
 

Рада профспілки залізничників і транспортних будівельників України 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ СЕКЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ  

ВІДОМЧОЇ ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ 

 

21 вересня 2021 р.             м. Київ                                     № 2 

 

Головуючий: Кучер В.В. 

Присутні члени секції: Борисовський О. О., Боровик В.П., Гладких О. О., 

Гора С. С., Демчук В. Г., Кравченко О. П., Паславський В.М.. 

Запрошені голови первинних профспілкових організацій та профспілкові 

активісти: Григор’єв І. О., Компанієць О. В., Карачевцева Н.М., Ніколов О.Д., 

Шклярский А. Б., Чоломбітько В. Б., Янчин Л.О., 

від Укрзалізниці – Новіков В. В., в. о. начальника Головного управління 

воєнізованої охорони ПАТ «Укрзалізниця», Яременко В. І. заступник 

начальника Головного управління воєнізованої охорони, Троценко А. Л. 

заступник начальника Головного управління воєнізованої охорони,  Кривенко І. 

А., начальник відділу з організації контролю охоронної діяльності Головного 

управління воєнізованої охорони; Скарлат О.В., директор Департаменту 

оплати праці та мотивації персоналу ПАТ «Укрзалізниця» 

від Ради профспілки – Бубняк В. М. Голова профспілки залізничників і 

транспортних будівельників України; Мальський Я.А., завідувач відділу 

соціально-трудових відносин та побутової роботи Ради профспілки; Булавін 

О.М.., завідувач відділу економічної роботи, організації праці та зарплати 

Ради профспілки; Гнатюк О. Г., завідувач відділу організаційної і кадрової 

роботи Ради профспілки, Нестеренко Л.В., заступник завідувача відділу 

організаційної і кадрової роботи Ради профспілки. 
 

1. СЛУХАЛИ: Про виконання протокольного рішення професійної секції 

від 11.03.2021 р.. 

Інф. Кучер В. В. голова профсекції, учасники засідання                                                                            

Інф. Новіков В. В., в.о. начальника Головного управління воєнізованої охорони 

      Члени профсекції та представники профспілкових організацій висловили 

стурбованість з приводу не надання відповіді на протокольного рішення 

професійної секції від 11.03.2021 р. та не вжиття заходів по вирішенню 

питань, які були порушенні на ньому. 

       Керівництво запевнило учасників засідання питання, які порушувались на 

попередньому засіданні профсекції будуть розглянуті та буде вжито заходів по 

їх реалізації. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Інформацію голови профсекції Кучера В. В. та в. о.  начальника Головного 

управління воєнізованої охорони Новікова В. В. взяти до відома. 



2. Керівництву Головного Управління воєнізованої охорони АТ 

«Укрзалізниця» у найкоротший термін розглянути та надати відповідь на 

критичні зауваження і пропозиції, які розглядались на засіданні профсекції 

11.03.2021 р. та зазначені в протоколі засідання професійної секції. 

Голосували: “за” – одноголосно. 

 

2.СЛУХАЛИ: Про застосування Положення про регулювання робочого 

часу та часу відпочинку працівників воєнізованої охорони АТ 

«Укрзалізниця» в частині обліку робочого часу. 

                                                                                         Інф. Голова профсекції. 

Інф. Яременко В. І. заступника начальника Головного управління воєнізованої 

охорони 

         Голови профорганізації та члени профсекції висловили критичні 

зауваження та пропозиції щодо порушення адміністраціями виробничих 

підрозділів (загонів) воєнізованої охорони окремих вимог Положення про 

регулювання робочого часу та часу відпочинку працівників воєнізованої 

охорони АТ «Укрзалізниця» в частині обліку робочого часу та часу 

відпочинку окремих категорій працівників. Зокрема, в Криворізькому загоні 

воєнізованої охорони робочий час начальників відділень та диспетчерів загону 

обліковується з порушенням вимог п. 4. 5 Положення про регулювання 

робочого часу та часу відпочинку працівників воєнізованої охорони АТ 

«Укрзалізниця» (далі – Положення). 

        Учасники засідання звернули увагу, що вимоги керівництва ЦУО в 

частині встановлення у підрозділах воєнізованої охорони 12-ти годинної зміни 

(п. 3.7 Положення) можуть призвести до збільшення не раціонального 

використання робочого часу та призведе до збільшення надурочних годин 

робочого часу, особливо роз’їзного контингенту цих підрозділів.  

      В окремих загонах воєнізованої охорони (НОР-1 Одеської залізниці) 

працівники направляються на супроводження вантажів за межі дільниці 

обслуговування та знаходження працівників воєнізованої охорони на службі 

більше двох змін підряд. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Запропонувати керівництву Головного управління воєнізованої охорони АТ 

«Укрзалізниця»: 

- вжити заходів по встановленню єдиного підходу щодо застосування вимог 

Положення про регулювання робочого часу та часу відпочинку працівників 

воєнізованої охорони АТ «Укрзалізниця» в частині обліку робочого часу та 

часу відпочинку окремих категорій працівників. 

- спільно з Радою профспілки надати роз’яснення на звернення профспілкової 

організації Криворізького загону воєнізованої охорони щодо застосування п. 

4.3 – 4.5 Положення в частині обліку робочого часу та часу відпочинку 

працівників, яким за специфікою роботи заборонено залишати робоче місце; 

- зобов’язати керівників виробничих підрозділів (загонів) воєнізованої 

охорони та служб воєнізованої охорони регіональної філії не допускати 

порушення вимог п. 4.1 Положення та ст. 59 КЗПП України в частині 

знаходження працівників воєнізованої охорони на службі більше двох змін 



підряд та не допускати супроводження вантажів поза межами дільниць 

обслуговування в одну особу. 

Голосували: “за” – одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про створення належних та безпечних умов праці в 

підрозділах воєнізованої охорони. 

Інф. Кучер В. В. голова профсекції, учасники засідання                                                                            

Інф. Скарлат О. В. директор Департаменту оплати праці та мотивації 

персоналу ПАТ «Укрзалізниця» 

Новіков В. В., в. о. начальника Головного управління воєнізованої охорони 

      Представники профспілкових організацій інформували про те, що в 

підрозділах воєнізованої охорони умови праці подекуди не відповідають 

вимогам законодавства України про працю та охорону праці та державним 

стандартам. 

      Зокрема не вирішується питання забезпечення форменим одягом 

працівників підрозділів загону. 

      Працівники, які охороняють об’єкти 2-го категорії (мости) в окремих 

випадках находяться в приміщення без опалення, світла, в антисанітарних 

умовах. Подекуди взагалі це не приміщення, а списані будки «кунги» в яких в 

зиму перебувати взагалі не можливо. 

       В окремих підрозділах меблі, комп’ютерна техніка потребують заміни, так 

як придбана ще на початку 2000-х років. 

      Тривалий час не вирішується питання внесення змін в перелік змінних 

пунктів в/охорони, яке не одноразово порушувалось на засіданні профсекції. 

       В Одеському загону воєнізованої охорони оплата праці стрільцям за 

охорону небезпечних вантажів на відкритому повітрі здійснюється в 

порушення вимог Положення про оплату праці працівників АТ 

«Укрзалізниця». До того, в підрозділах воєнізованої охорони філії тривалий 

час не вирішується питанням збільшення чисельності стрільців 4 розряду. 

       Також, в підрозділах воєнізованої охорони з 01.07.2021 в порушення п. 1.4 

протокольного рішення правління АТ «Укрзалізниця» працівникам 

встановлено посадові оклади, які не відповідають схемі посадових окладів, що 

є додатками до вищезазначеного Положення. 

        У Львівському загоні воєнізованої охорони за наказом виконавчого 

директора регіональної філії на працівників воєнізованої охорони всупереч 

вимог ст. 31 КЗПП України, п. 5 Положення про відомчу воєнізовану охорону 

на залізничному транспорті затвердженого Постановою КМУ від 11.01.1994 р. 

№11 покладено обов’язки, які не передбачено ні трудовими договорами, ні 

іншими нормативними документами, які регулюють службову діяльність 

воєнізованої охорони. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Інформацію Новікова В. В., в. о. начальника Головного управління 

воєнізованої охорони АТ «Укрзалізниця» та Скарлат О. В. директора 

Департаменту оплати праці та мотивації персоналу АТ «Укрзалізниця» взяти 

до відома. 

2. Запропонувати керівництву Головного управління воєнізованої охорони АТ 

«Укрзалізниця» наступне: 



2.1. Терміново вирішити питання щодо забезпечення особового складу загонів 

воєнізованої охорони форменим одягом, яке тривалий час не вирішується. 

      Професійна секція рекомендує Раді профспілки погодити проект 

Положення про забезпечення форменим одягом, взуттям працівників 

воєнізованої охорони акціонерного товариства «Українська залізниця» у 

запропонованій Головним управлінням воєнізованої охорони АТ 

«Укрзалізниці» редакції, при умові врахування та внесення в Положення 

вищезазначених зауважень і пропозицій, та при умові подальшого розгляду 

питання про внесення змін  і доповнень запропонованих фахівцями Ради 

профспілки залізничників і транспортних будівельників України. 

2.2. Доручити спеціалістам Головного управління воєнізованої охорони 

спільно з профспілковими органами на місцях здійснити перевірку підрозділів 

воєнізованої охорони на предмет забезпечення належних та безпечних умов 

праці та зобов’язати керівників загонів вжити заходів, щодо забезпечення 

належних санітарно-побутових умов праці в підрозділах воєнізованої охорони, 

згідно із встановленими державними нормативами і стандартами. 

2.3. Вжити заходів по забезпеченню у повному обсязі працівників спецодягом, 

спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту. 

2.4. Направити до керівництва регіональної філії «Львівська залізниця» 

подання щодо призупинення або відміни дії наказу від 31.05.2021 р. №320/од 

до усунення вимог чинного законодавства України про працю та про охорону 

праці, та до вжиття заходів по створенню належних і безпечних умов праці 

для працівників воєнізованої охорони.   

3.  Запропонувати Департаменту оплати праці та мотивації персоналу ПАТ 

«Укрзалізниця» розглянути питання щодо правомірності встановлення в 

регіональних філіях АТ «Укрзалізниця» з 1.07.2021 р. посадових окладів, які 

суперечать схемам посадових окладів, які є додатками до Положення про 

оплату праці працівників АТ «Укрзалізниця». Зобов’язати директорів 

регіональних філіях АТ «Укрзалізниця» штатні розписи структурних 

підрозділів в т. ч. воєнізованої охорони встановити в межах годинних 

тарифних ставок та схем посадових (місячних) окладів, передбачених 

Положенням про оплату праці працівників акціонерного товариства 

«Українська залізниця», затвердженим пунктом 1.2 рішенням правління АТ 

«Укрзалізниця» від 06.07.2021 протокол № Ц-56/78 Ком.т. 

4. Рекомендувати Раді профспілки погодити направлене Департаментом 

оплати праці та мотивації персоналу АТ «Укрзалізниця» роз’яснення стосовно 

встановлення підвищених годинних тарифних ставок за роботу з 

небезпечними вантажами та на відкритому повітрі, в тому числі стрільцям 3 

розряду. 

Голосували: “за” – одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про планування наступного засідання секції. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

        Доручити голові професійної секції Ради профспілки Кучеру В.В. на 

підставі письмових пропозицій членів секції сформувати проект порядку 

денного наступного засідання секції відповідно до «Положення про 

професійні секції Ради профспілки», затвердженого рішенням Ради 



профспілки від 21 березня 2007 р. прот.№Р-1, та рекомендацій, викладених в 

листі Ради профспілки від 16.10.2007 р. №643/02 «Про організацію засідань 

професійних секцій». Пропозиції надати Раді профспілки за три тижні до 

запланованої дати засідання секції. 

Голосували: “за” – одноголосно. 

Голова професійної секції 

   

В.В. КУЧЕР 

 

 


