
 
ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо реалізації критичних зауважень і пропозицій, висловлених учасниками засідання Ради профспілки 

залізничників і транспортних будівельників 25 березня 2010 року при обговоренні питання „Про підсумки 

виконання в 2009 році Галузевої угоди між Державною адміністрацією залізничного транспорту та профспілками " 

 

 
 

№ 

Автор 

зауваження або 

пропозиції 

Зміст 
Заходи щодо його 

виконання 

Термін 

виконання 

Відповідаль-

ний за 

виконання 

1. Ткачов В.М. - 

Голова 

профспілки 

23 липня 2009 року ми письмово звернулися до 

Укрзалізниці з пропозицією провести переговори щодо внесення 

змін і доповнень до пункту 3.2.21 стосовно уточнення умов 

надання одноразової допомоги при виході на пенсію. Це пов'язано 

з тим, що в колдоговорах залізниць по-різному трактується 

порядок надання такої допомоги. Пройшло вже півроку, а 

переговори з цього питання так і не розпочались. 

Підготувати необхідні 

матеріали на спільне 

засідання робочої комісії і 

провести переговори щодо 

внесення змін чи 

доповнень до Галузевої 

угоди 

До  

01.06.2010 

ЦТЗБ, ЦФ, 

ЦКадр, ЦЮ, 

Цпроф 

2. Ткачов В.М. - 

Голова 

профспілки 

Пункт 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 інформації, яку ми отримуємо з місць дане положення угоди 

виконується не в повному обсязі. 

Забезпечувати виконання 

пункту 3.1.5 в повному 

обсязі. 

 

Передбачати у фінансових 

планах залізниць кошти на 

підвищення кваліфікації 

кадрів у обсягах відповідно 

до потреби. 

Постійно Н, ЦКадр, ЦФ 



 

3. Костюк М.Д. 

Генеральний 

директор 

Укрзалізниці 

 

 

 

 

 

Ткачов В.М. – 

Голова 

профспілки 

 

 

Сенишин A.A. 

голова 

Дорпрофсожу 

Львівської 

Залізниці 

 

Вітер М. І. - 

голова первинної 

профспілкової 

організації 

Локомотивного 

депо Іловайськ 

 

 

Петрик О. Г. 

голова ОПК 

Одеської 

дирекції 

залізничних 

перевезень 

Питання абсолютно справедливі - щодо нашої заробітної плати на 

фоні економіки, на фоні інфляції і на фоні споживчих цін. Індекс 

споживчих цін в Україні значно перевищує надходження громадян 

і звісно він адекватно лягає на плечі залізничників. Ми фактично 

положили на вагу виходу із кризи за рахунок залізничників близько 

700 млн. гривень. Таке навантаження на колектив нести дуже 

важко, навантаження непосильне. 

 

Пункт 3.2.1 - забезпечувати підвищення рівня заробітної плати не 

менше ніж на 25% щороку. Дане положення Угоди не виконується, 

оскільки за минулий рік тарифні ставки і посадові оклади збільшені 

всього на 8%, а зростання заробітної плати порівняно з 2008 роком 

склало 1,9%. 

 

Лакмусовим папірцем відсутності стабільності у фінансовому 

плануванні є показники заробітної плати наших працівників. Всім 

відомо, що Галузева угода передбачає зростання заробітної плати 

щороку на 25%, до речі рівень офіційної інфляції в 2009 році 

складав 12,3%. 

 

Анализируя среднюю заработную плату железнодорожников 

других государств, в долларовом эквиваленте, хочу привести 

цифры: в России 755, в Казахстане 497, в Белоруссии 454, в 

Украине 315. Вызывает опасение, что систематическое 

невыполнение пункта Отраслевого соглашения о повышении 

заработной платы железнодорожникам на 25%, отбрасывает их 

социальный уровень все дальше и дальше. 

 

Заработная плата за 2009 год увеличена на 1,8% вместо 25%, 

предусмотренных Отраслевым соглашением. А средняя зарплата 

по Одесской железной дороге увеличена всего лишь на 1,4% при 

уровне инфляции 12,3%). То есть фактически снижена. Размер 

премии с 10,3% в 2008 году уменьшился до 8,1% в 2009 году. 

Розглянути питання щодо 

підвищення тарифних 

ставок і посадових окладів 

працівників в 2010 році з 

урахуванням рівня інфляції 

на споживчому ринку, 

забезпечення дотримання 

державних соціальних 

стандартів та фінансових 

можливостей залізниць. 

Збільшення річної 

заробітної плати повинно 

бути не менше від річного 

рівня інфляції 

До 

01.06.2010 
ЦТЗБ, ЦФ, 

ЦПроф 



 
4. Ткачов В.М. - 

Голова 

профспілки 

Пункт 3.2.17 - забезпечення працівників та пенсіонерів 

побутовим паливом. 

За даними Головного управління локомотивного 

господарства право на отримання побутового палива мали 13,0 

тис. залізничників з них отримали паливо 6,5 тис. осіб. Ще 6,4 тис. 

осіб отримали грошову компенсацію. 

Вживати заходів для 

виконання положень 

Галузевої угоди 

Постійно ЦТ, н, ЦПроф 

5. Ткачов В.М. - 

Голова 

профспілки 

Пункт 3.5.1. - забезпечення працівників спеціальним 

взуттям та одягом, мийними і знешкоджуючими засобами. 

За даними Головного управління матеріально-технічних 

ресурсів Укрзалізниці на кінець минулого року забезпеченість 

працівників спецодягом складає 100%, спецвзуттям 90,5%. 

Як показує аналіз, несвоєчасне забезпечення спеціальним 

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 

індивідуального захисту відбувається в основному по тих 

позиціях, які відносяться до централізованих поставок через 

«Укрзалізничпостач». Так, поставки жилетів сигнальних до плану 

складають 74,6%, рукавиць комбінованих - 91,3%, черевиків 

шкіряних - 85,1%), чобіт кирзових - 89,1%о. 

Забезпечувати виконання 

норми Галузевої угоди в 

повному обсязі 

Постійно Укрзалізнич-

постач, Н 

6. Ткачов В.М. - 

Голова 

профспілки 

Пункт 3.1.11 - забезпечення працівників форменим одягом 

та знаками розрізнення, в тому числі безкоштовно і на пільгових 

умовах. 

В цілому по залізницях мають право на отримання 

форменого одягу безоплатно 62 тис. працівників та 34 тис. 

працівників зі знижкою 50%. 

За підсумками 2009 року забезпеченість куртками 

зимовими складає 50%>, куртками літніми - 24%, костюмами -51%, 

сорочками - 65%>, взуттям зимовим - 30%, взуттям літнім - 26%о. 

По іншим складовим комплекту форменого одягу забезпеченість 

ще нижче. 3 цієї причини працівники змушені придбавати 

формений одяг за власні кошти, які, як правило, їм не 

компенсуються. 

Вжити заходів щодо 

забезпечення 

залізничників форменим 

одягом відповідно до 

нормативних документів. 

Постійно ЦХ, ЦКадр, 

Н 



 

 Сенишин A.A. 

голова 

Дорпрофсожу 

Львівської 

залізниці 

Відсутність форменого одягу в необхідній кількості, 

розробка та забезпечення вдалого, зрозумілого та доступного для 

працівників механізму отриманню компенсацій на рівні професій 

або господарства - це пріоритети майбутньої праці і 

корпоративної єдності та гідності, що безперечно підвищує 

продуктивність праці та імідж працівника в цілому 

   

7. Ткачов В.М. - 

Голова 

профспілки 

Пункт 3.6.10 - відшкодування 50% внесків працівників на 

добровільне медичне страхування та медичне страхування 

пенсіонерів. 

За інформацією, яку ми отримали з дорожніх комітетів 

профспілки, ця норма Угоди на жодній із залізниць не 

виконується. В минулому році на Донецькій та Південній 

залізницях відшкодовувалося 30%, а Львівській - 25%. 

Забезпечувати виконання 

положення Галузевої 

угоди у повному обсязі 

Постійно Н, керівники 

підприємств, 

ЦФ 

8. Ткачов В.М. - 

Голова 

профспілки 

Що стосується медичного страхування пенсіонерів, то це 

питання вирішено на Південній та Південно-Західній залізницях. 

На Донецькій, Львівській та Придніпровській залізницях на 

лікування пенсіонерів кошти відраховуються безпосередньо 

лікарням. На Одеській залізниці ця норма Галузевої угоди взагалі 

не виконується. 

Забезпечити медичне 

страхування пенсіонерів 

До 

01.06.2010 

Н Одеської 

9. Костюк М.Д. 

Генральний 

директор 

Укрзалізниці 

 

Ткачов В.М. - 

Голова 

профспілки 

Треба серйозно підійти до питання недержавного 

пенсійного забезпечення. 

 

 

 

Пункт 3.6.20 - розробити та запровадити Програму 

недержавного пенсійного забезпечення залізничників. 

Кошти на недержавне пенсійне забезпечення не 

виділялися. 

Правда, в проекті фінансового плану залізниць на 2010 рік 

передбачено для цієї мети 6 млн. грн. Проте, фінансовий план ще 

не затверджено і говорити про реальні зрушення у цій справі ще 

рано. 

Передбачити у фінансових 

планах залізниць на 2010 

рік кошти на недержавне 

пенсійне забезпечення 

залізничників та 

розпочати в межах 

фінансового плану роботу 

щодо запровадьження 

недержавного пенсійного 

забезпечення 

залізничників через фонд 

«Магістраль». 

Протягом 

2010 року 

Керівництво 

Укрзалізниці, 

Н, Цпроф 



 

10. Ткачов В.М. - 

Голова 

профспілки 

Пункт 3.6.22 - відновити на залізницях діяльність 

патронажних служб з догляду за важкохворими і немічними 

одинокими ветеранами. 

Сьогодні патронажна служба діє лише на Донецькій 

залізниці. Фінансується вона через благодійний фонд, що 

створений на залізниці. Частково вирішено це питання на 

Південній залізниці, де патронажна служба діє через Раду 

ветеранів із залученням волонтерів. 

На Південно-Західній залізниці за договором зі страховою 

компанією «Інтер Експрес» планувалося відновити роботу 

патронажних служб, але це питання до кінця не доведено. 

Відновити на залізницях 

діяльність патронажних 

служб 

До 

01.07.2010 

ЦУВС, Н 

Одеської, 

Львівської, 

Південної, 

Південно-

Західної, 

Придніпро-

вської 

11. Ткачов В.М. - 

Голова 

профспілки 

Сенишин A.A. 

голова 

Дорпрофсожу 

Львівської 

залізниці 

Пункт 3.7.13 - залучення представників профспілки до 

розробки проектів фінансових планів залізниць. 

Єдине, що нам вдається домогтися - це отримати проект 

фінансового плану, який розроблений Укрзалізницею. Однак 

наші зауваження до нього, на жаль, не завжди враховуються. 

Причини негараздів можна знайти і в щорічному 

відтягуванні затвердження основного документу - фінансового 

плану залізниці. Тут має своє коріння і проблеми виконання 

наших домовленостей з адміністрацією і рівень соціальних пільг 

та гарантій, а саме головне - запорука стабільності роботи 

залізниці, впевненість колективу у завтрашньому дні і 

перспективи його розвитку. 

Забезпечувати залучення 

представників Ради 

профспілки та 

дорпрофсожів до розробки 

проектів фінансових 

планів залізниць 

До подання 

проектів 

фінансових 

планів на 

затверджен-

ня 

ЦФ,Н 

12. Костюк М.Д. 

Генральний 

директор 

Укрзалізниці 

 

Ткачов В.М. - 

Голова 

профспілки 

Програма, яку треба розробляти - програма закріплення 

кадрів, підняття престижності професії залізничника. Складовою 

цієї програми є житлова програма, яка буде орієнтована на 

створення відомчої іпотеки, відомчого кредитування. 

 

Пункт 5.14 - розробити в 2009 році комплексну програму 

закріплення кадрів на залізничному транспорті. 

Ні такої програми, ні її проекту Рада профспілки не 

отримувала і не погоджувала. 

Розробити комплексну 

програму закріплення 

кадрів на залізничному 

транспорті 

Протягом 

2010 року 

Цкадр, ЦЮ, 

ЦБМЕС, 

ЦТЗБ, ЦФ, 

ЦПроф 



 

13 Ткачов В.М. - 

Голова 

профспілки 

Пункт 5.15 - тлумачення та роз'яснення окремих положень 

Угоди здійснюється спільно сторонами Угоди, що її уклали. 

Слід зазначити, що Укрзалізниця не завжди дотримується 

цієї норми, надаючи часом роз'яснення без участі Ради 

профспілки. Це стосується, зокрема, оплати прямування 

працівників з роз'їзним характером роботи від місця постійного 

збору до місця виконання робіт, виплати додаткової грошової 

допомоги при виході працівників на пенсію та деякі інші. 

Тлумачення та 

роз'яснення положень 

Галузевої угоди надавати 

спільно керівництвом 

Укрзалізниці та Ради 

профспілки 

Постійно Керівництво 

Укрзалізниці, 

ЦПроф, 

головні 

управління, 

управління 

Укрзалізниці 

14 Ткачов В.М. - 

Голова 

профспілки 

 

 

 

 

Петрик О.Г. 

голова ОПК 

Одеської 

дирекції 

залізничних 

перевезень 

Проблемою для нас залишається достовірний облік та 

оплата робочого часу. Певні позитивні зрушення, звичайно, є, 

проте принципово питання не вирішене. Скажу лише, що за 

минулий рік правовою інспекцією праці виявлено 940 таких 

порушень. 

Провести на плановий 

обсяг роботи розрахунки 

нормативної чисельності 

працівників по всіх 

структурних підрозділах 

залізниць. 

До 

01.08.2010 

Н, структурні 

підрозділи, 

галузеві 

главки, ЦТЗБ 

  

У зв'язку з важким фінансовим станом з одного боку 

обмежується фонд оплати праці залізниць, з другого боку -

керівники структурних підрозділів вдаються до надурочних робіт 

та організації роботи у вихідні дні, що потребує додаткових 

коштів на оплату праці. А обмеженість фонду оплати праці не дає 

змоги оплатити надурочні години роботи, що призводить до 

приховування та не оплати повного робочого часу. 

 

Забезпечувати 

достовірний облік 

робочого часу, в т.ч. 

надурочного та його 

оплату відповідно до 

законодавства. 

 

 

Постійно 

 

 

н, 

підприємства 

 Вот и получается, что начальник станции в табеле учета 

рабочего времени, чтобы не превысить месячную норму часов, 

ставит цифру 8, 10 вместо 12-ти. Таким образом переработку 

заносят в черную книгу, в отгулы, а потом эти же отгулы после 

накопления надо отдать и в табеле ставится 12 часов, а в книге 

явки на работе этого человека нет. Вот и получается 

фальсификация и весь этот сценарий направлен на то, чтобы не 

платить графиковые часы сверхурочной работы. 

   



 

15 Ткачов В.М. - 

Голова 

профспілки 

Я вже говорив раніше, що всім непопулярним рішенням 

повинна передувати роз'яснювальна робота з цифрами, 

конкретними прикладами в газеті «Магістраль», на сайті, в 

дорожніх газетах і так далі. 

Висвітлювати на 

сторінках газет 

«Магістраль», «Вісник 

профспілки», дорожніх 

газет стан фінансової та 

соціально-економічної 

ситуації в галузі 

Постійно Керівництво 

Укрзалізниці, 

Цпрес, 

редакції 

газет 

16 Сенишин A.A. 

голова 

Дорпрофсожу 

Львівської 

залізниці 

Завершення роботи по внесенню змін, щодо застосування 

наказу № 246 медичних оглядів для залізничників, це є дуже 

серйозна проблема і ми не повинні її упустити. 

Завершити роботу щодо 

реєстрації в Мін'юсті 

наказу Мінтрансзв'язку 

щодо медичних оглядів 

залізничників 

До 

01.06.2010 

ЦУВС 

17 Сенишин A.A. 

голова 

Дорпрофсожу 

Львівської 

залізниці 

Затвердження фінансових планів залізниць і застосування 

при цьому соціальних програм виділення коштів на позики для 

поліпшення житлових умов, які передбачені 3.6.1 Галузевої 

угоди. 

Передбачити у 

фінансовому плані 

залізниць на 2010 рік 

збільшення коштів на 

надання позик для 

поліпшення житлових 

умов залізничників 

До 

01.06.2010 

ЦФ,Н 

18 Сенишин A.A. 

голова 

Дорпрофсожу 

Львівської 

залізниці 

Раді профспілки вирішити питання із фондом соціального 

страхування щодо зменшення обов'язкового терміну перебування 

в оздоровчих таборах, мається на увазі 21 день, тому що путівки 

дуже високо коштують. 

Направити листа з цього 

приводу до Верховної 

Ради України, Фонду 

соціального страхування з 

тимчасової втрати 

працездатності 

До 

01.06..2010 

Цпроф 

19 Сенишин A.A. 

голова 

Дорпрофсожу 

Львівської 

залізниці 

Ініціювати зміни до закону про соціальний захист 

інвалідів, оскільки підприємства зобов'язані не тільки створити 

робочі місця для інвалідів, а і заповнювати їх навіть при 

відсутності таких. 

Вивчити питання і при 

необхідності направити 

пропозиції Верховній Раді 

України щодо внесення 

змін і доповнень до закону 

До 

01.06.2010 
ЦЮ, ЦКадр, 

ЦПроф 



 

20 Вітер М. І. - 

голова первинної 

профспілкової 

організації 

локомотивного 

депо Іловайськ 

 

Шиян О. І., 

голові профкому 

П'ятихатської 

дистанції колії, 

Не достает монтеров пути, электромонтеров контактной 

сети, проводников вагонов и других специальностей. При всем 

этом существует запрет на прием новых работников. А ведь 

человека нужно не просто принять, его нужно еще и обучить, а на 

все это требуется время. 

 

 

Прием работников массовых профессий у нас на дороге 

осуществлялся только за счет внутридорожных перемещений, что 

в свою очередь негативно сказалось на укомплектованности 

предприятий работниками ведущих профессий. ... Такое 

положение приводит к увеличению интенсивности труда 

работников, нарушению технологических процессов, нарушению 

требований по обеспечению безопасности движения поездов и 

охраны труда, что в свою очередь может привести к очень 

серьезным последствиям. Сейчас зачастую путевые бригады или 

бригады энергетиков не могут выполнять ту или иную работу 

таким количеством людей, но они выполняют, тем самым 

нарушая все и вся. 

Зняти обмеження на 

прийом працівників на 

штатні вакантні посади 

До 01.06.2010 Цкадр, ЦЮ, Н 

21 Вітер М. І. 

голова 

первинної 

профспілкової 

організації 

локомотивного 

депо Іловайськ 

Положение усугубляется тем, что у нас централизованные 

поставки запасных частей, они составляют более 80%. Я 

предлагаю обеспечение финансовой возможности приобретения 

запасных частей отдать руководителям дорог, это будет более 

оперативно, в том числе и проведение тендеров. 

Проаналізувати систему 

забезпечення структурних 

підрозділів залізниць 

запчастинами на ремонт 

техніки, вжити заходів для 

вирішення існуючих 

проблем 

До 01.06.2010 Укрзалізнич- 

постач, ЦХ, 

галузеві 

головні 

управління 

Укрзалізниці, 

Н 



22 Шиян О.І., 

голова профкому 

П'ятихатської 

дистанції колії, 

 

 

 

Петрик О.Г. 

голова ОПК 

Одеської 

дирекції 

залізничних 

перевезень 

 

Железняк К. М.,  

голова профкому 

Дніпропетровс 

ького 

пасажирського 

вагонного 

депо. 

С пониманием коллективы дороги отнеслись к решению 

«Укрзалізниці» при работе в условиях экономического кризиса, 

падения объема перевозок, о переходе на режим неполной 

рабочей недели и так называемой оптимизации численности 

работников. Но неожиданностью для коллективов явилась 

известное указание о том, чтобы снизить фонд оплаты труда за 

март на 17%. 

 

И последним обухом по голове тружеников стала 

противозаконная телеграмма УЗ 2/19 о снижения в марте фонда 

оплаты труда на 17%, то есть сэкономить 17,4 млн. по Одесской 

дороге, притом, что железнодорожники читают другую 

информацию пресс-службы Минтранса и связи. 

 

 

Уменьшение фонда оплаты труда на 17% на Приднепровской 

железной дороге в марте месяце - это очень тяжелое задание, 

которое практически без нарушения КЗоТа выполнить 

невозможно. 

Забезпечити доведення до 

структурних підрозділів 

залізниць реальних фондів 

оплати праці з 

урахуванням обсягів 

роботи 

Постійно ЦФ ,Н  

 


