

в трудових колективах, протидії будь-яким ініціативам щодо спорів, страйків та 

інших колективних дій з питань, включених до цієї Угоди, за умови її виконання. 

4.13.  Тлумачення та роз’яснення окремих положень цієї Угоди здійснюється 

виключно спільно Сторонами, що її уклали. 
 

5. Гарантії діяльності профспілкових організацій 
 

Корпорація та підприємства і організації, що входять до її складу: 
 

5.1.  Створюють умови для функціонування профспілкових органів згідно із 

Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та 

колективними договорами підприємств та організацій, що входять до складу 

Корпорації. 

5.2.  Прийматимуть рішення з трудових та соціально-економічних питань, які 

зачіпають інтереси працівників, за погодженням чи за участю відповідних 

профспілкових комітетів згідно з законодавством. 

5.3.  Надають профспілковим органам інформацію з питань, що стосуються 

трудових прав і соціально-економічних інтересів членів профспілки, а також 

інформацію про результати господарської діяльності підприємств і організацій 

Корпорації. 

5.4.  Надають профспілковим комітетам у безплатне користування 

приміщення з усім необхідним обладнанням, освітленням і опаленням, 

прибиранням і охороною, транспорт, засоби зв'язку та комунікації. 

5.5.  Надають членам виборних профспілкових органів, не звільненим від 

основної діяльності, вільний від роботи час зі збереженням заробітної плати для 

участі в консультаціях та переговорах, виконання інших громадських обов'язків в 

інтересах трудових колективів, а також на час участі в роботі виборних 

профспілкових органів. 

Кількість часу визначається в залежності від обсягу профспілкової роботи та 

встановлюється в колективних договорах, але не менше 2 годин на тиждень. 

5.6.  Поширювати на штатних профспілкових працівників пільги, гарантії та 

системи заохочення, що передбачені в колективних договорах для всіх 

працівників підприємств і організацій Корпорації. 

5.7.  Проводити за письмовою заявою працівників підприємств і організацій 

Корпорації, які є членами профспілки, безоплатне перерахування через 

бухгалтерії профспілкових внесків із заробітної плати працівників на рахунок 

профкому. Перерахування проводити щомісяця, але не пізніше 3 днів після 

отримання від банків коштів на виплату заробітної плати. 
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5.8.  Не допускати звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які 

обиралися до складу профспілкових органів, протягом року після закінчення 

терміну повноважень виборного органу, крім випадків повної ліквідації 

підприємств, організацій, їхніх структурних підрозділів, виявленої 

невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок 

стану здоров’я, який перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення 

працівником протиправних дій. 

5.9.  Відраховувати первинним профспілковим організаціям кошти на 

культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, в розмірах, передбачених 

колективними договорами, але не менш ніж 0,3 % фонду оплати праці, за рахунок 

валових витрат. 
 

6. Контроль за виконанням Угоди 
 

6.1.  Контроль за виконанням Угоди здійснюється Сторонами, які підписали 

цю Угоду. 

6.2.  Контроль за реалізацією цієї Угоди на місцях здійснюється керівниками 

підприємств і організацій, що входять до складу Корпорації, та профспілковими 

комітетами під час підбиття підсумків виконання колективних договорів. 

6.3.  Сторони Угоди аналізують хід її виконання, при необхідності вживають 

заходів для усунення порушень. 

6.4.  Для уточнення розбіжностей в оцінці виконання окремих положень 

Угоди та вжиття заходів щодо усунення порушень Угоди проводити за 

пропозицією однієї зі Сторін спільне засідання. 

6.5.  Сторони в подальшому розвиватимуть свої відносини на принципах 

соціального діалогу, взаємоповаги та рівноправності, дотримання визначених 

Угодою зобов’язань і домовленостей, взаємної відповідальності. 

 

Угоду підписали: 

 


