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         В.о. Голови правління 
АТ «Українська залізниця» 

Юрику І. І. 
  
    Шановний Іване Івановичу! 
 
  Рада профспілки залізничників і транспортних будівельників України, 
ознайомившись з інформацією, яку розміщено 21.04.2020 р. на офіційному сайті 
АТ «Укрзалізниця», про  погодження із представниками галузевих профспілок, 
присутніми на засіданні правління, рішення щодо введення режиму чотириденного 
робочого тижня, вважає, що дана інформація викладена некоректно та не 
відповідає дійсності. 
 Маємо повідомити Вас, що рішення правління від 15.04.2020 р. «Про 
запровадження неповного робочого тижня в АТ «Укрзалізниця» не погоджувалось 
Профспілкою залізничників і транспортних будівельників України. Більш того, 
відповідно до законодавства профспілки не уповноважені погоджувати такі 
рішення роботодавців.  
 Так, згідно із ст. 32 Кодексу законів про працю України про зміну істотних 
умов праці, зокрема, режиму роботи, встановлення або скасування неповного 
робочого часу, роботодавець повинен повідомити працівника не пізніше ніж за 
два місяці. Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник 
не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір 
припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП України. 
 Водночас зазначимо, що під час проведення засідання правління 15 квітня 
п. р. Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України  
Бубняк В.М. категорично наполягав на тому, що принципово неправильно 
ухвалювати узагальнене рішення про встановлення неповного робочого тижня в 
цілому по «Укрзалізниці». Це рішення необхідно приймати в регіональних філіях, 
філіях з урахуванням фінансових результатів їх діяльності. Але ці пропозиції не 
було враховано. 
 Тому вимагаємо спростувати інформацію щодо погодження із 
представниками галузевих профспілок, присутніми на засіданні правління, рішення 
щодо введення режиму чотириденного робочого тижня та видалити її з офіційного 
сайту АТ «Укрзалізниця». 
  
 
 
З повагою 
 
Голова Федерації профспілок  
транспортників України, 
Голова профспілки залізничників  
і транспортних будівельників  
України В.М.БУБНЯК    
 
 


