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Рада профспілки залізничників 

і транспортних будівельників України 

  , 

Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм 

реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в 

Україні між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими 

об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та 

всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями  

на 2010 − 2012 роки * 
 

Галузева угода між Міністерством інфраструктури України  

і Радою профспілки залізничників і транспортних будівельників 

України на 2012-2016 роки 
 

Галузева угода між Державною адміністрацією 

залізничного транспорту України та профспілками на 2002-2006 

роки,  дію якої продовжено на 2014-2015 роки  

(зі змінами і доповненнями) 
  

Угода між Українською державною корпорацією по 

транспортному будівництву "Укртрансбуд" та Радою профспілки 

залізничників і транспортних будівельників України щодо оплати 

праці, трудових і соціальних гарантій на 2011-2015 роки 
 

Угода 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 2013-2014 роки 
   

Угода між правлінням відкритого акціонерного товариства  

"Мостобуд" та Радою профспілки залізничників і транспортних 

будівельників України з питань оплати праці, трудових і 
соціальних гарантій на 2006 – 2010 роки * 

 

* Примітка: відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України "Про колективні 

договори та угоди" після закінчення строку дії колективний договір 

продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не 

переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором. 
 

Київ – 2014 
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Шановні колеги! 
 

 

Матеріали цього випуску розраховані на використання 

керівниками і фахівцями господарських та профспілкових 

органів при укладенні колективних договорів підприємств, 

установ, організацій залізничного транспорту і транспортного 

будівництва та організації контролю за їх виконанням. 

 

Угоди в останній редакції (з усіма змінами та 

доповненнями) оперативно розміщаються на офіційному сайті          

Ради профспілки: http://zalp.org.ua; в розділі: Галузеві угоди. 

 

Ваші пропозиції відносно тематики публікацій та їх 

актуалізації просимо направляти за адресою: 03049, м. Київ, 

Повітрофлотський проспект, 15а, Рада профспілки 

залізничників і транспортних будівельників України. 

 

 

 

 

Розповсюджується безкоштовно 
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ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА 

про регулювання основних принципів і норм  

реалізації соціально-економічної політики і  
трудових відносин в Україні на 2010—2012 роки 

 

8 листопада 2010 року  

 

Генеральну угоду (далі – Угода) укладено відповідно до 

Закону України “Про колективні договори і угоди” між 

Стороною власників в особі Кабінету Міністрів України та 

Спільного представницького органу сторони роботодавців на 

національному рівні (далі – Сторона власників, додаток 1), з 

однієї сторони, та Стороною профспілок в особі Спільного 

представницького органу всеукраїнських профспілок та 

профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів 

та соціального діалогу на національному рівні (далі – Сторона 

профспілок, додаток 2), з другої сторони (далі – Сторони). 

Сторони розвиватимуть свої відносини на принципах 

соціального діалогу, взаємоповаги та рівноправності, 

дотримання визначених Угодою зобов’язань і домовленостей, 

взаємної відповідальності. 

Сторони в період дії Угоди спрямовуватимуть 

скоординовані зусилля на забезпечення економічного 

зростання, прискорення людського розвитку та виконання 

першочергових завдань у соціально-економічній і трудовій 

сфері, зокрема підвищення рівня зайнятості населення та стале 

зростання заробітної плати працівників, досягнення стабільності 

та злагоди у суспільстві. 

Сторони сприятимуть створенню умов ведення 

переговорів про укладення колективних договорів і угод на всіх 

рівнях соціального діалогу. 

Угода є основою для розроблення та укладення галузевих і 

регіональних угод, колективних договорів. 

Угода набирає чинності з дня підписання і діє до 

укладання нової або перегляду цієї Угоди. 
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РОЗДІЛ I 

РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ 
 

Сторони домовилися: 

1.1. Прискорити розроблення проекту Державної програми 

приватизації на новий строк та сприяти у 2010 році її 

прийняттю. 

1.2. Сприяти прийняттю Податкового кодексу України. 

1.3. Визначити національним пріоритетом на 2010-2012 

роки розвиток внутрішнього ринку і підтримку вітчизняного 

виробництва, в тому числі шляхом забезпечення Урядом 

прозорої тарифної та податкової політики, своєчасного 

повернення податку на додану вартість. 

1.4. Створити постійно діючу тристоронню робочу групу 

за участю Сторін з метою проведення консультацій на всіх 

стадіях бюджетного процесу. 

1.5. З метою запобігання негативним соціально-

економічним наслідкам приватизації стратегічних та 

містоутворюючих підприємств для їх трудових колективів 

проводити консультації за участю уповноважених 

представників профспілок та роботодавців для обговорення 

необхідності приватизації таких підприємств. 

1.6. Забезпечувати участь Сторін Угоди у розробленні та 

здійсненні у сфері виробництва заходів з подолання наслідків 

економічної кризи в Україні. 

1.7. У разі потреби починаючи з III кварталу 2010 року, 

але не рідше одного разу на півроку розглядати разом з 

представниками заінтересованих сторін питання щодо стану 

адаптації законодавства України до вимог СОТ та міжнародних 

договорів про створення зон вільної торгівлі. 

1.8. З метою забезпечення прозорості та відкритості під 

час формування і провадження державної політики 

ціноутворення у сфері природних монополій для промислових 

споживачів забезпечувати уповноваженим представникам 

профспілок та роботодавців можливість участі у підготовці 

рішень національних комісій шляхом проведення попередніх 
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консультацій, незалежних експертиз, участі у відкритих 

засіданнях тощо. 

1.9. Сприяти впровадженню Принципів корпоративного 

управління. 

1.10. Спільно вивчити питання щодо оптимізації 

процедури включення до Єдиного державного реєстру 

підприємств, установ та організацій України, суб’єктів 

господарювання, які займаються розробленням, впровадженням 

та використанням енергозберігаючих заходів та 

енергоефективних проектів. 

Сторона власників зобов’язується: 

1.11. Залучати представників профспілкових організацій 

до підготовки рішень стосовно розроблення (крім 

новостворених суб’єктів господарювання) та внесення змін до: 

1.11.1 статутів підприємств у частині повноважень 

профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх 

соціально-економічних та трудових прав; 

1.11.2 внутрішніх документів підприємств (правил 

трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо). 

1.12. Залучати представників первинних профспілкових 

організацій до: 

1.12.1 розроблення фінансових планів у частині соціально-

економічного розвитку державних підприємств, інших суб’єктів 

господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків 

акцій (часток, паїв) належить державі, їх дочірніх підприємств; 

1.12.2 підготовки пропозицій та подання їх правлінню 

та/або наглядовій раді таких суб’єктів господарювання стосовно 

розподілу частини прибутку, що залишається у розпорядженні 

суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 

відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх 

підприємств на соціально-економічний розвиток у порядку, 

визначеному законодавством та колективними договорами; 

1.12.3 підготовки пропозицій стосовно розподілу 

прибутку, що залишається у розпорядженні державних 

підприємств, та подання таких пропозицій керівництву 

державних підприємств на соціально-економічний розвиток, у 
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порядку, визначеному законодавством та колективними 

договорами. 

1.13. Включати у визначеному законодавством та 

колективним договором порядку представників профспілок до 

складу комісій з питань: 

1.13.1 приватизації, реструктуризації, реорганізації та 

ліквідації суб’єктів господарювання; 

1.13.2 передачі об’єктів соціально-культурного 

призначення з державної власності у комунальну. 

1.14. Надавати безоплатно на запит профспілкових 

організацій, їх об’єднань інформацію про стан виконання взятих 

покупцями державного майна зобов’язань за договорами його 

купівлі-продажу (фіксованими умовами конкурсів) стосовно 

забезпечення зайнятості, оплати праці та інших питань 

соціально-трудових відносин. 

1.15. У разі підготовки змін до договорів купівлі-продажу 

державного майна обов’язково залучати до опрацювання цих 

змін представників профспілок. 

1.16. Залучати представників профспілок до проведення 

перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу 

державного майна, укладених у процесі приватизації, в частині 

виконання його покупцями зобов’язань щодо соціальної 

діяльності акціонерних товариств і до вжиття визначених 

законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов. 

1.17. Залучати у порядку, визначеному законодавством, 

представників профспілкових організацій до роботи в органах 

управління суб’єктів господарювання. 

1.18. Проводити не рідше ніж раз на п’ять років у 

визначеному колективним договором порядку за рахунок 

коштів роботодавця навчання представника профспілки, який 

бере участь у роботі наглядової ради або інших органів 

управління господарського товариства. 

1.19. З метою підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції в межах своєї компетенції забезпечувати 

реалізацію Державної цільової економічної програми розвитку 

внутрішнього ринку на період до 2012 року, затвердженої 
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постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 року 

№ 828. 

1.20. Вживати заходів до подолання технологічної 

відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою 

підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення 

сучасних робочих місць. 

1.21. Здійснювати заходи щодо економічного 

стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій та 

розвитку альтернативних видів палива, спрямованих на 

скорочення споживання традиційних видів енергоносіїв. 

1.22. Здійснювати за участю Сторін заходи щодо захисту 

інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку 

від демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту і 

забезпечення доступу української продукції на зовнішній ринок 

у разі проведення антидемпінгових, компенсаційних 

та спеціальних захисних розслідувань з боку іноземних країн. 

1.23. Дотримуватися принципу прозорості під час 

розкриття інформації про власників суб’єктів господарювання і 

надавати Сторонам Угоди відповідно до законодавства таку 

інформацію на їх вимогу для вжиття передбачених 

законодавством дій. 

1.24. Сприяти запровадженню суб’єктами господарювання 

програм та міжнародних стандартів соціальної відповідальності 

бізнесу. 

1.25. Сприяти приєднанню суб’єктів господарювання до 

Глобального договору ООН. 

1.26. За участю представників профспілок розглядати 

плани санації збиткових підприємств у частині соціально-

трудових відносин. 

Кабінет Міністрів України зобов’язується: 

1.27. Проводити консультації із Сторонами стосовно 

основних прогнозних показників економічного та соціального 

розвитку України до їх схвалення. 

1.28. Передбачати щороку збільшення суми коштів, які 

виділяються з державного бюджету на інноваційне інвестування 

та підтримку пріоритетних галузей економіки. 



8 

 

1.29. Проводити моніторинг існуючої заборгованості за 

виконане у попередні роки державне замовлення та вживати 

заходів до її погашення головними розпорядниками бюджетних 

коштів відповідно до складених ними графіків погашення 

заборгованості. 

1.30. Сприяти здійсненню розрахунків головних 

розпорядників бюджетних коштів з підприємствами за 

виконаними ними державними замовленнями відповідно до 

бюджетних зобов’язань. 

1.31. Протягом 2010 року:  

1.31.1 здійснювати відшкодування податку на додану 

вартість відповідно до законодавства; 

1.31.2 здійснити повернення невідшкодованих сум податку 

на додану вартість шляхом оформлення облігацій внутрішньої 

державної позики відповідно до статті 25 Закону України “Про 

Державний бюджет України на 2010 рік”; 

1.31.3 удосконалити механізм бюджетного відшкодування  

податку на додану вартість шляхом удосконалення системи 

його адміністрування. 

1.32. Вживати заходів щодо надання підприємствам 

реального сектору економіки фінансово-кредитної підтримки. 

1.33. Вжити заходів у межах повноважень щодо 

застосування механізмів відновлення платоспроможності 

(санації, реструктуризації тощо) підприємств державного 

сектора економіки, у яких виникли тимчасові труднощі із 

здійсненням господарської діяльності. 

1.34. Розробити механізм та вживати за участю профспілок 

заходів щодо повернення відповідних корпоративних прав 

державі при порушенні покупцями об’єктів приватизації умов 

договорів купівлі-продажу державного майна. 

1.35. Залучати представників профспілок та роботодавців 

до підготовки питань та участі в роботі Міжвідомчої комісії з 

питань протидії протиправному поглинанню та захопленню 

підприємств. 

1.36. Під час розробки стратегічних та/або програмних 

документів щодо співробітництва України зі Світовим банком, 

Світовою організацією торгівлі та угод зі створення зон вільної 
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торгівлі, проводити консультації з представниками Спільного 

представницького органу всеукраїнських профспілок та 

профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів 

та соціального діалогу на національному рівні (далі –  СПО 

профспілок) та Спільного представницького органу сторони 

роботодавців на національному рівні (далі – СПО роботодавців) 

стосовно змісту цих документів. 

1.37. Залучати уповноважену особу від всеукраїнських 

об’єднань організацій роботодавців до участі в обговоренні 

питань на засіданнях Митно-тарифної ради. 

Сторона профспілок зобов’язується: 

1.38. Забезпечувати разом з Фондом державного майна 

України та всеукраїнськими об’єднаннями організацій 

роботодавців навчання профспілкових представників за 

спеціальними програмами Фонду з метою забезпечення їх 

кваліфікованої участі у роботі органів управління акціонерних 

товариств. 

У сфері забезпечення продуктивної зайнятості 

Сторони домовилися: 

1.39. Передбачити в галузевих угодах заходи щодо 

забезпечення ефективної зайнятості працівників, у тому числі 

заходи, спрямовані на зменшення плинності кадрів. 

1.40. Створити умови для: 

1.40.1 забезпечення підвищення кваліфікації працівників 

не рідше одного разу на п’ять років (обсяги професійного 

навчання працівників та загальні витрати коштів на такі цілі 

визначати у колективних договорах); 

1.40.2 сталого скорочення нелегальної та тіньової 

зайнятості населення, легалізації трудових відносин. 

1.41. Рекомендувати під час укладання галузевих та 

регіональних угод визначати критерії масового вивільнення 

працівників та порядок проведення такого вивільнення. 

1.42. У разі невідворотності масових вивільнень 

розробляти спільні заходи щодо забезпечення зайнятості 

працівників, які підлягають вивільненню. 
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1.43. Рекомендувати передбачати у галузевих угодах та 

колективних договорах зобов’язання роботодавців щодо 

залучення працівників інших підприємств на умовах цивільно-

правових договорів після попереднього інформування 

профспілок. 

1.44. Вивчити протягом 2010 року питання щодо 

створення інтегрованої інспекції праці згідно з рекомендаціями 

Міжнародної організації праці (далі – МОП). 

Сторона власників зобов’язується: 

1.45. Створити умови для реалізації громадянами права на 

продуктивну зайнятість і в результаті протягом 2010— 2012 

років досягти: 

1.45.1  зростання щороку рівня зайнятості населення віком  

15—70 років не менш як на 0,3 відсоткового пункту; 

1.45.2  зменшення щороку рівня безробіття, визначеного за 

методологією МОП (у відсотках до економічно активного 

населення віком 15 –  70 років), не менш як на 0,4 відсоткового 

пункту. 

1.46. Забезпечити працевлаштування випускників 

професійно-технічних та вищих навчальних закладів відповідно 

до укладених договорів та створення умов для їх професійної 

адаптації на робочому місці. 

Кабінет Міністрів України зобов’язується: 

1.47. Розробити разом із Сторонами та затвердити 

відповідним актом критерії масових звільнень працівників. 

1.48. Вживати заходів для державної підтримки розвитку 

виробничої та соціальної інфраструктури малих 

монофункціональних міст з метою збереження існуючих та 

створення нових робочих місць і на цій основі забезпечення 

зайнятості населення таких міст. 

1.49. Формувати державне замовлення на підготовку 

фахівців та робітничих кадрів з урахуванням потреб ринку 

праці. 

1.50. Під час укладання міжнародних договорів (угод, 

меморандумів, протоколів) про взаємне працевлаштування 

громадян опрацьовувати пропозиції профспілок та роботодавців 

щодо переліку країн, з якими необхідно укласти міжнародні 
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договори (у тому числі міжурядові і міжвідомчі), змісту 

проектів таких договорів. 

1.51. Посилити контроль за діяльністю суб’єктів 

господарської діяльності, що надають посередницькі послуги з 

метою працевлаштування громадян, у тому числі за кордоном. 

1.52. Розробити та сприяти розгляду Верховною Радою 

України проектів законів України: 

1.52.1. Про професійне навчання та підтвердження 

кваліфікації працівників на виробництві; 

1.52.2. Про Загальнодержавну цільову соціальну програму 

збереження та розвитку трудового потенціалу України до 2017 

року; 

1.52.3. Про внесення змін до Закону України “Про 

зайнятість населення” (нова редакція). 

1.53. Під час розроблення проекту Закону України “Про 

внесення змін до Закону України “Про зайнятість населення” 

(нова редакція) з метою нормативно-правового врегулювання 

механізму застосування запозиченої праці та здійснення 

координації діяльності приватних агентств зайнятості врахувати 

вимоги Конвенції МОП № 181 “Про приватні агентства 

зайнятості”. 

Сторона профспілок зобов’язується: 

1.54. Здійснювати громадський контроль за виконанням 

законів, інших нормативно – правових актів з питань праці та 

зайнятості. 

1.55. Подавати в разі потреби відповідним органам 

державної влади та роботодавцям пропозиції щодо перенесення 

строків, тимчасове припинення або скасування заходів щодо 

масового вивільнення працівників, які є обов’язковими для 

розгляду. 

1.56. Надавати членам профспілки безкоштовну правову 

допомогу, консультації з питань зайнятості, в разі необхідності 

представляти їх права та інтереси в органах державної влади і 

судах. 

1.57. Сприяти забезпеченню додержання трудової 

дисципліни на підприємствах, в організаціях та установах, що 

перебувають у сфері управління (дії) Сторін Угоди. 
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1.58. Брати активну участь у формуванні консолідованої 

позиції щодо збереження зайнятості. 

 

РОЗДІЛ II 

ОПЛАТА ПРАЦІ 
 

Сторони вважають необхідним удосконалити національні 

стандарти оплати праці найманих працівників та гармонізувати 

їх із соціальними стандартами, закріпленими Європейською 

соціальною хартією, створити середній клас в Україні як основу 

розвиненого економічного суспільства. 

Сторони домовилися: 

2.1. Забезпечити зростання середньої заробітної плати в 

цілому по економіці України в 2010 році не нижче ніж на 17,8 

відсотків порівняно з 2009 роком, в 2011 році –  не нижче ніж на 

15 відсотків порівняно з 2010 роком, в 2012 році –  не нижче ніж 

на 16 відсотків порівняно з 2011 роком. 

Забезпечити за період з 2010 по 2012 рік середньорічне 

зростання середньомісячної реальної заробітної плати на рівні 

не нижчому, ніж зростання реального внутрішнього валового 

продукту. 

Конкретні темпи зростання середньої заробітної плати 

визначаються у галузевих угодах з дотриманням темпів, 

визначених Генеральною угодою. 

2.2. Розмір заробітної плати некваліфікованого працівника 

небюджетної сфери за повністю виконану норму часу в 

нормальних умовах праці повинен перевищувати фактичний 

розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

розрахований спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики за 

попередній місяць відповідно до законодавства. 

Конкретний розмір мінімальних ставок (окладів) 

заробітної плати, міжпосадові, міжрозрядні співвідношення 

встановлюються в галузевих угодах і колективних договорах. 

2.3. Розробляти у строки, визначені Регламентом ведення 

колективних переговорів щодо встановлення розміру 
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мінімальної заробітної плати (додаток 7), пропозиції щодо 

розміру мінімальної заробітної плати шляхом переговорів. 

У разі коли розмір мінімальної заробітної плати протягом 

двох місяців підряд становитиме менше 35 відсотків середньої 

заробітної плати у галузі економіки, Сторони проводять 

переговори щодо можливості перегляду в установленому 

порядку розміру мінімальної заробітної плати. 

2.4. Вживати заходів щодо поступового наближення 

розміру мінімальної заробітної плати до 45 відсотків від 

середньої заробітної плати по економіці. 

2.5. До 1 квітня 2011 р. розробити та узгодити механізм 

проведення розрахунку мінімального рівня заробітної плати, 

який забезпечуватиме просте відтворення здатності працівника 

до праці та утримання непрацездатних членів його сім’ї 

(відтворювального рівня оплати праці), як публічного показника 

для використання в соціальному діалозі. 

2.6. Передбачати у галузевих угодах, колективних 

договорах здійснення заходів, спрямованих на збільшення 

частки заробітної плати в операційних витратах з реалізованої 

продукції, робіт, послуг. 

2.7. Визначати ставки (оклади) працівників загальних 

(наскрізних) професій і посад у галузевих угодах (крім 

бюджетної сфери). 

2.8. Рекомендувати передбачати в галузевих угодах 

положення щодо умов зростання фонду оплати праці та його 

формування на підприємствах за участю профспілкових 

організацій. 

2.9. Рекомендувати при укладенні регіональних угод під 

час визначення мінімальних місячних (часових) тарифних 

ставок (окладів) працівників застосовувати регіональний 

коефіцієнт перевищення прожиткового мінімуму в регіоні над 

встановленим законодавством рівнем. 

2.10. Рекомендувати при укладенні галузевих угод 

передбачати нижню межу тарифної частини (частки основної 

заробітної плати) у середньому її розмірі для відповідних видів 

діяльності. 
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2.11. Установити перелік і розміри доплат та надбавок до 

тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників, 

підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий 

характер (крім бюджетної сфери), для встановлення у галузевих, 

регіональних угодах та колективних договорах згідно із 

додатком 3. 

2.12. Рекомендувати визначати в колективних договорах 

положення щодо участі трудового колективу у формуванні, 

розподілі та використанні прибутку підприємства. 

2.13. Національна комісія регулювання електроенергетики 

України, Національна комісія з питань регулювання зв’язку 

України мають переглядати (встановлювати) фонди оплати 

праці суб’єктів господарювання, що займають монопольне 

становище на підставі зміни рівня мінімальної заробітної плати 

згідно із Законом України про Державний бюджет України на 

відповідний рік з урахуванням цих змін та фінансових 

можливостей економіки держави в умовах фінансово-

економічної кризи. 

2.14. Забезпечувати своєчасну та в повному обсязі виплату 

заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах 

усіх форм власності. 

Несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної 

плати кваліфікувати як грубе порушення законодавства про 

працю та цієї Угоди і вживати спільних оперативних заходів 

відповідно до законодавства. 

2.15. Проводити постійний моніторинг та регулярно, але 

не рідше ніж один раз на квартал обмінюватися інформацією 

про стан дотримання законодавства і положень цієї Угоди у 

сфері оплати праці та здійснювані заходи за фактами виявлених 

порушень. 

2.16. Протягом 2010 року підготувати та внести на розгляд 

Верховної Ради України законопроект щодо здійснення 

належної компенсації працівникам втрати частини доходів у 

зв’язку з порушенням строків виплати заробітної плати. 
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Сторона власників зобов’язується: 

2.17. Забезпечити щорічне збільшення частки працівників, 

які отримують заробітну плату вищу за розмір трьох 

прожиткових мінімумів. 

2.18. У разі затримки виплати заробітної плати 

працівникам надавати на вимогу профспілок інформацію про 

наявність коштів на рахунках підприємства відповідно до статті 

45 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності”, а на вимогу працівника –  відомості про нараховану 

і невиплачену йому заробітну плату відповідно до 

статті 31 Закону України “Про оплату праці”. 

2.19. Вжити заходів, які забезпечать погашення у 2010 році 

заборгованості з виплати заробітної плати на економічно 

активних підприємствах. 

2.20. Вжити дієвих заходів щодо погашення у 2011 році 

боргів із заробітної плати працівникам економічно неактивних 

підприємств та підприємств-банкрутів, що склалися на кінець 

2010 року. 

Кабінет Міністрів України зобов’язується: 

2.21. Вжити заходів, які забезпечать погашення у 2010 році 

заборгованості з виплати заробітної плати на економічно 

активних підприємствах державної форми власності. 

2.22. Проводити щороку до 1 травня консультації, а до 

1 серпня переговори щодо встановлення Кабінетом Міністрів 

України розміру посадового окладу (тарифної ставки) 

працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 

та посадових окладів працівників бюджетної сфери, яким 

посадові оклади визначаються окремими рішеннями Кабінету 

Міністрів України, у тому числі державних службовців, з метою 

поступового наближення розмірів посадових окладів (тарифних 

ставок) до законодавчо гарантованого рівня. 

2.22.1  Забезпечити протягом 2011 року поступове 

наближення середньорічного посадового окладу (тарифної 

ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 

до середньорічної мінімальної заробітної плати. 

Розглядати щокварталу за участю представників 

центральних органів виконавчої влади та профспілок бюджетної 
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сфери результати виконання зведеного бюджету за попередній 

квартал та вносити пропозиції Кабінету Міністрів України щодо 

підвищення заробітної плати у бюджетній сфері, у тому числі 

для державних службовців, зменшення грошового розриву між 

посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника I 

тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною 

заробітною платою за наявності можливостей зведеного 

бюджету. 

2.22.2 Збільшувати з 2012 року посадовий оклад (тарифної 

ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 

не менше ніж на найбільший відсоток із таких показників: 

− прогнозного індексу споживчих цін у попередньому році; 

− прогнозного індексу споживчих цін на плановий рік; 

− прогнозного збільшення доходів зведеного бюджету 

планового року. 

2.22.3 Під час доопрацювання проекту Державного 

бюджету України на 2011 рік розглянути з урахуванням 

можливостей зведеного бюджету питання щодо: 

збільшення розміру посадового окладу (тарифної ставки) 

працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки понад 

його збільшення на індекс інфляції 2011 року; 

зменшення грошового розриву між посадовим окладом 

(тарифною ставкою) працівника I тарифного розряду Єдиної 

тарифної сітки та мінімальною заробітною платою; 

збільшення фонду заробітної плати працівників бюджетної 

сфери, у тому числі для державних службовців. 

2.23. Вжити заходів щодо системного підвищення 

середньої заробітної плати в бюджетній сфері. 

Сторона профспілок зобов’язується: 

2.24. Здійснювати громадський контроль за додержанням 

на підприємствах, в установах та організаціях законодавства про 

працю, в тому числі за виконанням договірних гарантій з оплати 

праці та своєчасністю виплати заробітної плати. 

Передбачати відповідні зобов’язання з оплати праці в 

угодах і колективних договорах. 
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Взаємодіяти у вирішенні питань з реалізації права на 

своєчасну і повну оплату праці з органами виконавчої влади, 

органами державного нагляду. 

2.25. Надавати консультації та правову допомогу 

працівникам –  членам профспілок у захисті їх прав з питань 

оплати праці, представляти їх інтереси у комісіях з питань 

трудових спорів та судах. 

2.26. Постійно проводити аналіз і оцінку стану реалізації 

законодавства з питань оплати праці, вносити пропозиції щодо 

його удосконалення. 

Інформувати Сторону власників про випадки порушення 

законодавства на окремих підприємствах для вжиття необхідних 

заходів. 

РОЗДІЛ III 

ОХОРОНА ПРАЦІ, УМОВИ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ, 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

 

Розглядаючи питання охорони праці, умов праці та 

відпочинку в якості пріоритетних напрямів співпраці в умовах 

забезпечення гідної праці, 

Сторони домовилися: 

3.1. Кабінет Міністрів України у разі прийняття рішення 

про перенесення робочих днів для святкування 

загальнодержавних свят не пізніше ніж за місяць до початку 

нового року за погодженням із Стороною профспілок та 

Спільним представницьким органом сторони роботодавців на 

національному рівні повідомляє про це населення через засоби 

масової інформації. 

3.2. Визначити, що особливості регулювання робочого 

часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота 

яких безпосередньо пов’язана з обслуговуванням населення та 

об’єктів підвищеної небезпеки, встановлюються галузевими 

угодами або колективними договорами. 

3.3. Підтримувати та заохочувати ініціативи щодо 

поширення екологічно чистих технологій, у тому числі 

запроваджувати механізми стимулювання тощо. 
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3.4. Утворити протягом двох місяців після підписання 

Угоди робочу групу з розроблення законопроектів, які 

регулюватимуть обіг одиниць скорочення викидів парникових 

газів, можливість біржового обігу та прямий доступ до 

основних ринків покупців, чіткі правила фіскального, митного 

та бухгалтерського обліку та внести їх на розгляд Верховної 

Ради України. 

3.5. Передбачати у розділі “Охорона праці та здоров’я” 

галузевих та регіональних угод і колективних договорів 

підприємств, установ і організацій всіх форм власності: 

зобов’язання роботодавця щодо проведення атестації 

робочих місць за умовами праці, відповідно до законодавства; 

перелік робіт, де через умови виробництва працівнику 

неможна встановити перерву для відпочинку і харчування, та 

передбачати створення можливостей для прийняття їжі 

працівниками, зайнятих на таких роботах; 

умови і порядок запровадження скороченої тривалості 

робочого часу з одночасним збереженням розміру заробітної 

плати для працівників, що мають дітей до 14 років або дитину-

інваліда. 

3.6. Опрацювати і подати до 30 грудня 2010 р. Кабінетові 

Міністрів України проект “Загальнодержавної програми 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища на 2010 –  2015 роки”. 

3.7. Сприяти внесенню до Верховної Ради України 

протягом двох місяців після підписання Угоди проектів законів 

України про ратифікацію конвенцій МОП: 

- № 152  Про техніку безпеки та гігієну праці на портових 

роботах; 

- № 155  Про безпеку, гігієну праці та виробниче середовище; 

- № 162  Про охорону праці під час використання азбесту; 

- № 174  Про запобігання великим промисловим аваріям; 

- № 176  Про безпеку та гігієну праці в шахтах. 

3.8. На вимогу Сторін надавати інформацію про 

результати атестації робочих місць за умовами праці на 

підприємствах із шкідливими і важкими умовами праці. 
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3.9. Встановити починаючи з 2010-2011 навчального року, 

що навчальні дисципліни “Основи охорони праці”, „Охорона 

праці в галузі” є нормативними в циклі професійної та 

практичної підготовки і вивчаються всіма студентами, 

курсантами та слухачами вищих навчальних закладів України: 

“Основи охорони праці” –  на 3 курсі (молодший 

спеціаліст, вищі навчальні заклади I—II рівнів акредитації) та 4 

курсі (бакалавр, вищі навчальні заклади III та IV рівнів 

акредитації) із загальним обсягом не менш 1,5 кредиту EСTS (54 

академічних години). 

“Охорона праці в галузі” –  на 4 курсі (молодший 

спеціаліст, вищі навчальні заклади I—II рівнів акредитації) та 

5 курсі (спеціаліст, магістр вищі навчальні заклади III та IV 

рівнів акредитації) із загальним обсягом не менш 1 кредиту 

EСTS (36 академічних годин). 

3.10. При укладанні галузевих угод, колективних 

договорів передбачати можливість створення на підприємствах 

з важкими та шкідливими умовами праці та кількістю 

працюючих більше 1000 осіб медичної служби. 

3.11. Надавати на запит первинних профспілкових 

організацій інформацію про здійснення, на конкретних 

підприємствах, заходів щодо: 

3.11.1 належної організації соціально-побутового 

забезпечення працівників (організація гарячого харчування, 

робота санітарно-побутових приміщень); 

3.11.2 проведення згідно із законодавством медичних 

оглядів працівників та своєчасного і повного виконання 

рекомендацій заключного акту за результатами періодичного 

медичного огляду працівників; 

3.11.3 своєчасного проведення атестацій робочих місць та 

надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі 

умови праці. 

Кабінет Міністрів України зобов’язується: 

3.12. Створити протягом дії Угоди служби охорони праці в 

органах виконавчої влади відповідно до законодавства України. 

3.13. Розглядати щороку у травні на розширеному 

засіданні Уряду за участю Сторін стан забезпечення умов праці, 
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питання виробничого травматизму і професійних захворювань в 

Україні, за підсумками розгляду публікувати Національний 

огляд стану охорони праці в країні. 

3.14. Розглянути в IV кварталі 2010 р. проект постанови 

Кабінету Міністрів України “Деякі питання реалізації 

повноважень місцевих державних адміністрацій в галузі 

охорони праці”, яким передбачено створення відділів охорони 

праці в місцевих держадміністраціях та затвердження їх 

типового положення. 

3.15. Переглянути і затвердити у IV кварталі 2011 р. 

оновлені: 

3.15.1. Типові галузеві норми безоплатної видачі 

спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 

індивідуального захисту працівникам установ охорони здоров’я 

і соціального забезпечення, медичних науково-дослідних 

установ і навчальних закладів, навчальних наочних посібників 

із заготівлі, вирощування та обробки медичних п’явок за умови 

виділення Фондом соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань у 

2010 році коштів для фінансування зазначених робіт. 

3.15.2. Типові галузеві норми безоплатної видачі 

спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 

індивідуального захисту робітникам і службовцям вищих 

навчальних закладів за умови виділення Фондом соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань у 2010 році коштів для фінансування 

зазначених робіт. 

3.16. Забезпечити подальше опрацювання, прийняття 

нових, перегляд і скасування чинних нормативно-правових 

актів з охорони праці відповідно до норм статті 28 Закону 

України „Про охорону праці”. 

3.17. Співпрацювати з громадськими центрами незалежної 

експертизи з охорони праці. 

3.18. Опрацювати у IV кварталі 2010 р. питання щодо 

введення єдиної державної статистичної звітності з питань 

охорони праці. 
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3.19. Організувати до 31 грудня 2010 р. за участю Сторін, 

розробити та затвердити Перелік робіт з особливо шкідливими і 

особливо важкими та шкідливими і важкими умовами праці, на 

яких встановлюється підвищена оплата праці. 

3.20. Забезпечити висвітлення на офіційних веб-сайтах 

центральних органів виконавчої влади інформації про 

результати здійснення державного нагляду і контролю за 

безпекою і якістю продуктів харчування, питної води, 

медикаментів. 

3.21. Продовжити проведення роз’яснювальної роботи із 

створення системи управління охороною праці на 

підприємствах всіх форм власності. 

3.22. Доручити бюджетним установам щорічно 

передбачати у розрахунках до кошторисів окремим розділом 

видатки на охорону праці, а головним розпорядникам 

бюджетних коштів – забезпечити контроль за виконанням 

вказаного доручення. 

Сторона профспілок зобов’язується: 

3.23. Забезпечувати здійснення дієвого громадського 

контролю за дотриманням роботодавцями вимог законодавства 

про охорону праці, виконанням необхідних профілактичних 

заходів, спрямованих на створення належних, безпечних і 

здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам, 

професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю 

або здоров’ю працівників. 

3.24. Залучати представників професійних спілок до 

складу комісій із проведення атестації робочих місць за 

умовами праці. 

3.25. Вносити державним органам управління і органам 

державного нагляду за охороною праці відповідні подання у 

разі систематичного порушення роботодавцем вимог 

нормативних актів з охорони праці та відмови усунення 

виявлених порушень. 

3.26. Вносити пропозиції щодо включення до галузевих і 

регіональних угод та колективних договорів підприємств усіх 

форм власності заходів із запобігання поширенню епідемії 

ВІЛ/СНІДу та туберкульозу у виробничому середовищі, не 
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допускати випадків дискримінації працівника з такими 

захворюваннями. 

3.27. Ініціювати прийняття правлінням Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України рішень щодо фінансування 

профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і 

небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним 

випадкам на виробництві, професійним захворюванням та 

заходів, передбачених загальнодержавною, галузевими і 

регіональними програмами поліпшення стану безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища. 

 

РОЗДІЛ IV 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Сторони домовилися: 

4.1. Передбачати щороку під час розроблення Державного 

бюджету України на відповідний рік та бюджету Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

кошти для оздоровлення дітей, часткового фінансування 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проведення позашкільної 

роботи відповідно до законодавства та запобігати 

необґрунтованому скороченню кількості оздоровлених дітей. 

4.2. Сприяти збільшенню чисельності працівників та 

членів їх сімей, які оздоровлюються в санаторно-курортних 

закладах, у тому числі за рахунок більш ефективного 

використання коштів Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності. 

4.3. Проводити щороку у II—III кварталах консультації та 

переговори щодо розмірів страхових внесків на всі види 

загальнообов’язкового державного соціального страхування і 

вносити узгоджені пропозиції для затвердження їх Верховною 

Радою України. 

Пропозиції щодо можливого перерозподілу структури 

страхових внесків до фондів соціального страхування між 

роботодавцями та застрахованими працівниками або їх зміни 

розглядаються органами виконавчої влади лише за участю 
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представників СПО профспілок та СПО роботодавців з 

подальшим внесенням узгодженого рішення до Верховної Ради 

України у встановленому законодавством порядку. 

4.4. Сприяти реалізації Концепції подальшого проведення 

пенсійної реформи, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1224. 

Разом опрацювати питання щодо вдосконалення системи 

пільгового пенсійного забезпечення та здійснення заходів з 

підготовки переходу до професійної пенсійної системи. 

Сприяти запровадженню недержавного пенсійного 

забезпечення шляхом розроблення програм недержавного 

пенсійного забезпечення працівників підприємств, внесення 

відповідних змін до галузевих угод, колективних договорів, 

проведення системних цілеспрямованих інформаційних 

кампаній для роз’яснення населенню та роботодавцям 

необхідності їх участі у недержавному пенсійному забезпеченні. 

4.5. Рекомендувати передбачати під час укладання 

галузевих, регіональних угод і колективних договорів 

включення до них зобов’язань щодо соціального захисту 

ветеранів праці та людей похилого віку. 

4.6. Рекомендувати під час укладання колективних 

договорів включати положення щодо забезпечення ґендерної 

рівності працівників. 

4.7. З метою послідовної реалізації принципів соціального 

партнерства в управлінні фондами загальнообов’язкового 

державного соціального страхування підготувати: 

4.7.1 до кінця 2010 року – концепцію перспективного 

перерозподілу страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування між роботодавцями та 

застрахованими особами; 

4.7.2 протягом 2010—2011 років вивчити питання щодо 

шляхів удосконалення системи управління фондами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

4.7.3 до кінця 2014 року узгоджений проект Закону 

України про запровадження системи загальнообов’язкового 

державного соціального медичного страхування, передбачивши 
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його запровадження на базі Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності. 

4.8. Вивчити до 2012 року питання щодо можливості 

перетворення Пенсійного фонду України у самоврядну 

організацію. 

4.9. З метою попередження зловживань під час 

встановлення страхових випадків сприяти створенню в межах 

єдиного електронного реєстру листків непрацездатності як 

складової електронного реєстру пацієнтів в закладах охорони 

здоров’я із забезпеченням доступу до бази даних Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у 

порядку та на умовах, визначених спільним регламентом. 

4.10. Протягом 2010—2011 років розробити та подати до 

Верховної Ради України узгоджені проекти актів про внесення 

змін до спеціальних законів у сфері загальнообов’язкового 

державного соціального страхування щодо скасування напрямів 

витрачання страхових коштів фондів, які не мають страхового 

характеру або не спрямовані на профілактику страхових 

випадків та не пов’язані із забезпеченням діяльності фондів. 

4.11. Вживати заходів до забезпечення для застрахованих 

осіб мінімальних гарантій матеріального забезпечення на 

випадок безробіття та під час перебування у відпустці по 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на рівні 

не менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Кабінет Міністрів України зобов’язується: 

4.12. Утворити за участю представників СПО профспілок 

та СПО роботодавців, які є Сторонами Угоди, при центральних 

органах виконавчої влади та державних колегіальних органах, 

які приймають відповідно до їх повноважень рішення про зміну 

і регулювання діючих тарифів і норм для населення (на 

електроенергію, газ, послуги транспорту і зв’язку), постійно 

діючі тристоронні дорадчі органи. 

Рішення відповідних центральних органів виконавчої 

влади та державних колегіальних органів із зазначених питань 

приймаються після обговорення у відповідних дорадчих 

органах. 
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Приймати після консультацій із СПО профспілок зміни до 

порядку та норм надання субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг населенню. 

4.13. Вносити зміни до Методики визначення 

прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які належать 

до основних соціальних і демографічних груп населення, за 

погодженням із СПО профспілок та СПО роботодавців. 

4.14. Подавати СПО профспілок та СПО роботодавців, які 

є Сторонами Угоди, інформацію про: 

- фактичну величину прожиткового мінімуму на одну 
особу на місяць та для осіб, які належать до основних 

соціальних і демографічних груп населення, в цілому по Україні 

– щомісяця; 

- основні показники рівня життя населення та бідності у 

цілому по Україні та в розрізі регіонів – щокварталу; 

- стан розроблення та затвердження соціальних стандартів 

і нормативів – двічі на рік. 

4.15. Визначати щороку до 1 серпня величину (розмір) 

прожиткового мінімуму на наступний рік за участю і 

погодженням із СПО профспілок та СПО роботодавців, які є 

Сторонами Угоди. 

4.16. Внести протягом грудня 2010 року на розгляд 

Кабінету Міністрів України опрацьовані експертною комісією 

оновлені набори продуктів харчування, непродовольчих товарів 

та послуг для основних соціальних та демографічних груп 

населення для визначення прожиткового мінімуму. 

4.17. Не допускати подання на розгляд Верховної Ради 

України та прийняття Кабінетом Міністрів України, іншими 

органами виконавчої влади рішень щодо фінансування за 

рахунок коштів фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування видатків, не передбачених 

законодавством. 

4.18. Запровадити до 2012 року статистичні спостереження 

за рівнем і динамікою середніх цін на первинному і вторинному 

ринку житла, що склалися в цілому по Україні та регіонах. 

4.19. Забезпечити, починаючи з другого півріччя 

2010 року, роботу громадських експертних рад з питань 
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індексації, які утворюються відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 15 січня 2005 р. № 39. 

4.20. Внести зміни до нормативно-правових актів стосовно 

умов урахування до стажу, який дає право на пільгове пенсійне 

забезпечення, періодів роботи у шкідливих і важких умовах 

праці, до проведення чергової атестації за результатами 

попередньої атестації робочих місць. 

4.21. До 2012 року за участю СПО профспілок та СПО 

роботодавців, які є сторонами Угоди, вивчити питання щодо 

ратифікації Україною Європейської соціальної хартії (у 

повному обсязі), Європейського кодексу соціального 

забезпечення, Конвенції МОП № 102 про мінімальні норми 

соціального забезпечення, Конвенції МОП № 117 про основну 

мету та норми соціальної політики та внести відповідні 

законопроекти до Верховної Ради України. 

4.22. Під час розроблення проектів законів та інших 

нормативно-правових актів щодо забезпечення населення 

житлом, соціальних пільг, які надаються громадянам, 

забезпечувати їх попередній розгляд і узгодження із СПО 

профспілок та СПО роботодавців, які є сторонами Угоди. 

4.23. Опрацювати протягом 2010 року питання 

запровадження дієвого механізму підвищення пенсій з метою 

усунення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні 

роки. 

4.24. Розробити за участю сторін соціально і економічно 

обґрунтовані диференційовані за категоріями сімей та їх 

доходами граничні норми плати за житлово-комунальні 

послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива при призначенні житлових субсидій 

та розглянути можливість їх запровадження у 2010 році з 

урахуванням темпів підвищення цін на енергоносії для 

населення. 

4.25. Розглянути протягом 2010—2011 років питання щодо 

можливості внесення змін до Закону України “Про державні 

соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” стосовно 

включення до сфери застосування державних соціальних 



27 

 

стандартів окремих норм і нормативів із забезпечення населення 

житлом. 

4.26. Розглянути протягом 2010—2011 років питання 

стосовно можливості внесення законодавчих пропозицій щодо 

проекту Загальнодержавної програми розвитку соціального 

житла. 

4.27. Забезпечувати рівномірне перерахування відповідної 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з метою 

забезпечення підприємствам компенсації за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян. 

 

РОЗДІЛ V 

ЗАДОВОЛЕННЯ ДУХОВНИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ 

 

Сторони домовилися: 

5.1. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивного руху в 

Україні, залучати до систематичних занять різними формами 

фізичної культури та масового спорту працівників, членів їх 

сімей, у тому числі осіб, об’єднаних у фізкультурно-спортивні 

товариства. 

5.2. Вживати щороку заходів, спрямованих на проведення 

оздоровлення і відпочинку дітей із залученням додаткових 

джерел фінансування. Максимально охоплювати оздоровчими 

послугами дітей, які потребують особливої соціальної уваги і 

підтримки відповідно до Закону України “Про оздоровлення та 

відпочинок дітей”. 

5.3. Передбачити включення до регіональних програм 

соціально-економічного розвитку питань щодо оздоровлення та 

відпочинку дітей, у тому числі збереження та відновлення 

роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

5.4. Сприяти залученню до занять народною творчістю 

працівників і членів їх сімей, у тому числі на базі культурно-

освітніх закладів та клубних формувань при підприємствах, 

організаціях та установах незалежно від форми власності. 

5.5. Підготувати протягом 2010—2011 років спільні 

комплексні пропозиції щодо фінансування діяльності дитячо-

юнацьких спортивних шкіл та дитячого оздоровлення із 
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залученням бюджетних коштів та коштів Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності. 

Кабінет Міністрів України зобов’язується: 

5.6. Доручити бюджетним установам щорічно передбачати 

у розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на 

проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої 

роботи профкомів бюджетних організацій, а головним 

розпорядникам бюджетних коштів – забезпечити контроль за 

виконанням вказаного доручення. 

5.7. Передбачати щороку у проекті Державного бюджету 

України на наступний рік з урахуванням можливостей його 

збалансування: 

- кошти на оздоровлення дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки відповідно до Закону України 

“Про оздоровлення та відпочинок дітей”; 

- кошти на реалізацію Державної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2007—2011 роки; 

- кошти на фінансову підтримку спортивних об’єктів 

профспілок з метою формування здорового способу життя і 

відновлення фізичної працездатності працівників. 

Переглянути та удосконалити норми і нормативи 

державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку 

дітей. 

5.8. Забезпечити розроблення Державної програми 

оздоровлення і відпочинку дітей до 2015 року. 

5.9. Сприяти прийняттю Верховною Радою України 

Закону України “Про культуру”. 

5.10. Упорядкувати питання сертифікації (атестації) 

дитячих закладів оздоровлення і відпочинку. 

Сторона власників зобов’язується: 

5.11. Здійснювати відрахування первинним профспілковим 

організаціям підприємств відповідно до статті 44 Закону 

Україну “Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності”. 
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Сторона профспілок зобов’язується: 

5.12. Брати активну участь у виконанні державних 

програм культурно-мистецького та фізкультурно-спортивного 

спрямування. 

5.13. Сприяти реалізації державної політики щодо 

формування здорового способу життя населення. Проводити 

щороку: 

Всеукраїнський фестиваль аматорської творчості та 

реалізувати інші культурно-мистецькі проекти (в усіх регіонах); 

Всеукраїнський огляд на кращого працівника культурно-

освітнього закладу та огляд-конкурс на кращий культурно-

освітній заклад трудових колективів та профспілок; 

фізкультурно-масові, спортивні заходи всіх рівнів 

(всеукраїнські галузеві та регіональні спартакіади, змагання з 

видів спорту, кроси, турніри тощо) серед трудящих, членів їх 

сімей, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл; 

Всеукраїнський огляд роботи профспілок і трудових 

колективів на кращу організацію літнього оздоровлення і 

відпочинку дітей. 

5.14. Передбачати вирішення питання щодо розвитку 

культури, фізичного виховання та спорту, дитячого 

оздоровлення, молодіжної та гендерної політики під час 

укладення колективних договорів та регіональних і галузевих 

угод. 

З МОЛОДІЖНИХ ПИТАНЬ 

 

Кабінет Міністрів України зобов’язується: 

5.15. Організувати розроблення та затвердити Державну 

програму “Студентський та учнівський гуртожиток” з 

відповідним фінансуванням. 

5.16. Передбачати в Державному бюджеті України на 

відповідний рік кошти на: 

- виплату стипендій з урахуванням індексу інфляції; 

- збільшення видатків для надання кредитів на здобуття 

вищої освіти; 

- реалізацію Міжгалузевої програми “Оздоровлення 

студентів”; 



30 

 

- проведення капітального та поточного ремонту 

студентських гуртожитків; 

- виплату одноразової грошової допомоги випускникам 

вищих навчальних закладів, які працевлаштовуються на роботу 

за направленням у сільську місцевість; 

- реалізацію Закону України “Про забезпечення молоді, яка 

отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим 

робочим місцем з наданням дотації роботодавцю”, у тому числі 

розширення переліку професій та спеціальностей, щодо яких 

можуть надаватися дотації роботодавцю; 

- фінансування Державної програми забезпечення молоді 

житлом на 2002—2012 роки, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 липня 2002 р. № 1089. 

5.17. Сприяти задоволенню культурно-освітніх, соціально-

економічних, житлово-побутових та оздоровчих потреб молоді. 

5.18. Удосконалити нормативно-правову базу професійно-

технічної та вищої освіти щодо державної підтримки молоді в 

частині: 

- порядку призначення та виплати стипендій, враховуючи 

обов’язкову залежність її від гарантованих і встановлених 

державою щорічних соціальних показників, успішності осіб, що 

навчаються, та належності їх до соціально незахищених 

категорій громадян; 

- формування державного замовлення на підготовку 

фахівців, наукових та робітничих кадрів для державних потреб; 

- працевлаштування випускників професійно-технічних та 

вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за 

державним замовленням; 

- положення про студентський гуртожиток. 

Сторона профспілок зобов’язується: 

5.19. Здійснювати громадський контроль та сприяти 

процесам навчання, працевлаштування молоді, створення 

належних умов для її адаптації у трудових колективах, 

підвищення кваліфікації та професійної майстерності, 

задоволення її культурно-освітніх, соціально-економічних, 

житлово-побутових та оздоровчих потреб. 
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5.20. Інформувати та ознайомлювати студентську та 

робітничу молодь з їх обов’язками, правами, гарантіями на 

здобуття освіти, працевлаштування, працю, задоволення 

культурних, соціально-економічних, житлово-побутових, 

оздоровчих потреб шляхом видання інформаційно-довідкової 

літератури, проведення навчально-інформаційних та освітніх 

заходів, програм, проектів тощо. 

 

РОЗДІЛ VI 

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ 

 

Сторони, визнаючи соціальний діалог як загальновизнану 

форму співпраці Кабінету Міністрів України, профспілок і 

роботодавців на принципах рівноправного партнерства з метою 

вирішення питань у сфері соціальних, економічних і трудових 

відносин та вважаючи за необхідне забезпечити його подальший 

розвиток і ефективність, домовилися: 

6.1. Соціальний діалог здійснювати у формі обміну 

інформацією, консультацій, переговорів, узгоджувальних нарад, 

робочих зустрічей, засідань за круглим столом, громадських 

слухань з питань здійснення державної соціальної та 

економічної політики, у тому числі проектів законів України, 

конвенцій Міжнародної організації праці, які подаються на 

ратифікацію Верховній Раді України, проектів інших 

нормативно-правових актів (далі – проекти актів). 

Соціальний діалог проводиться також у разі подання 

Верховною Радою України та її комітетами запитів щодо 

надання висновків до законопроектів, внесених народними 

депутатами України, а також прийняття СПО профспілок та 

СПО роботодавців рішень стосовно взаємодії з Кабінетом 

Міністрів України. 

6.2. Вважати, що висновки та рекомендації, прийняті за 

результатами проведення соціального діалогу, є обов’язковими 

для розгляду органами державної влади, організаціями, до яких 

вони надсилаються, з наступним інформуванням соціальних 

партнерів. 
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6.3. Здійснювати соціальний діалог у процесі розроблення 

проектів законів України та інших нормативно-правових актів у 

сфері соціальних, економічних, трудових відносин, а також 

соціального захисту та досягати узгодження інтересів і позицій 

Сторін у порядку, визначеному в додатку 4. 

6.4. Забезпечувати участь уповноважених представників 

від СПО профспілок і СПО роботодавців, які є Сторонами 

Угоди, на засіданнях урядових комітетів та Кабінету Міністрів 

України під час розгляду нормативно-правових актів у сфері 

соціальних, економічних і трудових відносин та надавати їм 

можливість представляти позицію сторін при їх обговоренні та 

прийнятті рішення. 

6.5. У разі необхідності попереднього обговорення та 

оперативного вирішення питань у сфері соціальних, 

економічних і трудових відносин та соціального захисту 

проводити консультації у порядку, визначеному в додатку 5. 

6.6. Здійснювати обмін інформацією, що визначена цією 

Угодою, для здійснення взаємного контролю за виконанням 

узятих на себе зобов’язань. 

6.7. Здійснювати обмін інформацією про реалізацію 

проектів та програм досліджень, які виконуються на 

замовлення, у тому числі за участю іноземних партнерів, 

міжнародних організацій, що стосуються предмета даної Угоди, 

з метою координації роботи та спільного використання 

результатів таких досліджень. 

6.8. Проводити моніторинг дотримання норм конвенцій 

МОП, інших міжнародних договорів, учасником яких є Україна, 

та національного законодавства щодо забезпечення прав і 

гарантій діяльності профспілок та організацій роботодавців, 

здійснювати обмін інформацією про виявлені факти порушень з 

метою вжиття заходів до їх усунення. 

У разі необхідності ініціювати розгляд зазначених питань 

на засіданнях колегій органів виконавчої влади за участю 

представників Сторін Угоди. 

6.9. Надавати організаційну підтримку та методичну 

допомогу учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань 

колективно-договірного регулювання соціально-трудових 
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відносин, укладення угод і колективних договорів та 

забезпечення їх виконання. 

6.10. Здійснювати систематичне висвітлення у засобах 

масової інформації домовленостей, досягнутих під час 

проведення консультацій і переговорів соціальних партнерів. 

6.11. Рекомендувати учасникам колективних переговорів з 

укладення галузевих, регіональних угод та колективних 

договорів застосовувати визначені даною Угодою засади 

ведення соціального діалогу на відповідному рівні. 
 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

З метою координації діяльності, пов’язаної з колективно-

договірним регулюванням соціально-економічних і трудових 

відносин та вдосконалення соціального діалогу, 

Сторони домовилися: 

1. Забезпечувати висвітлення реалізації положень Угоди у 

засобах масової інформації. 

2. Всебічно сприяти вдосконаленню нормативно-правової 

бази з питань регулювання соціально-економічних і трудових 

відносин, здійсненню соціального діалогу на тристоронній 

основі, відстоювати у Верховній Раді України досягнуті 

домовленості щодо законопроектів, розроблених і погоджених 

Сторонами. 

3. Сприяти приведенню норм та положень галузевих і 

регіональних угод та колективних договорів у відповідність з 

цією Угодою. 

4. Протягом двох місяців після підписання Угоди 

затвердити і передати одна одній заходи щодо її виконання. 

5. Здійснювати в рамках своїх повноважень контроль за 

виконанням цієї Угоди згідно з Регламентом здійснення 

контролю за виконанням Генеральної угоди (додаток 6); 

Розглядати раз на півроку на засіданні спільної робочої 

комісії Сторін стан виконання Угоди з прийняттям рішення 

щодо заходів із забезпечення реалізації Угоди. 

6. Розробити у місячний строк після підписання Угоди 

критерії оцінки виконання її положень. 
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7. Вирішувати спірні питання та проблеми, що виникають 

під час виконання цієї Угоди, шляхом проведення консультацій 

і переговорів. 

8. Здійснювати обмін інформацією з питань, які є 

предметом Угоди. 

9. Опублікувати Угоду в газетах “Урядовий кур’єр”, 

“Профспілкові вісті”, інших засобах масової інформації та 

розмістити її на офіційних  

веб-сайтах Сторін. 

10. Вносити зміни та доповнення до цієї Угоди за 

взаємною згодою після проведення відповідних консультацій. 

Кабінет Міністрів України зобов’язується: 

11. Надавати на безоплатній основі СПО профспілок і 

СПО роботодавців наявну інформацію з питань, які є предметом 

Угоди. 

Ця Угода підписана у трьох примірниках, які зберігаються 

у кожної із Сторін Угоди і мають однакову юридичну силу. 
 

Угоду підписали:  

 

Від Сторони власників та 

уповноважених ними органів: 

Від Сторони профспілок: 

Прем’єр-міністр України 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. АЗАРОВ 

Керівник Спільного 

представницького органу 

всеукраїнських профспілок та 

профспілкових об’єднань для 

ведення колективних 

переговорів та соціального 

діалогу на національному рівні, 
Голова Федерації професійних 

спілок України 

В. ХАРА 

Від Сторони роботодавців: 
 

Голова Спільного  

представницького органу  

сторони роботодавців  

на національному рівні 
                                       О. МІРОШНИЧЕНКО 
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Додаток 1 

 

ПЕРЕЛІК 

суб’єктів Сторони власників Генеральної угоди  

на 2010—2012 роки 

Кабінет Міністрів України 

Спільний представницький орган сторони роботодавців на 

національному рівні 

ПЕРЕЛІК 

всеукраїнських організацій та об’єднань роботодавців, які 

відповідно до Угоди про утворення Єдиного представницького 

органу сторони роботодавців для ведення колективних 

переговорів і укладення угод від 15 жовтня 2009 р. делегують 

відповідні повноваження Спільному представницькому органу 

сторони роботодавців на національному рівні 

Федерація роботодавців України 

Всеукраїнське об’єднання обласних організацій 

роботодавців в сфері телекомунікаційних та інформаційних 

технологій 

Об’єднання організацій роботодавців медичної та 

мікробіологічної промисловості України 

Всеукраїнська асоціація роботодавців 

Всеукраїнське галузеве об’єднання організацій 

роботодавців побутового обслуговування населення 

Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців 

транспорту “Федерація роботодавців транспорту України” 

Всеукраїнське об’єднання обласних організацій 

роботодавців в сфері будівництва, проектування та архітектури 

Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців 

“Конфедерація роботодавців України” 

Всеукраїнське об’єднання обласних організацій 

роботодавців підприємств металургійного комплексу 

“Федерація металургів України” 

Всеукраїнське галузеве об’єднання організацій 

роботодавців вугільної промисловості “Укрвуглероботодавці” 
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Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців галузі 

культури, відпочинку та розваг “Всеукраїнська спілка 

підприємців індустрії розваг” 

Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців 

“Федерація роботодавців скляної промисловості України” 

Всеукраїнське об’єднання обласних організацій 

роботодавців підприємств машинобудівної та металообробної 

галузей “Металіндустрія —Україна” 

Всеукраїнське об’єднання обласних організацій 

роботодавців підприємств гірничодобувної галузі “Федерація 

роботодавців гірників України” 

Українська Федерація роботодавців охорони здоров’я; 

Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців 

“Федерація роботодавців у сфері туризму України” 

Всеукраїнське об’єднання обласних-організацій 

роботодавців підприємств легкої промисловості “Укрлегпром” 

Міжнародна організація роботодавців підприємств галузі 

залізничного транспорту “Федерація залізничників України” 

Всеукраїнське об’єднання обласних організацій 

роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі 

“Федерація роботодавців ЖКГ України” 

Об’єднання організацій роботодавців України 

Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців 

хімічної промисловості 

 

 

__________________ 
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ПЕРЕЛІК 

бізнес-асоціацій/організацій, які є партнерами та/або  

асоційованими членами відповідних об’єднань, що входять  

до складу Спільного представницького органу сторони  

роботодавців на національному рівні 
Український союз промисловців і підприємців 

Всеукраїнська спілка громадських організацій “Асоціація 

інженерів України” 

Всеукраїнська громадська організація “Українська ліга 

молодих підприємців” 

Всеукраїнська громадська організація “Асоціація 

ливарників України” 

Асоціація суднобудівників України “УКРСУДПРОМ” 

Спілка податкових консультантів України 

Український Національний комітет Міжнародної Торгової 

Палати 

Всеукраїнська громадська організація “Українська 

Аграрна Конфедерація” 

Громадська організація “Міжрегіональна спілка 

рибогосподарських об’єднань та підприємств 

“Південьрибцентр” 

Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих 

підприємств України 

Асоціація приватних пекарів та кондитерів України 

Асоціація підприємств виробників та ремонтників 

сільськогосподарської техніки України 

Всеукраїнське галузеве об’єднання організацій 

роботодавців деревообробної промисловості 

Чорноморська регіональна організація роботодавців 

підприємств по працевлаштуванню моряків 

Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців 

хлібопекарської галузі “Укрхлібпром” 

Громадська організація “Український союз виробників 

протипожежної продукції та послуг” 

Українська Асоціація Меблевиків 

Асоціація “Всеукраїнська асоціація користувачів надрами” 
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Громадська організація “Всеукраїнське об’єднання 

виробників м’ясопродуктів “Укрм’ясопродукт” 

Асоціація птахівничих підприємств “Птахопром України” 

Асоціація підприємств Інформаційних технологій України 

Енергетична асоціація України 

Ліга виробників харчових продуктів 

Київська міська організація роботодавців у сфері 

рециклінгу відходів 

 

__________________ 
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Додаток 2 

 

ПЕРЕЛІК 

всеукраїнських профспілок та профспілкових  

об’єднань – суб’єктів Генеральної угоди на 2010 —2012 роки 

 

Федерація професійних спілок України та її членські 

організації 

Професійна спілка авіабудівників України 

Професійна спілка авіапрацівників України 

Професійна спілка працівників автомобільного транспорту 

та шляхового господарства України 

Професійна спілка працівників автомобільного та 

сільськогосподарського машинобудування України 

Професійна спілка працівників агропромислового 

комплексу України 

Професійна спілка працівників атомної енергетики та 

промисловості України 

Професійна спілка працівників будівництва і 

промисловості будівельних матеріалів України 

Професійна спілка працівників вугільної промисловості 

України 

Професійна спілка працівників газових господарств 

України 

Професійна спілка працівників геології, геодезії та 

картографії України 

Професійна спілка працівників державних установ 

України 

Професійна спілка працівників енергетики та 

електротехнічної промисловості України 

Професійна спілка працівників житлово-комунального 

господарства, місцевої промисловості, побутового 

обслуговування населення України 

Професійна спілка працівників зв’язку України 

Професійна спілка працівників інноваційних і малих 

підприємств України 
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Професійна спілка працівників космічного та загального 

машинобудування України 

Професійна спілка працівників культури України 

Професійна спілка працівників лісових галузей України 

Професійна спілка працівників лісового господарства 

України 

Професійна спілка працівників машинобудування та 

металообробки України 

Професійна спілка машинобудівників та 

приладобудівників України 

Професійна спілка трудящих металургійної і 

гірничодобувної промисловості України 

Професійна спілка працівників молодіжних житлових 

комплексів та комітетів місцевого самоврядування України 

Професійна спілка робітників морського транспорту 

України 

Професійна спілка працівників нафтової і газової 

промисловості України 

Професійна спілка працівників оборонної промисловості 

України 

Професійна спілка працівників освіти і науки України 

Професійна спілка працівників охорони здоров’я України 

Професійна спілка працівників радіоелектроніки та 

машинобудування України 

Професійна спілка працівників рибного господарства 

України 

Українська професійна спілка працівників річкового 

транспорту 

Професійна спілка працівників соціальної сфери України 

Українська федерація профспілкових організацій – 

 Професійна спілка працівників спільних підприємств 

Професійна спілка працівників споживчої кооперації 

України 

Професійна спілка таксистів України 

Професійна спілка працівників суднобудування України 

Професійна спілка працівників текстильної та легкої 

промисловості України 
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Всеукраїнська професійна спілка працівників і 

підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг 

Всеукраїнська незалежна професійна спілка працівників 

транспорту 

Незалежна Професійна спілка фермерів та приватних 

землевласників України 

Всеукраїнська професійна спілка “Футбол України” 

Професійна спілка працівників хімічних та нафтохімічних 

галузей промисловості України 

Федерація професійних спілок транспортників України та 

її членські організації 

Професійна спілка залізничників і транспортних 

будівельників України 

Всеукраїнська професійна спілка “Федерація профспілок 

авіапрацівників радіолокації, радіонавігації і зв’язку України” 

Інші всеукраїнські професійні спілки та профспілкові 

об’єднання 

Всеукраїнська професійна спілка працівників органів 

державної статистики 

Всеукраїнська професійна спілка харчової та переробної 

промисловості 

Всеукраїнська професійна спілка працівників харчової, 

переробної промисловості та суміжних галузей 

Всеукраїнська професійна спілка працівників Збройних 

Сил України 

Вільна професійна спілка машиністів України 

Всеукраїнська професійна спілка працівників органів 

державної податкової служби 

Професійна спілка атестованих працівників органів 

внутрішніх справ України 

Професійна спілка працівників Національної академії наук 

України 

Професійна спілка працівників митних органів України 

Всеукраїнська професійна спілка працівників кооперації та 

інших форм підприємництва 

Незалежна галузева професійна спілка енергетиків 

України 
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Всеукраїнська професійна спілка “Федерація професійних 

спілок працівників водного транспорту та плавскладу України” 

Федерація профспілок працівників кооперації та інших 

форм підприємництва України 

Федерація морських профспілок України 

Конфедерація Вільних профспілок України 

______________________ 
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Додаток 3 

 

ПЕРЕЛІК І РОЗМІРИ ДОПЛАТ ТА НАДБАВОК 

до тарифних ставок, окладів і посадових окладів 

працівників підприємств, установ і організацій, що мають 

міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), для 

встановлення у галузевих,  регіональних угодах та 

колективних договорах 

 

Найменування доплат і 
надбавок 

Розміри доплат і надбавок 

ДОПЛАТИ:  

За суміщення професій 

(посад) 

доплата одному працівнику не 

обмежується максимальним розміром 

і встановлюється в межах економії 

фонду заробітної плати за тарифною 

ставкою і окладом суміщуваної посади 

працівника 

За розширення зони 

обслуговування або 

збільшення обсягу робіт 

розмір доплати одному працівнику не 

обмежується і визначається наявністю 

економії за тарифними ставками і 

окладами, які могли  

б виплачуватися за умови дотримання 

нормативної чисельності працівників 

За виконання обов’язків 

тимчасово відсутнього 

працівника 

до 100 відсотків тарифної ставки 

(окладу, посадового окладу) 

відсутнього працівника 

За роботу у важких і 

шкідливих та особливо 

важких і особливо шкідливих 

умовах праці 

за роботу у важких і шкідливих 

умовах праці – 4,  8 і  12 відсотків 

тарифної ставки (окладу) 

за роботу в особливо важких і 

особливо шкідливих умовах праці – 

16,  20 і  24 відсотки тарифної ставки 

(окладу) 

За інтенсивність праці до 12  відсотків тарифної ставки 

(окладу) 
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На період освоєння нових 

норм трудових затрат 

підвищення відрядних розцінок до  20 

відсотків 

підвищення тарифних ставок до  10 

відсотків 

За керівництво бригадою 

(бригадиру, не звільненому 

від основної роботи) 

 

 

 

доплата диференціюється залежно від 

кількості робітників у бригаді (до  10, 

понад  10, понад  25 осіб) конкретний 

розмір доплати: 

 

 

Найменування доплат і 

надбавок 

Розміри доплат і надбавок 

ДОПЛАТИ:  

 визначається галузевими 

(регіональними) угодами залежно від 

розміру ставки розряду, присвоєного 

бригадиру 

якщо чисельність ланки становить 

більше ніж п’ять осіб, ланковим 

встановлюється доплата в розмірі 

до  50 відсотків відповідної доплати 

бригадира 

За роботу у вечірній час – з   

18 до 22  години (при 

багатозмінному режимі 

роботи) 

20  відсотків годинної тарифної ставки 

(окладу, посадового окладу) за кожну 

годину роботи в такий час 

За роботу в нічний час 35  відсотків годинної тарифної ставки 

(посадового окладу) за кожну годину 

роботи в цей час 

НАДБАВКИ:  

За високу професійну 

майстерність 

диференційовані надбавки до 

тарифних ставок (окладів) робітників: 

III розряду – 12  відсотків 

IV розряду – 16  відсотків 

V розряду – 20  відсотків 
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VI і вищих розрядів – 24  відсотки 

тарифної ставки (окладу) 

За класність водіям легкових 

і вантажних автомобілів, 

автобусів 

водіям: 

2-го класу – 10  відсотків, 

1-го класу – 25  відсотків установленої 

тарифної ставки за відпрацьований 

водієм час 

За класність машиністам 

електровозів, тепловозів, 

електропоїздів, дизель-

поїздів 

до 25  відсотків установленої тарифної 

ставки за відпрацьований машиністом 

час 

За високі досягнення у праці до 50  відсотків посадового окладу 

За виконання особливо 

важливої роботи на певний 

термін  

до 50  відсотків посадового окладу 

 

__________________ 
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ГАЛУЗЕВА УГОДА 

між Міністерством інфраструктури України 

і Радою профспілки залізничників і транспортних 

будівельників України на 2012-2016 роки 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Галузева угода укладена між Міністерством 

інфраструктури України (Мінінфраструктури) і Радою 

профспілки залізничників і транспортних будівельників України 

(Рада профспілки), що разом іменуються Сторонами. 

1.2. Сторони визнають Міністерство інфраструктури 

України повноважним представником підприємств, установ, 

організацій залізничного транспорту та метрополітенів, які не 

входять до складу Укрзалізниці, Раду профспілки - 

повноважним представником найманих працівників 

підприємств, установ, організацій залізничного транспорту та 

метрополітенів, які не входять до складу Укрзалізниці, в 

питаннях захисту їх трудових, соціально-економічних прав та 

інтересів. 

1.3. Дія Угоди спрямована на забезпечення стабільної 

роботи підприємств, установ, організацій залізничного 

транспорту та метрополітенів, визначає трудові та соціально-

економічні гарантії працівників. 

1.4. Угода встановлює для працівників підприємств, 

установ, організацій залізничного транспорту та метрополітенів 

мінімальні і обов’язкові для врахування на подальших рівнях 

колективних переговорів норми в оплаті і умовах праці, пільги, 

трудові та соціальні гарантії. 

1.5. Угода є основою для укладання колективних договорів 

підприємств, установ, організацій залізничного транспорту та 
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метрополітенів (далі – колективні договори) і не обмежує їх 

права на розширення соціальних гарантій та пільг. 

1.6. Питання трудових відносин і соціального захисту 

працівників, які мають локальний характер, регулюються на 

місцях колективними договорами.  

1.7. Нові нормативно-правові акти, прийняті Верховною 

Радою України та Кабінетом Міністрів України, які будуть 

забезпечувати більш високі гарантії, ніж передбачені цією 

Угодою, мають пріоритет перед відповідними положеннями 

Угоди і є обов’язковими для застосування. 

Якщо в період дії Угоди будуть прийняті нормативно-

правові акти з рівнем соціальних гарантій нижче передбачених 

Угодою, то норми цієї Угоди діють до укладення нової. 

1.8. При укладанні колективних договорів підприємств, 

установ, організацій враховується фінансовий стан підприємств 

та наявність фінансових ресурсів. Витрати, пов’язані з наданням 

пільг, трудових та соціальних гарантій, здійснюються за 

рахунок коштів підприємств, установ, організацій залізничного 

транспорту та метрополітенів відповідно до вимог чинного 

законодавства України.  

2. СФЕРА І СТРОК ДІЇ УГОДИ 

2.1. Дія Угоди поширюється на працівників метрополітенів, 

міжгалузевих підприємств промислового залізничного 

транспорту, дирекцій будівництва метрополітенів, працівників 

вищих навчальних закладів залізничного транспорту, 

працівників інших підприємств, установ, організацій 

залізничного транспорту, що виготовляють продукцію та/або 

надають послуги для залізничного транспорту і безпосередньо 

підпорядковуються Міністерству інфраструктури України, 

найманих працівників Державної спеціальної служби 

транспорту, а також пенсіонерів, студентів, виборних і штатних 

профспілкових працівників. 

Угода не поширюється на працівників залізниць, 

підприємств залізничного транспорту, що входять до складу 

Укрзалізниці або корпоративні права яких передані в 

управління Укрзалізниці. 
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До Угоди можуть приєднатися підприємства, організації і 

установи транспортного комплексу України, взявши на себе 

відповідні зобов’язання щодо виконання угоди, які 

користуються нормативними актами Мінінфраструктури, але не 

знаходяться в підпорядкуванні Міністерства. 

2.2. Угода набуває чинності з моменту підписання її 

Сторонами і діє до укладення нової чи продовження дії цієї 

Угоди. 

2.3. Жодна із сторін у період дії Угоди не може припинити 

виконання взятих на себе зобов’язань. 

2.4. За спільною домовленістю сторін в Угоду можуть 

вноситись зміни та доповнення, при цьому вони не повинні 

погіршувати умови праці, трудові і соціальні гарантії, 

передбачені законодавством України, Генеральною та цією 

Угодою. 

2.5. Сторона, яка отримала письмову пропозицію про 

внесення змін і доповнень до Угоди, зобов’язана розпочати 

переговори не пізніше, ніж у 7-денний  термін з моменту 

отримання пропозиції. 

3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ МІНІСТЕРСТВА  

ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ, ПІДПРИЄМСТВ, 

УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО 

ТРАНСПОРТУ ТА МЕТРОПОЛІТЕНІВ 

3.1. Сприяння розвитку виробництва 

Міністерство інфраструктури України: 

3.1.1 Розробляти та подавати на затвердження Кабінету 

Міністрів України програми державної підтримки підприємств, 

установ, організацій залізничного транспорту і метрополітенів 

та соціального захисту працівників, вносити пропозиції щодо 

фінансування з Державного бюджету України витрат на 

придбання рухомого складу, будівництво та реконструкцію 

залізничних ліній, науково-технічних програм і інноваційних 

проектів. 

3.1.2. Створювати умови для участі представників 

профспілкових організацій відповідного рівня у роботі 

наглядових рад господарських товариств з правом дорадчого 

голосу. 
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3.1.3. Забезпечувати здійснення заходів щодо відновлення 

платоспроможності державних підприємств та акціонерних 

товариств з часткою державної власності у їх статутних фондах 

50 і більше відсотків.  

За підсумками кожного року подавати інформацію з цього 

питання Раді профспілки.  

Підприємства, установи, організації залізничного 

транспорту та метрополітени: 

3.1.4. Вживати заходів, в межах чинного законодавства, для 

стабілізації фінансового стану підприємств, установ, організацій 

залізничного транспорту та метрополітенів. 

3.1.5. Зберегти дію нормативних актів Укрзалізниці з питань 

безпеки руху, охорони праці, видачі спецвзуття та спецодягу, 

форменого одягу та інші, які прийняті Укрзалізницею в період 

входження до її складу підприємств, установ, організацій 

залізничного транспорту та метрополітенів, до прийняття ними 

власних нормативних документів з цих питань. 

3.1.6. Забезпечувати участь представників відповідних 

профспілкових органів: 

– при внесенні змін та доповнень до статутів підприємств, 

установ, організацій залізничного транспорту та метрополітенів 

у частині захисту соціально-економічних та трудових прав 

працівників; 

– при розробленні внутрішніх документів підприємств, 

установ, організацій залізничного транспорту та метрополітенів 

(правила внутрішнього трудового розпорядку, програми 

розвитку персоналу тощо), а також внесення до них змін 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

3.1.7. Вносити протягом дії Угоди зміни до статутів та 

внутрішніх документів підприємств, установ, організацій 

залізничного транспорту та метрополітенів щодо повноважень 

профспілок представляти інтереси працівників в органах 

управління підприємством відповідно до законодавства. 

3.1.8. Залучати представників відповідних профспілкових 

органів: 

– до розроблення фінансових планів у частині соціально-

економічного розвитку державних підприємств, інших суб'єктів 
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господарювання, у статутному фонді яких більш як 50 відсотків 

акцій (часток, паїв) належить державі, їх дочірніх підприємств; 

– до підготовки пропозицій стосовно розподілу прибутку, 

що залишається у розпорядженні державних підприємств, 

інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 

50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх 

підприємств, на соціально-економічний розвиток у порядку, 

визначеному законами та колективним договором. 

3.1.9. Рішення про приватизацію чи передачу в комунальну 

власність об’єктів соціальної сфери підприємств, установ, 

організацій залізничного транспорту та метрополітенів, що 

знаходяться у державній власності, приймати за участю Ради 

профспілки. 

3.2.Трудові відносини 

Міністерство інфраструктури України: 

3.2.1. Створювати умови для високопродуктивної та 

ефективної праці працівників підприємств, установ, організацій 

залізничного транспорту та метрополітенів. 

Відповідальність за організацію виробничого процесу 

покладається на керівників підприємств, установ, організацій 

залізничного транспорту та метрополітенів. 

3.2.2. Інформувати Раду профспілки щодо 

передприватизаційної підготовки, реорганізації, 

реструктуризації, корпоратизації та приватизації підприємств, 

установ, організацій залізничного транспорту та метрополітенів. 

Підприємства, установи, організації залізничного 

транспорту та метрополітени: 

3.2.3. Не рідше, як один раз на 5 років організовувати 

підвищення кваліфікації керівників та фахівців у закладах 

підвищення кваліфікації та на відповідних курсах. 

3.2.4 На виробничі наради, на яких розглядаються питання 

трудових відносин та соціального захисту працівників, безпеки 

руху та охорони праці, запрошувати представників профспілки. 

3.2.5. Контрактну форму трудового договору застосувати у 

випадках, прямо передбачених законами України, на термін не 

менше 1 року, а для осіб, яким залишилося менше 5 років до 
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досягнення пенсійного віку заключати контракт на термін до 

досягнення пенсійного віку. 

3.2.6. Організовувати семінари фахівців кадрових та 

юридичних служб підприємств, установ, організацій 

залізничного транспорту та метрополітенів, проведення спільно 

з правовою інспекцією праці Ради профспілки перевірок 

дотримання трудового законодавства України. 

3.2.7. Графіки чергування керівників та фахівців 

підприємств, установ, організацій залізничного транспорту та 

метрополітенів у вихідні та святкові дні погоджувати з 

профкомами з наданням передбачених законодавством України 

компенсацій. 

3.2.8. Проведення виробничих нарад у неробочий час і у 

вихідні дні не допускати. Як виняток, у разі виробничої 

необхідності, такі наради проводити за згодою профкому з 

наданням працівникам передбачених законодавством 

компенсацій.  

3.2.9 Залучення працівників до надурочних робіт та у 

вихідні дні здійснювати згідно чинного законодавства і 

наданням передбаченої компенсації. 

3.2.10. При розірванні трудового договору з ініціативи 

працівника у випадку порушення роботодавцем законодавства 

про працю, невиконання умов колективного чи трудового 

договору виплачувати працівнику вихідну допомогу в розмірі, 

передбаченому колективними договорами, але не менше 

тримісячного середнього заробітку. 

3.2.11. На наради, на яких розглядаються випадки 

виробничих упущень та притягнення працівників до 

відповідальності запрошувати представників профспілкових 

комітетів. 

3.3. Оплата, нормування праці та матеріальне 

стимулювання 

Міністерство інфраструктури України: 

3.3.1. Забезпечити дотримання вимог чинного 

законодавства щодо оплати праці відповідно до Закону України 

„Про оплату праці ”, Кодексу законів про працю України, інших 

законодавчих та нормативних актів і цієї Угоди. 
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Відповідальність за дотримання законодавства щодо норм 

оплати праці покладається на керівників підприємств, установ, 

організацій залізничного транспорту та метрополітенів. 

3.3.2. Передбачити в контрактах з керівниками підприємств, 

установ, організацій залізничного транспорту та метрополітенів 

їх відповідальність за порушення строків виплати заробітної 

плати відповідно до законодавства України. 

3.3.3. За порушення термінів виплати заробітної плати, 

несвоєчасність проведення грошових розрахунків притягувати 

керівників підприємств, установ, організацій залізничного 

транспорту та метрополітенів до відповідальності відповідно до 

законодавства України. 

Підприємства, установи, організації залізничного 

транспорту та метрополітени: 

3.3.4. 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 з дотриманням норм і 

гарантій, передбачених законодавством, Генеральною угодою та 

цією Угодою. 

3.3.5. Встановлювати розмір мінімальної тарифної ставки 

(окладу) працівника за роботу, що не вимагає кваліфікації, не 

меншим розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом. 

Розмір заробітної плати некваліфікованого працівника за 

повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці 

повинен перевищувати фактичний розмір прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, розрахований спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі 

праці та соціальної політики за попередній місяць відповідно до 

законодавства. 

Розміри ставок (окладів) працівників загальних (наскрізних) 

професій і посад встановлювати у колективних договорах. 

3.3.6. Встановлювати в колективних договорах з 1 січня 

2012 року тарифну ставку (оклад) робітника І розряду у розмірі 
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не менше 120 відсотків мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом. 

Годинні (місячні) тарифні ставки робітникам 

встановлювати в колективних договорах з дотриманням 

коефіцієнтів співвідношень при 6- розрядній сітці – 1.0 – 1.8, 

при 8-розрядній – 1.0 – 2.0. 

Міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення в оплаті 

праці визначати згідно з додатком №1 (таблиці  № 1-3). 

3.3.7. Конкретні розміри посадових окладів керівників, 

професіоналів, спеціалістів та технічних службовців 

встановлювати в межах схеми посадових окладів, визначених за 

міжкваліфікаційними коефіцієнтами співвідношень, 

передбачених колективними договорами. 

3.3.8. Умови і розмір оплати праці працівників установ і 

організацій, що фінансуються з бюджету, в тому числі найманих 

працівників Державної спеціальної служби транспорту, 

встановлювати згідно з чинним законодавством України. 

3.3.9. Переглядати тарифні ставки і посадові оклади 

працівників, як правило, при кожному підвищенні розміру 

мінімальної заробітної плати в Україні пропорційно її зміни зі 

збереженням міжкваліфікаційних співвідношень, але не рідше 2 

разів на рік. 

3.3.10. Проводити індексацію заробітної плати в порядку, 

визначеному чинним законодавством України. 

3.3.11. Строки виплати заробітної плати визначити в 

колективних договорах, 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 час, з 

розрахунку тарифної ставки (посадового окладу). 

3.3.12. Здійснювати оплату праці працівників в 

першочерговому порядку порівняно з іншими платежами. 

3.3.13. У випадку затримки заробітної плати порівняно зі 

строками, встановленими колективними договорами, 
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виплачувати компенсацію відповідно до чинного законодавства 

України.  

3.3.14. Розміри доплат і надбавок, які враховують специфіку 

умов праці окремих професійних і посадових груп 

встановлювати згідно з додатком №2.  

3.3.15. Проводити перегляд, запровадження і введення норм 

праці, чисельності обслуговування тільки з економічним та 

соціальним обґрунтуванням та за погодженням з профспілковим 

комітетом не менше, ніж за два місяці до їх введення. 

3.3.16. У зв’язку з виробничою необхідністю експлуатації 

морально і фізично застарілого рухомого складу, техніки і 

устаткування переглядати трудомісткість виконуваних 

ремонтних робіт у встановленому порядку. 

3.3.17. Час вимушеного простою не з вини працівника 

оплачувати в розмірі 100% тарифної ставки (посадового 

окладу). 

3.3.18. Виплачувати щомісячно надбавки за вислугу років 

працівникам підприємств, установ, організацій залізничного 

транспорту та метрополітенів в залежності від стажу 

безперервної роботи відповідно до затверджених положень в 

відсотках від місячної тарифної ставки  (посадового окладу): 
 

- від 1 до 3 років – 7 

- від 3 до 5 років – 10 

- від 5 до 10 років – 15 

- від 10 до 15 років – 20 

- від 15 до 20 років – 25 

- від 20 до 25 років – 30 
 

- понад 25 років – 403.3.19. Виплату винагороди за 

вислугу років працівникам закладів культури і спорту 

проводити в порядку, визначеному колективними договорами. 

3.3.20. Машиністам локомотивів, які працюють в одну 

особу, в т.ч. на маневрових та вивізних роботах, встановлювати 

доплати в залежності від завантаженості та складності роботи в 

розмірі до 60% тарифної ставки на умовах, передбачених 

колективними договорами. 

3.3.21. Щорічно надавати працівникам матеріальну 

допомогу на оздоровлення в розмірах і на умовах, передбачених 

колективними договорами. 
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3.3.22. При звільненні працівників з роботи у зв’язку з 

виходом на пенсію вперше виплачувати одноразову грошову 

допомогу в залежності від стажу роботи на підприємстві в 

розмірах та на умовах колективних договорів, але не менше: 

− від 1 до 2 років  – 1 середньомісячний заробіток; 

− від 2 до 3 років  – 2 середньомісячних заробітків; 

− понад 3 років  – 3 і більше середньомісячних заробітків. 

Це положення поширюється також на осіб, які виходять 

вперше на пенсію по інвалідності (I і II групи), не досягши 

пенсійного віку, а також на пільгових умовах. 

Працівникам бюджетних організацій допомога при 

звільненні у зв’язку з виходом на пенсію виплачується в межах 

економії фонду оплати праці по кошторисах витрат на їх 

утримання, а також коштів шефської допомоги залізниць, інших 

підприємств, організації установ. 

3.3.23. Працівникам, нагородженим знаком „Почесний 

працівник транспорту України”, «Почесному залізничнику» 

встановлювати доплату в розмірі 10% тарифної ставки 

(посадового окладу), нагородженим Почесною Грамотою 

Кабінету Міністрів України, Почесною Грамотою Верховної 

Ради України – 15% на умовах, передбачених колективними 

договорами. 

При наявності права на встановлення доплати з двох підстав 

встановлюється одна більша за розміром доплата. 

3.3.24. Працівникам, яким присвоєно звання „Ветеран праці 

підприємства” встановлювати доплату відповідно до умов 

колективних договорів. 

3.3.25. З метою відзначення працівників за 

високопродуктивну працю представляти їх до державних 

відзнак та застосовувати інші форми морального та 

матеріального заохочення на умовах, передбачених 

колективними договорами. 

3.3.26. Рекомендувати забезпечити зростання середньої 

заробітної плати  не менше, ніж на 25 відсотків щороку, при 

цьому забезпечити її зростання у розмірі, встановленому 

Генеральною угодою. 
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3.3.27. Вживати заходів щодо збільшення частки коштів на 

оплату праці в доходах, отриманих від реалізації продукції, 

робіт і послуг. 

3.4. Робочий час та час відпочинку 

Підприємства, установи,  

організації залізничного транспорту: 

3.4.1. Зберегти тривалість основної щорічної відпустки 28 

календарних днів для працівників, прийнятих на роботу  до 1 

січня  1997 року. 

3.4.2. 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 незалежно 

від того чи включені їх професії та посади до додатку № 1 

Списку, затвердженому постановою Кабінету міністрів України 

від 17.11.97 № 1290. 

Щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці 

надавати відповідно до додатку №2 Списку, затвердженому 

постановою Кабінету міністрів України від 17.11.97 № 1290. 

3.4.3. Додаткові відпустки за ненормований робочий день 

тривалістю до 7 календарних днів надавати за переліком посад, 

визначених колективними договорами.  

3.4.4. Для працівників підприємств, установ, організацій 

залізничного транспорту та метрополітенів, які працюють в зоні 

радіоактивного забруднення, місячну норму робочого часу 

встановлювати згідно з чинним законодавством України. 

3.4.5. Працівникам, які зайняті в шкідливих і важких умовах 

праці, встановлювати скорочену тривалість робочого часу 

відповідно до законодавства та нормативно-правових актів 

України. 

3.4.6. Відпустки без збереження заробітної плати 

працівникам підприємств надавати у випадках, передбачених 

законодавством України, за особистою письмовою заявою 

працівників. 

3.4.7. Тривалість роботи працівників, які зайняті на 

цілодобових роботах з підсумованим обліком робочого часу, 
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встановлювати згідно з Положенням про робочий час і час 

відпочинку працівників залізничного транспорту. 

3.4.8. Надавати додаткові щорічні оплачувані відпустки 

працівникам підприємств, установ, організацій залізничного 

транспорту та метрополітенів при безперервному стажі роботи 

понад три роки по одному дню за кожний наступний рік, але не 

більше 3 календарних днів. 

3.4.9. Встановлювати тривалість робочої зміни понад 8 

годин лише в порядку, визначеному Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку та колективними договорами. 

3.5. Забезпечення продуктивної зайнятості 
Підприємства, установи,  

організації залізничного транспорту: 

3.5.1. У випадку скорочення обсягів робіт зменшення 

чисельності працівників проводити в першу чергу шляхом 

природної плинності кадрів та тимчасового обмеження прийому 

на роботу. 

Звільнення працівників за скороченням штатів або 

чисельності застосовувати лише як крайній засіб, коли 

вичерпані всі можливості їх працевлаштування на 

підприємствах установах, організаціях залізничного транспорту 

та метрополітенах. 

Не допускати масових звільнень працівників. 

Масовим вважати звільнення з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу одноразово більше 5 відсотків 

облікового складу працівників. 

3.5.2. Надавати переважне право працевлаштуватись на 

вакантні посади на підприємствах установах, організаціях 

залізничного транспорту та метрополітенах працівникам, які 

підпадають під скорочення чисельності або штату. 

3.5.3. Вживати заходів щодо перепідготовки вивільнюваних 

працівників за професіями, на які є попит на підприємствах 

установах, організаціях залізничного транспорту та 

метрополітенах. 

3.5.4. Подання профспілковим комітетам на звільнення 

працівників за скороченням чисельності або штату надавати з 
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технологічним та економічним обґрунтуванням, розрахунками 

нормативної чисельності. 

3.5.5. У випадку ліквідації малодіяльних та збиткових 

структурних підрозділів вживати спільно з профспілковими 

комітетами заходів для працевлаштування працівників, які є 

єдиними годувальниками в сім’ї, батьків багатодітних сімей, а 

також працівникам, яким залишилося менше 5 років до 

досягнення пенсійного віку.  

3.5.6. Організувати укладання договорів підприємствами, 

установами, організаціями залізничного транспорту та 

метрополітенами з навчальними закладами щодо підготовки 

необхідних фахівців та забезпечувати їх працевлаштування. 

3.6. Охорона праці 
Міністерство інфраструктури України: 

3.6.1. Здійснювати методичне керівництво діяльністю 

підприємств, установ, організацій залізничного транспорту та 

метрополітенів з питань поліпшення умов та безпеки праці. 

3.6.2. Брати участь в опрацюванні та перегляді нормативно-

правових актів з охорони праці. 

Підприємства, установи,  

організації залізничного транспорту та метрополітени: 

3.6.3. Щорічно включати додатком до колективних 

договорів підприємств, установ, організацій залізничного 

транспорту та метрополітенів 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 

згідно з законодавством та забезпечити їх виконання. 

3.6.4. Забезпечувати безоплатно працівників спецодягом, 

спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, а також 

мийними і знешкоджуючими засобами відповідно до 

нормативів. 

Згідно з колективними договорами видавати додатково 

понад встановлені нормативи спецодяг, спецвзуття, інші засоби 

індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні 
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засоби, якщо фактичні умови праці, у тому числі при виконанні 

разових робіт, вимагають їх застосування. 

3.6.5. У випадку невидачі працівникові спецодягу, 

спецвзуття інших засобів індивідуального захисту, мийних та 

знешкоджуючих засобів у встановлені нормами строки 

компенсувати йому всі витрати на їх придбання за власні кошти 

на умовах, передбачених колективним договором.  

3.6.6. У випадку передчасного зносу спецодягу, взуття, 

інших засобів індивідуального захисту не з вини працівника, 

проводити їх заміну за рахунок коштів підприємств, установ, 

організацій залізничного транспорту та метрополітенів. 

3.6.7. Працівникам, що суміщають професії або постійно 

виконують роботи за суміщенням, крім отриманих ними засобів 

індивідуального захисту по основній професії, видавати їм і 

інші види спеціального одягу, спеціального взуття та засоби 

індивідуального захисту, які передбачені діючими нормами для 

професії за суміщенням. 

3.6.8. Забезпечити хімчистку та прання утепленого 

спецодягу, а також спецодягу з брезенту і вовняних тканин, що 

оброблені захисними просоченнями. У випадку, коли на 

підприємстві не організована своєчасна хімчистка або прання 

одягу, компенсувати працівникові фактичні витрати на 

хімчистку та прання при поданні ним документа, що 

підтверджує вартість вказаних послуг. 

3.6.9. При неможливості забезпечити хімчистку та прання 

спецодягу, а також ремонт, спецвзуття у неробочий час, 

видавати працівникам два комплекти спецодягу на заміну.  

3.6.10. Забезпечити видачу працівникам, які зайняті на 

роботах із важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно 

молока або інших рівноцінних продуктів лікувально – 

профілактичного харчування відповідно до чинного Переліку 

хімічних речовин, при роботі з якими у профілактичних цілях 

рекомендується вживання молока або інших рівноцінних 

харчових продуктів. 

3.6.11. До працівника, який відмовився від дорученої 

роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для 

його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, не 
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застосовувати дисциплінарні стягнення. Факт наявності такої 

ситуації за необхідності підтверджується спеціалістами з 

охорони праці підприємства за участю представника 

профспілки з охорони праці виборного органу профспілкової 

організації, членом якої він є, а в разі відсутності профспілкової 

організації – уповноваженої найманими працівниками особи з 

питань охорони праці, а також страхового експерта з охорони 

праці. 

За період простою з причин, передбачених частиною 

першою цього пункту, які виникли не з вини працівника, 

зберігати за ним середній заробіток.  

3.6.12. Звільняти представників профспілки з охорони праці 

від основної роботи для навчання і виконання громадських 

обов’язків на передбачений колективними договорами 

підприємств, установ залізничного транспорту строк зі 

збереженням за ними середнього заробітку. 

3.6.13. Зберігати за працівниками, яких звільнено з 

підприємств, установ, організацій залізничного транспорту та 

метрополітенів за скороченням чисельності або штату чи у 

зв’язку з виходом на пенсію, спецодяг та спецвзуття без виплати  

їх залишкової вартості. 

3.6.14. Вживати заходів щодо недопущення прийому жінок 

та неповнолітніх на роботу зі шкідливими і важкими умовами 

праці, де їх праця заборонена законодавством. 

3.6.15. Забезпечити загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання працівників підприємств, установ, 

організацій залізничного транспорту та метрополітенів 

відповідно до законодавства України. 

3.6.16. Щороку за участю представників профспілки 

розглядати стан охорони праці, виробничого травматизму та 

вживати заходи щодо поліпшення цієї роботи. 

3.6.17. Для фінансування заходів з охорони праці щорічно 

передбачати в колективних договорах підприємств, установ, 

організацій залізничного транспорту, метрополітенів виділення 

коштів в обсягах, встановлених колективними договорами, а в 

бюджетних організаціях - 0,2 % від фонду оплати праці. 
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3.6.18. Проводити не рідше одного разу на 5 років атестацію 

робочих місць за умовами праці відповідно до нормативно-

правових актів України, передбачивши в колективних договорах 

строки її проведення та  кошти для фінансування цієї роботи. 

3.7. Пільги та соціальні гарантії 
Міністерство інфраструктури України: 

3.7.1. Здійснювати бюджетне фінансування галузевих 

закладів освіти та охорони здоров’я відповідно до 

затвердженого державного бюджету. 

3.7.2. Вживати заходів щодо збереження галузевої системи 

медичного обслуговування та освіти залізничників. 

3.7.3. Передачу установ охорони здоров’я залізничного 

транспорту у комунальну власність здійснювати за згодою 

трудових колективів та Ради профспілки. 

Підприємства, установи, 

організації залізничного транспорту та метрополітени: 

3.7.4. На умовах колективних договорів надавати 

працівникам, діти яких навчаються у вищих навчальних 

закладах за власні кошти, поворотну безвідсоткову фінансову 

допомогу. 

3.7.5. Зберегти діючий порядок забезпечення працівників 

підприємств, установ, організацій залізничного транспорту та 

метрополітенів побутовим паливом. 

Встановити єдину мінімальну норму палива – 2 тонни на 

сім’ю за цінами не вище існуючих в територіальних паливних  

конторах. 

Працівникам, які стали інвалідами I, II груп внаслідок 

нещасного випадку або професійного захворювання на 

підприємствах, установах, організаціях залізничного транспорту 

та метрополітенах, а також сім’ям працівників, які загинули на 

виробництві, паливо видається і доставляється безкоштовно. 

3.7.6. Працівники – сумісники користуються всіма 

передбаченими законодавством і колективними договорами 

пільгами, встановленими для постійних працівників. 

3.7.7. Забезпечувати фінансування та організацію 

проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і 

періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів 
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працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із 

шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є 

потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового 

медичного огляду осіб віком до 21 року за рахунок коштів 

підприємств, установ організацій залізничного транспорту. 

За час проходження медичного огляду за працівниками 

зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток. 

3.7.8. Забезпечити надання працівникам, які потерпіли 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, соціальних гарантій та 

пільг, передбачених чинним законодавством України. 

3.7.9. Зберегти за працівниками підприємств, установ, 

організацій залізничного транспорту та метрополітенів право 

користування медичними закладами залізничного транспорту. 

3.7.9. Не допускати відміни безплатної медичної допомоги 

працівникам і членам їх сімей в галузевих закладах охорони 

здоров'я. 

3.7.10. Сприяти добровільному медичному страхуванню 

працівників. 

3.7.11. У випадку важкого захворювання працівників 

оплачувати повністю або частково лікування їх у медичних 

закладах на умовах колективних договорів. 

3.7.12. Передбачити в колективних договорах виділення 

коштів на утримання об'єктів оздоровлення, придбання та 

здешевлення путівок на оздоровлення та відпочинок 

працівників і членів їх сімей. 

3.7.13. Надавати матеріальну підтримку сім'ям працівників, 

які померли від загального захворювання під час роботи на 

підприємствах, установах, організаціях залізничного транспорту 

та метрополітенах, на умовах колективних договорів. 

3.7.14. Відповідно до законодавства надавати пільги та 

компенсації працівникам підприємств – членам громадських 

формувань за участь в забезпеченні громадського порядку та 

профілактиці правопорушень, пожежної безпеки на умовах 

колективних договорів. 

3.7.15. В межах компетенції підприємства забезпечити 

розроблення та внесення до колективних договорів плану 

заходів щодо запобігання поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу у 



63 

 

виробничому середовищі. Не допускати дискримінації 

працівників за ВІЛ-статусом та забезпечувати їм соціальні 

гарантії.  

3.7.16. Надавати пенсіонерам, які вийшли на пенсію з 

підприємств, установ, організацій залізничного транспорту та 

метрополітенів, матеріальну та іншу підтримку на умовах, 

передбачених колективними договорами. 

3.7.17. Проводити роботу щодо запровадження системи 

недержавного пенсійного забезпечення на підприємствах, 

установах, організаціях залізничного транспорту та 

метрополітенах.  

3.8. Гарантії діяльності профспілкових організацій 

Міністерство інфраструктури України: 

3.8.1. Приймати за погодженням з Радою профспілки 

документи з соціально-економічних та трудових питань, які 

стосуються інтересів працівників. 

3.8.2. Забезпечувати Раду профспілки нормативними та 

методичними матеріалами, розробленими міністерством, якщо 

вони стосуються прав та інтересів працівників. 

3.8.3. Запрошувати представників Ради профспілки на 

засідання колегії Міністерства інфраструктури України при 

розгляді питань, які стосуються інтересів працівників. 

Підприємства, установи, 

організації залізничного транспорту: 

3.8.4. Створювати належні умови для діяльності 

профспілкових організацій, що діють на підприємствах, 

установах, організаціях залізничного транспорту та 

метрополітенах. 

3.8.5. Надавати профспілковим органам для роботи, 

проведення зборів працівників в безоплатне користування 

приміщення з усім необхідним обладнанням, опаленням, 

освітленням, прибиранням, а також засоби зв'язку, транспорт. 

3.8.6. Утримувати за заявою членів профспілки членські 

внески і забезпечувати безготівкове їх перерахування через 

бухгалтерії підприємств на рахунки профкомів. 

Підприємства, установи, організацій залізничного 

транспорту та метрополітени протягом місяця, але не пізніше 
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строку виплати заробітної плати, безоплатно перераховують на 

рахунок профспілкових органів суми одержаних у 

безготівковому порядку членських внесків із заробітної плати 

поточного місяця. 

3.8.7. Поширити на виборних та штатних профспілкових 

працівників соціальні гарантії, пільги та заохочення, які 

надаються працівникам відповідних підприємств, установ, 

організацій  залізничного транспорту та метрополітенів на 

умовах колективних договорів. 

3.8.8. Надавати профспілковим організаціям будинки, 

приміщення, споруди для ведення культурно-освітньої, 

оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед 

працівників підприємств, установ, організацій залізничного 

транспорту та метрополітенів. 

3.8.9. Відраховувати профспілковим комітетам підприємств 

кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в 

розмірі згідно колективного договору, але не менше ніж 0,3 

відсотка від фонду оплати праці. Профспілковий комітет 

щорічно або на вимогу роботодавця надає інформацію про 

використання цих коштів. 

3.8.10. Надавати профспілковим організаціям інформацію з 

питань умов та оплати праці працівників, соціально-

економічного розвитку підприємств, а також іншу інформацію, 

необхідну для ведення переговорів та укладення колективних 

договорів, угод, підведення підсумків їх виконання. 

3.8.11. Надавати головам профспілкових комітетів та 

скарбникам, не звільненим від основної роботи, для виконання 

ними своїх громадських обов'язків час із збереженням 

заробітної плати: 

– при чисельності працівників до 200 чол. – не менше 2-х 

вільних від основної роботи днів на місяць; 

– при чисельності працівників понад 200 чол. – не менше 

4-х вільних від основної роботи днів на місяць. 

3.8.12. Розгляд питань, які стосуються інтересів працівників 

(соціально-економічного розвитку підприємств, установ, 

організацій залізничного транспорту та метрополітенів) 

розглядати за участю представників профспілкового комітету.  
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3.8.13. З метою підвищення рівня правової підготовки 

сторін колективних договорів і угод та ефективного контролю 

за їх виконанням проводити щорічно для представників 

роботодавців і профспілкових органів навчання протягом 2−4 

днів із збереженням заробітної плати за місцем основної роботи. 

4. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РАДИ ПРОФСПІЛКИ: 

4.1. Сприяти Міністерству інфраструктури України, 

підприємствам, установам, організаціям залізничного 

транспорту та метрополітенам у реалізації Угоди, підвищенні 

ефективності виробництва, зміцненні трудової та технологічної 

дисципліни, забезпеченні безпеки руху, знятті соціальної 

напруги в трудових колективах. 

4.2. Конструктивно співпрацювати з Міністерством 

інфраструктури України, підприємствами, установами, 

організаціями залізничного транспорту та метрополітенами у 

вирішенні питань зайнятості, пов’язаних зі зменшенням обсягів 

роботи та проведенням структурних змін. 

4.3. Сприяти Міністерству інфраструктури України, 

підприємствам, установам, організаціям залізничного 

транспорту та метрополітенам в реалізації заходів щодо 

поліпшення умов праці, виробничого побуту, оздоровлення 

працівників. 

4.4. Домагатися реалізації пільг, трудових та соціальних 

гарантій, передбачених цією Угодою, для працівників 

підприємств, установ, організацій залізничного транспорту та 

метрополітенів. 

4.5. Здійснювати силами правової та технічної інспекції 

праці Ради профспілки у відповідності з Положеннями, 

затвердженими Радою профспілки, захист колективних 

інтересів працівників та індивідуальних прав членів профспілки 

в питаннях зайнятості, прийому, переведення та звільнення з 

роботи, охорони праці, надання пільг і компенсацій  

4.6. Брати участь у розробці комплексних заходів щодо 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 

існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам 

виробничого травматизму, професійним захворюванням і 

аваріям. 
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4.7. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків на 

виробництві.  

Здійснювати контроль за своєчасним і повним 

відшкодуванням Фондом соціального страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання України збитків потерпілим внаслідок нещасних 

випадків на виробництві. 

4.8. Здійснювати громадський контроль за ходом 

будівництва, реконструкції і технічного переобладнання 

об’єктів виробничого призначення щодо відповідності їх 

нормам і правилам охорони праці та навколишнього 

середовища. 

4.9. Вимагати проведення незалежної експертизи умов 

праці, а також об’єктів виробничого призначення, що 

проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність 

їх нормативно–правовим актам з охорони праці. 

4.10. Здійснювати контроль за своєчасним і якісним 

введенням в експлуатацію житла та об’єктів соціальної сфери, 

приймати участь у приймальних комісіях.  

4.11. Брати участь у роботі комісій з перевірки знань 

посадових осіб з охорони праці. 

4.12. Надавати безплатну юридичну допомогу працівникам 

у вирішенні індивідуальних та колективних трудових спорів. 

4.13. Вносити пропозиції центральним органам державної 

влади щодо стабілізації роботи підприємств, установ, 

організацій залізничного транспорту та метрополітенів, 

посилення соціального захисту їх працівників. 

4.14. Брати участь в підготовці законодавчих та 

нормативно-правових актів України, які стосуються роботи 

підприємств, установ, організацій залізничного транспорту та 

метрополітенів. 

4.15. Вживати заходів морального та матеріального 

стимулювання працівників за  високопродуктивну та ефективну 

працю, впровадження нової техніки та передових технологій, 

активну участь у громадському житті. 



67 

 

4.16. Узагальнювати та висвітлювати на сторінках “Вісника 

профспілки” передовий досвід роботи, новаторство та зразкове 

виконання працівниками своїх службових обов’язків. 

4.17. Вживати заходів щодо організації відпочинку та 

оздоровлення працівників та членів їх сімей. 

4.18. Своєчасно інформувати Міністерство інфраструктури 

України про дії Ради профспілки, які зачіпають інтереси 

роботодавців та власників. 

4.19. Не організовувати страйків та інших колективних 

акцій протесту з питань, передбачених даною Угодою, при 

умові їх виконання. 

4.20. Колективні трудові спори (конфлікти), що виникають 

на підприємствах, установах, організаціях залізничного 

транспорту та метрополітенах. вирішувати відповідно до 

чинного законодавства України. 

5. СТОРОНИ ДОМОВИЛИСЬ: 

5.1. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям 

залізничного транспорту та метрополітенам за рахунок власних 

коштів надавати працівникам відпустки тривалістю не менше як 

3 робочих дні зі збереженням заробітної плати у зв’язку зі 

смертю близьких родичів (батьки, чоловік, жінка, діти, брат та 

сестра). 

5.2. Рекомендувати надавати працівникам, які перебувають 

на обліку для поліпшення житлових умов, безвідсоткові позики 

для індивідуального, кооперативного житлового будівництва в 

розмірах і порядку, передбачених колективними договорами. 

5.3. Регулярно аналізувати стан виробничого травматизму 

на підприємствах та вживати заходів з метою посилення 

відповідальності керівників за стан охорони праці. 

5.4. Щорічно аналізувати стан захворюваності на 

підприємствах, установах, організаціях залізничного транспорту 

та метрополітенах, причин, що призвели до тимчасової втрати 

працездатності, вживати додаткові профілактичні заходи щодо 

зниження захворюваності. 

5.5. Вживати заходів щодо збереження в галузі об’єктів 

оздоровлення та відпочинку працівників. 
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5.6. Рішення про передачу в комунальну власність чи на 

приватизацію об’єктів соціальної сфери, які побудовані за 

рахунок прибутку підприємств, установ, організацій 

залізничного транспорту та метрополітенів, приймати за 

наявності згоди трудового колективу та відповідного комітету 

профспілки. 

5.7. Приймати рішення про передачу в оренду чи на 

приватизацію підприємств торгівлі, громадського харчування, 

об’єктів культурно-виховного та спортивно-фізкультурного 

призначення, які обслуговують працівників та членів їх сімей, за 

участю відповідних профспілкових комітетів. 

5.8. Забезпечувати надання гарантій, передбачених Законом 

України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності 

”, профспілковим організаціям, які створені та діють відповідно 

до законодавства України. 

5.9. Якщо на підприємствах, установах, організаціях 

залізничного транспорту та метрополітенах є організації різних 

профспілок, то колективний договір відповідного рівня підписує 

та профспілка або ті профспілки, яким це доручить трудовий 

колектив. 

5.10. З метою проведення єдиної політики виробничого та 

соціального розвитку підприємств залізничного транспорту, які 

акціонуються, вважати доцільним вводити на загальних 

підставах через вибори до складу правлінь акціонерних 

товариств представників профспілкових комітетів. 

5.11. Ліквідація, реорганізація підприємств, установ, 

організацій залізничного транспорту та метрополітенів, зміна 

форм власності або часткове призупинення виробництва, що 

тягнуть за собою скорочення чисельності або штату 

працівників, погіршення умов праці можуть здійснюватися 

тільки після завчасного надання профспілкам інформації з цього 

питання, включаючи інформацію про причини наступних 

звільнень, про кількість і категорії працівників, яких це може 

стосуватися, про терміни проведення звільнення. 

У разі, якщо керівник підприємства, установи, організації 

залізничного транспорту та метрополітену планує звільнення 

працівників, то він не пізніше як за три місяці до намічуваних 
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звільнень надає профкому інформацію з цих питань, проводить 

консультації з профспілковим комітетом про заходи щодо 

запобігання звільненню чи зведенню їх кількості до мінімуму 

або пом'якшенню несприятливих наслідків будь-якого 

звільнення. 

5.12. Передбачити в колективних договорах виділення 

коштів для надання знижки вартості форменого одягу. 

5.13. Визначати у колективних договорах обсяги 

професійного навчання працівників, а також загальних витрат 

коштів на цю мету відповідно до потреб виробництва та вимог 

законодавства. 

5.14. Визначати у колективних договорах перелік робіт, на 

яких за умовами виробництва працівник не має права 

відлучатися з робочого місця та використовувати час обідньої 

перерви на свій розсуд. 

5.15. Забезпечити безпосередньо на виробництві 

систематичне підвищення рівня обізнаності працівників з 

проблемами, пов’язаними з ВІЛ/СНІД, його впливом на здоров'я 

громадян та економіку, а також підвищення ефективності 

профілактичних заходів. 

5.16. Рекомендувати включати до колективних договорів 

умови щодо запровадження тривалості робочого часу для осіб, 

які мають дітей віком до 14 років або дитину -інваліда, на одну 

годину на тиждень менше встановленої тривалості із 

збереженням розміру заробітної плати. 

5.17. Сприяти залученню до занять народною творчістю 

працівників і членів їх сімей на базі культурно-освітніх закладів 

та клубних формувань при підприємствах, установах, 

організаціях залізничного транспорту та метрополітенах  

незалежно від форми власності, використовуючи для цього всі 

можливі джерела фінансування. 

5.18. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивного руху в 

Україні, залучати до систематичних занять різними формами 

фізичної культури та масового спорту працівників підприємств, 

установ, організацій залізничного транспорту та метрополітенів, 

членів їх сімей, в тому числі осіб, об'єднаних у фізкультурно-

спортивні товариства. 
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5.19. Тлумачення та роз’яснення по окремим положенням 

Угоди здійснюється спільно сторонами, що її уклали. 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УГОДИ 

6.1. Контроль за виконанням Угоди здійснюється 

безпосередньо сторонами, які її підписали, або створеною ними 

спільною комісією для ведення переговорів при укладанні цієї 

Угоди. 

6.2. Сторони щоквартально аналізують хід виконання Угоди 

і при виявленні порушень чи невиконанні окремих її положень 

інформують іншу сторону з метою вжиття необхідних заходів 

для реалізації Угоди в повному обсязі. 

6.3. Спільна комісія щорічно підбиває підсумки виконання 

Угоди та готує подання сторонам щодо дисциплінарного впливу 

на осіб, з вини яких допущено невиконання окремих її 

положень. 

6.4. Контроль за реалізацією Угоди на місцях здійснюється 

керівниками підприємств, установ і організацій залізничного 

транспорту та метрополітенів та профспілковими комітетами 

під час підведення підсумків виконання колективних договорів. 

 

 

Віце-прем’єр-міністр України,  Голова Федерації профспілок 

Міністр інфраструктури України  транспортників України, 

Голова профспілки 

залізничників і транспортних 

будівельників України 
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Додаток №2 
 

ПЕРЕЛІК ДОПЛАТ І НАДБАВОК 

до тарифних ставок і посадових окладів  

Найменування доплат і 
надбавок 

Розміри доплат і надбавок 

ДОПЛАТИ 

За суміщення професій 

(посад)* 

Доплати одному працівнику 

максимальними розмірами не 

обмежуються і визначаються 

наявністю одержаної економії за 

тарифними ставками і окладами 

заміщуваних працівників 

За розширення зони 

обслуговування або збільшення 

обсягу робіт* 

Доплати одному працівнику 

максимальними розмірами не 

обмежуються і визначаються 

наявністю одержаної економії за 

тарифними ставками і окладами, 

які могли б виплачуватися за 

умови нормативної чисельності 

працівників 

За виконання обов’язків 

тимчасово відсутнього 

працівника* 

До 100 відсотків тарифної ставки 

(окладу) відсутнього працівника 

За роботу у важких і шкідливих 

та особливо важких і особливо 

шкідливих умовах праці 

За роботу у важких і шкідливих 

умовах праці - до 12 відсотків, за 

роботу в особливо важких і 

особливо шкідливих умовах  

праці - до 24 відсотків тарифної 

ставки (посадового окладу) 

За роботу в нічний час 

40 відсотків годинної тарифної 

ставки (посадового окладу) за 

кожну годину роботи в цей час 
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За роботу у вечірній час – з 18 

до 22 годин (при 

багатозмінному режимі роботи)  

20 відсотків годинної тарифної 

ставки (окладу, посадового 

окладу) за кожну годину роботи в 

цей час 

На період освоєння нових норм 

трудових затрат* 

Підвищення відрядних розцінок до 

20 відсотків, підвищення 

тарифних ставок до 10 відсотків 

За керівництво бригадою 

(бригадиру, не звільненому від 

основної роботи) 

Доплати за керівництво бригадою 

з чисельністю від 5 до 10 чоловік – 

у розмірі 10-20 відсотків, понад 10 

чоловік – 20-25 відсотків тарифної 

ставки за фактично 

відпрацьований час.  

За інтенсивність праці 

працівників 

В розмірі від 12 до 50відсотків 

тарифної ставки  

Майстрам (старшим майстрам) і 

контрольним майстрам 

(старшим контрольним 

майстрам), яким в 

установленому порядку 

присвоюється звання “Майстер 

ІІ класу” і “Майстер І класу” 

В розмірі 10 та 15 відсотків 

посадового окладу відповідно 

Працівникам, що мають вчену 

ступінь кандидата чи доктора 

наук відповідно до 

спеціальності 

В розмірах 15 та 20 відсотків 

посадового окладу відповідно 

Працівникам, що мають почесні 

звання: “Заслужений працівник 

транспорту України”, “Заслужений 

будівельник України”, 

“Заслужений енергетик України”, 

“Заслужений юрист України”, 

“Заслужений раціоналізатор 

України” та інші почесні державні 

звання відповідно до спеціальності 

В розмірі 15 відсотків тарифної 

ставки (посадового окладу) 
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Працівникам, які нагороджені 

знаком “Почесному 

залізничнику” 

В розмірі 10 відсотків 

тарифної ставки (посадового 

окладу) 

За напруженість праці 

працівників* 

В розмірі до 20 відсотків 

тарифної ставки (посадового 

окладу) 

НАДБАВКИ 

Машиністам локомотивів, які 

мають клас кваліфікації, і 

помічникам машиністів 

локомотивів, які мають право 

управління локомотивом, 

виплачується щомісячна 

доплата в таких розмірах (в % 

до тарифної ставки) 

При наявності права 

управління локомотивами 

одного 

виду тяги 

двох 

видів 

тяги 

трьох 

видів 

тяги 

Машиністу локомотива І класу 15 20 25 

Машиністу локомотива ІІ класу 10 15 20 

Машиністу локомотива ІІІ 

класу 
5 10 15 

Помічнику машиніста 

локомотива, який має право 

управління локомотивом 

5 10 10 

За класність водіям легкових і 

вантажних автомобілів, 

автобусів 

Водіям 2-го класу - 10 

відсотків, 1-го класу - 25 

відсотків встановленої 

тарифної ставки за 

відпрацьований час водієм 

За високі досягнення у праці* 
До 50 відсотків посадового 

окладу 

За виконання особливо 

важливих  робіт на строк їх 

проведення* 

До 50 відсотків посадового 

окладу 
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За знання і використання в 

роботі іноземної мови (крім 

російської)* 

До 10 відсотків посадового 

окладу 

За високу професійну 

майстерність 

Диференційовані надбавки до 

тарифних ставок робітників: 

ІІІ розряду - 12 відсотків 

ІV розряду - 16 відсотків 

V розряду  - 20 відсотків 

VІ розряду - 24 відсотки 

За роботу в умовах режимних 

обмежень 

Згідно Постанови Кабінету 

Міністрів 

 

* Мінімальний розмір доплат і надбавок встановлюється в 

колективних договорах 
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ГАЛУЗЕВА УГОДА 

між Державною адміністрацією залізничного транспорту 

України та профспілками на 2002-2006 роки 
 

(із змінами і доповненнями від  

6.04.2004 р., 28.02.2006 р., 12.10.2006 р., 02.11.2007 р., 28.03.2008 р., 

5.05.2008 р., 25.06.2008 р., 15.04.2010 р., 04.10.2010 р,  25.10.2010 р., 

15.11.2010 р, 23.11.2010 р., 13.10.2011 р., 09.09.2013 р., 03.12.2013 р., 

16.12.2013 р.) 
 

(дію угоди продовжено на 2007 - 2011 роки відповідно  

до спільної постанови від 28.02.2006 р.) 

(дію угоди продовжено на 2012 рік відповідно  

до спільної постанови від 02.11.2011 р.) 

(дію угоди продовжено на 2013 рік відповідно  

до спільної постанови від 14.09.2012 р.) 

(дію угоди продовжено на 2014/2015 роки відповідно  

до спільної постанови від 09.09.2013 р.) 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. З метою регулювання виробничих, трудових і 

соціально-економічних відносин залізничників Угода укладена 

між Державною адміністрацією залізничного транспорту 

України (Укрзалізниця), як органом управління залізничним 

транспортом, та профспілками, що діють в галузі, в особі їх 

виборних органів (Профспілки), що разом іменуються 

Сторонами Галузевої угоди. 

1.2. Укрзалізниця визнає профспілки повноважними 

представниками працівників галузі і захисниками їх трудових, 

соціально-економічних прав та інтересів.  

1.3. Дія Угоди спрямована на забезпечення стабільної 

роботи залізничного транспорту України, задоволення потреб 

населення, підприємств, організацій, установ в перевезеннях, 

визначає трудові та соціально-економічні гарантії працівників 

галузі. 
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1.4. Угода встановлює для працівників галузі мінімальні і 

обов’язкові для врахування на подальших рівнях колективних 

переговорів галузеві норми в оплаті і умовах праці, пільги, 

трудові та соціальні гарантії. 

1.5. Положення угоди є обов'язковими для застосування 

при укладанні колективних договорів залізниць та їх 

структурних підрозділів, підприємств, організацій і установ 

залізничного транспорту і не обмежують права трудових 

колективів у розширенні соціальних гарантій та пільг за 

рахунок власних коштів. 

1.6. Питання трудових відносин і соціального захисту 

працівників, які мають свою специфіку роботи, регулюються на 

місцях колективними договорами залізниць та їх структурних 

підрозділів, підприємств, організацій, установ залізничного 

транспорту. 

1.7. Нормативно-правові акти, які прийняті Кабінетом 

Міністрів України і забезпечують більш високі трудові і 

соціальні гарантії, ніж передбачені цією Угодою, мають 

пріоритет перед відповідними положеннями Угоди. 

Якщо в період дії цієї Угоди будуть прийняті державні 

норми з рівнем гарантій нижче, ніж передбачено Угодою, то 

норми цієї Угоди діють до закінчення терміну її чинності. 

1.8. Витрати, пов’язані з наданням пільг та соціальних 

гарантій, здійснюються за рахунок доходів залізниць, 

підприємств та організацій залізничного транспорту. 

2. СФЕРА І СТРОК ДІЇ УГОДИ 

2.1. Положення Галузевої угоди в повному обсязі 

поширюються на працівників основної і промислової діяльності 

залізниць, працівників підприємств і організацій 

підпорядкованих Укрзалізниці, працівників апарату 

Укрзалізниці, виборних та штатних працівників профспілкових 

органів, а також працівників акціонерних товариств, 

корпоративні права яких передані в управління Укрзалізниці. 

(абзац 1 із змінами і доповненнями від 6.04.2004 р.) 

Окремо визначені пункти Галузевої угоди поширюються 

на працівників відомчої медицини, закладів культури і спорту, 
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пенсіонерів-залізничників, учнів та студентів галузевих 

навчальних закладів. 

2.2. Угода набуває чинності з 1 січня 2002 року і діє до 

укладення нової Угоди. 

2.3. Жодна із сторін в період дії Угоди не може припинити 

виконання взятих на себе зобов’язань. 

2.4. За спільною домовленістю  сторін в Угоду можуть 

вноситись зміни та доповнення, при цьому вони не повинні 

погіршувати умови праці, трудові і соціальні гарантії, 

передбачені  законодавством  України та цією Угодою. 

2.5. Сторона, яка отримала письмову пропозицію про 

внесення змін і доповнень до Угоди, зобов’язана розпочати 

переговори не пізніше, ніж у 7-денний період з моменту 

отримання пропозиції. 

3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРЗАЛІЗНИЦІ 
3.1. Трудові відносини 

3.1.1. Створювати умови для високопродуктивної та 

ефективної праці залізничників. 

Відповідальність за організацію виробничого процесу 

покладається на керівників залізниць та їх структурних 

підрозділів, підприємств, організацій, установ галузі. 

3.1.2. Рішення про реорганізацію (злиття, приєднання, 

поділ, виділення, перетворення) відокремлених структурних 

підрозділів залізниць приймати за участю відповідних 

профспілкових органів. 

Пропозиції щодо приватизації, реструктуризації, 

реорганізації суб'єктів господарювання та передачі об'єктів 

права державної власності у комунальну власність готувати за 

участю відповідних профспілкових органів. 

Внесення змін та доповнень до статутів підприємств, 

установ, організацій, що перебувають у сфері управління 

Укрзалізниці, в частині захисту соціально-економічних та 

трудових прав працівників здійснювати за участю 

представників відповідних профспілкових органів. 

(пункт 3.1.2. із змінами і доповненнями від 25.06.2008 р.) 
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3.1.3. Сферу застосування контракту визначати відповідно 

до законів України. 

3.1.4. Звільнення працівників, притягнення їх до 

дисциплінарної відповідальності здійснювати з дотримання 

вимог чинного законодавства. 

3.1.5. Не рідше, як один раз на 5 років організовувати 

підвищення кваліфікації керівників та фахівців у  закладах 

підвищення кваліфікації та на  відповідних курсах. 

3.1.6. Запровадження чергування працівників на об'єкті та 

вдома здійснювати  згідно з Положенням, яке є невід'ємною 

частиною Галузевої угоди. 

(пункт 3.1.6. із змінами і доповненнями від 6.04.2004 р.) 

3.1.7. Графіки чергування керівників та фахівців у вихідні 

та святкові дні погоджувати з відповідними профкомами з 

наданням передбачених законодавством компенсацій. 

3.1.8. Не допускати проведення оперативних виробничих 

нарад у неробочий час і у вихідні дні. Як виняток, у разі 

виробничої необхідності, такі наради проводити за згодою 

відповідного профспілкового органу і з наданням передбачених 

законодавством компенсацій. 

3.1.9. При розірванні трудового договору з ініціативи 

працівника у випадку невиконання роботодавцем законодавства 

про працю, умов колективного чи трудового договору 

виплачувати працівнику вихідну допомогу в розмірі, 

передбаченому колективним договором, але не менше 

тримісячного середнього заробітку. 

3.1.10. На оперативні наради, на яких розглядаються 

випадки браку в роботі працівників, запрошувати представника 

профспілки, членом якої є цей працівник. 

3.1.11. Забезпечувати працівників форменим одягом та 

знаками розрізнення згідно з Положенням. 

Видавати безкоштовно і на пільгових умовах формений 

одяг окремим категоріям залізничників, які при виконанні 

службових обов'язків зобов'язані носити такий одяг, згідно з 

переліком, затвердженим Укрзалізницею. 

(пункт 3.1.11. із змінами і доповненнями від 6.04.2004 р.) 
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3.2. Оплата, нормування праці  
та матеріальне стимулювання 

3.2.1. Домагатися забезпечення мінімальної заробітної 

плати в галузі за відпрацьовану місячну норму робочого часу не 

нижче прожиткового мінімуму на працездатну особу. 

Домагатися підвищення заробітної плати залізничників не 

нижче темпів зростання заробітної плати в галузях економіки та 

забезпечувати підвищення рівня заробітної плати не менше ніж 

на 25 відсотків щороку. 

(пункт 3.2.1. із змінами і доповненнями від 5.05.2008 р.) 

Вживати заходів щодо щорічного збільшення частки 

працівників, які отримують заробітну плату вищу за розмір 

двох прожиткових мінімумів. 

(пункт 3.2.1. із змінами і доповненнями від 25.06.2008 р.) 

3.2.2. Здійснювати підвищення заробітної плати шляхом 

перегляду тарифних ставок і посадових окладів зі збереженням 

міжрозрядних та міжпрофесійних співвідношень, але не рідше 

одного разу на рік. 

3.2.3. Оплату праці працівників залізничного транспорту 

провадити відповідно до наказу Укрзалізниці "Про 

вдосконалення організації заробітної плати і введення нових 

тарифних ставок і посадових окладів працівників залізничного 

транспорту", який є невід'ємною частиною Галузевої угоди. 

3.2.4. Доплати і надбавки працівникам галузі 

встановлювати згідно з додатком № 1. 

3.2.5. Проводити індексацію заробітної плати в порядку, 

визначеному законодавством та іншими нормативно-правовими 

актами України. 

3.2.6. Заробітну плату виплачувати 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. 

Конкретні строки виплати заробітної плати встановлювати 

колективними договорами залізниць та їх структурних 

підрозділів, підприємств, організацій та установ залізничного 

транспорту. 
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Заробітна плата за першу половину місяця виплачується у 

розмірі, не меншому оплати за фактично відпрацьований час, з 

розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника. 

(пункт 3.2.6. із змінами і доповненнями від 15.11.2010 р.) 

3.2.7. Дотримуватися пріоритетності направлення коштів 

на оплату праці порівняно з іншими платежами. 

У випадку виникнення заборгованості з оплати праці 

направляти на заробітну плату не менше 50% грошових 

надходжень до повного її погашення. 

3.2.8. У випадку затримки заробітної плати порівняно зі 

строками, встановленими колективними договорами, 

виплачувати компенсацію в порядку і розмірах передбачених 

законодавством та нормативно-правовими актами України. 

За допущення порушень термінів виплати заробітної 

плати, несвоєчасність проведення грошових розрахунків 

притягувати керівників до дисциплінарної відповідальності 

відповідно до чинного законодавства. 

3.2.9. Проводити перегляд норм виробітку (часу), 

нормативів чисельності, зміну умов праці при наявності 

економічного та технічного обґрунтування за погодженням з 

профспілковими комітетами, попередивши при цьому 

працівників не менше, ніж за два місяці до їх введення. 

3.2.10. У зв’язку з виробничою необхідністю експлуатації 

морально і фізично застарілого рухомого складу, техніки і 

устаткування переглядати трудомісткість виконуваних робіт 

відповідно до Положення про організацію нормування праці на 

залізничному транспорті. 

3.2.11. Встановлювати залізничникам, постійна робота 

яких відбувається в дорозі або має роз'їзний характер, а також 

при службових поїздках в межах обслуговуваних дільниць, 

відшкодування витрат згідно з діючим Положенням, яке є 

невід'ємною частиною Галузевої угоди.  

Службові поїздки працівників, постійна робота яких 

проходить в дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер 

вважаються відрядженням, при цьому зберігається існуючий 
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порядок обліку, нарахування та виплати надбавки, який 

передбачений зазначеним Положенням. 

(пункт 3.2.11 із змінами і доповненнями від 6.04.2004 р. та від 

12.10.2006 р.) 

3.2.12. Час вимушеного простою (зокрема, на діючих 

локомотивах на шляху прямування) з причин, що не залежать 

від працівника, оплачувати з розрахунку тарифної ставки, 

окладу. 

3.2.13. Зберегти єдину систему щомісячної виплати 

надбавки за вислугу років працівникам залізничного транспорту 

в залежності від стажу безперервної роботи в галузі відповідно 

до затвердженого Положення про порядок виплати надбавки за 

вислугу років працівникам підприємств і організацій 

залізничного транспорту, яке є невід'ємною частиною Галузевої 

угоди.  

(пункт 3.2.13 із змінами і доповненнями від 6.04.2004 р.) 

3.2.14. Виплату винагороди за вислугу років працівникам 

медичних закладів, закладів культури, освіти і спорту провадити 

в порядку, визначеному колективними договорами. 

3.2.15. Оплату праці та відпусток працівникам організацій, 

установ і закладів галузі, які фінансуються з Державного 

бюджету, провадити у відповідності з законодавством та 

нормативними актами України. 

3.2.16. Працівникам, яким під час роботи на залізничному 

транспорті присвоєно почесні державні звання "Заслужений 

працівник транспорту України", "Заслужений будівельник 

України", "Заслужений енергетик України" та інші почесні 

державні звання відповідно до спеціальності, а також 

"Заслужений раціоналізатор України", "Заслужений донор 

України", нагородженим Почесною грамотою Кабінету 

Міністрів України вводити доплати в розмірі 15% посадового 

окладу (тарифної ставки). 

Працівникам галузі, нагородженим знаком "Почесному 

залізничнику", "Залізнична слава" трьох ступенів вводити 

доплату до тарифної ставки, посадового окладу в розмірі 10%. 

При наявності права на встановлення доплати з двох 

підстав встановлюється одна більша за розміром доплата. 
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(пункт 3.2.16 із змінами і доповненнями від 6.04.2004 р.) 

3.2.17. Зберегти діючий порядок забезпечення працівників 

залізничного транспорту побутовим паливом.  

Встановити єдину мінімальну норму видачі палива – 2 

тонни на сім'ю за цінами не вище існуючих в територіальних 

паливних організаціях і на 50% здешевлення пенсіонерам та 

особам, що мають відповідні пільги. 

Залізничникам, які стали інвалідами І, ІІ груп внаслідок 

нещасного випадку на виробництві на підприємствах 

залізничного транспорту або професійного захворювання, а 

також сім'ям залізничників, які загинули на виробництві, паливо 

видавати і доставляти безкоштовно. 

3.2.18. Надавати працівникам галузі матеріальну допомогу 

на оздоровлення на умовах і в розмірах, передбачених 

колективними договорами, а з 1.01.2007 року не менше 30% 

тарифної ставки (посадового окладу). 

(пункт 3.2.18 із змінами і доповненнями від 28.02.2006 р.) 

3.2.19. З метою заохочення працівників залізничного 

транспорту до високопродуктивної праці нагороджувати їх 

знаком "Почесному залізничнику", "Залізнична слава", 

Почесною грамотою та Подякою Державної адміністрації 

залізничного транспорту України, знаком "Відмінник 

воєнізованої охорони Укрзалізниці"  та застосовувати інші 

форми морального та матеріального заохочення. 

(пункт 3.2.19 із змінами і доповненнями від 6.04.2004 р.) 

3.2.20. Надавати додаткові оплачувані відпустки за стаж 

роботи на залізничному транспорті працівникам, які зайняті на 

роботах в основній діяльності залізниць, при безперервному 

стажі роботи понад три роки – по одному дню за кожний 

наступний рік, але не більше 3 календарних днів. 

3.2.21. При звільненні працівників вперше з роботи у 

зв'язку з виходом на пенсію, виплачувати одноразову 

матеріальну допомогу в залежності від стажу роботи в галузі: 

-    до 5 років   - 1 середньомісячний заробіток; 

-    від 5 до 10 років  - 2 середньомісячні заробітки; 

-   більше 10 років  - 3 середньомісячні заробітки.  
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У разі звільнення працівників за власним бажанням у 

зв'язку з виходом на пенсію (за віком, за віком на пільгових 

умовах, за вислугу років) протягом двох місяців після настання 

цього права виплачувати їм додаткову матеріальну допомогу за 

сумлінну працю на залізничному транспорті в таких розмірах 

при стажі роботи в галузі: 

Для чоловіків  Для жінок 

з 20 до 25  з 15 до 20 1 середньомісячний заробіток 

з 25 до 30  з 20 до 25 2 середньомісячні заробітки 

з 30до35  з 25до30 3 середньомісячні заробітки 

з 35до40  з 30до 35 4 середньомісячні заробітки 

понад 40  понад 35 5 середньоміс-них заробітків 

Працівникам, нагородженим за час роботи на залізничному 

транспорті знаком „Почесному залізничнику", Залізнична слава" 

трьох ступенів, яким присвоєно почесні звання "Заслужений 

працівник транспорту України", Заслужений енергетик 

України" "Заслужений зв'язківець України", "Заслужений 

будівельник України" та інші почесні державні звання, а також 

тим, які нагороджені орденами, розмір додаткової допомоги 

підвищується на 50 відсотків. 

Дія цього пункту розповсюджується на інвалідів по 

загальному захворюванню І та II груп, які виходять на пенсію 

по інвалідності до досягнення ними права на пенсію за віком 

або за вислугу років, а також на працівників, які звільнені з 

підприємства у зв'язку зі змінами в організації виробництва, 

скороченням чисельності (стаття 40 п.1 КЗпП України) за 

півтора року до досягнення пенсійного віку, після дострокового 

призначення пенсії, при цьому, виплату матеріальної допомоги 

працівникам, які звільнені за статтею 40 пункт 1 КЗпП України, 

провадити з урахуванням вихідної допомоги. 

(пункт 3.2.21 із змінами і доповненнями від 28.02.2006 р.) 

3.2.22. Працівникам бюджетних організацій одноразова 

грошова допомога при звільненні у зв'язку з виходом на пенсію 

виплачується в межах економії фонду оплати праці по 

кошторисах витрат на їх утримання, а також коштів шефської 

допомоги залізниць, інших підприємств, організацій, установ. 
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3.2.23. За працівником, зобов’язаним проходити 

обов’язкове медичне обстеження, на час проходження такого 

обстеження зберігати робоче місце і середній заробіток.  

Конкретна кількість робочих днів проходження 

обов’язкових медичних оглядів встановлюється колективними 

договорами залізниць, їх структурних підрозділів та 

підприємств залізничного транспорту, але не менше 2 робочих 

днів, а при проходженні додатково нарколога та психіатра – не 

менше 3 робочих днів. 

(пункт 3.2.23 від 23.11.2010 р.) 

3.2.24. Виплачувати винагороду за підсумком роботи за рік 

згідно з Положенням, яке є невід'ємною частиною Галузевої 

угоди. 

(пункт 3.2.24 від 6.04.2004 р.) 

3.2.25. Зберігати за працівниками, робота яких пов'язана з 

безпекою руху поїздів, які не пройшли медичну комісію, за 

період підготовки (перепідготовки) новим професіям, але не 

більше 6 місяців, середню заробітну плату. 

(пункт 3.2.25 від 5.05.2008 р.) 

3.2.26. Оплачувати технічне навчання працівників, яке 

проводиться у неробочий час, з розрахунку годинної тарифної 

ставки (окладу) за кожну годину навчання. 

(пункт 3.2.26 від 5.05.2008 р.) 

3.2.27. Компенсувати працівникам протягом 2-х місяців 

витрати, пов'язані із обов'язковим медичним оглядом під час 

прийняття на роботу, на підставі наданих документів, які 

підтверджують їх оплату. 

(пункт 3.2.27 від 5.05.2008 р.) 

3.2.28. Надавати одноразову матеріальну допомогу при 

поверненні на роботу на підприємства залізничного транспорту 

звільнених в запас військовослужбовців строкової служби у 

розмірі двох місячних тарифних ставок (окладів). (пункт 3.2.28 

від 5.05.2008 р.) 

3.3. Робочий час та час відпочинку 

3.3.1. Зберегти тривалість основної щорічної відпустки 28 

календарних днів для працівників, прийнятих на роботу на 

залізничний транспорт до 1 січня 1997 року. 
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3.3.2. Додаткові відпустки за роботу із шкідливими і 

важкими умовами праці та за особливий характер праці 

надавати відповідно до Списків, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. № 1290 (зі змінами 

і доповненнями від 13.05.2003 р. №679). 

(ч. І  п. 3.3.2. із змінами і доповненнями від 6.04.2004 р.) 

(ч. ІІ п. 3.3.2. вилучена змінами і доповненнями від 6.04.2004 р.) 

3.3.3. Додаткову відпустку за ненормований робочий день 

тривалістю до 7 календарних днів надавати за переліками посад, 

визначених колективними договорами, відповідно до 

орієнтовного переліку Укрзалізниці, погодженого з Радою 

профспілки. 

3.3.4. Зберегти 38-годинний робочий тиждень для жінок: 

монтерів колії, оглядачів-ремонтників вагонів, оглядачів 

вагонів, слюсарів з ремонту рухомого складу, робота яких 

безпосередньо пов’язана з рухом поїздів. 

3.3.5. Графіки роботи працівників погоджувати з 

комітетами профспілки підприємств, установ, організацій та 

доводити до відома працівників не пізніше, як за три дні до 

початку їх введення в дію. 

3.3.6. Для працівників локомотивних бригад нічною 

поїздкою, що використовується для обліку нічних поїздок і 

безпеки руху, вважається поїздка, яка повністю або частково 

припадає на період з 22.00 до 6.00 годин. 

3.3.7. Доставку робітників локомотивних бригад до місця 

роботи, а після її закінчення – до місця проживання з 23.00 до 

7.00 годин здійснювати службовим автотранспортом за умови 

проживання працівника на відстані не менше 2 кілометрів від 

підприємства. 

3.3.8. Працівникам, які зайняті в шкідливих і важких 

умовах праці, встановлювати скорочену тривалість робочого 

часу відповідно до законодавства та нормативно-правових актів 

України. 

3.3.9. Встановлювати тривалість робочої зміни понад 8 

годин (крім працівників, що зайняті на роботах зі шкідливими 

та важкими умовами праці) в порядку, визначеному Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, а також "Особливостями 
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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", які є невід'ємною частиною Галузевої 

угоди. 

(пункт 3.3.9 від 25.06.2008 р.) 

3.3.10. Визначити у колективних договорах підприємств, 

установ і організацій перелік робіт, на яких за умовами 

виробництва працівник не має права відлучатися з робочого 

місця та використовувати час обідньої перерви на свій розсуд. 

(пункт 3.3.10 від 25.06.2008 р.) 

3.4. Забезпечення зайнятості 
3.4.1. У випадку скорочення обсягів робіт зменшення 

чисельності працівників проводити, в першу чергу, шляхом 

природної плинності кадрів та тимчасового обмеження прийому 

на роботу. 

Звільнення працівників за скороченням штату або 

чисельності застосовувати лише як вимушений захід, а їх 

працевлаштування провадити на підприємствах, в організаціях, 

в установах галузі у порядку, передбаченому чинним 

законодавством. 

3.4.2. Надавати переважне право працевлаштування на 

вакантні посади на підприємствах залізничного транспорту 

працівникам галузі, які підпадають під скорочення чисельності 

або штату. 

3.4.3. Вживати заходів щодо перепідготовки 

вивільнюваних працівників за професіями, на які є попит на 

підприємствах галузі. 

3.4.4. З метою підтримки трудових династій галузі 

оплачувати на умовах, передбачених відповідними 

нормативними документами, навчання дітей залізничників в 

галузевих навчальних закладах за спеціальностями, 

необхідними для залізничного транспорту. 

3.4.5. Подання профспілковим комітетам на вивільнення 

працівників за скороченням штату або чисельності надавати з 

технологічним та економічним обґрунтуванням. 
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3.4.6. У випадку ліквідації малодіяльних та збиткових 

структурних підрозділів залізниць вживати заходів для 

першочергового працевлаштування працівників, які є єдиними 

годувальниками в сім’ї, батьків багатодітних сімей, ветеранів 

залізничного транспорту, яким залишилося менше 5 років до 

досягнення пенсійного віку. 

3.4.7. Організовувати підготовку фахівців та 

кваліфікованих робітників, підвищення кваліфікації працівників 

відповідно до потреб підприємств галузі. Навчально-

виробничий процес, професійно практичну підготовку 

робітників у технічних школах, працевлаштування випускників 

вищих навчальних закладів здійснювати згідно Правил 

організації та проведення професійно-практичної підготовки 

слухачів технічних шкіл, Положення про організацію 

навчально-виробничого процесу в технічних школах 

залізничного транспорту, Положення про стажування та 

працевлаштування молодих фахівців на залізничному 

транспорті, які є невід'ємною частиною Галузевої угоди.  

(пункт 3.4.7. із змінами і доповненнями від 6.04.2004 р.) 

Підготовка спеціалістів для галузі з числа студентів 

випускного курсу ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за участю 

підприємств залізничного транспорту здійснювати згідно з 

Положенням (додаток 2). (пункт 3.4.7. із змінами від 13.10.11 р.) 

Організацію підготовки у рамках програми Євросоюзу 

TEMPUS-IV фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 

для роботи на залізничному транспорті України здійснювати 

згідно з Положенням, яке є додатком до Галузевої угоди. 
(пункт 3.4.7. із змінами і доповненнями від 15.04.2010 р.) 

Здійснювати за рахунок залізниць професійне навчання за 

робітничими професіями студентів вищих навчальних закладів 

ІІІ-ІV рівня акредитації, які навчаються за замовленнями 

залізниць в обсягах потреби, у галузевих професійно-технічних 

навчальних закладах з використанням навчальної бази 

структурних підрозділів залізниць. 

(пункт 3.4.7. із змінами і доповненнями від 03.12.2013 р.) 
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3.5. Охорона праці 
3.5.1. Забезпечувати працівників спецодягом, спецвзуттям 

та іншими засобами індивідуального захисту, а також мийними і 

знешкоджувальними засобами відповідно до галузевих 

нормативів.  

(пункт 3.5.1 із змінами і доповненнями від 6.04.2004 р.) 

3.5.2. У випадку невидачі працівникові спецодягу чи 

спецвзуття у встановлені нормативами строки відшкодовувати 

витрати на їх придбання у відповідності з діючими 

нормативними актами. 

3.5.3. У випадку передчасного зносу спецодягу, спецвзуття 

та інших засобів індивідуального захисту з причин, які не 

залежать від працівників, проводити їх заміну за рахунок коштів 

підприємств. 

3.5.4. Забезпечити видачу працівникам, які зайняті на 

роботах з важкими і шкідливими умовами праці, безплатно 

молока або інших рівноцінних продуктів відповідно до чинних 

нормативно-правових актів. 

При роз’їзному характері роботи виплачувати працівникам 

грошову компенсацію на придбання молока або інших 

рівноцінних продуктів відповідно до колективних договорів. 

3.5.5. До  працівника, який припинив роботу у зв’язку із 

загрозою для його життя або здоров'я, не застосовувати 

дисциплінарні стягнення. Факт наявності такої ситуації 

підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства за 

участю представника профспілки і страхового експерта з питань 

охорони праці. 

(пункт 3.5.5 із змінами і доповненнями від 6.04.2004 р.) 

 

(пункт 3.5.6. вилучено змінами і доповненнями від 6.04.2004 р.) 
 

3.5.7. Зберігати за працівниками, які звільнені з 

підприємств залізничного транспорту на пенсію чи за 

скороченням чисельності або штату, спецодяг та спецвзуття без 

утримання їх залишкової вартості. 

 



89 

 

3.5.8. Не допускати прийому жінок на роботу із 

шкідливими і важкими умовами праці, де їх праця заборонена. 

(частину ІІ пункту 3.5.8 вилучено змінами і доповненнями від 

6.04.2004 р.) 
 

(пункт 3.5.9. вилучено змінами і доповненнями від 6.04.2004 р.) 
 

3.5.10. Забезпечити розслідування нещасних випадків та 

надання невідкладної медичної допомоги працівникам галузі 

при роботі за межами України відповідно до Угоди держав – 

учасниць Співдружності. 

3.5.11. Вживати заходи для забезпечення особистої 

безпеки залізничників з роз’їзним характером роботи при 

виконанні  ними службових обов’язків. 

3.5.12. Для фінансування заходів з охорони праці 

передбачати в колективних договорах залізниць, підприємств 

залізничного транспорту виділення необхідних коштів, але не 

менше 0,5 % від суми реалізованої продукції. 

(пункт 3.5.12. із змінами і доповненнями від 6.04.2004 р.) 

3.5.13. Проводити роботу по атестації робочих місць за 

умовами праці відповідно до нормативних актів. 

3.5.14. Сприяти виконанню передбачених колективними 

договорами комплексних заходів, спрямованих на усунення 

шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища. 

(пункт 3.5.14 від 25.06.2008 р.) 

3.5.15. Сприяти виконанню передбачених колективними 

договорами заходів, спрямованих на приведення умов праці на 

робочих місцях у відповідність з вимогами санітарно-

гігієнічних норм та збільшення витрат на охорону праці на 

одного працюючого. 

(пункт 3.5.15 від 25.06.2008 р.) 

3.6. Пільги та соціальні гарантії 
3.6.1. Надавати залізничникам, які перебувають на обліку 

для поліпшення житлових умов, безпроцентні позики для 

індивідуального, кооперативного житлового будівництва в 

розмірах і порядку, передбачених колективними договорами 

залізниць. 
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В 2006 році розробити Концепцію забезпечення 

залізничників житлом. 

(пункт 3.6.1 із змінами і доповненнями від 28.02.2006 р.) 

Розподіл та надання службових жилих приміщень 

працівникам залізничного транспорту здійснювати за спільним 

рішенням адміністрації та виборного органу первинної 

профспілкової організації підприємства, установи, організації, у 

віданні якого ці приміщення знаходяться. 

Фонд службових житлових приміщень підприємства, 

установи, організації формують з новозбудованого або 

реконструйованого житла, звільнених житлових приміщень, а 

також житла, придбаного у фізичних чи юридичних осіб в 

розмірі не більше 50 %. Конкретний відсоток визначається 

спільним рішенням адміністрації підприємства і відповідного 

профспілкового комітету. 

(пункт 3.6.1 із змінами і доповненнями від 25.10.2010 р.) 

3.6.2. Надавати безкоштовно спальні місця в поїздах при 

прямуванні локомотивної бригади пасажирами у нічний час . 

3.6.3. Забезпечити надання працівникам, які потерпіли 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, соціальних пільг і 

гарантій, передбачених законодавством України. 

3.6.4. Згідно з угодою країн СНД зберегти для працівників 

залізничного транспорту України з  включенням однієї особи, 

яка знаходиться на їх утриманні, право на проїзд по квитку 

форми 6 у прямому сполученні по країнах СНД. 

Надавати працівникам залізничного транспорту і членам їх 

сімей, які знаходяться на утриманні, включаючи дітей до 18 

років під опікою, річний квиток форми 4 на відстань до 150 

кілометрів від місця проживання, але не більше двох напрямків, 

в сумарному обчисленні. В цей же квиток враховується проїзд 

від місця проживання до місця роботи. 

Додатково видавати працівникам залізничного транспорту 

України другий разовий квиток форми 6 по залізницях України 

на бланках місцевого сполучення з відміткою “в купейному 

вагоні швидкого поїзда” на одну особу. 

Такі ж квитки видавати штатним працівникам 

профспілкових організацій. 
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Видавати квитки форми 6 замість консультаційного 

залізничникам і їх утриманцям, які проживають та працюють в 

зоні радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, для проїзду на оздоровлення в санаторії, 

пансіонати, дитячі оздоровчі та спортивні табори за путівками, 

виданими профспілковими органами галузі. 

3.6.5. Пенсіонери, які звільнились на пенсію із 

залізничного транспорту країн СНД і відпрацювали в галузі: 

жінки – не менше 15 років, чоловіки – не менше 20 років, а 

також особи, що стали інвалідами І та ІІ груп внаслідок 

нещасного випадку або  професійного захворювання під час 

роботи на залізничному транспорті країн СНД, мають право на 

разовий квиток форми 6 по Україні і приміський квиток форми 

4 на відстань до 150 кілометрів від місця проживання, але не 

більше двох напрямків, в сумарному обчисленні, з включенням 

утриманців. 

Право проїзду пенсіонерів по інших країнах СНД 

обумовлюється окремими рішеннями Ради по залізничному 

транспорту держав – учасниць Співдружності. 

Видавати квитки для безплатного проїзду залізничним 

транспортом пенсіонерам, які звільнились на пенсію з 

підприємств галузі за скороченням чисельності або штату при 

досягненні пенсійного віку та при умові наявності необхідного 

стажу роботи в галузі. 

3.6.6. Пенсіонери, нагороджені за час роботи на 

залізничному транспорті країн СНД знаком "Почесному 

залізничнику", а також яким присвоєні звання "Заслужений 

працівник транспорту", "Заслужений енергетик", "Заслужений 

зв’язківець", "Заслужений будівельник", "Заслужений 

раціоналізатор" та інші державні почесні звання, що 

звільнились у зв’язку з виходом на пенсію з підприємств 

залізничного транспорту країн СНД, одержують разовий квиток 

форми 6В у прямому сполученні і річний приміський квиток 

форми 4 на відстань до 250 кілометрів від місця проживання, 

але не більше двох напрямків, в сумарному обчисленні, з 

включенням утриманців. 



92 

 

3.6.7. Студенти денної форми навчання навчальних 

закладів залізничного транспорту, які навчаються на бюджетній 

основі, на договірній основі з підприємствами залізничного 

транспорту, діти залізничників мають право на разовий квиток 

форми 6, з правом замінити на приміський квиток форми 4 на 

відстань до 100 кілометрів або квиток-картку форми 5 на 

відстань до 250 кілометрів. 

Видавати  студентам та учням – дітям залізничників, яким 

виповнилося 18 років, квиток форми 4 на відстань до 100 

кілометрів або квиток-картку форми 5 на відстань до 250 

кілометрів до закінчення ними навчального закладу в рахунок 

норми разового квитка прямого  сполучення одного з батьків. 

Учням – дітям залізничників, батько або мати яких 

загинули у зв’язку з нещасним випадком на виробництві чи 

вийшли на пенсію за віком або по інвалідності, видавати річний 

приміський квиток форми 4 на відстань до 100 кілометрів або 

квиток-картку форми 5 на відстань до 250 кілометрів. 

3.6.8. Не допускати підміни безплатної медичної допомоги 

платними послугами залізничникам і членам їх сімей. 

Передачу установ охорони здоров’я залізничного 

транспорту у комунальну власність здійснювати лише за згодою 

трудових колективів чи профспілкових органів. 

3.6.9. Зберегти право на безплатне користування 

медичними установами пенсіонерів, які звільнились на пенсію з 

підприємств залізничного транспорту України, а також країн 

СНД. 

3.6.10. Домагатися створення галузевої системи медичного 

страхування залізничників. 

Сприяти добровільному медичному страхуванню 

працівників галузі. 

Відшкодовувати працівникам 50% страхових внесків на 

добровільне медичне страхування за базовою програмою. 

Забезпечити добровільне медичне страхування 

пенсіонерів-залізничників, які відпрацювали в галузі не менше 

3-х років та звільнились на пенсію з підприємств залізничного 

транспорту, та інвалідів праці без вимог до стажу. 

(пункт 3.6.10 із змінами і доповненнями від 6.04.2004 р.) 
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3.6.11. У випадку направлення Головним медичним 

управлінням Укрзалізниці чи медичними службами залізниць 

працівників галузі та пенсіонерів на обстеження або лікування в 

спеціалізовані медичні заклади проводити частково чи повністю 

оплату їх лікування на умовах, передбачених колективними 

договорами. 

3.6.12. Надавати матеріальну допомогу на поховання 

залізничників та членів їх сімей, пенсіонерів-залізничників на 

умовах, передбачених колективними договорами. 

3.6.13. Для поліпшення медичного обслуговування 

самотніх і немічних пенсіонерів надавати фінансову допомогу 

благодійним організаціям і фондам на умовах, передбачених 

колективними договорами. 

(пункт 3.6.13. із змінами і доповненнями від 6.04.2004 р.) 

3.6.14. Виділяти дорожнім станціям переливання крові 

кошти для організації донорства в розмірах та на умовах, 

передбачених колективними договорами залізниць. 

3.6.15. Підприємствам, організаціям, установам галузі за 

рахунок власних коштів надавати працівникам відпустки 

тривалістю 2 робочих дні зі збереженням заробітної плати у 

зв’язку зі смертю близьких родичів (батьки, чоловік, жінка, діти, 

брат та сестра) на поховання. 

3.6.16. Обов’язкові медичні обстеження працівників 

проводити за рахунок коштів підприємств, організацій і установ 

галузі.  

3.6.17. Надавати пенсіонерам, які вийшли на пенсію з 

підприємств залізничного транспорту країн СНД, матеріальну 

та іншу підтримку в межах фінансових можливостей на умовах, 

передбачених колективними договорами. 

3.6.18. Відповідно до законодавства надавати пільги та 

компенсації працівникам підприємств – членам громадських 

формувань за участь у забезпеченні громадського порядку та 

профілактиці правопорушень на умовах колдоговорів. 

3.6.19. Надавати фінансову допомогу ветеранським 

організаціям на умовах, передбачених колективними 

договорами. 

(доповнено п. 3.6.19 змінами і доповненнями від 6.04.04 р.) 
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3.6.20. Розробити та запровадити "Програму недержавного 

пенсійного забезпечення залізничників". 

(доповнено п. 3.6.20 змінами і доповненнями від 28.02.06 р.) 

Започаткувати з 2010 року поетапне запровадження 

недержавного пенсійного забезпечення залізничників через 

Професійний недержавний пенсійний фонд "Магістраль". 

Передбачати в фінансових планах залізниць, підприємств і 

організацій галузі, починаючи з 2010 року виділення коштів на 

недержавне пенсійне забезпечення працівників. Перераховувати 

пенсійні внески на користь працівників галузі до Професійного 

недержавного пенсійного фонду "Магістраль" 

(доповнено ч. ІІ  змінами і доповненнями від 04.10.2010 р.) 

Здійснювати недержавне пенсійне забезпечення 

залізничників через Професійний недержавний пенсійний фонд 

«Магістраль» відповідно до «Програми недержавного 

пенсійного забезпечення залізничників», що є додатком № 4 до 

Галузевої угоди. 

(пункт 3.6.20 із змінами і доповненнями від 16.12.2013 р.) 

3.6.21 З метою розвитку науково-технічної творчості, 

раціоналізаторської та винахідницької діяльності, широкого 

залучення залізничників і членів Науково - технічного 

товариства залізничників України до вирішення питань 

науково-технічного прогресу галузі, щорічно виділяти 

Правлінню Науково - технічного товариства та дорожнім 

правлінням на проведення заходів кошти в розмірах, 

передбачених колективними договорами, але не менше 100 тис. 

гривень". 

(розділ доповнений пунктом 3.6.21. змінами і 

доповненнями від 28.02.2006 р.) 

3.6.22. Відновити на залізницях діяльність патронажних 

служб з догляду за важкохворими та немічними одинокими 

ветеранами. 

(розділ доповнений пунктом 3.6.22. змінами і 

доповненнями від 05.05.2008 р.) 

3.6.23. Забезпечувати проведення відповідних 

профілактичних та оздоровчих заходів, направлених на 
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відновлення працездатності працівників за основними 

професіями в галузевих та спеціалізованих оздоровчих закладах. 

(розділ доповнений пунктом 3.6.23. змінами і доповненнями від 

5.05.2008 р.) 

3.6.24. Надавати працівникам оплачувану відпустку 

тривалістю 3 календарні дні та виплачувати матеріальну 

допомогу у розмірі не менше тарифної ставки (посадового 

окладу) при вступі у шлюб. 

(розділ доповнений пунктом 3.6.24. змінами і доповненнями від 

05.05.2008 р.) 

3.6.25.Забезпечити розроблення та внесення до 

колективних договорів, в межах компетенції, плану заходів 

щодо запобігання поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу у 

виробничому середовищі. Не допускати дискримінації 

працівників за ВІЛ-статусом та забезпечувати їм соціальні 

гарантії. 

Забезпечувати виконання Заходів боротьби із 

захворюванням на туберкульоз на 2006–2011 роки, розроблених 

на виконання відповідного Указу Президента України. 

(розділ доповнений пунктом 3.6.25. змінами і доповненнями від 

05.05.2008 р.) 

3.7. Гарантії діяльності профспілкових організацій 

3.7.1. Сприяти створенню належних умов для діяльності 

профспілкових організацій, що діють в галузі. 

Визнавати право залізничників на членство в профспілках і 

рівність профспілок щодо захисту прав та інтересів членів 

профспілок. 

3.7.2. Надавати профспілковим органам для роботи, 

проведення зборів працівників в безоплатне користування 

приміщення з усім необхідним обладнанням, опаленням, 

освітленням, прибиранням, засоби зв'язку, транспорт на умовах, 

передбачених колективними договорами. 

3.7.3. Утримувати за заявою членів профспілок членські 

внески і забезпечувати безготівкове їх перерахування через 

бухгалтерії підприємств на рахунок профкомів. 

Підприємства протягом місяця, але не пізніше строку 

виплати заробітної плати безкоштовно перераховують на 
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рахунок профспілкових органів суми одержаних у 

безготівковому порядку членських внесків із заробітної плати 

поточного місяця. 

3.7.4. Поширити на профспілкових працівників соціальні 

гарантії, пільги та заохочення нарівні з працівниками 

відповідних підприємств, організацій, установ галузі. 

Надавати працівникам профспілкових органів пільги та 

соціальні гарантії за рахунок коштів підприємств на умовах 

колективних договорів з дотриманням вимог чинного 

законодавства. 

3.7.5. Документи з соціально-економічних та трудових 

питань, які стосуються інтересів працівників галузі, приймати за 

погодженням чи за участю відповідних профспілкових органів. 

3.7.6. Забезпечувати профспілки нормативними та 

методичними матеріалами, які  приймаються Укрзалізницею. 

3.7.7. Надавати профспілковим організаціям будинки, 

приміщення, споруди для ведення культурно-освітньої, 

оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед 

працівників підприємств, організацій, установ галузі. 

3.7.8 Відраховувати профспілковим організаціям кошти на 

культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі не 

менше, ніж 0,3 відсотка від фонду оплати праці. 

(пункт 3.7.8. із змінами і доповненнями від 6.04.2004 р.) 

3.7.9. Надавати профспілковим органам інформацію з 

питань умов та оплати праці працівників, соціально-

економічного розвитку підприємств галузі, а також іншу 

інформацію, необхідну для ведення переговорів та укладення 

колективних договорів, угод, підведення підсумків їх 

виконання. 

3.7.10. Видавати штатним профспілковим працівникам 

згідно з переліком службові річні квитки для проїзду 

залізничним транспортом. 

3.7.11. Надавати членам виборних профспілкових органів, 

не звільненим від основної роботи, для виконання ними своїх 

громадських обов’язків час із збереженням заробітної плати на 

умовах колдоговорів, але не менше двох годин на тиждень. 
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3.7.12. Визнавати правову та технічну інспекції праці 

профспілок як представників профспілок, що здійснюють 

громадський контроль за дотриманням трудового законодавства 

на підприємствах, в організаціях та установах залізничного 

транспорту. 

3.7.13. Залучати представників профспілок до розроблення 

фінансових планів та підготовки пропозицій стосовно розподілу 

прибутку на соціально-економічний розвиток, що залишається у 

розпорядженні залізниць і підприємств залізничного транспорту 

у порядку, визначеному законами та колективними договорами. 

(розділ доповнено пункт 3.7.13 змінами і доповненнями від 

25.06.2008 р.) 

4. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  ПРОФСПІЛОК 

4.1. Сприяти Укрзалізниці, підприємствам залізничного 

транспорту в реалізації Угоди, підвищенні ефективності 

виробництва, зміцненні трудової та технологічної дисципліни, 

забезпеченні безпеки руху, знятті соціальної напруги в трудових 

колективах галузі. 

4.2. Конструктивно співпрацювати з Укрзалізницею у 

вирішенні питань зайнятості на залізничному транспорті, 

пов’язаних зі зменшенням обсягів перевезень та проведенням 

структурних змін у галузі. 

4.3. Сприяти Укрзалізниці в реалізації заходів щодо 

поліпшення умов праці, виробничого побуту, оздоровлення 

працівників. 

4.4. Домагатися реалізації пільг, трудових та соціальних 

гарантій, передбачених цією Угодою. 

4.5. Здійснювати силами правової та технічної інспекцій 

праці профспілок у відповідності із затвердженими 

Положеннями, захист колективних інтересів працівників галузі 

та забезпечення індивідуальних прав членів профспілок в 

питаннях зайнятості, прийому, переведення та звільнення з 

роботи, охорони праці, надання пільг і компенсацій  

4.6. Брати участь у розробці комплексних заходів щодо 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 

існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам 
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виробничого травматизму, професійним захворюванням і 

аваріям. 

4.7. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків на 

виробництві.  

Здійснювати контроль за своєчасним і повним 

відшкодуванням Фондом соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань України 

шкоди потерпілим внаслідок нещасних випадків на 

виробництві. 

4.8. Здійснювати контроль за ходом будівництва, 

реконструкції і  технічного переобладнання об’єктів 

виробничого призначення щодо відповідності їх нормам і 

правилам охорони праці та навколишнього середовища. 

4.9. Не допускати введення в експлуатацію нових та 

реконструйованих виробничих об’єктів, які не відповідають 

вимогам охорони праці. 

4.10. Здійснювати контроль за своєчасним і якісним 

введенням в експлуатацію житла та об’єктів соціальної сфери, 

брати участь у приймальних комісіях. 

4.11. Брати участь у комісіях з перевірки знань посадових 

осіб законодавства та нормативних актів з охорони праці. 

4.12. Надавати безоплатну юридичну допомогу 

працівникам галузі у вирішенні індивідуальних та колективних 

трудових спорів. 

4.13. Вносити пропозиції центральним органам державної 

влади щодо стабілізації роботи залізничного транспорту 

України та посилення соціального захисту працівників галузі. 

4.14. Приймати участь у підготовці законодавчих та 

нормативних актів України, які стосуються роботи залізничного 

транспорту. 

4.15. Вживати заходів морального та матеріального 

стимулювання працівників за високопродуктивну та ефективну 

працю, впровадження нової техніки та передових технологій, 

активну участь у громадському житті. 

4.16. Узагальнювати та висвітлювати на сторінках 

профспілкових видань передовий досвід роботи, новаторство та 

зразкове виконання працівниками своїх службових обов’язків. 
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4.17. Вживати заходів щодо організації відпочинку та 

оздоровлення працівників та членів їх сімей. 

4.18. Своєчасно інформувати Укрзалізницю про дії 

профспілок, які зачіпають інтереси роботодавців. 

4.19. Не організовувати страйків та інших колективних 

акцій протесту з питань, передбачених даною Угодою, при 

умові їх виконання. 

4.20. Колективні трудові спори (конфлікти), що виникають 

на підприємствах, в організаціях і установах галузі, вирішувати 

відповідно до чинного законодавства. 

4.21. Проводити роботу серед працівників галузі щодо 

укладення ними пенсійних контрактів з Професійним 

недержавним пенсійним фондом «Магістраль» і сплати внесків 

до цього фонду на свою користь. 

(розділ доповнено пунктом 4.21. змінами і доповненнями від 

04.10.2010 р.) 

5. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО 

Сторони домовились: 

5.1. При укладанні колективних договорів залізниць, їх 

структурних підрозділів, підприємств залізничного транспорту 

передбачити в них розділи з охорони праці та розробляти, як 

додаток до них, комплексні заходи щодо досягнення 

встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, 

запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним 

захворюванням і аваріям. 

5.2. Проводити огляди-конкурси на кращий кабінет з 

питань охорони праці. 

5.3. Щорічно аналізувати стан захворюваності в галузі, 

причин, що призвели до тимчасової втрати працездатності, 

вживати профілактичних заходів щодо зниження 

захворюваності. 

5.4. Удосконалювати систему галузевого змагання з метою 

підвищення моральної та матеріальної зацікавленості 

працівників у результатах праці. 

5.5. Вживати заходів щодо збереження в галузі об’єктів 

оздоровлення та відпочинку працівників. 
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5.6. Рішення про передачу в комунальну власність чи на 

приватизацію об’єктів соціальної сфери, які побудовано за 

рахунок коштів залізниць, здійснювати за наявності згоди 

трудового колективу залізниці або дорожнього комітету 

профспілки. 

5.7. Приймати рішення щодо передачі в оренду чи на 

приватизацію структурних підрозділів залізниць, підприємств, 

підприємств торгівлі, громадського харчування, об’єктів 

культурно-освітнього та спортивно-фізкультурного 

призначення, які обслуговують залізничників та членів їх сімей, 

за участю відповідних профспілкових органів, які 

представляють інтереси трудових колективів. 

(пункт 5.7. із змінами і доповненнями від 25.06.2008 р.) 

5.8. Забезпечувати надання гарантій, передбачених 

Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності", профспілковим організаціям, які створені та діють 

відповідно до законодавства України. 

5.9. Якщо на залізницях та в їх структурних підрозділах, на 

підприємствах залізничного транспорту діє декілька 

профспілок, то колективний договір відповідного рівня підписує 

та профспілка або ті профспілки, яким це доручить трудовий 

колектив. 

5.10. 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 профспілкам інформації з цього питання, 

включаючи інформацію про причини наступних звільнень, про 

кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про 

терміни проведення звільнення. 

Роботодавець не пізніше як за три місяці до намічених 

звільнень надає профспілковим організаціям інформацію з цих 

питань, проводить консультації з профспілками про заходи 

щодо запобігання звільненню чи зведенню їх кількості до 

мінімуму або пом’якшенню несприятливих наслідків будь-якого 

звільнення. 

(пункт 5.10. із змінами і доповненнями від 6.04.2004 р.) 
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5.11. Щорічно розглядати стан охорони праці, виробничого 

травматизму та вживати заходів щодо поліпшення цієї роботи. 

5.12. З метою організації відпочинку і оздоровлення 

залізничників та членів їх сімей передавати оздоровчі заклади 

комітетам профспілки на договірних засадах. 

Передбачити в колективних договорах залізниць і 

підприємств залізничного транспорту  виділення коштів на 

утримання об'єктів оздоровлення, придбання та здешевлення 

вартості путівок на оздоровлення та відпочинок залізничників і 

членів їх сімей. 

5.13. Проводити щорічно спартакіаду залізничників з 

різних видів спорту відповідно до Положення. 

(пункт 5.13. із змінами і доповненнями від 5.05.2008 р.) 

Сприяти розвитку фізкультури та спорту в галузі, 

залучати до систематичних занять різними формами фізичної 

культури та спорту працівників та членів їх сімей. 

(частина перша пункту 5.13. із змінами і доповненнями від 

25.06.2008 р.) 

5.14. В 2009 році розробити комплексну програму 

закріплення кадрів на залізничному транспорті. 

(розділ доповнений пунктом5.14 змінами і доповненнями 

від 5.05.2008 р.) 

5.15. Тлумачення та роз’яснення окремих положень Угоди 

здійснюється спільно Сторонами, що її уклали. 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УГОДИ 

6.1. Контроль за виконанням Угоди здійснюється 

безпосередньо Сторонами, які її підписали, або створеною ними 

спільною комісією для ведення переговорів при укладанні цієї 

Угоди. 

6.2. Сторони щоквартально аналізують хід виконання 

Угоди і при виявленні порушень чи невиконанні окремих її 

положень інформують інші сторони з метою вжиття необхідних 

заходів для реалізації Угоди в повному обсязі. 
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6.3. Спільна комісія щорічно підводить підсумки 

виконання  Угоди та готує подання Сторонам щодо 

дисциплінарного впливу на осіб, з вини яких допущено 

невиконання окремих її положень. 

6.4. Контроль за реалізацією Угоди на місцях здійснюється 

господарськими керівниками та профспілковими комітетами під 

час підведення підсумків виконання колективних договорів. 

 

Від профспілок: 
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Додаток № 1 

 

ПЕРЕЛІК 

доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів 

працівників підприємств і організацій залізничного 

транспорту  

 

Найменування доплат і 
надбавок 

Розміри доплат і надбавок 

1 2 

ДОПЛАТИ 

За суміщення професій 

(посад) 

Доплати одному працівнику 

максимальними розмірами не 

обмежуються і визначаються 

наявністю одержаної економії за 

тарифними ставками і окладами 

суміщуваних працівників 

За розширення зони 

обслуговування або 

збільшення обсягу робіт 

Доплати одному працівнику 

максимальними розмірами не 

обмежуються і визначаються 

наявністю одержаної економії за 

тарифними ставками і окладами, які 

могли б виплачуватися за умови 

нормативної чисельності працівників 

За виконання обов’язків 

тимчасово відсутнього 

працівника 

До 100 відсотків тарифної ставки 

(окладу) відсутнього працівника 

За роботу у важких і 

шкідливих та особливо 

важких і особливо шкідливих 

умовах праці 

За роботу у важких і шкідливих 

умовах праці - до 12 відсотків, за 

роботу в особливо важких і особливо 

шкідливих умовах праці - до 24 

відсотків тарифної ставки 

(посадового окладу) 

За роботу в нічний час 40 відсотків годинної тарифної 

ставки (посадового окладу) за кожну 

годину роботи в цей час 
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1 2 

На період освоєння нових 

норм трудових затрат 

Підвищення відрядних розцінок до 

20 відсотків, підвищення тарифних 

ставок до 10 відсотків 

За керівництво бригадою 

(бригадиру, не звільненому 

від основної роботи) 

Доплати за керівництво бригадою з 

чисельністю від 5 до 10 чоловік – у 

розмірі 10-20 відсотків, понад 10 

чоловік – 20-25 відсотків тарифної 

ставки за фактично відпрацьований 

час. 

Майстрам (старшим 

майстрам) і контрольним 

майстрам (старшим 

контрольним майстрам), 

яким в установленому 

порядку присвоюється 

звання "Майстер ІІ класу" і 

"Майстер І класу" 

В розмірах 10 та 15 відсотків 

посадового окладу відповідно 

Працівникам, що мають 

вчену ступінь кандидата чи 

доктора наук відповідно до 

спеціальності 

В розмірах 15 та 20 відсотків 

посадового окладу відповідно 

Працівникам, що мають почесні 

звання: "Заслужений працівник 

транспорту України", 

"Заслужений будівельник 

України", "Заслужений 

енергетик України", 

"Заслужений юрист України", 

"Заслужений раціоналізатор 

України" та інші почесні 

державні звання відповідно до 

спеціальності 

В розмірі 15 відсотків тарифної 

ставки (посадового окладу) 

Працівникам, які нагороджені 

знаком “Почесному 

залізничнику” 

В розмірі 10 відсотків тарифної 

ставки (посадового окладу) 
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1 2 

НАДБАВКИ 

Машиністам локомотивів, які 

мають клас кваліфікації, і 

помічникам машиністів 

локомотивів, які мають право 

управління локомотивом, 

виплачується щомісячна доплата в 

таких розмірах (в % до тарифної 

ставки) 

При наявності права 

управління локомотивами 

одного 

виду тяги 

двох 

видів 

тяги 

трьох 

видів 

тяги 

Машиністу локомотива І класу 15 20 25 

Машиністу локомотива ІІ класу 10 15 20 

Машиністу локомотива ІІІ класу 5 10 15 

Помічнику машиніста локомотива, 

який має право управління 

локомотивом 

5 10 10 

За класність водіям легкових і 

вантажних автомобілів, автобусів 

Водіям 2-го класу - 10 %, 1-го 

класу - 25 % встановленої 

тарифної ставки за 

відпрацьований час водієм 

За високі досягнення у праці До 50 % посадового окладу 

За виконання особливо важливих  

робіт на строк їх проведення 

 

До 50 % посадового окладу 

За знання і використання в роботі 

іноземної мови (крім російської) 

 

До 10 % посадового окладу 

За високу професійну майстерність Диференційовані надбавки до 

тарифних ставок робітників: 

ІІІ розряду            - 12 % 

ІV розряду            - 16 % 

V розряду              - 20 % 

VІ розряду            - 24 % 
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Додаток № 4 

до Галузевої угоди 

 

 

Програма 

недержавного пенсійного забезпечення залізничників 

 

Загальні положення 

 

Цю Програму розроблено на виконання пункту 3.6.20 

чинної Галузевої угоди між Державною адміністрацією 

залізничного транспорту і профспілками (далі – Галузева угода) 

та відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення». 

Недержавне пенсійне забезпечення залізничників 

здійснюється Професійним недержавним пенсійним фондом 

«Магістраль» (далі – Фонд) на підставі пенсійних контрактів, 

укладених на користь учасників Фонду, між Фондом в особі 

його Адміністратора і вкладниками Фонду. 

 

Основні положення 

 

І. Мета Програми 

 

Програма недержавного пенсійного забезпечення 

залізничників (далі – Програма) – довгостроковий план 

відрахування пенсійних внесків вкладників до Фонду для 

наступного інвестування з метою накопичення пенсійних 

коштів, достатніх для пенсійних виплат його учасникам у 

розмірах, що відповідають галузевому стандарту недержавного 

пенсійного забезпечення залізничників.  

Мінімальний галузевий стандарт недержавного пенсійного 

забезпечення залізничників (далі – Стандарт) визначається як 

мінімальний розмір щомісячної пенсійної виплати, яку 

отримуватиме учасник Фонду впродовж 10 років після 
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досягнення пенсійного віку, визначеного ст.26 Закону України  

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».  

Мінімальний розмір щомісячної пенсійної виплати 

встановлюється Стандартом на рівні не нижчому 50 % від 

офіційно затвердженого прожиткового мінімуму, визначеного 

законом для непрацездатних осіб. 

Такий розмір виплати визначається сумами пенсійних 

внесків, сплачених вкладниками до Фонду згідно встановлених 

Програмою тарифів, та прибутковістю пенсійних активів 

Фонду. 

 

ІІ. Умови участі залізничників  

у системі недержавного пенсійного забезпечення  

та порядок пенсійних виплат 

 

Участь у пенсійному фонді здійснюється на підставі 

пенсійного контракту або договору про виплату пенсії на 

визначений строк, які укладено з адміністратором пенсійного 

фонду. 

Учасником пенсійного фонду є фізична особа, на користь 

якої сплачуються пенсійні внески до недержавного пенсійного 

фонду, і яка має право або набуде право на одержання 

пенсійних виплат з пенсійного фонду. 

Кожний учасник пенсійного фонду у системі 

персоніфікованого обліку має індивідуальний пенсійний 

рахунок. 

Вкладник - особа, яка сплачує пенсійні внески на користь 

учасника фонду шляхом перерахування коштів до недержавного 

пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту. 

Вкладниками пенсійного фонду можуть бути: 

- об’єднання фізичних осіб, включаючи профспілки 

(об’єднання профспілок), які сплачують пенсійні внески на 

користь своїх  членів; 

- об’єднання юридичних осіб-роботодавців  або юридична 

особа (роботодавець), які сплачують пенсійні внески на користь 

своїх працівників; 
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- фізична особа, яка здійснює пенсійне забезпечення за 
рахунок своїх коштів. 

Пенсійні внески до пенсійного фонду сплачують 

вкладники (юридичні або фізичні особи) у розмірах, в порядку 

та строки, встановлені пенсійним контрактом відповідно до 

умов обраних пенсійних схем. Внески за страхуванням ризику 

настання  інвалідності або смерті учасника фонду сплачуються 

у порядку, визначеному пенсійним контрактом. 

Відповідно до законодавства України про недержавне 

пенсійне забезпечення учасники пенсійного фонду можуть 

отримувати наступні види пенсійних виплат: 

- пенсія на визначений строк; 

- одноразова пенсійна виплата. 
Пенсійний вік, після досягнення якого учасник має право 

на отримання пенсійної виплати, визначається за заявою 

учасника фонду. Форма заяви встановлюється національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг. 

Пенсійний вік може бути меншим від віку, який надає 

право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним 

страхуванням, але не більше ніж на 10 років. Пенсійний вік, що 

визначається учасником фонду, може бути більшим від 

пенсійного віку, який надає право на пенсію за 

загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням. 

Виплата пенсії на визначений строк здійснюється 

адміністратором  пенсійного фонду: 

1) за бажанням учасника фонду, який має право на 

отримання пенсійних виплат відповідно до його заяви; 

2) на вимогу учасника фонду (з дня виникнення у нього 

права згідно з умовами пенсійного контракту на страхування 

довічної пенсії, якщо придбання довічного ануїтету може 

негативно вплинути на розмір пенсійних виплат). 

3) за умови: 

- досягнення пенсійного віку, визначеного у заяві учасника 
фонду та з урахуванням вимог чинного законодавства України і 

положень статуту пенсійного фонду; 
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- достатності розміру пенсійних коштів, що обліковуються 
на індивідуальному пенсійному рахунку учасника пенсійного 

фонду, відповідно до мінімального розміру суми пенсійних 

накопичень, який встановлює національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на 

дату настання пенсійного віку. 

Пенсійна виплата може здійснюватися адміністратором 

фонду одноразово на вимогу учасника фонду у разі: 

- медично підтвердженого критичного стану здоров'я 
(онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності 

учасника фонду; 

- якщо сума належних учаснику фонду пенсійних коштів не 
досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, 

встановленого національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 

- виїзду учасника фонду на постійне проживання за межі 
України. 

Пенсійні кошти успадковуються особою (особами), які є 

спадкоємцями власника коштів відповідно до цивільного 

законодавства України. 

 

ІІI. Фінансування Програми 

 

Джерелами формування пенсійних накопичень учасника 

Фонду, є: 

1) пенсійні внески учасника (члена його родини) на його 

користь; 

2) пенсійні внески роботодавців учасника, що 

сплачуються ними на його користь; 

3) дохід від інвестування пенсійних активів. 
Ставки відрахувань пенсійних внесків вкладників до 

Фонду на кожний наступний рік розраховуються актуарієм та 

уточнюються не пізніше 1 липня поточного року, виходячи з 

галузевого стандарту недержавного пенсійного забезпечення і 

фінансових можливостей вкладників. 
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Визначені цією Програмою рівні пенсій та відповідні їм 

ставки відрахувань пенсійних внесків вкладників Фонду, які є 

роботодавцями, є вихідними величинами визначення ними 

обсягів її фінансування при складанні фінансових планів 

(бюджетів). 

Після затвердження фінансових планів визначена сума 

пенсійних внесків виплачується пропорційно, до кінця року.  

На момент запровадження цієї Програми розмір першого 

пенсійного внеску роботодавця на користь працівника-учасника 

Фонду, зазначеного у пенсійному контракті, визначається 

шляхом ділення коштів, передбачених у фінансовому плані на 

недержавне пенсійне забезпечення, на кількість працюючих, за 

виключенням тих працівників, які досягли пенсійного віку,  

визначеного ст.26 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування»  

Розмір наступних пенсійних внесків визначається 

вкладником залежно від віку учасника Фонду згідно з 

тарифами/відсотками, Додатку 1 до цієї Програми, 

відкоригованими в межах сум передбачених у затверджених 

фінансових планах на кожен поточний рік. 

Ставки пенсійних внесків визначаються вкладником 

залежно від віку учасника Фонду згідно з тарифами/відсотками 

Додатку 1 до цієї Програми, відкоригованими до суми 

затвердженого фінансового плану. Від початку сплати 

пенсійних внесків тариф пенсійного внеску на користь учасника 

Фонду залишається незмінним для кожної вікової групи 

впродовж усього терміну накопичення коштів, якщо інше не 

передбачене Програмою. 

Участь фізичних осіб у сплаті пенсійних внесків до Фонду 

є добровільною.  

Особа, яка є учасником-вкладником Фонду, сплачує 

пенсійні внески на свою користь з власних коштів (заробітної 

плати та інших джерел) на підставі укладеного нею пенсійного 

контракту.  
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Роботодавець такого учасника-вкладника Фонду 

забезпечує сплату ним внесків через платіжні системи 

(зарплатні проекти) роботодавця на безоплатній основі згідно 

письмової заяви вкладника Фонду на підставі пенсійного 

контракту, укладеного вкладником з Фондом. 

Ставки пенсійних внесків, встановлені Додатком 1 до цієї 

Програми, при необхідності можуть переглядатись  щорічно. 

Для учасників Фонду запроваджується накопичувальна 

пенсійна програма з паритетним внеском учасника та 

роботодавця. 

 

Заключні положення 

 

Для уточнення тарифів пенсійних внесків вкладників, 

визначення дефіциту (профіциту) пенсійних коштів та 

планування роботодавцями щорічних обсягів фінансування на 

сплату пенсійних внесків до Фонду на період до 2025 року ця 

Програма підлягає уточненню  з подальшим переглядом не 

рідше одного разу на п’ять років. 

 

________________ 



112 

 

Додаток № 1 

до Програми недержавного пенсійного 

 забезпечення залізничників 

 

Тарифи щомісячних пенсійних внесків вкладників Фонду* 

 

Вік працівника-

учасника Фонду, 

років 

Розмір щомісячного 

внеску працівника-

вкладника 

Розмір щомісячного 

внеску роботодавця-

вкладника 

грн. % з/п грн. % з/п 

18 22 0,55 22 0,55 

19 23 0,575 23 0,575 

20 25 0,625 25 0,625 

21 26 0,650 26 0,650 

22 27 0,675 27 0,675 

23 29 0,725 29 0,725 

24 30 0,75 30 0,75 

25 32 0,80 32 0,80 

26 33 0,825 33 0,825 

27 35 0,875 35 0,875 

28 37 0,925 37 0,925 

29 39 0,975 39 0,975 

30 42 1,05 42 1,05 

31 44 1,10 44 1,10 

32 47 1,175 47 1,175 

33 49 1,225 49 1,225 

34 53 1,325 53 1,325 

35 56 1,40 56 1,40 

36 60 1,50 60 1,50 

37 64 1,60 64 1,60 

38 68 1,70 68 1,70 

39 72 1,80 72 1,80 

40 78 1,95 78 1,95 

41 84 2,10 84 2,10 

42 90 2,25 90 2,25 

43 98 2,45 98 2,45 
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44 107 2,675 107 2,675 

45 116 2,90 116 2,90 

46 127 3,175 127 3,175 

47 140 3,50 140 3,50 

48 155 3,875 155 3,875 

49 173 4,325 173 4,325 

50 194 4,85 194 4,85 

51-60 50 1,25 50 1,25 

 

* Примітка: актуарна ставка прибутковості Фонду становить   

4 % річних. 
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У Г О Д А 

між Українською державною корпорацією по 

транспортному будівництву  «Укртрансбуд» та Радою 

профспілки залізничників і транспортних будівельників 

України щодо оплати праці, трудових і соціальних гарантій 

на 2011-2015 роки. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Угоду щодо оплати праці, трудових і соціальних 

гарантій (далі – Угода) укладено між Українською державною 

корпорацією по транспортному будівництву «Укртрансбуд» 

(далі – Корпорація) та Радою профспілки залізничників і 

транспортних будівельників України (далі – Рада профспілки), 

які  іменуються Сторонами Угоди. 

1.2. Дія Угоди спрямована на забезпечення стабільної 

роботи підприємств і організацій, що входять до складу 

Корпорації, стимулювання продуктивності праці, поліпшення її 

умов і соціального захисту транспортних будівельників. 

1.3. Угода є нормативним актом, що регулює зобов’язання, 

права і обов’язки Сторін і відповідальність за їх виконання. 

 

2. СТРОК ДІЇ УГОДИ 

2.1.  Угода набуває чинності з дати її підписання 

представниками Сторін і діє до укладення нової або перегляду 

цієї Угоди.  

2.2. Кожна із Сторін, які уклали 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, які не повинні погіршувати умов праці і 

порушувати трудові та соціальні гарантії працівників, що 
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передбачені законодавством України, Генеральною та цією 

угодами. 

2.4. Сторона, яка отримала письмову пропозицію про 

внесення змін або доповнень до цієї Угоди, зобов’язана 

розпочати переговори не пізніше, ніж через  7 днів з моменту 

отримання пропозиції. 

 

3. СФЕРА ДІЇ УГОДИ 

3.1. Прийняті за цією Угодою зобов’язання та домовленості 

є обов’язковими для виконання Сторонами. 

3.2. Положення Угоди діють безпосередньо, поширюються в 

повному обсязі  на працівників підприємств, організацій та 

закладів всіх форм власності, що входять до складу Корпорації, 

працівників дирекції корпорації, виборних та штатних 

працівників профспілкових органів. 

Окремо визначені пункти Угоди поширюються на  

пенсіонерів, учнів та студентів навчальних закладів.  

3.3. Сторони погодились, що ця Угода передбачає створення 

нормальних умов праці і надає працівникам транспортного 

будівництва мінімальні трудові і соціальні гарантії та пільги, 

галузеві норми з оплати праці, що є обов’язковими для 

врахування на подальших рівнях колективних переговорів. 

3.4. Угода є основою для укладення колективних та 

індивідуальних трудових договорів і не обмежує права трудових 

колективів на розширення соціальних гарантій і пільг при 

наявності власних коштів для їх забезпечення. 

3.5. Питання трудових відносин і соціального захисту 

працівників, які мають свою специфіку роботи, регулюються на 

місцях колективними договорами підприємств та організацій. 

3.6. Нові законодавчі та нормативно-правові акти, прийняті 

Верховною Радою України та  Кабінетом Міністрів України, що 

будуть забезпечувати більш високі гарантії, ніж передбачені 

цією Угодою, мають пріоритет перед відповідними 

положеннями Угоди. 

Якщо в період дії цієї Угоди будуть прийняті державні 

нормативні акти з рівнем гарантій нижче передбачених Угодою, 

то норми цієї Угоди діють до закінчення строку її чинності. 
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3.7. Витрати, пов’язані з наданням пільг та соціальних 

гарантій здійснюються за рахунок доходів підприємств та 

організацій, що входять до складу Корпорації. 

 

СТОРОНИ  ЗОБОВ’ЯЗУЮТЬСЯ: 

 

4. У СФЕРІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
4.1. Вважати одним із основних завдань в транспортному 

будівництві сприяння формуванню регулятивно-податкової 

політики, яка б забезпечувала розвиток виробництва, 

нарощування обсягів виконуваних робіт, стабілізацію роботи 

підприємств та організацій і підвищення на цій основі рівня 

життя та соціального захисту працівників. 

4.2. Вважати одним із головних завдань керівників 

підприємств, голів профспілкових органів організацію роботи 

по контролю за виконанням зобов’язань, передбачених цією 

Угодою та колективними договорами підприємств. 

Корпорація: 

4.3. Надавати постійну організаційну та методичну допомогу 

організаціям та підприємствам при зміні форм власності та 

перетворенні їх в акціонерні товариства,  підприємства  з 

обмеженою відповідальністю тощо.  

4.4. Установити ефективний контроль за процесом 

приватизації засобів виробництва, житла та іншого майна в 

організаціях та на підприємствах, що входять до складу 

Корпорації, на підставі гласності та з урахуванням думки 

трудових колективів. 

4.5. Сприяти проведенню структурних перетворень і 

реформуванню підприємств транспортного будівництва. 

Основним напрямком реструктуризації вважати здійснення 

організаційно-технічних заходів, створення і впровадження 

безпечних технологій, нової техніки, виробництво сучасних 

видів конкурентноспроможної продукції з метою створення 

здорових і безпечних умов праці. 

Підприємства та організації: 

4.6. Забезпечити трудові колективи засобами виробництва та 

матеріальними ресурсами в обсягах, достатніх для виконання 



117 

 

замовлених робіт, послуг чи виробництва продукції, у тому 

числі і  послуг населенню. 

4.7. Здійснювати  роботу по постійному підвищенню 

технічного рівня та ефективності виробництва. 

4.8. Забезпечити відповідно до законодавства участь 

профспілкових органів у вирішенні питань, пов’язаних з 

процесами приватизації. 

4.9. Передавати у підпорядкування місцевих органів 

виконавчої влади культурно-освітні та фізкультурно-оздоровчі 

установи тільки за згодою первинних профспілкових 

організацій та трудових колективів (остаточне рішення за 

трудовим колективом). 

4.10. Розгляд питань та прийняття остаточних рішень щодо 

ліквідації, реорганізації, перепрофілювання підприємств чи їх 

структурних підрозділів здійснювати тільки з участю 

відповідних профспілкових органів.  

4.11. При укладенні колективних договорів передбачати 

зобов’язання адміністрації по забезпеченню ретельної 

підготовки робочих місць, фронту робіт, підвищенню 

ефективності використання діючих робочих місць та створенню 

системи нових робочих місць, а також по забезпеченню повної  

та продуктивної зайнятості працівників протягом усієї робочої 

зміни.  

4.12. Створювати умови для високопродуктивної та 

ефективної праці, приділяти увагу  всебічному гармонійному 

розвитку особистості працівників, створювати умови для їх 

професійного росту і збереження здоров`я. 

4.13. Постійно здійснювати заходи щодо удосконалення та  

перегляду норм  праці відповідно до  сучасних умов 

будівельного виробництва, рівня техніки, технологій та праці, 

поширювати передовий досвід з нормування праці. 

Рада профспілки залізничників і транспортних 

будівельників України: 

4.14. Сприяти залученню транспортних будівельників для 

виконання робіт на об’єктах Міністерства транспорту та зв’язку 

України. 
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5. В СФЕРІ ОПЛАТИ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ: 
Корпорація спільно з Радою профспілки: 

5.1. Надавати постійну методичну та правову допомогу 

організаціям та підприємствам з питань законодавства щодо 

оплати праці. 

5.2. Сприяти формуванню і розвитку політики підвищення 

рівня  життя та зростання доходів працюючих на підприємствах 

та в організаціях, що входять до складу Корпорації.  

5.3. Постійно проводити аналіз стану реалізації 

законодавства про оплату праці в транспортному будівництві та 

вносити пропозиції щодо його вдосконалення. 

Корпорація спільно з підприємствами та організаціями: 

5.4. Мінімальні розміри ставок (окладів),  як мінімальні 

гарантії в оплаті праці транспортних будівельників, на 

підприємствах та в організаціях, що входять до складу 

Корпорації, повинні бути не менше ніж розмір мінімальної 

заробітної плати, що діє в Україні.  

5.5. При збільшенні державних гарантій щодо розміру 

мінімальної заробітної плати в Україні тарифні ставки, оклади 

та посадові оклади працівників транспортного будівництва 

відповідно переглядаються зі збереженням міжрозрядних і 

міжкваліфікаційних співвідношень. 

5.6. Встановити мінімальну тарифну ставку робітника І 

розряду у розмірі не менше 120% розміру мінімальної 

заробітної плати,  встановленої законом.  

Для робітників, зайнятих на будівельно-монтажних та 

ремонтно-будівельних роботах, встановлювати тарифні ставки 

згідно з додатком № 1 до цієї Угоди. 

5.7. Форми і системи оплати праці, норми праці, тарифні 

сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та 

розміри надбавок, доплат, винагород, компенсаційних виплат 

встановлювати в колективних договорах з дотриманням норм і 

гарантій, передбачених законодавством і цією Угодою та  

враховуючи фінансові можливості підприємств.  

5.8. При встановленні тарифних ставок, окладів і посадових 

окладів протягом дії цієї Угоди зберігати міжрозрядні та 

міжкваліфікаційні співвідношення. 
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5.9. Посадові оклади (оклади) працівникам загальних 

(наскрізних) професій встановлювати в розмірах, не менших 

мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством 

України. 

5.10. Тарифні ставки, оклади та посадові оклади працівників 

бюджетних організацій (асоціативних членів корпорації) 

встановлювати згідно з  чинним законодавством України.    

5.11. Підприємства та організації, які виконують роботи 

(надають послуги) не властиві основній діяльності корпорації 

«Укртрансбуд» (будівництво), можуть застосовувати тарифні 

ставки, оклади та посадові оклади, а також доплати і надбавки, 

передбачені Угодами тих галузей (підгалузей) економіки 

України, до яких ці підприємства чи організації відносяться за 

характером виробництва (робіт, послуг),  якщо тарифні ставки, 

оклади  та посадові оклади в таких галузях будуть більш 

високими, ніж у  транспортному  будівництві. 

5.12. Забезпечити протягом дії цієї Угоди реальну заробітну 

плату працівників за відпрацьовану місячну норму робочого 

часу не нижче прожиткового мінімуму на працездатну особу. 

5.13. Установити для застосування на підприємствах, що 

входять до складу корпорації, розміри доплат і надбавок до 

тарифних ставок, окладів та посадових окладів працівників 

згідно з додатком № 2. 

5.14. Встановлювати за погодженням із виборними органами 

профспілкових організацій усім категоріям працівників 

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

відсотків тарифної ставки (окладу) на  роботах із важкими  і 

шкідливими  умовами праці та 16, 20, 24 відсотки тарифної 

ставки (окладу) на  роботах із особливо важкими і особливо 

шкідливими умовами праці. Встановлювати доплати за 

результатами атестації робочих місць і нараховувати їх  за час 

фактичної зайнятості  працівників на таких роботах. 

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. 
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5.15. Виплачувати винагороду за вислугу років працівникам 

підприємств та організацій, що входять до складу Корпорації, 

відповідно до положень, розроблених підприємствами та 

організаціями. Виплати винагороди проводити у наступних 

розмірах: 
 

При стажі безперервної 

роботи, що дає право на 

одержання винагороди 

за вислугу років 

Розмір місячної винагороди  

за вислугу років у долях  

до  місячної тарифної ставки  

(окладу, посадового окладу) 

від 1    до  3 років 0,07 

від 3    до  5 років 0,10 

від 5    до  10 років 0,15 

від 10  до  15 років 0,20 

від 15  до  20 років 0,25 

від 20  до  25 років 0,30 

понад        25 років 0,40 
 

За порушення трудової чи технологічної дисципліни розмір 

винагороди за вислугу років може бути зменшений не більше як 

на 50 відсотків і тільки за письмовим наказом керівника, 

погодженим з профспілковим комітетом. 

5.16. Щомісячно проводити виплату надбавок за роботи, що 

виконуються вахтовим методом, постійно проводяться в дорозі 

або мають роз’їзний (пересувний) характер робіт.  

Надбавки до тарифних ставок, окладів та посадових окладів 

працівників, направлених для виконання монтажних, 

налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та 

працівників, робота, яких виконується вахтовим методом, 

постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) 

характер встановлювати відповідно до чинного законодавства 

України в розмірах, передбачених колективними договорами 

або за погодженням із замовником. 

Витрати на наймання житлового приміщення 

відшкодовувати працівникам у розмірах не менших від тих, що 

встановлені законодавством України. 

5.17. Передбачити, що посадові оклади (ставки заробітної 

плати) працівників,  які мають науковий ступінь підвищуються:  
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доктора наук – до 25%; кандидата наук – до 15%,  якщо 

діяльність працівників за профілем збігається з наявним  

науковим ступенем.  

5.18. Передбачити виплату щомісячної присудженої 

стипендії (доплати) дійсним членам і членам кореспондентам 

Академії будівництва України згідно з   Положенням «Про 

виплату дійсним членам та членам-кореспондентам Академії 

будівництва України щомісячної доплати за рахунок коштів 

підприємств, що залишаються у їх розпорядженні».  

5.19. Порядок виплати сум, що направляються на 

харчування (замість добових) для членів екіпажів морських та 

річкових суден, які здійснюють діяльність за межами митного 

кордону або територіального моря (вод) України передбачити в 

колективних договорах згідно з чинним законодавством 

України. 

5.20. Сприяти формуванню фондів оплати праці з 

урахуванням результатів виробничої діяльності  та 

продуктивності праці. 

5.21. Встановлювати колективними договорами працівникам 

підприємств та організацій, для яких є обов’язковий попередній 

(періодичний) медичний огляд конкретну кількість днів зі 

збереженням заробітної плати, але не менше 2-х робочих днів, а 

при проходженні нарколога та психіатра - не менше 3-х робочих 

днів.   

Підприємства та організації спільно з профспілковими 

комітетами: 

5.23.  Включати до колективних договорів підприємств та 

організацій умови і порядок матеріального стимулювання 

працівників за виробничі результати праці, виплати винагороди 

за підсумками роботи за рік та інших заохочувальних виплат, 

надання матеріальної допомоги на оздоровлення. 

5.24. Працівникам, яким присвоєно почесні державні звання 

«Заслужений...» відповідно до спеціальності, вводити доплати в 

розмірі до 20% посадового окладу (тарифної ставки). 

5.25. При укладанні  колективних договорів передбачити, за 

рахунок та в межах коштів підприємств, виплату працівникам 
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грошових винагород одночасно з врученням державних нагород 

та відомчих нагород корпорації. 

5.26. В колективних договорах передбачити встановлення 

водіям  легкових автомобілів доплати за ненормований робочий 

день в розмірі до 25% встановленої тарифної ставки. 

5.27. Передбачити у колективних договорах соціальні пільги 

працівникам за рахунок та в межах коштів підприємств і 

організацій за високопродуктивну працю, зокрема на придбання 

путівок для санаторно-курортного лікування та видачу їх 

працівникам безкоштовно або по зниженій вартості, на 

утримання дітей працівників у дитячих дошкільних, навчальних 

закладах та таборах відпочинку, на встановлення надбавок до 

пенсії та інше. 

5.28. Спрямовувати кошти, що вивільняються в результаті 

зменшення податкового навантаження на підприємства та 

організації, на підвищення заробітної плати з встановленням 

частки цієї суми в колективному договорі. 

5.29. Строки виплати заробітної плати визначити в 

колективних договорах 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 час, з 

розрахунку тарифної ставки (посадового окладу). 

5.30. Передбачити внесення до колективних договорів 

конкретних зобов’язань щодо обсягів та строків погашення 

наявної заборгованості із заробітної плати, своєчасності і в 

повному обсязі виплати заробітної плати, відрахувань до 

страхових соціальних фондів.  

У разі виникнення заборгованості з заробітної плати 

розробляти графіки погашення заборгованості та забезпечити їх 

виконання.  

5.31. Передбачити в колективних договорах конкретні 

зобов’язання щодо поліпшення стану нормування праці. 

5.32. Проводити  перегляд, відміну або введення норм і 

нормативів з праці (норми часу, виробітку, обслуговування, 
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нормативи чисельності), зміну умов праці тільки з економічним 

та соціальним обґрунтуванням, за погодженням із 

профспілковим комітетом  та  повідомленням про це 

працівників не пізніше ніж за один місяць до їх введення.  

Норми праці мають бути соціально та економічно 

обґрунтованими та передбачати затрати праці, необхідні для 

виконання робітниками відповідної професії та кваліфікації 

якісної продукції (виду робіт) у нормальних організаційно-

технічних умовах виробництва та організації праці з 

ефективним використанням матеріально-технічних ресурсів. 

Підприємства та організації: 

5.33. Здійснювати оплату праці працівників в 

першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються після 

виконання зобов’язань щодо оплати праці. 

У випадку затримки виплати заробітної плати порівняно зі 

строками, встановленими колективним договором, виплачувати 

працівникам компенсацію в порядку і розмірах, визначених 

законодавством та нормативно-правовими актами України. 

5.34. Обчислювати середній заробіток для нарахування 

виплат при тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, 

щорічній відпустці, при наданні відпусток у зв’язку з навчанням 

та в інших випадках (крім пенсій) згідно з  законодавством 

України. 

У тих випадках, коли середній заробіток працівника, 

розрахований відповідно до чинного законодавства, буде 

менший від суми посадового окладу (окладу, тарифної ставки) 

та постійних доплат і надбавок, які встановлені йому на дату 

розрахунку середнього заробітку, виплати проводити у розмірах 

відповідно до суми останніх посадового окладу (окладу, 

тарифної ставки) та постійних доплат і надбавок. 

5.35. Проводити індексацію заробітної плати працівників у 

порядку, визначеному законодавством та іншими нормативно-

правовими актами України. 

5.36. Проводити оплату за роботу в надурочний час 

відповідно до чинного законодавства України. 
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5.37. У разі  вимушених простоїв, що склалися не з вини 

працівника, оплату проводити відповідно до  законодавства 

України. 

5.38. У разі, коли економічний та фінансовий стан 

підприємства чи організації не дозволяє забезпечити 

застосування тарифних ставок, окладів і посадових окладів, 

встановлених цією Угодою, сторони, що підписали колективний 

договір, за погодженням з трудовим колективом, приймають 

рішення про встановлення менших тарифних ставок, окладів і 

посадових окладів. 

Встановлення менших тарифних ставок, окладів і посадових 

окладів повинно носити тимчасовий характер і строк їх дії не 

може бути більшим шести місяців, а тарифні ставки, оклади і  

посадові оклади не можуть бути нижчими від розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої в Україні.    

Рада профспілки  спільно з комітетами профспілки: 

5.39. Здійснювати контроль за додержанням на 

підприємствах, що входять до складу корпорації, законодавства 

про оплату праці та зобов’язань за колективними договорами, 

вживати заходів до усунення порушень у межах своїх прав і 

повноважень. 

 

6. В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ 
ПРАЦІВНИКІВ, ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ: 

Корпорація: 

6.1. Забезпечити координацію роботи по підвищенню 

кваліфікації керівників, професіоналів і фахівців та навчанню 

робітничих кадрів (з метою повного задоволення потреб 

підприємств та організацій, що входять до складу Корпорації, у 

підготовці та перекваліфікації кадрів). 

Корпорація спільно з підприємствами та організаціями: 

6.2. Проводити добір, направлення, працевлаштування 

робітників та фахівців в організації і підприємства 

транспортного будівництва. 
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6.3. Не рідше ніж один раз на 5 років організовувати 

підвищення кваліфікації працівників у закладах підвищення 

кваліфікації та на відповідних курсах. 

6.4. Не допускати масових звільнень працівників. 

Запроваджувати упереджувальні заходи щодо запобігання на 

підприємствах, що входять до складу Корпорації, масовим 

звільненням працюючих з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу. 

У випадках неминучого вивільнення працівників 

підприємства та організації повідомляють про це відповідний 

профспілковий комітет, вищестоящий профспілковий орган та 

Корпорацію не пізніше як за 3 місяці до часу вивільнення 

працівників і протягом цього строку здійснюють заходи щодо 

забезпечення працевлаштування та перекваліфікації намічених 

до вивільнення працівників, у тому числі і по створенню нових 

робочих місць. 

6.5. Сприяти збереженню існуючих навчальних закладів, їх 

учбово-методичного забезпечення для підготовки, 

перепідготовки, оволодіння суміжними професіями та 

підвищення кваліфікації працівників транспортного 

будівництва. 

6.6. Обмежити сферу застосування контрактної форми 

трудового договору посадами перших керівників підприємств та 

організацій (юридичних осіб), посадами перших керівників 

структурних підрозділів, які мають розрахунковий рахунок у 

банку, та тими випадками, що визначені Законами України. 

Підприємства та організації: 

6.7. Забезпечувати надання роботи за спеціальністю та 

створювати умови праці відповідно до чинного законодавства 

України про працю випускникам навчальних закладів, які 

прибули для роботи на підприємства та в організації, що 

входять до складу Корпорації, після навчання за договорами або 

попереднім заявкам підприємств чи організацій. 

6.8. Надавати місця виробничої та переддипломної практики 

для студентів, учнів профтехучилищ, створювати їм необхідні 

виробничі та побутові умови. 
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6.9. У випадку скорочення обсягів робіт, зменшення 

чисельності працівників проводити в першу чергу шляхом 

природної плинності кадрів та тимчасового обмеження прийому 

на роботу. 

6.10. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації 

проводити згідно з чинним законодавством України і тільки за 

попереднім погодженням відповідного профспілкового органу 

та попередженням працівника в терміни, встановлені законом. 

6.11. Подання профспілковим комітетам на вивільнення 

працівників за скороченням чисельності надавати з 

технологічним та економічним обґрунтуванням. 

6.12. Визначати в колективних договорах обсяги 

професійного навчання працівників та загальні витрати коштів 

на ці цілі відповідно до потреб виробництва та вимог актів 

законодавства у цій сфері. 

 

7. В СФЕРІ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ,  

РЕЖИМУ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ: 

Корпорація спільно з підприємствами та організаціями: 

7.1. Трудові відносини у сфері праці та відпочинку будувати  

на засадах дотримання державних гарантій і договірного 

регулювання. 

7.2. Установлювати режим робочого часу на підприємствах 

та в організаціях графіками роботи, погодженими з 

профспілковими комітетами, дотримуючись тривалості 

робочого часу на тиждень, встановленого чинним 

законодавством України. 

7.3. Для працівників транспортного будівництва, які 

працюють в зоні радіоактивного забруднення, місячну норму 

робочого часу встановлювати згідно з законодавством України. 

7.4. Працівникам, які зайняті в шкідливих і важких умовах, 

встановлювати скорочену тривалість робочого часу відповідно 

до законодавства та нормативно-правових актів України. 

7.5. Тривалість основної щорічної  відпустки для усіх 

категорій працівників підприємств та організацій, що входять до 

складу Корпорації, встановлювати згідно з чинним 

законодавством України. 
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7.6. 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 незалежно 

від того чи включені їх професії та посади до додатку № 1 

Списку, затвердженому постановою Кабінету міністрів України 

від 17.11.1997 р. № 1290. 

Щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці 

надавати  відповідно до додатку № 2 Списку, затвердженому 

постановою Кабінету міністрів України від 17.11.1997 р. № 

1290. 

7.7. Тривалість додаткових відпусток для працівників з 

ненормованим робочим днем встановлювати у розмірі до 7 

календарних днів за орієнтовним переліком, визначеним у 

додатку № 3 до цієї Угоди. 

Конкретні розміри додаткових відпусток для різних 

категорій працівників встановлювати колективними та 

трудовими договорами. 

7.8. Тривалість додаткових відпусток для працівників за 

вислугу років, при необхідності, встановлювати колективними 

договорами підприємств та організацій в розмірі до 4 

календарних днів. 

7.9. Відпустки без збереження заробітної плати працівникам 

галузі надавати у випадках та на терміни, передбачені чинним 

законодавством України, за письмовою згодою працівників. 

7.10. Надавати право працівникам на використання щорічної 

відпустки по частинам відповідно до чинного законодавства 

України.  

7.11. Розглянути можливість щорічного надання 

працівникам підприємств і організацій транспортного 

будівництва матеріальної допомоги на оздоровлення за рахунок 

наявних коштів підприємств в розмірах і на умовах, 

передбачених колективними договорами, але не менше 

тарифної ставки (посадового окладу). 

7.12. Для працівників Української державної корпорації по 

транспортному будівництву, які зайняті виконанням проектних і 
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будівельних робіт на об’єктах, що знаходяться за кордоном 

України, може бути встановлений вахтовий метод роботи з 

тривалістю вахти не більше двох місяців. Положення про 

вахтовий метод організації робіт погоджується з Радою 

профспілки. 

7.13. Надавати працівникам відпустки тривалістю 3 робочих 

дні зі збереженням заробітної плати у зв’язку зі смертю 

близьких родичів (батьки, чоловік, жінка, діти, брат та сестра) 

на поховання. 

7.14. Надавати працівникам оплачувану відпустку 

тривалістю 3 календарні дні та виплачувати матеріальну 

допомогу у розмірі не менше тарифної ставки (посадового 

окладу) при вступі у шлюб. 

7.15. Забезпечити розроблення та внесення до колективних 

договорів плану заходів щодо запобігання поширенню епідемії 

ВІЛ/СНІДу у виробничому середовищі. Не допускати 

дискримінації працівників за ВІЛ-статусом та забезпечувати їм 

соціальні гарантії. 

 

8. В СФЕРІ ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ПРАЦІ,  
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ: 

Корпорація: 

8.1. Здійснювати методичне керівництво діяльністю 

підприємств та організацій транспортного будівництва з питань 

охорони праці; готувати матеріали для розгляду найважливіших 

питань охорони праці на засіданнях Ради Корпорації. 

Корпорація, підприємства та організації за участю 

профспілкових комітетів: 

8.2. Забезпечувати дотримання законодавства про працю та 

охорону праці на підприємствах та в організаціях транспортного 

будівництва.  

8.3. Забезпечувати взаємодію з органами державного 

нагляду і громадського контролю з усіх питань забезпечення 

безпеки праці працівників та виконання природоохоронних 

заходів. 
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8.4. Брати участь у розгляді питань про внесення змін до 

списків виробництв, робіт, посад і показників, що дають право 

на пільги і компенсації згідно з чинним законодавством. 

8.5. Забезпечувати облік та регулярний аналіз виробничого 

травматизму і професійних захворювань на підприємствах 

галузі, постійно розглядати умови та стан безпеки праці на 

виробництві, розробляти рекомендації та вживати відповідні  

заходи, спрямовані на поліпшення умов та охорони праці на 

підприємствах та в організаціях транспортного будівництва. 

Підприємства та організації спільно з профспілковими 

комітетами: 

8.6. При укладенні підприємствами та організаціями що 

входять до складу Корпорації, колективних договорів включати 

до них наступні зобов’язання адміністрації: 

8.6.1. Щорічно включати додатком до колективних 

договорів підприємств та організацій 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 

згідно законодавства та забезпечити їх виконання. 

8.6.2. Забезпечувати безоплатно працівників спецодягом, 

спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, а також 

миючими і знешкоджуючими засобами відповідно до 

нормативно-правових актів з охорони праці та колективного 

договору. 

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 вимагають їх застосування. 

8.6.3. У випадку невидачі працівникові спецодягу, 

спецвзуття інших засобів індивідуального захисту, мийних та 

знешкоджуючих засобів у встановлені нормами строки 

компенсувати йому всі витрати на їх придбання за власні кошти 

на умовах, передбачених колективним договором.  
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8.6.4. У випадку передчасного зносу спецодягу, взуття, 

інших засобів індивідуального захисту не з вини працівника, 

проводити їх заміну за рахунок коштів підприємств та 

організацій транспортного будівництва. 

8.6.5. Працівникам, що суміщають професії або постійно 

виконують роботи за суміщенням, крім отриманих ними засобів 

індивідуального захисту по основній професії, видавати їм і 

інші види спеціального одягу, спеціального взуття та засоби 

індивідуального захисту, які передбачені діючими нормами для 

професії за суміщенням. 

8.6.6. До працівника, який відмовився від дорученої роботи, 

якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його 

життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, не 

застосовувати дисциплінарні стягнення. Факт наявності такої 

ситуації за необхідності підтверджується спеціалістами з 

охорони праці підприємства, за участю представника 

профспілки з охорони праці виборного органу профспілкової 

організації, членом якої він є, а в разі відсутності профспілкової 

організації – уповноваженої найманими працівниками особи з 

питань охорони праці, а також страхового експерта з охорони 

праці. 

За період простою з причин, передбачених частиною 

першою цього пункту, які виникли не з вини працівника, 

зберігати за ним  середній заробіток.  

8.6.7. Звільняти представників профспілки з охорони праці 

від основної роботи для навчання і виконання громадських 

обов’язків на передбачений колективними договорами 

підприємств та організацій Корпорації строк зі збереженням за 

ними середнього заробітку. 

8.6.8. Зберігати за працівниками, яких звільнено з 

підприємств та організацій  на пенсію чи за скороченням 

чисельності або штату, спецодяг та взуття без виплати  їх 

залишкової вартості. 

8.6.9. Забезпечити загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання працівників Корпорації відповідно 

до законодавства України. 
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8.6.10. Щороку за участю представників профспілки 

розглядати стан охорони праці, виробничого травматизму та 

вживати заходи щодо поліпшення цієї роботи. 

8.6.11. Для фінансування заходів з охорони праці щорічно 

передбачати в колективних договорах підприємств та 

організацій виділення коштів в обсягах не менше 0,5 % від суми 

реалізованої продукції (наданих послуг). 

8.6.12. Проводити не рідше одного разу на 5 років атестацію 

робочих місць за умовами праці відповідно до нормативно-

правових актів України, передбачивши в колективних договорах 

строки її проведення та  кошти для фінансування цієї роботи. 

 Підприємства та організації: 

 8.7. Не допускати прийом жінок та неповнолітніх на роботу 

із шкідливими  і важкими умовами праці, де їх праця 

заборонена законодавством. 

8.8. Забезпечити  участь усіх керівників, професіоналів, 

фахівців та технічних службовців у роботі щодо охорони праці 

відповідно до діючої системи управління охороною праці у 

будівельній галузі. 

8.9. В межах коштів, передбачених на охорону праці, 

забезпечити видачу працівникам, які зайняті на роботах із 

важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно молока або 

інших рівноцінних продуктів лікувально-профілактичного 

харчування відповідно до чинного Переліку хімічних речовин, 

при роботі з якими у профілактичних цілях рекомендується 

вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів. 

Рада профспілки залізничників і транспортних 

будівельників України спільно з комітетами профспілки: 

8.11. Здійснювати контроль за станом охорони праці  на 

підприємствах та в організаціях транспортного будівництва, 

дотриманням адміністрацією законодавчих  та інших 

нормативних актів з охорони праці. 

8.12. Домагатися поліпшення умов праці та санітарно-

побутового обслуговування працюючих. 

8.13. Домагатися від Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 
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України своєчасного і повного відшкодування шкоди, 

спричиненої працівникам внаслідок виробничого травматизму. 

8.14. Захищати права та законні інтереси працівників під час 

вирішення трудових спорів (конфліктів) з питань умов та 

охорони праці. 

8.15. Здійснювати 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.   

 

9. В РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТРАНСПОРТНИХ 

БУДІВЕЛЬНИКІВ: 

Корпорація спільно з підприємствами та організаціями: 

9.1. На основі розвитку господарської ініціативи вживати 

заходи щодо розширення індивідуального та кооперативного 

житлового будівництва.  

Сприяти виконанню укладених підприємствами контрактів 

щодо житлового і соціального будівництва. 

9.2.  У порядку і на умовах, передбачених колективними 

договорами, видавати працівникам підприємств та організацій 

транспортного будівництва за рахунок наявних коштів 

підприємств один  раз на рік безкоштовний разовий квиток для 

проїзду у межах України на залізничному транспорті на самого 

працівника та на одного утриманця або видавати працівникам 

відповідні кошти для цього. 

Ця пільга надається і Почесним транспортним 

будівельникам, які знаходяться на пенсії, а також ветеранам 

праці, що відпрацювали в галузі транспортного будівництва не 

менше 20 років (жінки) та 25 років (чоловіки). 

У порядку і на умовах, передбачених колективними 

договорами, видавати працівникам безкоштовні річні квитки 

для проїзду на приміському залізничному транспорті від місця 
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проживання до місця роботи при відсутності міського 

транспорту. 

9.3. Забезпечити надання пільг і компенсацій за роботу із 

шкідливими і важкими умовами праці за результатами атестації 

робочих місць на рівні не нижче гарантованого  законодавством 

України. 

9.4. За рішенням колективу підприємства  (організації) за 

рахунок наявних коштів надавати різні види соціальної 

допомоги багатодітним сім’ям та іншим категоріям 

малозабезпечених працівників на умовах, передбачених 

колективними договорами.  

9.5. Рекомендувати у межах наявних коштів підприємств 

(організацій) на умовах колективних договорів проведення 

виплат з компенсації підвищення вартості харчування 

працівникам підприємств (організацій), що входять до складу 

Корпорації. 

9.6. Не допускати заміни безкоштовної медичної допомоги 

при обслуговуванні транспортних будівельників у лікувально-

профілактичних установах залізничників України. Платні 

послуги надавати відповідно до чинного законодавства України. 

9.7. Сприяти добровільному медичному страхуванню 

транспортних будівельників. 

Рекомендувати включення до колективних договорів умов і 

фінансування медичного страхування працівників 

транспортного будівництва.  

9.8. Організовувати обстеження та лікування працівників, 

які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС. 

9.9. Виходячи з фінансових можливостей започаткувати з 

2011 року поетапне запровадження недержавного пенсійного 

забезпечення працівників через Професійний недержавний 

пенсійний фонд «Магістраль» або інші. 

Корпорація, підприємства та організації за участю 

профспілкових комітетів: 

9.10. Передбачати в колективних договорах збереження за 

працівниками, що звільняються на підставі пункту 1 статті 40 

Кодексу законів про  працю України (у зв’язку зі змінами в 
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організації виробництва та праці), черги на одержання житла за 

останнім місцем роботи протягом 2 років. 

9.11. Надавати пропозиції у межах компетенції щодо 

можливості економічного стимулювання підприємств та 

організацій Корпорації, що утримують на своєму балансі 

об`єкти соціально-культурної сфери. 

9.12. Рекомендувати підприємствам та організаціям 

передбачити в колективних договорах при звільненні 

працівників вперше у зв’язку з виходом на пенсію за власним 

бажанням виплачувати одноразову допомогу у розмірі не менше 

трьох середньомісячних заробітних плат у межах наявних 

коштів підприємств та організацій. 

9.13. Надавати пенсіонерам, які вийшли на пенсію з 

підприємств та організацій транспортного будівництва, 

матеріальну та іншу підтримку в межах власних фінансових 

можливостей та на умовах колективних договорів. 

Рада профспілки залізничників і транспортних 

будівельників України спільно з комітетами профспілки: 

9.14. Всіляко сприяти Корпорації, підприємствам та 

організаціям, що входять до її складу, у реалізації цієї Угоди, 

зниженні соціальної напруги у трудових колективах, 

удосконаленні виробничих відносин, зміцненні трудової 

дисципліни, режиму економії та бережливості. 

9.15. Згідно з чинним законодавством та відповідно до цієї 

Угоди, постійно проводити роботу по захисту правових, 

економічних, соціальних та професійних інтересів членів 

профспілки та їх сімей. 

9.16. Забезпечувати профспілкові комітети методичними 

розробками по укладенню колективних договорів, 

законодавчими та нормативними документами. 

9.17. Здійснювати контроль за своєчасним введенням в дію 

житла та об’єктів соціально-культурного призначення. Брати 

участь у комісіях по їх прийманню. 

9.18. Надавати безоплатну допомогу працівникам 

транспортного будівництва  у  вирішенні індивідуальних і 

колективних трудових спорів. 
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9.19. Забезпечити участь своїх представників у роботі 

узгоджувальних комісій щодо урегулювання трудових  спорів 

(конфліктів). 

9.20. Сприяти отриманню транспортними будівельниками  

путівок в санаторії, профілакторії, будинки відпочинку тощо, 

що знаходяться у підпорядкуванні підприємств залізничного 

транспорту. 

 

10. В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРОФСПІЛКИ І ПРОФСПІЛКОВИХ КОМІТЕТІВ: 

Корпорація спільно з підприємствами та організаціями: 

10.1. Приймати рішення з питань, які зачіпають трудові та 

соціально-економічні інтереси працівників транспортного 

будівництва, за погодженням з Радою профспілки та 

профспілковими комітетами відповідного рівня. 

10.2. Створювати необхідні умови для нормальної діяльності 

профспілкових комітетів, забезпечувати їх нормативними і 

методичними матеріалами в області соціально-економічних 

питань та охорони праці, сприяти у проведенні конференцій і 

зборів профспілкових організацій. 

10.3. Забезпечити на підприємствах та в організаціях, що 

входять до складу Корпорації, безготівкову сплату членських 

внесків на підставі особистих письмових заяв членів 

профспілки. 

Не пізніше, ніж через 5 днів після виплати заробітної плати 

перераховувати внески на рахунок профспілкових комітетів. 

Підприємства та організації: 

10.4. Надавати профспілковим комітетам у безкоштовне 

користування приміщення, обладнання, засоби зв’язку, 

транспорт, необхідні для їхньої діяльності, а також споруди та 

об’єкти для організації відпочинку транспортних будівельників, 

проведення оздоровчої і фізкультурно-масової роботи серед 

працівників галузі та членів їх сімей на умовах, передбачених 

колективними договорами. 

10.5. Поширити на обраних і штатних профспілкових 

працівників соціальні гарантії та пільги, всі види преміювання 
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та матеріального стимулювання, що діють на підприємствах і в 

організаціях транспортного будівництва. 

10.6. Надати профспілковим працівникам право на 

придбання акцій, що випускаються підприємствами, та інших 

цінних паперів на рівні з членами трудового колективу на 

умовах, передбачених колективними договорами. 

10.7. Надавати (із збереженням заробітної плати) не звіль-

неним від основної роботи головам профспілкових комітетів та 

скарбникам для виконання ними профспілкових обов’язків: 

- не менше 2-х вільних від основної роботи днів на місяць 

при чисельності працюючих до 150 чоловік; 

- не менше 4-х вільних від основної роботи днів на місяць 

при чисельності працюючих понад 150 чоловік. 

10.8. Відраховувати профспілковим організаціям на 

культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, 

передбачених колективними договорами, але не менше ніж 0,3 

відсотка фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові 

витрати. 

10.9. Вважати доцільним вводити (на загальних підставах 

через вибори) до складу Рад акціонерних товариств 

представників профспілкових комітетів з метою надання їм 

можливості безпосередньо приймати участь у проведенні єдиної 

політики виробничого і соціального розвитку товариства. 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ТА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОНАННЯ УГОДИ: 

11.1. Контроль за ходом виконання Угоди проводиться 

комісією представників від Корпорації та Ради профспілки, які 

вели переговори щодо укладення цієї Угоди. 

11.2. При виявленні порушень у виконанні Угоди комісія у 

письмовій формі робить подання особам, які підписали дану 

Угоду. Сторони не пізніше, ніж в  семиденний строк зобов’язані 

провести взаємні консультації по суті подання комісії і 

прийняти рішення у письмовій формі, яке буде доповненням до 

цієї Угоди. 
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11.3. Контрольні функції з питань виконання умов цієї 

Угоди здійснюють також трудові колективи, профспілкові 

комітети та керівники підприємств і організацій, що входять до 

складу Корпорації. Вони мають право звернутися по суті 

питання до комісії Сторін по контролю.  

При цьому, у випадку порушень зобов’язань з вини 

конкретного керівника державного підприємства (організації), 

Корпорація зобов’язана за вимогою другої Сторони вжити 

належні заходи, а в разі необхідності, розірвати контракт, 

укладений з даним керівником. 

 

 

За дорученням Ради корпорації та Ради профспілки: 

 

 

Президент Української 

державної корпорації  по  

транспортному будівництву 

«Укртрансбуд» 

Голова профспілки 

залізничників і транспортних 

будівельників України 
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Додаток № 2 

 

П Е Р Е Л І К  

видів та мінімальних розмірів  надбавок і доплат до 

тарифних ставок, окладів і посадових складів, що 

встановлюються працівникам підприємств, організацій та 

підрозділів, що входять до складу корпорації «Укртрансбуд»  

 

№ Найменування надбавок 

та доплат 

Граничні розміри надбавок  

та доплат 

 ДОПЛАТИ:  

1. За суміщення професій 

(посад) 

Доплати одному працівнику не 

обмежуються максимальними 

розмірами і визначаються наявністю 

економії за тарифними ставками і 

окладами суміщуваних працівників 

2. За розширення зони 

обслуговування або 

збільшення обсягу робіт 

Доплати одному працівнику не 

обмежуються максимальними 

розмірами  і визначаються наявністю  

економії за тарифними ставками і 

окладами, які могли б виплачуватись 

за умови дотримання нормативної 

чисельності працівників 

3. За виконання обов’язків 

тимчасово відсутнього 

працівника 

До 100% тарифної ставки (окладу, 

посадового окладу) відсутнього 

працівника 

4. За роботу у важких і 

шкідливих та особливо 

важких і особливо 

шкідливих умовах праці 

За  роботу у важких і шкідливих 

умовах праці 4, 8 та 12 відсотків; 

за роботу в особливо важких і 

особливо шкідливих умовах праці – 

16, 20 та 24 відсотки тарифної ставки 

(окладу) 

5. За інтенсивність праці 

робітників 

До 12 відсотків тарифної ставки 

(окладу) 

6. За роботу в нічний час Не менше 35 відсотків годинної 

тарифної ставки (окладу, посадового 

окладу) за кожну годину роботи в цей 

час 
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7. За роботу в вечірній час – з 

18 до 22 годин (при 

багатозмінному режиму 

роботі) 

20 відсотків годинної тарифної ставки 

(окладу, посадового окладу) за кожну 

годину роботи в цей час 

8. На період освоєння нових 

норм трудових затрат 

Підвищення відрядних розцінок до 20 

відсотків, підвищення тарифних 

ставок до 10 відсотків 

9. За керівництво бригадою Доплати встановлюються в 

залежності від чисельності робітників 

у бригаді: 

- до 10 чоловік – до 126 грн.; 

- від 10 до 25 чол. – до 194 грн.; 

- понад 25 чоловік – до 320 грн. 

   Ланковим, якщо чисельність ланки 

перевищує п’ять чоловік, 

встановлюється доплата в розмірі до 

50 відсотків відповідної оплати 

бригадира 

10. За почесні державні звання 

«Заслужений...»  

До 20 відсотків посадового окладу 

(тарифної ставки), якщо діяльність 

працівників за профілем збігається з 

наявним почесним званням 

11. За науковий ступінь  Доктора наук – до 25%, 

кандидата наук – до 15% посадового 

окладу), якщо діяльність працівників 

за профілем збігається з наявним 

науковим ступенем 

12. За визначення 

стипендіатами Академії 

будівництва України 

дійсних членів і членів-

кореспондентів 

Дійсним членам – до 1500 грн., 

Членам-кореспондентам – до 1000 

грн. 
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 НАДБАВКИ:  

13. За високу професійну 

майстерність 

   Диференційовані надбавки до 

тарифних ставок (окладів) робітників: 

  -  III розряду   –  12%; 

  -  IV розряду   –  16%; 

  -  V розряду    –  20%; 

  -  VI розряду   –  24% тарифної   

                               ставки (окладу). 

14. За класність водіям 

легкових, вантажних 

автомобілів, автобусів 

Водіям 2-го класу – 10 відсотків, 

             1-го класу – 25 відсотків 

встановленої тарифної ставки за 

відпрацьований водієм час 

15. За високі досягнення в 

праці 

До 50 відсотків посадового окладу 

16. За особливий характер 

праці (віддаленість) 

До 50 відсотків посадового окладу 

17. За виконання особливо 

важливої роботи на певний 

термін 

 

До 50 відсотків посадового окладу 

 

 

Головний спеціаліст 

з договірної роботи і кошторисів 

корпорації «Укртрансбуд»       С. Драпак 
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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 2013-2014 роки 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Угода з питань оплати праці, трудових і соціальних 

гарантій будівельників 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. Угода спрямована на забезпечення стабільної роботи 

підприємств і організацій Корпорації, встановлює трудові та 

соціально-економічні гарантії працівників галузі. 

1.3. Питання трудових відносин і соціального захисту 

працівників підприємств і організацій Корпорації, що мають 

свою специфіку, регулюються на місцях колективними 

договорами підприємств та організацій Корпорації. 

1.4. Витрати, пов’язані з наданням соціальних гарантій, 

проводяться за рахунок доходів підприємств і організацій 

Корпорації, включаються у валові витрати будівельної та іншої 

продукції  відповідно до  чинного законодавства. 

1.5. Підприємства і організації Корпорації в межах своїх 

повноважень і за рахунок власних коштів можуть 
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встановлювати додаткові порівняно із законодавством трудові і 

соціально-побутові пільги для працівників. 

 

2. СФЕРА І СТРОК ДІЇ УГОДИ 

2.1. Угода набирає чинності із дня 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, Генеральною  та цією угодами. 

2.4. Якщо в період дії Угоди будуть прийняті нормативно-

правові акти з рівнем соціальних гарантій нижче передбачених 

Угодою, то норми цієї Угоди діють до укладення нової. 

2.5. Нові нормативно-правові акти, прийняті Верховною 

Радою України та Кабінетом Міністрів України, які будуть 

забезпечувати більш високі гарантії, ніж передбачені цією 

Угодою, мають пріоритет перед відповідними положеннями 

Угоди і є обов’язковими для застосування. 

2.6. 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 пенсіонерів в частині, що їх 

стосуються. 

2.7. Угода є основою для укладення колективних договорів 

та трудових договорів і не обмежує права трудових колективів 

на розширення соціальних гарантій і пільг за рахунок власних 

коштів. 

 

3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  КОРПОРАЦІЇ 
“УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД” 

3.1. Забезпечення зайнятості, підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників 

3.1.1. У випадку скорочення обсягів робіт зменшення 

чисельності працівників проводити в першу чергу шляхом 



143 

 

природної плинності кадрів та тимчасового обмеження прийому 

на роботу.  

3.1.2. 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,  включаючи інформацію 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 їх кількості до мінімуму або 

пом’якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення. 

Подання профспілковим комітетам на вивільнення 

працівників за скороченням штату або чисельності надавати з 

технологічним та економічним обґрунтуванням, розрахунками 

нормативної чисельності. 

Профспілкові органи мають право вносити пропозиції 

відповідним господарським органам про перенесення строків 

або тимчасове припинення  чи відміну заходів, пов’язаних з 

вивільненням працівників. 

3.1.3. Не допускати масових звільнень працівників. 

Масовим вважається одноразове або протягом року 

скорочення за ініціативою роботодавця з причини змін в 

організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, 

реорганізації, перепрофілювання підприємства, організації, 

чисельності або штату більш як 5 відсотків працівників на 

підприємстві, в організації Корпорації. 

3.1.4. Визначати у колективних договорах підприємств і 

організацій Корпорації обсяги професійного навчання 

працівників та загальні витрати коштів на ці цілі.  

3.1.5. Забезпечити періодичність підвищення кваліфікації 

працівників у відповідних закладах, але не рідше ніж один раз 

на 5 років. 

 



144 

 

 

3.2. Трудові відносини 

3.2.1. Створювати умови для високопродуктивної та 

ефективної праці працівників. 

Відповідальність за організацію виробничого процесу 

покладається на керівників підприємств і організацій 

Корпорації. 

3.2.2. Розгляд питань про ліквідацію, реорганізацію, 

перепрофілювання підприємств та  організацій, які входять до 

складу Корпорації, а також їх структурних підрозділів 

проводити за участі відповідних профспілкових органів. 

3.2.3. Контрактну форму трудового договору 

застосовувати у випадках, передбачених законами України. 

3.2.4. Правила внутрішнього трудового розпорядку 

підприємств та організацій погоджувати з відповідними 

профспілковими комітетами. 

3.2.5. Звільнення працівників  за ініціативою роботодавця 

здійснювати за обов'язковою згодою профспілкових комітетів, 

крім випадків, коли така згода не передбачена чинним 

законодавством. 

3.3. Оплата праці 
3.3.1. Встановлювати  мінімальну тарифну ставку (оклад) 

працівника, який виконує роботу, що не потребує кваліфікації,  

у розмірі не менше за  мінімальну заробітну плату, встановлену 

законом. 

У разі зростання державних гарантій щодо мінімальної 

заробітної плати відповідно переглядати мінімальні тарифні 

ставки, посадові оклади працівників зі збереженням 

міжрозрядних та міжкваліфікаційних співвідношень. 

У випадках підвищення тарифних ставок і посадових 

окладів за рішеннями, передбаченими в колективних договорах 

в період, протягом якого за працівником зберігається середній  

заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, 

що враховуються при обчисленні середньої плати  за проміжок 

часу до підвищення корегувати на коефіцієнт їх підвищення 

згідно з п. 10 постанови  Кабінету Міністрів України від 

08.02.1995 №100. Коригування заробітної плати та інших виплат 
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проводиться з урахуванням фінансових можливостей 

підприємств, 

3.3.2. Встановлювати з 1 січня 2013 року тарифну ставку 

(оклад) робітника 1 розряду в колективних договорах у розмірі 

не менше 110% мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом . 

3.3.3. 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. 

3.3.4. Забезпечити зростання середньої заробітної плати не 

менше, ніж на 15% щороку.  

Забезпечити працівникам, за умови виконання ними 

місячної норми, заробітну плату на рівні, вищому за фактичний 

розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

розрахований спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики за 

попередній місяць відповідно до законодавства.  

3.3.5. Оплату праці працівників здійснювати в 

першочерговому порядку.  Всі інші платежі здійснювати після 

виконання зобов’язань з оплати праці. 

У разі виникнення  на підприємстві або організації 

заборгованості із виплати заробітної плати терміном понад один 

місяць керівні органи підприємств і організацій Корпорації 

вживають ефективних заходів щодо ліквідації заборгованості. 

3.3.6. У разі виникнення на підприємстві або організації 

заборгованості із виплати заробітної плати виплачувати 

компенсацію в розмірах і порядку, передбачених Законом 

України “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів 

у зв’язку з порушенням строків їх виплат” та іншим чинним 

законодавством. 

3.3.7. Строки виплати заробітної плати визначити в 

колективних договорах підприємств і організацій Корпорації 
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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 час, з 

розрахунку тарифної ставки (посадового окладу). 

3.3.8. Проводити індексацію заробітної плати працівників 

у порядку, визначеному чинним законодавством України. 

3.3.9. Встановити з 1.01.2013 року тарифні ставки та 

посадові оклади працівників підприємств і організацій 

Корпорації згідно з додатками №№ 3,  4,  5,  6, 7, 8, 9. 

3.3.10. Встановлювати надбавки і доплати до тарифних 

ставок і посадових окладів працівників підприємств і 

організацій Корпорації відповідно до додатку № 1. 

3.3.11. Забезпечити  впровадження науково обґрунтованих 

норм для всіх категорій працівників, постійно здійснювати 

моніторинг у сфері нормування праці, забезпечити розробку, 

перегляд та доповнення галузевих норм праці відповідно до 

сучасного рівня техніки, технології виробництва, а також 

узагальнювати і поширювати передовий  досвід з нормування  

праці.  

Зміну норм праці проводити з економічним 

обґрунтуванням за погодженням з профспілковим комітетом і  

повідомленням працівників про їх запровадження не пізніше, 

ніж за один місяць. 

У колективних договорах визначаються конкретні заходи з 

поліпшення стану нормування праці. 

3.3.12. Оплату праці за роботу в надурочний час 

проводити згідно з  законодавством. 

3.3.13. Виплачувати винагороду за вислугу років та премії 

за результатами господарської діяльності працівникам 

підприємств та організацій  Корпорації відповідно до 

затверджених Положень за фактично відпрацьований час за 

рахунок фонду оплати праці. 
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Винагороду за вислугу років виплачувати всім категоріям 

працівників підприємств та організацій Корпорації щомісяця в 

таких розмірах: 

 

При стажі роботи, що 

дає право на отримання 

винагороди за вислугу років 

Розмір місячної 

винагороди  

за вислугу років у % до 

місячної тарифної ставки 

(посадового окладу) 

Для усіх працівників 

від 1 до 3 років 10,0 

від 3 до 5 років 15,0 

від 5 до 10 років  20,0 

від 10 до 15 років  25,0 

від 15  до 20 років 30,0 

від 20  до 25 років 35,0 

понад 25 років 40,0 

Для працівників на підземних роботах 

від 1  до 3 років 20,0 

від 3  до 5 років 25,0 

від 5  до 10 років 30,0 

від 10  до 15 років 35,0 

понад 15 років 40,0 

 

3.3.14. 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 17.09.03 р. 

3.3.15. Щорічно надавати працівникам матеріальну 

допомогу на оздоровлення в розмірі і на умовах, передбачених 

колективними договорами підприємств і організацій 

Корпорації, але не менше посадового окладу (тарифної ставки). 
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3.3.16. Працівникам, які мають почесні звання 

“Заслужений”, якщо діяльність працівника за профілем 

збігається з почесним званням, встановлювати надбавки на 

умовах і в розмірі, передбачених колективними договорами 

підприємств і організацій Корпорації. 

3.3.17. Працівникам, нагородженим Почесною грамотою 

Кабінету Міністрів України, встановлювати надбавку до 

посадового окладу (тарифної ставки) на умовах і в розмірі, 

передбачених колективними договорами підприємств і 

організацій Корпорації. 

3.3.18. Сприяти запровадженню для працівників 

підприємств і організацій Корпорації добровільного медичного 

страхування. 

3.3.19. Надавати цільову благодійну допомогу на 

лікування та медичне обслуговування важко хворим і 

прооперованим працівникам підприємств і організацій 

Корпорації по хворобах, які не підлягають добровільному 

медичному страхуванню на умовах, визначених колективними 

договорами,  за наявності відповідних підтверджуючих 

документів. 

3.3.20. За  наявності коштів і при поданні заяви надавати 

один раз на рік матеріальну допомогу пенсіонерам, які  вийшли 

на пенсію з підприємств і організацій Корпорації і гостро 

потребують допомоги, на умовах і в розмірі, передбачених  

колективними договорами. 

3.3.21. Виплачувати дітям-круглим сиротам, один з батьків 

яких помер за час роботи на підприємстві, в організації 

Корпорації, матеріальну допомогу на умовах, визначених 

колективними договорами. 

3.3.22. Надавати матеріальну допомогу сім’ям для 

організації ритуалу поховання  померлих  на підприємствах і в 

організаціях Корпорації на умовах і в розмірі, передбачених 

колективними договорами. 

3.3.23. Здійснювати одноразову виплату працівникам 

підприємств і організацій Корпорації з нагоди їх ювілейних дат 

та ветеранам праці, які пропрацювали тривалий час на 
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підприємствах і в організаціях Корпорації, на умовах і в розмірі,  

передбачених колективними договорами. 

3.3.24. Керівникам підприємств та організацій Корпорації 

за погодженням із профспілковими комітетами встановлювати 

для робітників, за результатами атестації робочих місць, 

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

відсотків тарифної ставки  (окладу) на роботах із важкими і 

шкідливими умовами праці та 16, 20, 24 відсотки тарифної 

ставки (окладу) на роботах із особливо важкими і особливо 

шкідливими умовами праці, і нараховувати їх за час фактичної 

зайнятості робітника на таких роботах. 

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. 

Встановлення доплат, передбачених пунктом 8 Додатку 

№1 до Угоди, на будівельних та ремонтно-будівельних роботах, 

здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України 

від 12.07.2005 р. №576. 

3.3.25. Встановлювати колективними договорами 

працівникам підприємств та організацій Корпорації, для яких є 

обов’язковий попередній (періодичний) медичний огляд, 

конкретну кількість днів зі збереженням заробітної плати, але не 

менше 2-х робочих днів.  

3.4. Режим праці та відпочинку 

3.4.1. Встановлювати режим робочого часу та часу 

відпочинку працівників на підприємствах і в організаціях 

Корпорації за погодженням з 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. 

3.4.2. Тривалість щорічної основної відпустки працівників, 

які зайняті на підземних роботах на будівництві метрополітенів, 

тунелів і підземних споруд, встановлювати 28 календарних днів. 

Будівельно-виробничому персоналу робітників, зайнятому 

на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт 
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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.  

Для інших категорій працівників тривалість основної 

щорічної відпустки встановлювати відповідно до чинного 

законодавства. 

3.4.3. 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 незалежно 

від того чи включені їх професії та посади до додатку № 1 

Списку, затвердженому постановою Кабінету міністрів України 

від 17.11.1997 р. № 1290. 

Щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці 

надавати відповідно до додатку № 2 Списку, затвердженому 

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 Списку, відпустка може бути 

продовжена на кількість днів цієї різниці за рахунок власних 

коштів підприємства (відповідно до порядку затвердженого 

наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 

30.01.98р. № 16). 

3.4.4. Тривалість щорічної додаткової відпустки до 7 

календарних днів  для працівників з ненормованим робочим 

днем встановлювати колективними договорами за переліком 

згідно з орієнтовним  додатком № 10. 

3.4.5. Графіки роботи працівників погоджувати з 

комітетами профспілки підприємств і організацій Корпорації  та 

доводити до відома працівників у термін, визначений 

законодавством. 

3.4.6. Відпустки без збереження заробітної плати 

працівникам підприємств і організацій Корпорації надавати 

лише за їх ініціативою у випадках і на терміни, передбачені  

законодавством України. 
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3.5. Охорона праці 
3.5.1. 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. 

3.5.2. Забезпечувати безоплатно працівників спецодягом, 

спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, а також 

мийними і знешкоджуючими засобами відповідно до 

нормативів. 

3.5.3. 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 . 

3.5.4. 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 на умовах, передбачених колективним договором.  

3.5.5. 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. 

3.5.6. Працівникам, що суміщають професії або постійно 

виконують роботи за суміщенням, крім отриманих ними засобів 

індивідуального захисту по основній професії, видавати їм і 

інші види спеціального одягу, спеціального взуття та засоби 

індивідуального захисту, які передбачені діючими нормами для 

професії за суміщенням. 

3.5.7. Забезпечити видачу працівникам, які зайняті на 

роботах із важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно 

молока або інших рівноцінних продуктів лікувально – 
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профілактичного харчування відповідно до чинного Переліку 

хімічних речовин, при роботі з якими у профілактичних цілях 

рекомендується вживання молока або інших рівноцінних 

харчових продуктів, а у разі пересувного (роз’їзного) характеру 

праці виплачувати грошову компенсацію на їх придбання. 

3.5.8. Звільняти від основної роботи представників 

профспілки з охорони праці для навчання і виконання 

громадських обов’язків на передбачений колективними 

договорами підприємств і організацій строк зі збереженням за 

ними середнього заробітку. 

3.5.9. 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. 

3.5.10. Забезпечити загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання працівників підприємств 

відповідно до законодавства. 

3.5.11. Щорічно за участю представників профспілки 

розглядати стан охорони праці, виробничого травматизму та 

вживати заходи щодо поліпшення цієї роботи. 

3.5.12. Для фінансування заходів з охорони праці щорічно 

передбачати в колективних договорах підприємств та 

організацій виділення коштів в обсягах не менше 0,5 % від суми 

реалізованої продукції на виконання комплексних заходів з 

охорони праці. 

3.5.13. Проводити на підприємствах та в організаціях не 

рідше одного разу на 5 років атестацію робочих місць за 

умовами праці відповідно до нормативно-правових актів, 

передбачивши в колективних договорах строки її проведення та  

кошти для фінансування цієї роботи. 

3.5.14. Забезпечити розроблення та внесення до 

колективних договорів підприємств і організацій Корпорації 

плану заходів щодо запобігання поширенню епідемії 

ВІЛ/СНІДу у виробничому середовищі. Не допускати 

дискримінації працівників за ВІЛ-статусом та забезпечувати їм 

соціальні гарантії. 
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3.5.15. За результатами атестації робочих місць 

передбачити в колективних договорах підприємств і організацій 

Корпорації переліки: 

- робочих місць, виробництв, професій і посад, 

працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, 

передбачені законодавством;   

- 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». 

- робочих місць із несприятливими умовами праці, на яких 

необхідно здійснити першочергові заходи для створення 

належних умов праці. 

3.6. Пільги та соціальні гарантії 
3.6.1. При наявності фінансових можливостей і відсутності 

заборгованості із виплати заробітної плати надавати 

працівникам, які перебувають на обліку для поліпшення 

житлових умов, безвідсоткові позики для індивідуального і 

кооперативного житлового будівництва в розмірах і порядку, 

передбаченому колективними договорами підприємств і 

організацій Корпорації.  

3.6.2. Розробити механізм видачі безвідсоткової позики на 

придбання житла молодим сім’ям. 

Видавати безвідсоткові позики на придбання житла 

молодим сім’ям віком до 35 років при наявності коштів в 

розмірах і порядку, передбаченому колективними договорами 

підприємств і організацій Корпорації. 

3.6.3. При наявності коштів надавати позику працівникам 

підприємств і організацій Корпорації за їх заявою з 

обов’язковим укладанням відповідного  договору згідно із 

законодавством. Позика надається на умовах і в розмірі, 

визначених колективними договорами. 

3.6.4. Рекомендувати підприємствам і організаціям  

Корпорації вирішити з міськими (обласними) 

держадміністраціями питання щодо забезпечення працівників, 
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зайнятих на будівництві метрополітенів, безкоштовним 

проїздом в метрополітені. 

3.6.5. Розповсюдити на працівників апарату Корпорації, 

працівників будинків культури пільги та соціальні гарантії на 

рівні з іншими працівниками підприємств і організацій 

Корпорації. 

3.6.6. 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. 

3.6.7. Сприяти реалізації права ветеранів праці на 

використання щорічної відпустки у зручний для них час та на 

відпустку без збереження заробітної плати строком до двох 

тижнів на рік. 

3.6.8. При звільненні працівників з роботи у зв’язку з 

виходом на пенсію вперше виплачувати одноразову грошову 

допомогу в розмірі і порядку, передбаченому колективними 

договорами підприємств і організацій Корпорації.  

Ця норма поширюється також на осіб, які виходять вперше 

на пенсію не досягши пенсійного віку по інвалідності (І та ІІ 

групи), яка настала внаслідок нещасного випадку або 

профзахворювання на підприємстві, в організації Корпорації. 

3.6.9. Надавати працівникам додаткову оплачувану 

відпустку тривалістю 3 дні у випадку смерті близьких і рідних 

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

порядку, передбаченому колективними договорами підприємств 

і організацій Корпорації . 

3.6.10. Надавати працівникам у разі вступу до шлюбу 

додаткову оплачувану відпустку тривалістю 3 дні та 

виплачувати матеріальну допомогу у розмірах і порядку 

передбаченому колективними договорами підприємств і 

організацій Корпорації. 

3.6.11. Надавати матеріальну допомогу жінкам при 

народженні дитини у розмірах, передбачених колективними 

договорами. 
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3.6.12. Компенсувати витрати, пов'язані із обов'язковим 

медичним оглядом працівникам зайнятим на важких роботах, 

роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або 

таких, де є потреба у професійному доборі, а також витрати на  

щорічний обов’язковий медичний огляд осіб віком до 21 року, 

на підставі наданих документів, які підтверджують їх оплату. 

3.7.  Гарантії діяльності профспілкових організацій 

3.7.1. Створювати умови для функціонування 

профспілкових органів згідно із Законом України  “Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”  та 

колективними договорами. 

3.7.2. Корпорація та підприємства і організації, що входять 

до її складу: 

3.7.2.1. Прийматимуть рішення з трудових та соціально-

економічних питань, які зачіпають інтереси працівників, за 

погодженням чи за участю профспілкових комітетів. 

3.7.2.2. Надають профспілковим органам інформацію з 

питань, що стосуються трудових прав і соціально-економічних 

інтересів членів профспілки, а також інформацію згідно зі 

статистичною звітністю про результати господарської 

діяльності підприємств і організацій Корпорації.  

3.7.2.3. Надають профспілковим комітетам у безплатне 

користування приміщення з усім необхідним обладнанням, 

освітленням і опаленням, прибиранням і охороною, транспорт, 

засоби зв'язку та все інше, необхідне для їх нормальної 

діяльності. 

3.7.2.4. Надають у безплатне користування профспілковим 

комітетам будинки, приміщення, споруди для ведення 

культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної 

роботи серед працівників підприємств і організацій  Корпорації 

та членів їх сімей. 

3.7.2.5. Надають членам виборних профспілкових органів, 

не звільнених 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. 
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Кількість часу визначається в залежності від обсягу 

профспілкової роботи та встановлюється в колективних 

договорах, але не менше 2-х годин на тиждень. 

3.7.3. 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, їх структурних підрозділів, виявленої 

невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній 

роботі внаслідок стану здоров’я, який перешкоджає 

продовженню даної робот або вчинення  працівником 

протиправних дій. 

3.7.4. Розповсюджувати на штатних профспілкових 

працівників пільги, гарантії та системи заохочення, що 

передбачені для всіх працівників підприємств і організацій 

Корпорації. 

3.7.5. 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 проводить щомісяця, але не пізніше 3-х днів 

після  отримання від банків коштів на виплату заробітної плати.  

4. Зобов’язання профспілки 

4.1. Сприяти керівникам різних рівнів у реалізації цієї 

Угоди, підвищенні ефективності виробництва, зміцненні 

трудової дисципліни. 

4.2. 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. 

4.3. Здійснювати контроль за додержанням на 

підприємствах і в організаціях  Корпорації законодавства про 

охорону праці, створенням безпечних умов праці та належного 

виробничого побуту. 

4.4. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків на 

виробництві. 
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Здійснювати контроль за своєчасним і повним 

відшкодуванням Фондом соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань України  

шкоди потерпілим внаслідок нещасного випадку на 

виробництві. 

4.5. Дотримуватись порядку, у випадках передбачених 

законодавством, надання або ненадання згоди на розірвання 

трудового договору з ініціативи роботодавця. 

4.6. Надавати безплатну юридичну допомогу членам 

профспілки. 

4.7. Утримуватись від організації страйків з питань, 

вирішення яких передбачено цією Угодою при умові їх 

виконання. 

4.8. Інформувати завчасно  іншу сторону про наступне 

прийняття рішень, що зачіпають її інтереси. 

4.9. Вирішувати колективні трудові спори, які 

виникатимуть на підприємствах і в організаціях Корпорації,  

відповідно до чинного законодавства України. 

4.10. Здійснювати 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. 

5. Контроль за виконанням Угоди 

5.1. Контроль за виконанням Угоди здійснюється 

сторонами, які підписали цю Угоду. 

5.2. Контроль за реалізацією цієї Угоди на місцях 

здійснюється керівниками підприємств і організацій Корпорації 

та профспілковими комітетами під час  підведення підсумків 

виконання колективних договорів. 

5.3. Сторони Угоди аналізують хід її виконання, при 

необхідності вживають заходи для усунення порушень. 
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5.4. За пропозицією однієї зі сторін проводиться спільне їх 

засідання для уточнення розбіжностей в оцінці виконання 

окремих положень Угоди, вжиття заходів щодо усунення 

порушень Угоди. 
 

           Угоду підписали: 

 

 

 

 

 

 

 

23  січня  2013 року. 
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Додаток № 1 

П Е Р Е Л І К 
граничних розмірів доплат і надбавок до тарифних ставок, 

окладів і посадових окладів працівникам галузі по будівництву 

метрополітенів, тунелів і підземних споруд спеціального 

призначення корпорації “Укрметротунельбуд” 

 

НАЙМЕНУВАННЯ 

ДОПЛАТ І НАДБАВОК 

ГРАНИЧНІ РОЗМІРИ  

ДОПЛАТ І НАДБАВОК 

Доплати 

За суміщення професій 

(посад) 

Доплати одному працівнику 

максимальними розмірами не 

обмежуються і визначаються 

наявністю одержаної економії за 

тарифними ставками і окладами 

суміщуваних працівників 

За розширення зони 

обслуговування або 

збільшення обсягу робіт 

Доплати одному працівнику 

максимальними розмірами не 

обмежуються і визначаються 

наявністю одержаної економії за 

тарифними ставками і окладами, 

які могли б  виплачуватись за 

умови дотримання нормативної 

чисельності працівників 

За виконання обов’язків 

тимчасово відсутнього 

працівника 

До 100 відсотків тарифної ставки 

(окладу) відсутнього працівника 

За інтенсивність праці До 12 відсотків тарифної ставки 

За роботу в нічний час з 
22-х до 6 годин 

Не менше 35 відсотків годинної 

тарифної ставки (окладу, 

посадового окладу) за кожну 

годину роботи в цей час 

За роботи у вечірній час 

з 18 до 22 годин (при 

багатозмінному режимі 
роботи) 

20 відсотків годинної тарифної 

ставки (окладу, посадового 

окладу) за кожну годину роботи в 

цей час 
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На період освоєння нових 

норм трудових затрат 

Підвищення відрядних розцінок до 

20 відсотків, підвищення тарифних 

ставок до 10 відсотків 

За роботу у важких і 

шкідливих та особливо 

важких і особливо 

шкідливих умовах праці 

За роботу у важких і шкідливих 

умовах праці - 4,8 та 12 відсотків; 

За роботу в особливо важких і 

особливо шкідливих умовах праці 

16,20 та 24 відсотків тарифної 

ставки (окладу); 

За керівництво бригадою 

(бригадиру не 

звільненому від основної 

роботи) 

Доплата диференціюється залежно 

від кількості робітників у бригаді 

(до 10, понад 10, понад 25 

чоловік): 
 при чисельності до 10 чоловік 

15 % тарифної ставки бригадира 

 при чисельності 10 – 25 

чоловік 25 % 

 при чисельності понад 25 

чоловік 35 % 

Ланковим, якщо чисельність ланки 

перевищує 5 чоловік, встановлюється 

доплата у розмірі 50 % відповідної 

доплати бригадира 

За роботу в 

технологічному процесі 

на відстань до 25 км 

водіям самоскидів за 

фактично відпрацьований 

час  

До 30 відсотків тарифної ставки 

За роботу на автомобілі-

тягачі з напівпричепом 

До 20 відсотків тарифної ставки 

За експедирування 

вантажів за фактично 

відпрацьований час 

водієм 

До 10 відсотків тарифної ставки 
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За роботу з ненормованим 

робочим днем водіям 

легкового транспорту та 

автобусів за фактично 

відпрацьований час 

До 25 відсотків тарифної  ставки 

Н а д б а в к и: 

За високу професійну 

майстерність 

Диференційовані надбавки до 

тарифних ставок робітників: 
ІІІ розряду – 12 відсотків; 

ІУ розряду – 16 відсотків; 

 У розряду -  20 відсотків; 

УІ і вищих розрядів – 24 відсотки 

За високі досягнення у 

праці 

До 50 відсотків посадового окладу, 

тарифної ставки 

За виконання особливо 

важливої роботи на 

певний термін 

До 50 відсотків посадового окладу,  

тарифної ставки 

За роз’їзний, пересувний 

характер роботи 

Встановлювати згідно з діючим 

положенням відповідно до 

чинного законодавства 

За класність водіям 

легкових і вантажних 

автомобілів, автобусів 

Водіям 2-го класу – 10 %, водіям 

1-го класу – 25 % встановленої 

тарифної ставки за відпрацьований 

час водієм  

За безаварійну роботу на 

будівельних машинах і 

механізмах (машиністам 

бульдозерів, екскаваторів, 

кранів, компресорів і т.д.) за 

фактично відправ. час  

До 25 відсотків окладу (тарифної 

ставки) 

За роботу на автомобілі з 

причепом 

До 50 відсотків тарифної ставки 

Працівникам, які мають 

вчену ступінь кандидата 

чи доктора наук 

відповідно до 

спеціальності 

В розмірі 15 та 20 відсотків 

посадового окладу відповідно 
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Машиністу локомотива 

І-го класу 

ІІ-го класу 

III-го класу 

Помічнику машиніста 

локомотива, який має 

право управлінням 

локомотива 

25 відсотків тарифу 

10 відсотків тарифу 

5 відсотків тарифу 

5 відсотків тарифу 
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У Г О Д А 

між правлінням ВАТ "Мостобуд" та Радою профспілки 

залізничників і транспортних будівельників України  

з питань оплати праці, трудових і соціальних гарантій  

на 2006 – 2010 роки 
 

1. СТОРОНИ УГОДИ 

1.1. Угода з питань оплати праці, трудових і соціальних 

гарантій укладена між правлінням відкритого акціонерного 

товариства "Мостобуд" (далі ВАТ "Мостобуд") та Радою 

профспілки залізничників і транспортних будівельників України 

(далі Рада профспілки). 

1.2. Правління ВАТ "Мостобуд" визнає повноваження 

Ради профспілки представляти інтереси найманих працівників 

апарату управління ВАТ "Мостобуд", структурних підрозділів 

та дочірніх підприємств, що входять до складу ВАТ 

"Мостобуд", в органах господарського управління та державної 

виконавчої влади. 

1.3. Угода спрямована на забезпечення стабільної роботи 

апарату управління ВАТ "Мостобуд", структурних підрозділів 

та дочірніх підприємств, які входять до складу ВАТ 

"Мостобуд", стимулювання продуктивності праці, поліпшення 

умов роботи та соціального захисту працівників. 

1.4. Угода є нормативним актом, що регулює зобов’язання, 

права і обов’язки сторін. 
  

2. СТРОК ДІЇ УГОДИ 

2.1. Угода набуває чинності з дня її підписання і діє до 

укладення нової.  

2.2. Жодна із сторін, які уклали Угоду, не може під час її 

дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на 

себе зобов’язань. 
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2.3. За спільною домовленістю сторін в Угоду можуть 

вноситись зміни та доповнення, при цьому вони не повинні 

погіршувати умови праці, трудові і соціальні гарантії, 

передбачені законодавством України, Генеральною та цією 

Угодою. 

2.4. Сторона, яка отримала письмову пропозицію про 

внесення змін або доповнень до цієї Угоди, зобов’язана 

розпочати переговори не пізніше, ніж через 7 днів з моменту 

отримання пропозиції. 
  

3. СФЕРА ДІЇ УГОДИ 

3.1. Умови цієї Угоди є обов’язковими для виконання у 

апараті управління ВАТ "Мостобуд", всіх структурних 

підрозділах та дочірніх підприємствах, що входять до складу 

ВАТ "Мостобуд". 

Угода поширюється на всіх найманих працівників апарату 

управління ВАТ "Мостобуд", всіх структурних підрозділів та 

дочірніх підприємств, пенсіонерів ВАТ "Мостобуд", 

профспілкових працівників. 

3.2. Сторони погодились, що ця Угода надає працівникам 

галузі мінімальні та обов'язкові для виконання трудові і 

соціальні гарантії та пільги. 

Угода є основою для укладення колективних договорів у 

апараті управління ВАТ "Мостобуд", всіх структурних 

підрозділах та дочірніх підприємствах, що входять до складу 

ВАТ "Мостобуд" та індивідуальних трудових договорів і не 

обмежує права трудових колективів апарату управління ВАТ 

"Мостобуд", структурних підрозділів та дочірніх підприємств на 

розширення соціальних гарантій і пільг в межах фінансових 

можливостей ВАТ "Мостобуд" та коштів, нарахованих у 

відповідності із „Положенням про фонди відкритого 

акціонерного товариства "Мостобуд". 

3.3. Нові законодавчі та нормативно-правові акти, що 

будуть забезпечувати більш високі гарантії, ніж передбачені 

цією Угодою, мають пріоритет перед відповідними 

положеннями Угоди і є обов’язковими для застосування. 
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Якщо в період дії цієї Угоди будуть прийняті законодавчі 

та нормативно-правові акти з рівнем гарантій нижче 

передбачених Угодою, то норми цієї Угоди діють до закінчення 

строку її дії. 

3.4. Питання трудових відносин і соціального захисту 

працівників, які мають локальний характер, регулюються на 

місцях колективними договорами апарату управління ВАТ 

"Мостобуд", структурних підрозділів та дочірніх підприємств, 

що входять до складу ВАТ "Мостобуд". 
  

ПРАВЛІННЯ ВАТ "МОСТОБУД" ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ: 

4. В СФЕРІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
4.1. Забезпечити трудові колективи апарату управління 

ВАТ "Мостобуд", структурних підрозділів та дочірніх 

підприємств засобами виробництва та матеріальними ресурсами 

в обсягах, необхідних для виконання виробничих завдань. 

4.2. Здійснювати безперервне підвищення технічного рівня 

та ефективності виробництва. 

4.3. Забезпечити відповідно до чинного законодавства 

участь профспілкових органів у вирішенні виробничих та 

соціально-економічних питань. 

4.4. При укладенні колективних договорів апарату 

управління ВАТ "Мостобуд", структурних підрозділів та 

дочірніх підприємств передбачити зобов'язання адміністрації по 

забезпеченню підготовки робочих місць, обсягу робіт, 

зайнятості працівників.  

4.5. Розгляд питань та прийняття остаточних рішень щодо 

ліквідації, реорганізації, перепрофілювання структурних 

підрозділів та дочірніх підприємств, що входять до складу ВАТ 

"Мостобуд" здійснювати за участю відповідних профспілкових 

органів.   

5. В СФЕРІ ОПЛАТИ ПРАЦІ: 
5.1. Оплату праці працівників апарату управління ВАТ 

"Мостобуд", всіх структурних підрозділів та дочірніх 

підприємств проводити відповідно до Положення про оплату 

праці, затвердженого керівництвом ВАТ "Мостобуд" за 
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погодженням з Радою голів профспілкових комітетів, яке є 

невід’ємною частиною цієї Угоди. 

5.2. Формування тарифної сітки проводити на основі 

тарифної ставки робітника 1 розряду з дотриманням 

міжрозрядних та міжпосадових співвідношень в оплаті праці 

5.3. Встановити мінімальну тарифну ставку робітника І 

розряду та мінімальні розміри окладів (посадових окладів), як 

мінімальні гарантії в оплаті праці працівників апарату 

управління ВАТ "Мостобуд", всіх структурних підрозділів та 

дочірніх підприємств у розмірі не менше 120% розміру 

мінімальної заробітної плати,  встановленої законом.  

5.4. При збільшенні державних гарантій щодо розміру 

мінімальної заробітної плати в Україні тарифні ставки, оклади 

та посадові оклади працівників апарату управління ВАТ 

"Мостобуд", всіх структурних підрозділів та дочірніх 

підприємств відповідно переглядаються зі збереженням 

міжрозрядних і міжкваліфікаційних співвідношень. 

5.5. Виплачувати працівникам надбавку за пересувний 

характер робіт у відповідності з Положенням, погодженим з 

Радою голів профспілкових комітетів. 

5.6. Запровадити доплати і надбавки до тарифних ставок і 

посадових окладів працівників у розмірах, передбачених 

додатком № 1. 

5.7. Виплачувати винагороду за вислугу років працівникам 

апарату управління ВАТ "Мостобуд", всіх структурних 

підрозділів та дочірніх підприємств відповідно до Положення, 

узгодженого із Радою голів профспілкових комітетів. 

Виплату винагороди за вислугу років проводити у 

наступних розмірах: 

Стаж безперервної роботи, 

що дає право на одержання 

винагороди (років) 

Розмір винагороди в долях тарифної 

ставки (посадового окладу) 

При щомісячних 

виплатах 

При річних 

виплатах 

від 1 до 2 0,08 1,00 

від 2 до 5  0,10 1,20 

від 5 до 10  0,12 1,40 

від 10 до 15  0,15 1,80 

більше 15 0,20 2,40 
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5.8. Строки виплати заробітної плати визначати в 

колективних договорах апарату управління ВАТ "Мостобуд", 

структурних підрозділів та дочірніх підприємств не рідше двох 

разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 

календарних днів. 

Здійснювати оплату праці працівників в першочерговому 

порядку. 

Всі інші платежі здійснюються після виконання 

зобов’язань щодо оплати праці. 

5.9. У випадках затримки заробітної плати порівняно зі 

строками, встановленими колективними договорами, 

виплачувати компенсацію працівникам в порядку і розмірах, 

передбачених законодавством та нормативно-правовими актами 

України.  

5.10. Забезпечити індексацію грошових доходів 

працівників відповідно до законодавства України. 

5.11. У разі, коли економічний та фінансовий стан ВАТ 

"Мостобуд" не дозволяє забезпечити застосування тарифних 

ставок і посадових окладів, визначених цією Угодою, 

адміністрація за погодженням з профспілковим комітетом 

приймає рішення про тимчасове встановлення на період 

подолання фінансових труднощів підприємства, але не більше 

шести місяців з дати укладання колективного договору, менших 

розмірів тарифних ставок і окладів. При цьому оплата праці 

працівників не повинна бути нижчою від державних норм і 

гарантій в оплаті праці. 

5.12. Надавати працівникам при оформленні щорічної 

відпустки одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення в 

розмірах, передбачених колективними договорами апарату 

управління ВАТ "Мостобуд", структурних підрозділів та 

дочірніх підприємств , але не менше розміру прожиткового 

мінімуму для працездатної особи, встановленого законом. 

5.13. Працівникам, яким присвоєно почесні державні 

звання "Заслужений... ", відповідно до спеціальності, 

здійснювати доплати в розмірі 20% окладу (посадового окладу), 

тарифної ставки, крім працівників, оплата праці яких 

здійснюється на контрактній основі. 
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5.14. Проводити перегляд, відміну або введення норм і 

нормативів з праці (норми часу, виробітку, обслуговування, 

нормативи чисельності), зміну умов праці тільки з економічним 

обґрунтуванням, за погодженням із профспілковим комітетом та 

повідомленням про це працівників не пізніше ніж за один 

місяць до їх введення.  

Норми праці мають бути економічно обґрунтованими та 

передбачати затрати праці, необхідні для виконання 

працівниками відповідної професії та кваліфікації якісної 

продукції (виду робіт) у нормальних організаційно-технічних 

умовах виробництва та організації праці з ефективним 

використанням матеріально-технічних ресурсів. 
 

6. В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 

6.1. Не рідше ніж один раз на 5 років забезпечити 

навчання, перенавчання або підвищення кваліфікації 

працівників у закладах підвищення кваліфікації та на 

відповідних курсах. 

Визначати у колективних договорах обсяги професійного 

навчання працівників та загальні витрати коштів на ці цілі. 

6.2. Не допускати масових звільнень працівників. 

Масовим вважати звільнення з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу одноразово або протягом року 

більше 5 відсотків облікового складу працівників. 

Запроваджувати упереджувальні заходи щодо запобігання 

масовим звільненням у апараті управління ВАТ "Мостобуд", 

структурних підрозділах та дочірніх підприємствах, що входять 

до складу ВАТ "Мостобуд". 

У випадках неминучого масового одноразового 

вивільнення працівників керівники відповідних структурних 

підрозділів та дочірніх підприємств, що входять до складу ВАТ 

"Мостобуд" повідомляють про це відповідний профспілковий 

комітет, вищий за підпорядкуванням профспілковий орган та 

керівництво ВАТ "Мостобуд" не пізніше як за З місяці до часу 

вивільнення працівників і протягом цього строку здійснюють 

заходи щодо забезпечення працевлаштування та 
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перекваліфікації намічених до вивільнення працівників, у тому 

числі заходи із створення нових робочих місць. 

6.3. Обмежити сферу застосування контрактної форми 

трудового договору випадками, що визначені законами України. 

6.4. Забезпечувати роботою та створювати належні умови 

праці випускникам навчальних закладів, які навчалися по 

договорах чи попередніх заявках ВАТ "Мостобуд". 

6.5. При звільненні працівників за власним бажанням у 

зв’язку з виходом на пенсію виплачувати одноразову допомогу 

в розмірі до трьох посадових окладів. 

Інші, більш високі, виплати проводити відповідно із 

колективними договорами апарату управління ВАТ 

"Мостобуд", структурних підрозділів та дочірніх підприємств. 
 

7. У СФЕРІ РЕЖИМУ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ: 

7.1. Встановлювати режим робочого часу за графіками 

роботи, погодженими з відповідними профспілковими 

комітетами, дотримуючись тривалості робочого часу на 

тиждень, встановленого законодавством України. 

7.2. Тривалість основної щорічної оплачуваної відпустки 

для усіх категорій працівників встановлювати 24 календарних 

дні. 

Тривалість додаткових відпусток встановлюється 

колективними договорами апарату управління ВАТ 

"Мостобуд", структурних підрозділів та дочірніх підприємств. 

7.3. Щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими 

і несприятливими умовами праці надавати працівникам на 

підставі результатів атестації робочих місць незалежно від того, 

чи включені їх професії та посади до списку, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. № 1290 

(із змінами і доповненнями). 

7.4. Тривалість додаткових відпусток для працівників з 

ненормованим робочим днем встановлювати у розмірі до семи 

календарних днів за переліком, визначеним колективними 

договорами апарату управління ВАТ "Мостобуд", структурних 

підрозділів та дочірніх підприємств відповідно до діючого 

положення. 
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8. У СФЕРІ ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ПРАЦІ,  
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ: 

8.1. Вчасно забезпечувати працюючих спецодягом, 

взуттям та іншими засобами індивідуального захисту у 

відповідності з встановленими нормативами. 

8.2. Компенсувати працівникам в місячний термін з дня 

надання ними відповідних документів, витрати на придбання 

спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, 

якщо встановлений нормами строк видачі цих засобів порушено 

і працівник був змушений придбати їх за власні кошти. 

8.3. Уповноважених трудових колективів з питань охорони 

праці звільняти від основної роботи зі збереженням заробітної 

плати для виконання ними громадських обов’язків на термін, 

передбачений колективними договорами апарату управління 

ВАТ "Мостобуд", структурних підрозділів та дочірніх 

підприємств. 

8.4. Не допускати введення в експлуатацію власних нових 

та реконструйованих виробничих об'єктів і об'єктів соціально-

культурного призначення, що не відповідають вимогам охорони 

праці. 

8.5. Забезпечити особисте соціальне страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

всіх працівників відповідно до законодавства України. 

8.6. Розробляти та щорічно вносити в колективні договори 

апарату управління ВАТ "Мостобуд", структурних підрозділів 

та дочірніх підприємств комплексні заходи щодо досягнення 

нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 

підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання 

випадкам травматизму, професійного захворювання, аваріям і 

пожежам з визначенням обсягів та джерел фінансування 

зазначених заходів. 

8.7. Забезпечувати працівників, зайнятих на роботах зі 

шкідливими умовами праці, молоком або іншими рівноцінними 

продуктами, лікувально-профілактичним харчуванням, а у разі 

пересувного (роз'їзного) характеру роботи виплачувати грошову 

компенсацію на їх придбання . 
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8.8. У випадку передчасного зносу спецодягу, спецвзуття 

та інших засобів з причин  низької якості, проводити їх заміну 

за рахунок коштів підприємств. 

8.9. Для фінансування невідкладних заходів з охорони 

праці передбачити в колективних договорах апарату управління 

ВАТ "Мостобуд", структурних підрозділів та дочірніх 

підприємств витрати на охорону праці, але не менше 0,5 % від 

суми реалізованої продукції (наданих послуг).. 

8.10. Передбачити у колективних договорах апарату 

управління ВАТ "Мостобуд", структурних підрозділів та 

дочірніх підприємств строки проведення атестації робочих 

місць за умовами праці, але не рідше одного разу на 5 років. 
 

9. У СФЕРІ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ: 

9.1. Виплачувати працівникам апарату управління ВАТ 

"Мостобуд", структурних підрозділів та дочірніх підприємств 

до відпустки матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірах, 

передбачених колективними договорами апарату управління 

ВАТ "Мостобуд", структурних підрозділів та дочірніх 

підприємств.  

9.2. Виплачувати одноразову допомогу пенсіонерам при 

розірванні ними трудового договору у розмірах, передбачених 

колективними договорами апарату управління ВАТ 

"Мостобуд", структурних підрозділів та дочірніх підприємств.  

9.3. Виплачувати одноразові заохочення працівникам та 

колишнім працівникам, які знаходяться на пенсії, до ювілейних 

дат (чоловікам – 50,60,70 років, жінкам – 50,55,60 років) в 

розмірах, передбачених колективними договорами апарату 

управління ВАТ "Мостобуд", структурних підрозділів та 

дочірніх підприємств.  

9.4. Виплачувати працівникам одноразову соціальну 

допомогу для придбання путівок у санаторії, будинки 

відпочинку, пансіонати на лікування та оздоровлення у 

розмірах, передбачених колективними договорами апарату 

управління ВАТ "Мостобуд", структурних підрозділів та 

дочірніх підприємств.  
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9.5. Надавати для дітей шкільного віку пільгові путівки в 

дитячі оздоровчі заклади з оплатою частини вартості проїзду. 

9.6. Здійснювати компенсацію частини вартості 

ритуальних послуг у разі смерті працівника або його близьких 

родичів. 

9.7. Виплачувати матеріальну допомогу учасникам 

Великої Вітчизняної війни на честь Дня перемоги у розмірах 

передбачених колективними договорами апарату управління 

ВАТ "Мостобуд", структурних підрозділів та дочірніх 

підприємств.  

9.8. Здійснювати оплату навчання працівника і його дітей, 

пов’язаного з потребою господарської діяльності ВАТ 

"Мостобуд", за умовами і в розмірах, визначених колективними 

договорами. 

9.9. Приймати участь в оплаті спортивних, фізкультурних, 

театральних та інших заходів. 

9.10.Запровадити страхування життя, медичне страхування 

та пенсійне (накопичу вальне) страхування. 

9.11. Приймати участь у витратах на проведення святкових 

і соціально-культурних заходів. 

9.12. За результатами атестації робочих місць передбачити 

в колективних договорах апарату управління ВАТ "Мостобуд", 

структурних підрозділів та дочірніх підприємств переліки: 

- робочих місць, виробництв професій і посад, 

працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, 

передбачені законодавством; 

-  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”. 

- робочих місць із несприятливими умовами праці, на яких 

необхідно здійснити першочергові заходи по їх поліпшенню. 

9.13. Надавати працівникам інші соціальні пільги та 

гарантії, передбачені колективними договорами апарату 

управління ВАТ "Мостобуд", структурних підрозділів та 

дочірніх підприємств.  
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10. У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: 

10.1. Приймати рішення з питань, що стосуються трудових 

та соціально-економічних інтересів працівників за погодженням 

з профспілковими комітетами відповідного рівня. 

10.2. Сприяти профспілковим комітетам в проведенні 

зборів, конференцій, організації навчання профспілкового 

активу. 

10.3. Створювати необхідні умови для нормальної 

діяльності профспілкових комітетів, забезпечувати їх 

нормативними і методичними матеріалами в області соціально-

економічних питань та охорони праці. 

10.4. Надавати профспілковим комітетам у безкоштовне 

користування приміщення, обладнання, засоби зв'язку, а також 

необхідні для їхньої діяльності споруди, об'єкти та транспорт 

для організації відпочинку, проведення оздоровчої і 

фізкультурно-масової роботи серед працівників та членів їх 

сімей. 

10.5. Поширити на обраних і штатних профспілкових 

працівників соціальні гарантії та пільги, всі види преміювання 

та матеріального стимулювання, що діють у ВАТ "Мостобуд". 

10.6. Надати звільненим профспілковим працівникам 

право на придбання акцій, що випускаються ВАТ "Мостобуд", 

та інших цінних паперів на рівні з членами трудового 

колективу. 

10.7. Надавати із збереженням заробітної плати не 

звільненим від основної роботи головам профспілкових 

комітетів та скарбникам для виконання ними профспілкових 

обов'язків: 

- не менше 2-х вільних від основної роботи днів на місяць 

при чисельності працюючих до 150 чоловік; 

- не менше 4-х вільних від основної роботи днів на місяць 

при чисельності працюючих понад 150 чоловік. 

10.8. Для проведення культурно-масової, фізкультурної та 

оздоровчої роботи серед працівників та членів їх сімей 
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перераховувати  профспілковим комітетам грошові кошти в 

розмірі не менше ніж 0,3 відсотка від фонду оплати праці з 

віднесенням цих сум на валові витрати. 

10.9. Утримувати за згодою членів профспілки членські 

внески і забезпечити безготівкове їх перерахування через 

бухгалтерії апарату управління ВАТ "Мостобуд", структурних 

підрозділів та дочірніх підприємств на рахунки профспілкових 

комітетів. 

Бухгалтерії апарату управління ВАТ "Мостобуд", 

структурних підрозділів та дочірніх підприємств протягом 

місяця, але не пізніше строку виплати заробітної плати, 

безкоштовно перераховують на рахунок профкомів суми 

отриманих в безготівковому порядку членських внесків із 

заробітної плати поточного місяця. 

10.11. Визнавати правову та технічну інспекції праці Ради 

профспілки як представників профспілки, що здійснюють 

громадський контроль за дотриманням трудового законодавства 

у всіх структурах, що входять до складу ВАТ "Мостобуд". 
  

11. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РАДИ ПРОФСПІЛКИ 

І ПРОФСПІЛКОВИХ КОМІТЕТІВ: 

11.1. Сприяти всім структурам, що входять до складу ВАТ 

"Мостобуд", у реалізації даної Угоди, зниженні соціальної 

напруги у трудових колективах, удосконаленні виробничих 

відносин, зміцненні трудової дисципліни, режиму економії та 

бережливості. 

11.2. На основі законодавства та у відповідності з даною 

Угодою постійно проводити роботу по захисту правових, 

економічних, соціальних та професійних інтересів працівників. 

11.3. Приймати участь у розробці заходів щодо безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 

існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків 

виробничого травматизму, професійним захворюванням. 

11.4. Забезпечувати профспілкові комітети методичними 

розробками з укладання колективних договорів, законодавчими 

та нормативними документами. 
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11.5. Здійснювати контроль за своєчасним введенням в дію 

житла та об’єктів соціально-культурного призначення. Брати 

участь у комісіях по їх прийманню. 

11.6. Сприяти впровадженню заходів щодо організації 

оздоровлення та відпочинку працівників та членів їх сімей. 

11.7. Забезпечити участь своїх представників у роботі 

узгоджувальних комісій щодо урегулювання колективних 

трудових спорів (конфліктів). 

11.8. У період дії даної Угоди не організовувати страйків 

та інших колективних дій з питань, що включені до Угоди, при 

умові їх виконання. 

11.9. Сприяти адміністрації в реалізації заходів щодо 

поліпшення умов праці, виробничого побуту, оздоровлення 

працівників. 

11.10. Надавати безплатну юридичну допомогу 

працівникам при вирішенні трудових спорів. 

11.11. Здійснювати контроль за додержанням 

господарськими керівниками структурних підрозділів та 

дочірніх підприємств, трудового законодавства та нормативних 

актів з охорони праці. 

11.12. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків на 

виробництві. 

11.13. Своєчасно розглядати подання адміністрації на 

звільнення працівників. 
  

12. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УГОДИ 

12.1. Контроль за виконанням даної Угоди проводиться 

комісією, створеною для ведення переговорів. 

12.2. Контроль за реалізацією положень Угоди на місцях 

здійснюється відповідними господарськими керівниками і 

профспілковими комітетами при підведенні підсумків 

виконання колективних договорів апарату управління ВАТ 

"Мостобуд", структурних підрозділів та дочірніх підприємств.  

12.3. Підсумки виконання Угоди підводяться щорічно 

сторонами, що їх підписали.  
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12.4. При виявленні порушень у виконанні Угоди комісія 

робить письмове подання сторонам, які підписали Угоду.  

Не пізніше семиденного терміну сторони проводять 

взаємні консультації і вживають заходів щодо усунення цих 

порушень.  

12.5. Колективні трудові спори, що виникають в трудових 

колективах, вирішуються відповідно до законодавства України. 
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ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ 

 

 

№ 

п/п 
Назва нормативних документів Сторінка 

   

1. Генеральна угода про регулювання основних принципів і 

норм реалізації соціально-економічної політики і 

трудових відносин в Україні між Кабінетом Міністрів 

України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій 

роботодавців і підприємців та всеукраїнськими 

профспілками і профоб’єднаннями на 2010 − 2012 роки 

 

_ 3 _ 

2. Галузева угода між Міністерством інфраструктури 

України і Радою профспілки залізничників і 

транспортних будівельників України на 2012-2016 роки 

 

_ 46 _ 

3. Галузева угода між Державною адміністрацією 

залізничного транспорту України та профспілками на 

2002-2006 роки, дію якої 9.09.2013 продовжено на 2014-

2015 роки (з останніми змінами і доповненнями від 

16.12.2013 р.) 

 

_ 75 _ 

4. Угода між Українською державною корпорацією по 

транспортному будівництву "Укртрансбуд" та Радою 

профспілки залізничників і транспортних будівельників 

України щодо оплати праці, трудових і соціальних 

гарантій на 2011-2015 роки 
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5. Угода 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 2013-2014 роки 
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6. Угода між правлінням відкритого акціонерного 

товариства "Мостобуд" та Радою профспілки 

залізничників і транспортних будівельників України з 

питань оплати праці, трудових і соціальних гарантій на 

2006-2010 роки 
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