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Голова заседания: Таран О.К. -  голова професшно'У секщУ пращвниюв 
локомотивного господарства Ради профстлки, голова ГТПО ВП 
«Локомотивне депо Одеса-Сортувальна».

Присутш члени секцй: Коцаба М.В.. Кулешов А.В., Горбатюк В.В., 
Лшовський М.М., Базилевський В.М., Тайпс О.Ю., Ганяк В.М., 
Мельничук С.Г.

Запрошено: заступника голови ППО локомотивного депо 1м. Т.
Шевченка Чуменка О.М.

Запрошено: голову первинноУ профспшковоУ оргашзащУ ППО 
«Моторвагонне депо ФасДв» - голову професшно'У секщУ пращвниюв 
господарства примюьких пасажирських перевезень Ради профстлки
Безпалого 1.В. . . . .

За допомогою засову комушкаци «ГРОМ» взяли участь: члени 
профсекци та голови ППО ТЧ АТ «Укрзалгзниця»: Мельник В.Ю., 
Люовський О.В., Реуцький Ю.С., Рурак В.О., Ковальоз Д.Ю., Ющенко О.О., 
Масютш С.В., Бездггна О.А., Вяльцев М.В., Клименко С.М., Жужома О.В., 
Янишева В.М., Полякова Л.В.,

в'ш Ради профстлки: Бубняк В.М. -  Голова ФедеращУ профсшлок 
транспортников УкраУни, Голова профстлки зал1зничник1в 1 транспортних 
буд1вельник1в УкраУни, завщувач вщдщу оргашзацшноУ 1 кадровоУ роботи 
апарату Ради профстлки Гнатюк О.Г., фах1вщ вщдшв виконавчого апарату 
Ради профстлки (економ1чноУ роботи, оргашзащУ пращ 1 зароб1тноУ плати, 
правовоУ роботи, сощально-трудових вщносин та побутовоУ роботи).

Присутш учасники зас1дання вгд А Т« Укрзал1зниия»: директор 
Департаменту локомотивного господарства Павлов С.А.

За допомогою засобу комушкаци «2РОМ» взяли участь: директор 
Департаменту оплати пращ та мотиващУ персоналу Скарлат О.В., 
представник Департаменту розвитку персоналу та кадровоУ полИики.
1. СЛУХ АЛ И: Про а к т у а л ь ш  питания Д1яльн0ст! профстлки в 
умовах сьогодення.

1нф. Бубняк В.М. -  Голова ФедеращУ нросЬстлок транспортниюв 
УкраУни, Голова профстлки зал1зничник1в 1 траксп.ортних буд!велькик1в 
УкраУни.

ПОСТАНОВИЛИ:



1.1. Ознайомити члешв профспшки з шформащею про д1яльшсть 
вищих виборних оргашв профспшки у вщносинах з АТ «Укрзал1зниця» та 
плками влади.

1.2.Ознайомити члешв профспшки з матер1алами Всеукрашсько! акцй 
протесту профспшок, проведено!' 7 жовтня 2021 року пщ гаслом 
«Справедлив! робоч! мюця».

1.3. Ознайомити члешв профспшки з матер1алами установчого 
засщання орган1зац1йного та наукового комНету Друго! Мзжнародно! 
науково-практично! конференцп УКРПРОФЗТ/2021.

1.4. Оргашзувати на мюцях роботу по доведению до вшх члешв 
профспшки шформацп, яка стосуеться питань яшсно! оргашзацп в 
подальшому акцш протесу «робота за правилами», Ух солщарних дш 1 
СВ1Д0М01 участь

ГОЛ ОСУ В АЛ И : «За» -  13, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0.

2. СЛУХАЛИ: Про роботу працЗвншав локомотивного та
моторвагонного господарств АТ «Укрзал1зниця»в умовах гострого 
дефщиту матер1ально-техшчних ресурсЗв та критичного ршнн 
недотримання контингенту пращвникйв для виконання фактичних 
обсяг!В робйт та заходи, що вживатимуться для виходу з кризи.

Про стан та перспективи реформування I структурш перетворення 
в локомотивному господарствй.
ВИСТУПИЛИ: члени секцй-Таран О.К., Коцаба М.В.

Виникнення проблем у дйяльност! та недоеконалостг роботи 
локомотивного, моторвагонного господарства та залйзничног галуз! в цшому, 
зумовлено рядом негативних фактор1в, зокрема: Чинний Закон УкраУни «Про 
здшснення державних закушвель» в!д 25.12.2015 № 922-УШ та встановлений 
порядок проведения тендерних процедур для здшснення закушвель, не 
дозволяе або перешкоджае здшсненню закушвель для галузй навйть самих 
гостродефщитних позицш.

Встановленим порядком, на протязй 2021 року тендеры процедуры хоча 1 
проводилися, але керйвництвом Укрзалйзнищ визнаш провальними, в 
основному закупки необхйдш для забезпечення виробничого процесу, не 
здшснюються майже взагалй, враховуючи те, що з початку поточного року 
здшснено закупок лише по декшькох позищях. А це призводить до 
негативних наслщюв, таких як наприклад бшыне 90% парку локомотивйв 
потребуе негайного ремонту та модершзацп, а деякй можливо й списания, 
стан бшыпооп примйських поУздйв також в жахливому сташ, але не зважаючи 
на вкрай незадовшьний техшчний стан, рухомий склад все ж експлуатуеться.

Через в!дсутн1сть комплектуючих та запчастин для виконання плановых 
ремонт!в, рухомому складу скорочуються планов! ремонта та збшыпуеться 
мйжремонтний пробы, скорочуеться час для виконання ремонтных робгт, а 
плани з пращ та утримання контингенту на виконаш об’еми робйт штучно 
занижуються, в наел 1 док чого контингент робйтникйв зайнятих ремонтом 
рухомого складу скорочуеться, шляхом виведення вакантных одиниць зй 
штатного розпису, тобто виконання слюсарних робйт бйлып зношеногб 
рухомого складу меншою чисельнйстю пращ вник! в, кер!вництвом АТ 
«Укрзалйзниця» вважаеться пйдвищенням продуктивностй пращ, а натомйсть 
якйсть ремонту та експлуатащя рухомого складу в такому стань несе загрозу 
безпецй руху пой'здйв та може призвести до важких наслйдкйв.



За техшчними характеристиками, можливост1 локомотивного парку 
вичерпуються, адже рухомий склад 1960 роюв випуску не може 
експлуатуватися без яюсного проведения ремонтов в повному обсяз1 та 
вщповщати вимогам чинних нормативних документе та шструкцш.

Якщо вчасно не вжити заход1в, то вже у найближчому майбутньому 
виробничий процес локомотивного господарства не зможе виконувати свою 
основну функщю -  забезпечення безперебшиого пронесу перевезет,.

Проблема сьогодення -  це неможливють повноцшного забезпечення 
виконання слюсарних робгг, через вщсутшсть або нестачу запасних частин 1 
витратних матер1ал!в для здшснення ремонту рухомого складу та утримання 
технолопчного обладнання, а також вщсутшсть важел1в для стримування 
вщтоку квалхфхкованих спещалюНв, необхщних для виконання таких робгг, 
та вже у найближчому майбутньому неодмшно призведе до колапсу.

Також для забезпечення господарськоУ д1яльност1 виробничих 
шдроздшУв, юнуе необхщшсть у здшсненш закушвель на незаплановаш 
потреби, в тому числ1 матерУали або комплектуючц др1бш детал1 (свердла, 
р13Ц1, гайки, болти, Р13Н1 ущ1льнювальн1 прокладки 1 1Н.) вироби необхщшсть 
в яких може бути нав1ть разового характеру (як то автозапчастйни, скло, 
замки та петл1 дгерш, сантехнУчн1 запчастини та ш.), а саме з цих причин не 
може заздалепдь передбачатись ф!нансовим планом на придбання в 
наступному рощ, як передбачено Законом.

Представники профсшлкових орган1в виробничих пщрозд1л1в 
локомотивних та моторвагонних депо, неодноразово пропонувалй 
кер1вництву АТ «Укрзал1зниця», вийти на р1вень Каб1нету М1н1стр1в та 
винайти ртшення щодо необх1дност1 перегляду або спрощення вимог Закону 
УкраУни «Про зд1Йснення державних закушвель» вщ 25.12.2015 № 922-УШ, 
В1ДНОСНО закуп!вель саме для потреб зал1зничноУ галу31, враховуючи 
специф1ку ГУ робота.

Пропонувалй також розглянути можливють, надання безпосередньо 
кер1вникам виробничих тдроздш1в, повноважень, зд1Йснювати П1ДЗВ1ТН1 
закуп1вл1 на господарч1 потреби на св1й розсуд, хоча б 1 при наявноси у них 
персональних банк1вських карток, з певними коштами (л1м1том) та наданням 
зв1тност1, по кожн1Й придбанш позицГУ окремо, за зв1тний перЮД (м1сяць) та 
поповнення цих карток з прибутку АТ «Укрзал1зниця».

Пропонувалй збшынити суми в1драхувань на III р1вень, зд1Йснення 
закуп1вл1 матер1ал1в та запчастин службами РФ, з метою оперативного 
вир1шення на своему р1вш, питань з ремонту та утримання рухомого складу.

Для того шоб зупинити процес руйнацп галуп, заради и ж 
збереження, потр1бт професшт ргшення, практичный результат та 
достатне фшансуеання, на жаль жадного професшного ргшення з 
питань виведення гялузг з кризы чи про збтьшвння (Ынансування, так / не 
прийнято, натомгсть ми спостер1гасмо як галузь праиюе в режима 
жорстко/ економп та при штучному знижент (Ынансових витрат.

На сьогодшшнш день при такому пщход1 щодо вир1шення виробничих 
питань, поставлен! завдання на мюцях, виконуються виключно завдяки 
високш професшнш майстерност! профшьних спещал1ст1в, яш винаходять 
можливост1 зд1Йснити нездшсненне.

Недоф1нансування локомотивного господарства на протяз1 останн1х 
10-ти рок!в призвело до наступних негативних наслщюв:



забезпечення виконання доведено!' программ ремонту основних 
засоб!в, складае лише 30% в1д потреби на утримання доступного парку;

недосконала система забезпечення запчастинами, матергалами та 
комплектуючими/штучне !х зниження до розрахункових та запланованих 
обсяпв ремонту локомотив1в;

недостатн1сть квашфшованих спещалюНв з ремонту основних засоб1в 
з причини плинност! кадо1в у зв’язку з низькою заробНною платою;

поточш ремонта в обсяз1 ПР-3 в умовах локомотивных депо -  
виконуються не в повному обсязц

кшьюсть позапланових ремонюв локомотив1в та кшьюсть 
транспортних подш з причини незадовшьного техшчного стану рухомого 
складу зростае.

1нф. Павлов С.А. — директор Департаменту локомотивного 
господарства АТ «Укузалгзниця».

Прошформував про катастроф!чний стан справ з матер1ально- 
техшчним забезпеченням локомотивного та моторвагонного господарств по 
вс1х ключових позищях. Основною причиною тако! ситуацп е провальна 
робота з тендерных закушвель, лоти формуються незрозумшо 1 3 порушенням 
передбачених процедур. В наявност1 дуже велика кшьюсть неходових ТМЦ.

Повщомив про те, що новий кер1вник УЗ за цим напрямком робота 
намагаеться реал!зувати нов! ще! щодо реашзацп держзакушвель, и роте !х 
реал1зац1я в рамках чинного законодавства та узгодження вс1х процедур, 
вщбуваеться в занадто складних умовах.

Ситуащя ускладнена також 1 по тш причиш, що Запор13ький 
електровозоремонтний завод не виконав програму ремонту ТЁД, наприклад 
локомотиви серп ЧС експлуатуються з вщключеними двигунами, що 
звичайно е порушенням ПТЕ, але вд1яти шчого не можна.

Одним 1з шлях1в выходу тз кризи с реагпзащя программ розвитку 
господарства на перюд до 2033 року, вщповщно до яко!' заплановано 
закушвлю 40 одиниць тепловоз1в ТЗЗ та 130 нових електровоз1в подвшного 
живлення.

Гострою проблемою е плиншсть висококвал1ф1кованих кадр!в. Основна 
причина -  невдоволення пращвниюв р1внем зароб!тно! плати та умовамй
пращ. ■ " ’/ 'Е /  гГ' Е-Г’

Звичайно кер1вництву АТ «Укрзал!зниця» потр1бпо в найближчш 
перспектив! вир1шити питання шдвищення пращвникам тарифних ставок ! 
посадових оклад1в, але для вир1шення цього питання е загома перепона, адже 
Кабшетом Мшютр!в Украши звшьнено вс1х члетв Наглядово! ради 
Товариства.

Залишаеться единый шлях збшыпення зароб!тку пращвникам -  це 
збшыпення розм!ру премп за результатами основно! господарсько! 
д 1яльност1. Для цього необхщно сформувати списки гострбдефщитних 
професш та внести необхщш змши до положень про премЫвання, як! 
являються невщ’емыим додатком до колективних договор!в виробничих 
шдроздшв. В Департамент! знаходяться списки гостродефщитних професш 
господарства. На репональн! фши було направлено шформащю щодо 
необхщност! внесения певних професш до цього списку, проте це 
сприйнялося в репональних фЫях як рекомендащя. Вважаю, що 
профсшлков! ком!тети ППО повинн! шхщювати перед адмшктращями депо,



як сторони колективно-догов1рного регутовання, розгляд цього питания для 
внесения в1дпов1дних змш 1 доповнень до колективних договор1в, узгодивши 
його з адмшютращею репональноУ фшп.

Що стосуеться питания перспективи реформування 1 структурных 
перетворень в локомотивному господарствп то станом на сьогодшшнш день 
АТ «Укрзал1зниця» керуеться в свош робот1 Планом заход1в з реформування 
зшшничного транспорту, затвердженого розпорядженням КМУ вщ 
27.12.2019 № 1411 -р, проте для його реал1зацп шщлбно також прийняття 
в1дпов1дних положена в Закош УкраТни «Про зал1зничний транспорт», яю б 
вщповщали вимогам Угоди УкраУни з €С про асоц1ац1ю.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. 1нформащю доведену директором Департаменту локомотивного 

господарства АТ «Укрзал1зниця» взяти до вщома.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  13, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0.

3 . СЛУХАЛИ: Обговорення та визначення позицн Ради профспшки 
та голови правлшня АТ «Укрзал1зниця», для прийняття вщповщних 
заход1в направлених на вир1шення питания з перегляду сиотеми оплати 
пращ прашвникзв АТ «Украшська зал^зниця», з приведениям  
мпнмально? заробггноТ плати (годинно'1 тарифно! ставки) зал1зничник1в у 
вщповщшсть до встановленоУ державою социально!* таранти. 
ВИСТУПИЛИ: члени секцп - Таран О.К., Горбатюк В.В., Кулешов А.В., 
Коцаба М.В., Базилевський В.М., Тайпс О.Ю., голова професШ'ноУ секц1У 
примшьких перевезень-Безпалий 1.В. "-.г,

Враховуючи ситуашю, що виникае щоразу, при вир1шенш питания щодо 
шдвищення годинних тарифних ставок та посадових оклад1в пращвникам 
зал13ничного транспорту, не менше шж на 25% щороку, як передбачено 
Галузевою угодою, М1Ж правлшням АТ «Укрзал1зниця» та профспшками, 
виникае безл1ч складноппв, в т.ч. шд час переговоргв та домовленостей 
сторонами, шдписання Меморандум1в, як наслщок не виконання зобов’язань 
з боку адмшютращУ та затягування часу, призводять до вибуху в трудових 
колективах та усшяю заклики як до проведения акцш протесту, так 1 до 
проведения страйку з зупинкою поУзд1в та зриву експлуатацшноУ роботы 
зал13ничного транспорту.

На протяз1 останшх 10-ти роюв, лише у 2018 рощ, при правлшш 
В.Балчуна, годинш тарифш ставки та посадов1 оклады пращвникам 
зал13ничного транспорту було шдвищено на 25%, як 1 передбачено 
Галузевою угодою.

За шип 9-ть рок1в, вщчутного шдвищення р1вня зарплата не вУдбувалось, 
можна сказали шфлящя та шип негативш фактори, досить сильно вплинули 
не лише на р1вень зароб1тноУ плати зал1зничншав, а й на економжу Держави 
та на р1вень життя населения в щлому. Також сл!д зазначитй, що ргвень 
заробДноУ плати зал1зничниюв, щор1чно перемхщуеться все нижче та нижче 
за рейтингом серед вс1х галузей економжи Держави та ще школи за весь 
перюд НезалежносД УкраУни не займав практично останне 24 м1сце.

Фактичний розм!р зароб1тноУ плати понад 20% пращвшшв товариства 
АТ «Укрзал1зниця», нав1ть не досягае мгшмальноУ зароб1тноУ плати 
встановленоУ в Держав1 з 1.01.2021(6000 грн. та г.т.с.36,11грн), тод1 як 
годинна тарифна ставка слюсаря з ремонту рухомого складу 2р -  складае 
27,44 грн.(оклад - 4561 грн.) та навггь при мюячному посадовому оклад!



слюсаря з ремонту рухомого складу 4р.- 5554 грн. (г.т.с.33,22 грн.), 
пращвник фактично отримуе заробИну плату в розм1р1 близько 4800грн.

Керуючись чинним нормативним актом, щодо оплати пращ пращвниюв 
АТ «Укрзал1зниця», а саме Положениям про оплату пращ пращвниюв 
акщонерного товариства «Украшська зал1зниця», яке розроблено вщповщно 
до Кодексу закошв про працю Украши, Закону УкраТни «Про оплату пращ», 
Генерально! угоди, Статуту акщонерного товариства «Украшська зал1зниця», 
затвердженого постановою Кабшету Мш1стр1в Украши вщ 02.09.2015 № 735 
(в редакцп постанови Кабшету Мшютр1в Украши В1Д 31.10.2018 142 938) та е 
невщ’емною частиною Галузево'Т угоди м!ж Державною адмшютращею 
зал1зничного транспорту УкраТни та профспшками, затвердженого Ршенням 
правлшня «Укрзал1зниця» в1д 22.12.2017 №792 та на шдстав1 п.1.9 
зазначеного Положения про «Форми 1 системи оплати пращ, норми пращ, 
розщнки, тарифш с1тки, ставки, схеми посадових (м!сячних) оклад1в, умови 
запровадження та розмхри надбавок, доплат, премш, винагород та шших 
заохочувальних, компенсацшних 1 гарантшних виплат встановлюються з 
дотриманням норм 1 гаранИй, передбачених законодавством УкраТни, 
Галузевою угодою та погоджуються з вщповщним профсп1лковим органом.

Керуючись ст.95КЗпП УкраТни та ст.З Закону УкраТни «Про оплату 
пращ», передбачено державну сощальну гаранДю, обов’язкову до виконання 
на ВС1Й територп УкраТни для п1дприемств, установ, орган 1зац1й ус1х форм 
власност11 господарювання та ф1зичних ос1б.

РозмТр м1н1мальноТ зароб1тно'Т плати, встановлюеться 1 переглядаеться 
в1дпов1дно до ст.9-10 Закону УкраТни «Про оплату пращ» Верховною Радою 
УкраТни за поданням Кабшету М1шстр1в УкраТни не рщше одного разу на р1к, 
тобто адмшютращею АТ «Укрзал1зниця» при розробленн! зазначеного 
«Положения про оплату пращ пращвниюв акщонерного товариства 
«Украшська зал^зниця», було неправом1рно прийнято за основу розм1р 
мш1мальноТ М1сячн01 тарифно!' ставки, що визначаеться шляхом множення 
годинно'Т тарифно!' ставки робггника 1-го розряду першого р1вня Тарифно!' 
сНки для оплати пращ робНниюв (додаток 1), в порушення вимог ст.9-10 
Закону УкраТни «Про оплату пращ», так як щор1чний перегляд розм1ру 
мантмальноТ зароб1тно! плати пращвниюв акц1онерного товариства 
«Украшська зал1зниця», зпдно вимог чинного законодавства, не 
передбачаеться. 1

Роздшом 2.1. «Загальн1 положения», «Положениям про оплату пращ 
пращвниюв акщонерного товариства «Украшська зал1зниця», передбачено 
наступив:
2.1.1.Основою оргашзацп оплати пращ робИниюв е тарифш С1тки, тарифш 
ставки, схеми оклад1в, викладен1 у додатках 1-40, 44, 45 до цього Положения.
2.1.2. Тарифшащя роб1т, !х розподш, в1днесення до того чи шшого розряду 
кожно'Т професп зд1йснюеться на шдстав1 норм, як1 зазначен! в Довщнику 
квал1ф1кац1йних характеристик профес1й прац1вник1в вщповщного випуску 
чинно!' редакцп.
2.1.3. Розм1р м1н1мально'Т м1сячно'Т тарифно!' ставки визначаеться шляхом 
множення годинно'Т тарифно!' ставки робггника 1-го розряду першого р1вня 
Тарифно! с1тки для оплати прац! роб!тник1в (додаток 1) на середньомюячну 
норму годин за граф1ком п’ятиденного робочого тижня з Тривал1стю 
робочого дня 8 годин. Середньом1сячна норма годин заокруглюеться за



правилами математики до одного знаку теля коми; мкячна тарифна ставка -  
до гривнг
2.1.4. М1шмальний розм1р мюячного окладу для робДнишв, робота яких не 
тарифшуеться (за просту неквал1ф1ковану працю), встановлюеться не нижче 
90 В1ДСОТИВ мюячноТ тарифно" ставки робДника 1-го розряду, зайнятого на 
роботах, що не пов’язаш з рухом поТзд1в, виготовленням, ремонтом та 
обслуговуванням рухомого складу.
2.1.5. Тарифна ставка робггника 1-го розряду диференцйоеться за видами 
роб1т (виробництв) та за окремими професшними групами роб!тниюв 
(додаток 1 цього Положения).

3 вище викладеного, можна зробити висновок, що кергвництвом АТ 
«Укрзал1зниця», не виконуеться, як зобов’язання за Галузевою Угодою, в 
частит пщвигцення годинних тарифних ставок та посадових оклад1в 
пращвниюв АТ «Укрзал1зниця» не менше шж на 25% щор1чно, так 1 
порушуеться законодавство, в частиш дотримання державно!' сощально'1 
таранти, встановлення та перегляду розмгру мш1мально’1 зароб1тноТ плати 
пращвникам АТ «Укрзал1зниця», з дотриманням вимог ст.9-10 Закону 
Украши «Про оплату пращ», затверджених Верховною Радою Украши за 
поданням Кабшету Мшютр1в Украши, не р1дше одного разу на рис.

Вир1шення зазначеного питания один раз 1 назавжди, виключило б 
непорозумшня, яю виникають щороку шд час проведения сторонами 
ГалузевоТ угоди складних переговор1в, про шдвигцення годинних тарифних 
ставок та посадових оклад1в пращвникам зал13ничного транспорту, що як 
наслщок призводить до сощально'1 напруги в трудових колективах та 
супроводжуеться закликами до зупинки поТзд1в та зрив1в роботи зал1зничного 
транспорту, як1 можуть нести загрозу забезпеченню як безперебшного 
процесу перевезень для Укрзал1знищ так 1 негативно вплинути на економхку 
держави в цшому.

Зневхреш люди покидають свою крашу у пошуках кращого життя, 
ЦИВШЗОВаНИХ В1ДНОСИН та ЮТИННИХ людських ЦШНОСТеЙ, а Т1 щ о  

залишаються в Укршш також здеб1льшого знев1реш та втрачають над!ю на 
довгоочжуваний лад, мир, спокш та економ1чне зростання.
<- Спод1ваемося на досягнення порозумшня у вир1шенш зазначеного питания 
та пропонуемо: .......

Мтшальний роз.тр годично! тарифно! ставки/посадового окладу 
робшника 1-го розряду першого р1вня Тарифно! ешки для оплати пращ 
робтшишв, визначений «Положениям про оплату пращ пращвникгв 
акщонерного товар иства «Украшська зал'гзниця», привести у
в1дпов1дшсть до державног сощальног гарант!!, обов ’язково! до виконання 
на веш територи Украши для тдприемств, установи оргамзащй усЬс 
форм власност/ / господарювання та фгзичних осгб, а соме мтшальний 
розм'ьр годично! тарифноУ ставки/посадового окладу робгтника Нго 
розряду встановити на ргвт мтшально! заробгтно! плати встановлено! в 
Держав/, з дотриманням вимог ст.95 КЗпП Украши, ст.З та ст.9-10 
Закону Украши «Про оплату пращ».

Для зниження сощальноТ напруги в трудових колективах, адмшютрашею 
частково застое овуються мотиващйш заходи до пращвниюв, тобто 
вдосконалюеться система прем1ювання в т.ч. нарахування та виплата 
шдвищеного розмгру прзмп пращвникам гостродефщитних професш, однак



кнують певш складности в зв’язку з тим, що розрахункове право розм1ру 
прем1ально‘1 надбавки до виплати, здебшыне штучно знижуеться, з метою 
економи фонду заробкноУ плати, а також д1я Типового «Положения про 
прем1ювання пращвниюв виробничого тдроздшу....» не застосовуеться до 
пращвниюв бухгалтери та медичних пращвниюв, робоче мкце яких 
знаходиться безпосередньо у виробничому пщроздш, пращвники 
здшснюють покладеш на них обов’язки, тобто особистий вклад кожного 
пращвника направлений на юнцевий результат роботи саме виробничого 
тдроздшу, однак юнцев1 результата зазначених категорш пращвниюв не 
враховуються таза системою матер1ального стимулювання, у вигляд1 
нарахування розм1ру премн за показниками премшвання виробничого 
тдроздшу не передбачено.

На тдставг вишевикладеного пропонуемо взяти зазначеш питания до
розгляду:

1. В зв’язку з тим, що в штаты! розписи виробничих, 
структурных тдроздШв службы локомотивного господарства введет 
медичш пращвники (фельдшер, сестра медична), ям еже не входять до 
складу пращвнимв медичних закладгв та е частиною т рудового  
колективу виробничих тдроздШв, пропонуемо розглянути можливгеть 
щодо засмосовування до зазначено/ категори пращвнимв / тших птьг, 
гарант!й та компенсащй передбачених Колективним договором:

1.1. Розглянути можливгеть щодо здшенення нарахування розмгру 
премн медичним пращвникам за показниками премтвання виробничого 
тдроздшу з дотриманням вимог диочого «Положения про премыовапня 
пращвнимв виробничого тдроздшу....», на загалъних тдетавах, як I 
рештг прошептав трудового колективу виробничих тдроздШв.

1.2. Оплату вгдпрацьованих годин понад встановлену норму, 
здшенювати в подвШному роз.трй з дотриманням вимог чинного 
законодавства.

1.3. Доплату за розширення зоны обслуговування або збшьшення 
обсягу робт чи виконання обов’язмв тимчасового в^дсутпього 
пращвника, здшенювати, з дотриманням вимог чинного законодавства.

1.4. Здшенювати доплату за роботу в вечлршй час (18.00 год. -  
22.00 год.) -  20%, в тчний час (22.00 год. -  06.00 год.) -  40% годично! 
тарифноУ ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи.

1.5. Надавати додаткову щор 'гчну оплачувану вгдпустку за выслугу 
роме понад основну щор'гчну вгдпустку.

1.6. Выплату винагороди за тдеумками роботи за рщ  здшенювати 
зггдно «Положения про выплату винагороди за тдеумками роботи за рж>>.

1.7. Надавати пращвникам матер'юльну допомогу, у  тому числг на 
оздоровления до чергово!в'гдпустки.

2. Розглянути можл шпетъ щодо застосування системы 
матергального стимулювання у вигляд/ премиально! надбавки, до 
пращвнимв бухгалтеры, ям тдпорядковат до новостворених Центры 
бухгалтеров кого та податкового обяжу службы локомотивного 
господарства (колиштх пращвнимв локомотивыих депо), враховуючи 
особистий вклад кожного пращвника, виходячи з конкретных задач, що 
стоять перед пращвниками та мнцевг результаты роботи саме



колективу виробничого тдроздшу, з дотриманням вимог Ыючого 
«Положения про премгювання пращвпик'ш виробничого тдроздшу......

Обговорено також питания обл1ку робочого часу та оплати пращ 
пращвниюв локомотивних бригад у вщрядженш.

Пунктом 1.6. Порядку здшснення службових вщряджень в межах 
УкраТни та за кордон пращвниюв ПАТ «Укрзал1зниця» (дал1 -  Порядок), 
який затверджено наказом ПАТ «Укрзал1зниця» вщ 22.04.2016 № 320 31 
змшами зазначено:

«За вщрядженим пращвником збершаються мюце роботи (посада) та 
середнш заробггок за час вщрядження, в тому числ! й за час перебування в 
дорозк

Пращвникам, яю направляються у службов! вщрядження, оплата пращ 
здшснюеться за виконану роботу за тарифними ставками, посадовими 
окладами, вщрядними розщнками з урахуванням доплат, надбавок, 
виробничих премш та премш за економ1ю конкретних вщцв палива, 
електроенергп 1 теплово!" енергп, винагороди за шдсумками р1чно1 роботи та 
вислугу роюв тощо, але не нижче середнього заробггку, розрахованого 
В1ДПОВ1ДНО до чинного зеконодавства.

Оплата пращ за виконану роботу зд1йснюеться за вс! робоч1 дн1 тижня 
за графжом, установленим за м1сцем постшно!' роботи, та В1ДПОВ1ДНО до умов, 
визначених трудовим або колективним договором.»

Пращвники локомотивних бригад, яю направляються у в1Дрядження до 
1ншого локомотивного депо для забезпечення безпереб1йного перев1зного 
процесу, фактично працюють за встановленими на дшьницях обслуговування 
нормами та нормативами часу, яю не вщповшають граФ1ку, установленому за 
м1сцем пост1Йно1 роботи. При шестиденному граф1ку, норма робочого часу 
складае -  з понедшка по п’ятницю -7,0 годин, в суботу -  5,0 годин, недшя -  
вих1дний, тод! як за встановленими на д1льницях обслуговування нормами та 
нормативами часу -  робочий час для локомотивно1 бригади складае понад 7,0 
годин, але не бшыне 12,0.

Обл1к робочогс часу та оплата пращвникам локомотивних бригад, яю 
направляються у вщрядження до 1ншого локомотивного деп о  ДЛЯ ВИКОнання 
посадових обов’язк1в передбачених посадовою шструкщею, мае 
зд1йснюватись за маршрутом машинюта з оплатою за фактично 
вщпрацьований час у  В1дряджен1, зпдно встановлених тарифних 
ставок/розц1нок за видами руху роду роб1т, але не нижче середнього 
зароб1тку.

Пунктом 8.2 «Особливостей регулювання робочого часу 1 часу 
в1дпочинку окремих категорхй прац1вник!в зал1зничного транспорту 1 
метропол1тен1в», безпосередньо пов’язаних 13 забезпеченням безпеки руху 
П013Д1В 1 обслуговуванням пасажир1в, затверджених наказом Укрзал1зниц1 вщ 
10.03.1994 № 40-Ц 31 зм1нами, визначено що при супроводженш локомотив1в 
в неробочому сташ з депо в 1НШ1 депо, а також на заводи 1 назад робочий час, 
витрачений на супроводження 1 здачу, зараховуеться по 12 годин за добу.

Пращвникам локомотивних бригад, що направляються у вщрядження, 
робочий час облжовуеться за шестиденним робочим тижнем, що суперечить 
наказу вщ 10.03.1994 № 40-Ц з\ змшами, а норма для зарахування робочого 
часу за добу по 12 годин не вщповщае Порядку в частит оплати робочого 
часу у вщрядженш за вс! робоч! дш тижня за графком, установленим за



М1сцем  постш ноТ р о б о т а . Кр1м того , м аю ть  м ю ц е н еп о о д и н о ю  ви падки  
н ап р авл ен и я  п р ащ в н и ю в  у  в щ р яд ж ен н я  по  су п р о во д ж ен н ю  локом отив1в у  
н ер о б о ч о м у  сташ  у су б о ту  та  н ед ш ю  (вщ п о в щ н о  за  граф ш ом  р о б о т а  
ш ести д ен н о го  р о б о ч о го  ти ж н я  су б о та  -  5,0 годин , н ед ш я ви х щ н и й  д ен ь  -  О 
годин).О бл1К р о б о ч о го  ч асу  та  о п л ата  п р ащ вн и к ам  локом оти вны х б р и гад  у 
вщ р яд ж ен ш  м ае зд ш сн ю в ати сь  за  м ар ш р у то м  м аш и ш ста  з о п л ато ю  за 
ф акти ч н о  в щ п р ац ьо ван и й  час у  в щ р я д ж еш , з п д н о  встан о вл ен и х  тариф ны х 
став о к /р о зщ н о к  за  ви д ам и  р у х у  роду  робгг, але не н и ж че сер ед н ьо го  
заробггку.

В и щ езазн ач ен е  свщ ч и ть  про  те, щ о на д ан и й  час д ш сн и м и  
норм ативн ы м и  д о к у м ен там и  АТ « У к р зал 1зн и ц я»  не врегульовано пи тан и я 
о б л 1ку р о б о ч о го  часу  т а  оп лати  п р ащ  п р ащ в н и ю в  локом оти вны х б р и гад  при 
ви ко н ан ш  п евн и х  роб1т у  вщ р яд ж ен ш .
Пропонуемо:

Звернутисл до АТ«Укрзалгзниця» з препозициями щодо внесения 
доповнення до Порядку здшснення службових вгдряджень в межах 
Украти та за кордон пращвниюв ПАТ «Укрзал'иниия» (долг -  Порядок), 
який затверджено наказом ПАТ«Укрзал1зниця» в1д 22.04 2016 № 320 з1 
змшами, а саме пункт 1.6 Порядку допоенити абзацем наступного 
змкту: «Облт робочого часу та оплата пращ п р а щ вн и к а м
локомотивних бригад у в'гдряджеш, яке безпосередньо пов’язано з 
виконанням посадових обов*язк1в визначених посадовою шструкщею для 
пращвниюв локомотивних бригад, здшснюеться за фактично 
в‘и)працьовании час у вгдрядженш за визначеними формулами / методами 
автоматизованого нараххвання заробгтно* плати з бланка маршруту 
машишста (Форма ТУЗ-1СЦ) з урахуванням доплат, надбавок, 
виробничих премш та премш за економ'но конкретних видгв полива, 
електроенерги / тепловоз енерги, винагороди за тдсумками Р1ЧН01 робота 
та выслугу рошв тощо, але не нижче середнього зароб1тку, розрахованого 
в^дповгдно до чинного законодавства.»
1нф. С к ар л ат  О .В . -  д и р ек то р  Д еп ар там ен ту  о п л ати  пращ  та  м о ти в ац п  
персон алу .

Н а  пи тан и я п ро  п ер егл яд  розмхру годинноТ тари ф н о! ставк и  р о б т ш к а  
1-го ро зр яд у  д ля  п р и вед ен и я  розм1ру оп л ати  п р ащ  н а  р !вш  м ш 1м ал ь н о 1 

зар о б 1т н о 1 п лати  в У крап п .
П о л о ж ен и я  про о п л ату  прац1 п р ащ в н и ю в  А Т  «У крзалдзниця» 

р о зр о б л ен о  в Ч1ТК1Й В1ДП0В1ДН0СТ1 до Зако н у  У к р аш и  « П ро  о п л ату  п р ащ » , з 
у р ах у ван н ям  я кого  б ер еться  до  у  ваги  п о н яття  « п р о ж и тко в о го  мш дм ум у». 
В щ п о в щ н о  до  Закон у  УкраТни, п о н яття  « п р о ж и тко в о го  м'1шмуму» 1 
« м ш 1м ал ь н о 1 заробВ ноТ плати »  р о зд ш ен о . С и стем а  оп лати  п р ащ  п ер ед б ач ае  
тар и ф н у  с1тку та  м 1ж розрядну р1зницю . Я к щ о  встан о ви ти  розмгр тариф но" 
ставк и  роб1тника 1 р о зр яд у  н а  р1вш м ш 1м ал ь н о 1 заробВ ио!’ п лати , то  
н ео б х щ н о  буде зм ш и ти  всю  тар и ф н у  ш тку  в щ п о вщ н о  за  всгма р о зр яд ам и  та  
п о сад о ви м и  о к лад ам и  ви зн ачен и м и  П о л о ж ен и ям  про  о п л ату  п р ащ  
п р ащ в н и ю в  ак щ о н ер н о го  то вар и ства  «У краТнська зал1зниця», щ о  зб ш ы н и тв  
ф он д  оп лати  п р ащ  н а  80%  1 вш  буде б ш ы и и м  ш ж  о тр и м у ваш  д о х о д и  вщ  
о сн о в н о 1 господарськоТ  д1яльност1 Т овари ства .

Д и р екто р о м  Д еп ар там ен ту  оп лати  п р ащ  та  м оти вац п  п ер со н ал у  
зазн ач ен о , щ о  для вир1ш ення п о ставлен о го  п и тан и я  н ео б х щ ш  вщ п о вщ ш



зм1ни до чинного законодавства, а «Положения про оплату пращ 
пращвнишв» АТ «Укрзал1зниця» потребуе змш 1 доповнень, але воно 
постшно удосконалюеться.

На поставлен! питания щодо оплати пращ медичних пращвниюв, яких 
передано в штата! розписи локомотивних депо та про премдавання 
бухгалтер!в Центр!в бухгалтерского та податкового облгку, яких було 
передано 31 штатных розпис1в локомотивних депо до служб локомотивного 
господарства репональних фшш, а також про обл1К робочого часу та оплату 
пращ робИниюв локомотивних бригад, вщряджених для забезпечення 
перевтзного процесу до шших виробничих пщроздшв та у випадках 
супроводження локомотив!в в холодному 1 гарячому сташ на заводи або в 
!нш! депо, департамент готовый розглянути надаш пропозицп ДЛЯ IX 
вир1шення.

На поставлене питания Безпалого 1.В.- голови професшно! секцп 
пращвниюв господарства примюьких пасажирських перевезень, який 
висловив невдоволення, щодо сумшвно!' мотивац!йно!’ функцй передбачено! 
д!ючою системою прем:ювання, яка не задовольняе потреби сьогодення та не 
виконус функщю матер1ального стимулювання пращвншав, а також про 
вщсутшсть можливост! внесения до Перелшу гостродефщитних професШ, 
прац!вник!в моторвагонных депо, департамент готовий розглянути надаш 
пропозицп для Ух вир1шення в т.ч. щодо перегляду п.2.5.9 Положения про 
оплату пращ пращвниюв акщонерного товариства «Укрзал1зниця», в частит 
оплати пращ пращвниюв локомотивних бригад при робот! на подовжених 
дшьницях обслуговування.
4. СЛУХАЛИ: Про заходи направлен! на стабТпзащю критично! 
ситуацп в локомотивному господарств! та про перспективи у вир1шенш 
питань з матер1ально-техн1чного забезпечення та стримання вщтоку 
квал!фжованих спещалкНв.
ВИСТУПИЛИ: члени секцп - Таран О.К., Горбатюк В.В., Кулешов А.В., 
Коцаба М.В.

В У крапп, на жаль, вщбуваеться масовий наступ роботодавщв на права 
пращвниюв. Законодавче поле Украши з питань функщонування 
акщонерних товариств не впустило до себе профспшки, залишивши !х на 
узб!чч! в якост! спостер!гача. ' а - : :

Ми нав!ть не уявляемо, за якою стратепею кещвництво А Т  
«Укрзал1зниця» плануе застосовувати чи не застосовувати заходи направлен! 
на стабшзащю критично!' ситуацп в локомотивному господарств1, але вс1 
р1шення правлшня мають бути виваженими та обгрунтованими, оскшьки на 
вс1х пщприемствах зал13НИЧНОГО транспорту шнуе гострий дефицит 
квал!ф!кованих спец!ал!ст!в та спостершаеться стр1мка плиншсть кадр1В по 
ВС1Х виробничих пщроздшах, недотримання контингенту критично велике, як 
простих робочих професш так 1 шженерно-техшчного складу, до того ж 
постшно застосовуються заходи направлен! на скорочення витрат на 
утримання персоналу, виробнич! шдроздши фактично не фшансуються, 
матер1ально-техтчна база застарша, а рухомий склад вимагае оновлення.

Стан вкрай незадовшьноУ виробничо-техшчно! бази зал1зниць, 
виробничих та технолопчних процес!в, що не вщповщають вимогам 
Держави за багатьма параметрами, зпдно зростаючих потреб суспшьства, 
прагнення до европейських стандартш та якост! надання транспортних



послуг, найближчим часом може стати перешкодою для забезпечення 
безперебшного пронесу перевезень.

П евш  к атего р п  зал1зничнию в п р и звед еш  п р акти чн о  до  зу б о ж ш н я , з 
вр ах у ван н ям  середн ьо! зароб1ТН01 п лати  зазначено'Г по то вар и ству  тр о х и  
б ш ы н е  15500грн ., ф акти ч н и й  р о зм 1р заробхтно! п лати  п о н ад  2 0%  п р ащ в н и ю в  
ц ього  ж  то вар и ства , н авД ь  не досягае  м ш 1м ально‘Г зар о б 1т н о 1 п лати  
встановленоТ  в Д ер ж ав 1 на  2021 р ж , зазн ач еш  п р ащ вн и к и  ф акти ч н о  
о тр и м у ю ть  зароб1тну п л ату  в розм1р1 б л и зько  44 0 0 - 4800грн . н а  м ю яць.

Питания: Така винагорода за свою важку працю, зал1зничника мае 
влаштовувати?

Як утримувати родину, народжувати, утримувати та навчати д1тей?
Як сплачувати ком1рне? На що харчуватись, лжуватись та 

оздоровлюватись?
Як пращвникам виживати з таким р1внем зарплата в умовах щор1чних 

шдвищень на державному р1вн1 щн та тарифов, в гонитв1 до евростандарту?
1иф. представник Департаменту розвитку персоналу та кадровоТ

ПОЛ1ТИКИ.

Пошформувала про стр!мкий плин кадр!в в господарствах Товариства, 
Загострила увагу на питашп вщповщност! контингенту до обсяпв 
виконуваних робгг та його р!вня професшно! майстерностй Поцкавилася 
станом справ на мюцях в локомотивних депо на предмет наявноет1 вакантних 
робочих м1сць та причин Тх незаповненостг
ВИСТУПИЛИ: члени секцп - Таран О.К., Горбатюк В.В., Кулешов А.В., 
Коцаба М.В., Лзсовський М.М., Базилевський В.М., Тайпс О.Ю., Ганяк В.М.,
Мельничук С.Г.

У формат! засщань професшноУ секцй пращвниюв локомотивного 
господарства Ради профешлки, на зустр1чах представниюв профепшкових 
оргашв виробничих пщроздшв локомотивних депо АТ «Укрзал1зниця» з 
кер1вництвом Департаменту локомотивного господарства та з членами 
правлшня, за пер1од з 2017 по 2021 р!к, представниками профепшок 
неодноразово шдшмалися питания, виршення яких потребувало своечасного 
т& поступового вир1шення на протяз1 зазначеного часу, задля того, щоб 
галузь не опинилася в такому жахливому та критичному сташ, який ми 
маемо. :

Задля вир1шення багато чисельних проблемких питань, кшыасть яких з 
кожним роком не зменгауеться, а т!льки зростае з геометричною прогресгею, 
ми також звертались до Уряду та спод1вались отримати шдтримку на 
державному р1вш, враховуючи повне жнорування кер1вництва АТ 
«Укрзал1зниця», Мшютерства шфраструктури та единого акцюнера 
товариства -  Кабшету Мш1стр1в, на звернення представниюв профепшкових 
оргашв.

Периодично направлялися листа на адресу Президента Украши, Прем’ер 
Мш1стра, в декшька партшних фракцш, однак на жаль 1снуюч1 проблемы АТ 
«У крзал1зниця» - галузь стратепчного значения, некого не турбують..

Ж о р стк а  централ1зац1Я у п р ав л ш н я  та  зн ач к е  зм ен ш ен н я  ф !н ан суван н я  
р ег!о н ал ьн и х  ф ш ш , стр у к ту р н и х  1 ви р о б н и ч и х  ш д розд Ь н в , в т.ч . ско р о ч ен н я  
ви трат на у тр и м ан н я  п ерсон алу , зак р и ти й  ш ф о р м ац ш н и й  п р о сД р  про 
п ер сп ек ти в и  Д1ЯЛЬНОСТ1 Т о вар и ств а , н ех ту ван н я  позиц1ею  п р о ф еш л к и  
зал1зничник1в 1 тр ан сп о р тн и х  буд1вельник1в У к р аш и , спонукають до



висновку про те, що окрем1 лас1 й прибутков1 сфери д1яльност1 АТ 
«Укрзашзниця» штенсивно готуються до Ух приватизацн тими, хто лобное 
своТ штереси через пол1тичш сили, що викликае велике занепокоення серед
ЗаЛ13НИЧНИК1В.

Держава не чуе 1 не бачить проблем зал1зничниюв, а лише 
обезкровлюе галузь впродовж вс1е'Г 1СТОрн незалежност1 УкраУни, наприклад, 
оплатою АТ «Укрзалгзниця» захмарних вщсотюв податку на землц оплатою 
акцизу на паливо, тобто зам1сть фшансово‘1 шдтримки галуз1 з боку держави, 
як передбачено ст.10 Закону УкраУни «Про зал1зничний транспорт» та 
допомоги у вир1шенш питания з шдняття р1вня зароб1ТН01 плати 
зал!зничникам, хоча б 1 за рахунок зниження фшансового навантаження з 
виплат Укрзал1зниц1 до бюджету держави, з Укрзал1знищ вщжимають 
останш соки, не залишаючи зал1зничникам, навпъ надй' на покращення.

Також на р1вш держави узгоджено продаж непрофшьних актив1в АТ 
«Укрзал1зниця», таких як дитяч1 оздоровч1 заклади, санаторн, профтакторп, 
бази вщпочинку, спортивш комплекси та шш. як! по сут1 являються 
надбанням трудових колектив1в зал1зничниюв. Зал1зничниюв та члешв Ух 
родин позбавляють права на оздоровления та вщпочинок на шльгових 
у1\ювах.

В галуз1 склалася критична ситуащя 13 забезпеченням виробництва 
матер1ально-техшчними ресурсами, спостершаеться масовий В1ДТ1К 
квалхфкованих кадр1в, в першу черту робНничих профшьних професш, що 
вкрай негативно позначаеться на умовах пращ зал1зничниюв та призводйть 
до порушень вимог трудового законодавства.

Р1вень заробпноТ плати залишаеться низьким та являеться основним 
фактором значного плину кадр1в. I хоча за останш роки правлшням АТ 
«Укрзал1зниця» приймалися вщповщш р1шення по шдвищенню р!вня оплати 
пращ, сл1д зазначити, що шдвищення на 10-15% не мали суттевого впливу на 
зростання зароб1тно1 плати пращвниюв та в бтыност1 лишаеться М1зерною 
(м1н1мальна-4400грн., а середня -  15500грн.), однак на державному р1вщ 
приймаються законодавч1 акти, яю передбачають мюячну оплату пращ 
кер1вник1в АТ «Укрзалхзниця» з зароб1ТНОЮ платою на р1вш б1лын н!ж 1 млн: 
800 тис.грн./кер1внику, що значно в рази перевищуе показник середньоУ 
зарплата по Товариству та вносить непорозумшня 1 сощальну напругу у 
трудов! колективи, яю вс1 разом штенсивно працюють на забезпечення 
стабшьно!' роботи зал1зничного транспорту.

Сл1д зазначити, що вс1 негативш наслщки, на собУ вщчувають 
пращвники здебшыне простих робочих професш, яю зад1яш у 
експлуатацшнш д1яльност1 галузц тобто т1, хто безпосередньо забезпечують 
безперебшний процес перевезень та сумлшно працюють на отримання 
прибутку в1д перевезень Укрзал1зницею та не отримують при цьому пдноУ 
зарплата.

Контингент робочих професш локомотивного господарства в т.ч. 1 
пращвниюв локомотивних бригад, через низький р1вень зароб1тноУ плати 
стр1мко знижуеться, а апарат управлшня Укрзал1знищ, постшно та 
безшдставно збшыиуеться, при цьому чисельшсть адмМстративно- 
управлшського апарату в АТ «Укрзал1зниця» в пор1внянш минулим пер1одом 
збшыпилася в рази, оргашзацшна структура окремих департаменте 1 фЫй 
для публ1чно! свщомост! не надаються.



Зате ус! знають, що замкть колись близько 17 Главюв 1 управлшь в 
апарат! «Укрзал1зниця» множаться всшяю департаменты 1 фш! з 
розпливчатими функциями, великими штатами 1 високими зарплатами. 
Причому останшм часом вже створеш департамента реоргашзовуються у б!к 
збшьшення, як по кшькост! створюваних структур так 1 за чисельшстю 
штату. Таю кричущ! факти не можуть не викликати запитання та обурення в 
трудових колективах, що в свою черту негативно впливае на психоемоцшну 
атмосферу в трудових колективах.

Також вимагае негайного врегулювання на законодавчому р1вш 
питания здшснення тендерних закушвель для потреб Укрзал1знищ. Учасники 
тендерних закушвель в гонитв! за надприбутками, вдаючись до корупцшних 
д!й за розробленими ними схемами, створюють ситуащю надзвичайно 
гострого дефщиту матер1ально-техшчних ресуршв та злочинно блокують 
роботу зал13ничного транспорту, завдаючи збитюв не тшьки Укрзал1знищ, 
але й всш економщ! УкраТни.

На вс1 намагання Профспшки зрушити з мхсця вир1шення тих чи шших 
проблемных пктань, щ о стосуютьея д1яльност1 Товариства та сощального 
захисту його пращвниюв, реакц1я конвертусться у В1дписки, спростування, 
пуст! заяви або ж взагал1 органи державно" влади вдаються до !гно‘рування та 
не надання обгрунтованоТ позиц11, як до думки профспшки залГзничниюв 1 
транспортних буд1вельник1в Украши, так 1 до найчЫсельн1Ш01 в УкраМ 
ФедерацП' профспшок транспортник1в УкраТни, в т.ч. 1 в1Дносно тнших 
малочисельних профспшок.

Як приклад, можемо пригадати поди 2017 року, пов’язан! з Законом 
УкраТни «Про внесения змш до деяких законодавчых акт1в УкраТни щодо 
пщвищення пенсш» (реестр. № 6614 вщ 22.06.2017). 7 Спшьний
Представницький Орган (СПО) об’еднань профспшок УкраТни, що е 
стороною социального д1алогу на нац1ональному р1вш, ознайомившись 13 
вказаним вище законопроектом, направив до Верховно!’ Ради свш експертно- 
анал1тичний висновок, в якому вказав на його позитивш 1 негативн1 стороны 
та запропонував сво’Т пропозицп. Одна 13 пропозиц1Й стосувалася виключення 
!з законопроекту норми, яка стосуютьея лТквТдацй пенс1й за выслугу роив, а 
питания щодо подалыного реформування ще! системы пропонувалоея 
розглянути пщ час запровадження профес1йних пенсшних систем. Проте, 
незважаючи на вимоги статт! 22 Конституц!Т УкраТни, шноруючй позиц1ю 
профсп!лок УкраТни, Верховна Рада прийняла В1ДП0В1ДНИЙ Закон, 
позбавивши людей права на пенсшне забезпечення по выслуз! рощв, 
незважаючи на те, що даний вид пенен встановлювався 1 гарантувався 
державою окремим категор!ям громадян, зайнятих на роботах, виконання 
яких призводить до втрати професшноТ працездатност1 або придатност1 до 
настання в1ку, що дае право на пенс1ю за в1ком. Профсшлки до прийняття 
Закону направляли листа до Президента УкраТни, Голови Верховно! Ради 
УкраТни, до гол1в парламентських фракц1Й та Каб1нету М!н1стр1в УкраТни, а 
П1сля прийняття Закону робили публ1чн1 заяви про порушеыня норм 
Основного Закону. Рада профспшки направила вщповщне звернення до 
Конституцшного Суду УкраТни та зарееструвала петиц1ю на сайт! КабТнеТу 
Мш!стр1В УкраТнл, але питания й дос! лишаеться не вир1шеним.

Прац1вники трудових колектив1в, спостер1гаючи, як народи! Депутата в 
черговий раз зневажили Конституцию, втрачають в1ру у д!ев1сть таких



шЫатив 31 сторони галузево'У профспшки, а на соб! вщчувають лише 
знущання з боку влади, як то в сощальнш сфер! та у правовому полц так 1 
щодо р1вня життя отримуючи М1зерну заробину плату. Тому враховуючи 
порушення з боку влади Конституцй УкраТни та чинного законодавства, 
зал1зничники, майже готов! на самооргашзащю та об’еднання, задля 
проведения всеукраУнського страйку, нав1ть без участ1 профспшок.

Що й казати, коли Президент УкраУни, який являеться Гарантом 
Конституцп, глухий до звернення не те що профспшок, яю д1ють на 
нацюнальному р!вш, а й до звернення Генерального секретаря СвропейськоУ 
федерацй транспортнишв (СФТ) Едуардо Чагаса, який теля 
по1нформованост1 (СФТ) Профспшкою зал1зничншав 1 транспортних 
буд1вельник1в УкраУни, вказав у своему Лист1 вщ 19.12.2018 до Його 
Високоповажност! про неприпустимють ситуацй', що склалася 13 правом на 
страйк для пращвниюв транспорту в Укра'Уш. Незважаючи на ршення 
Свропейського Суду з прав людини 48408/12, яким Суд визнав порушення 
стагп 11 европейськоУ Конвенцй' про захист прав людини 1 зобов’язав 
державу УкраУна привести Закон УкраУни «Про транспорт» у вщповщшсть 1з 
Конститущею УкраУни, пращвники в УкраУш дос! позбавлеш одного 1з своУх 
основоположник прав. Попри низку нагод, пропозицй’ щодо внесения зм1ни 
до законодавства на зняття заборони на страйк на транспорт! було 
заблоковано або вони взагал! не були роз глянут! Парламентом. Це говорить 
про те, що украУнсъка влада не поважае мхжнародш зобов’язання, що 
випливають з европейськоУ Конвенцй' про захист прав людини, так само як ! 
сам! прагнення, що е частиною процесу шдготовки до вступу в СС.

В цей час Профсшлка зал1зничник!в 1 транспортних буд!вельник!в, як % 
!нш! профспшки, в тому числ1 ФПУ намагаються якось Домовлятйся, 
обманюючи самих себе в тому, що вони домовляються 13 цившзованимй 
людьми. Профсп1лкам необхщно нарешт1 розплющити очг та: визнати той 
факт, що вони мають справу з представниками олшархгчного б1знесу, який 
розум!е силу правди людей лише тодц коли вони ГУ реалхзують сшльнимй 
д!ями П1Д час акц1Й протесту, оргашзованих профспшкамй. ‘ Необх1днб 
визнати, що на сьогодшшнш день профспшкам потр!бно пСреглянути 
стратепю ! тактику свое!’ д!яльност1 та нарешт! наважитись заетосовуватй 
1нш! дтев! форми 1 методи боротьби за трудов! права 1 1нтерееи людей.

Також вимагае негайного врегулювання питания щодо порушення з боку 
АТ «Укрзал!зниця» правових норм, а саме позбавлення на р1вш репональних 
ф1Л1й, фш1й та Ух структурних П1ДРОЗД1Л1В правових шдстав саМОСТ1ЙНб 
вносити зм1ни ! доповнення до чинних колективних договор!в.

3 боку адмшютращ'У АТ «Укрзал1зниця», доведен! до везома директор!в 
репональних фшй, начальников структурних та виробничих пщроздш!в 
Вказгвку, в як1Й зазначено обгрунтування таких обмежень, а саме вимоги ст, 
2 Закону УкраУни «Про колективш договори 1 угоди», в яюй зокрема вказано, 
що колективний догов1р може укладатися у структурних шдроздшах 
П1д п р и е м с т в а  в межах компетенцн' п!дрозд1л!в. Вказуеться також, що 
репональна фшГ е вщокремленим пщроздшом Товариства, який не мае 
с т а т у с у  ю р и д и ч н о ’У особи ! при цьому не уповноважена виступаТи в!д !мен1 
Товариства стороною колективного договору.

Дана вказ!вка зобов’язуе начальник!в виробничих пщрозд1Л1в на 
пщстав! листа АТ «Укрзал1зниця» вщ 17.12.2018 № Ц-6-26/3394-18 (дал! —



Лист) для можливост! внесения вщповщних змш до Д1ючих колективних 
договор!в, звертатися через репональну фшю до Управлшня сощальноУ 
политики АТ «Укрзал1знчця» з метою отримання вщповщних повноважень.

Анал1зуючи вимоги даноУ вказ1вки та Листа через призму чинного 
законодавства, наголошуемо на неправом1рност1 Ух запровадження з причин, 
що наведено в обг'рунтуванш нижче.

В Лист1 вказано, що вщповщно до ст. 14 Закону УкраУни «Про 
К0ЛеКТИВН1 договори 1 угоди», ЗМ1НИ 1 доповнення ДО Д1Ю ЧОГО колективного 
договору можуть бути внесет тшьки за взаемною згодою сторш у порядку, 
визначеному колективним договором та Закону УкраУни «Про сощальний 
д1алог в УкраУш».

Дал1 йдеться про те, що в раз1 необхщносп внесения вщповщних змш 
до д1ючих колективних договор1в репональних фшш, фшш, Ух виробничих 
структурних пщроздшв, з метою збереження виробничоУ стабшьност!, 
соц1альноУ захищеност! прац1вник1в, анал1зу 1 узагальнення 1нформац11 щодо 
процес1в колективно-догов!рного регулювання. а також своечасного 
коригування фшансово-економ1чних показниюв, кер1вникам репональних 
фйпй, ф!Л1й Товариства (в т.ч. новостворених):

-  за результатами спшьних переговор1в, повщомляти Управл1ння 
соц1альноУ пол1тики про ЗМ1НИ та доповнення, що запланован1, для отримання 
в1дпов1дних повноважень;

-  повщомлення направляти за встановленою формою, що наведена у 
додатку.

По-перше:
Вимоги ст. 14 Закону УкраУни «Про колективн1 договори 1 угоди» в 

Лист! викладено некоректно. На сайт! ВерховноУ Ради УкраУни зм1ст щеУ 
статп в Закон1 УкраУни «Про колективн1 договори 1 угоди» викладено в 
наступит редакщУ:

Стаття 14, Зм!ни 1 доповнення до колективного договору, угоди
«Змши 1 доповнення до колективного договору, угоди протягом строку 

IX  Д11 можуть вноситися тшьки за взаемною згодою сторш в порядку, 
визначеному колективним договором, угодою.» 
г По-друге:

Листом ч1тко окреслено мету, для досягнення якоУ висунуто вимоги 
ПОВ1ДОМЛЯТИ УпраВЛ1ННЯ С0Ц1аЛЬН01 ПОЛ1ТИХИ про ЗМ1НИ та доповнення, що 
запланован1, для отримання вщповщних повноважень. Дана д1я мае ознакй 
адм1н1стративного тиску на сторони колективно-догов1рного регулювання.

П о трете:
Звертаемо Вашу увагу на вимоги ст. 6 Закону УкраУни «Про колективш 

ДОГОВОрИ 1 уГОДИ», В ЯКШ ЙдеТЬСЯ Про НепрИПуСТИМ1СТЬ ЗаборО Н И  Д1ЯЛЬНОСТ1
щодо укладення та виконання колективних договор!В 1 угод, а 
саме:«Забороняеться будь-яке втручання. яке може обмежити законн! права 
прац1вник1в та Ух представниюв або заборонити Ух здшенення, з боку орган1в 
представницькоУ 1 виконавчоУ влади та господарського управлшня, 
пол1тичних парт!й, роботодавц1в при укладенш та виконанн! колективних 
ДОГОВОР1В. угод.»

В1дпов1дно до ст. 4 Закону УкраУни «Про сощальний д1алог в УкраУш», 
соц1альний д1алог зд1Йенюеться на нац1ональному, галузевому, 
територ1альному та локальному (,п!дприемство. установа, оргаш защ я) р1внях



на тристороннш або двостороннш основь До сторш сощального д1алогу на 
локальному р1вш належать -  сторона пращвниюв, суб’ектами якоГ е первинш 
профсшлков! оргашзацп, а в раз1 !х вщсутност1 -  вшьно обрат для ведения 
колективних переговор1в представники (представник) пращвнишв; сторона 
роботодавця, суб’ектами яко! е роботодавець та/або уповноважен! 
представники робота давня.

Чинне трудове законодавство зобов’язуе роботодавця надавати 
пращвникам на умовах передбачених колективним договором пшьги I 
компенсаци за роботу в шкщливих 1 важких умовах пращ за результатами 
проведено! атестацп робочих мюць за умовами пращ.

В ко лекти вн о м у  д оговор!, зо кр ем а  л о ко м о ти вн и х  деп о  п р о п и сан а  
н орм а, як а  з о б о в ’язуе  ад м ш ю тр ащ ю  н ад авати  вказан! ви щ е п!льги  1 

ко м п ен сац и . П о р яд о к  вн есен и я  зм ш  ! д о п о вн ен ь  до  д п очого  ко лекти вн о го  
д о го во р у  зазн ач ен о  в сам о м у  ко лекти вн о м у  договор!. А д м ш ю тр ащ я  
л о к о м о ти вн о го  деп о  1 п роф сп !лкови й  к о м 1тет , яю  являю ться  сто р о н ам и  
к о л ек ти вн о -д о го в 1р н ого  р егу л ю ван н я  н а  л о к ал ьн о м у  р 1вш  чИ ко  
д о тр и м у ю ться  процедуры  п о р яд к у  вн есен и я  зм ш  1 д о п о вн ен ь  до 
ко лекти вн о го  д о го во р у  Д1ючи п ри  ц ьом у  в р ам к ах  н ад ан и х  п о вн о важ ен ь  I 
ко м п етен ц п .

К р 1м цього , зауваж уем о , ш о в Т о в ар и ств 1 з ч асу  й о го  у тво р ен н я  не було  
у к лад ен о  ко лекти вн о го  д о го во р у  сторон ам и , яю  м аю ть  статус  ю ридично!' 
особи . С тан ом  н а  с ь о го д ш ш н ш  день, в1дпов!дно д о  зако н о д авства , А Т  
« У к р зал 1зн и ц я»  являеться  п р аво н асту п н и к о м  п р ав  1 о б о в ’я зк 1В Д ер ж авн о ! 
адм !н !страцн  за л 1зн и чн ого  тр ан сп о р ту  У к р аш и , в то м у  чисЛ 1 1 з  пи тан ь 
ви ко н ан н я  зо б о в ’язань  за  Д1Ю чою Г ал у зев о ю  у го д о ю  та  ко лекти вн и м й  
до го во р ам и .

Запровадження вказ1вки та Листа розц1Нюеться нами як втручакня з 
боку органу господарського управлшня, яке може обмежити законш права 
прац1вник!в та IX представниюв або заборонити Тх зд1Йснення в частиш 
виконання взятих на себе зобов’язань за колективними договорами, гцо е 
фактично порушенням вимог ст. 6 Закону Украши «Про колективн! договори
1 УГОДИ».

<- Трудов! колективи, заслуговують на повагу до них та на надання 
достов!рно!" шформацн, щодо перспектив галуз1 на майбутне, про 
перспективи и розвитку, збереження сво!х робочих М1сць та про можливють 
отримувати одну зароб1тну плату, для забезпечення юнування та добробуту 
с во Ух С1мей, зважаючи на безл1ч негативно! !нформацп, яку вони отримують з 
засобтв масово! хнформацп, про реал!! сьогодення, про Д1яльнють членгв 
правлшня АТ «Укрзал1зниця» та Наглядово! Ради. : ~' :

В тр у д о ви х  к о лекти вах  залгзн ични ю в, со ц 1альн а  н ап р у га  ви х о д и ть  н а  не 
к ер о ван и й  ргвень, а  н а  гр аш  В1дчаю, л ю д и  здатн1 н а  н еп еред бачуван ! к р о ки  та  
до  засто су ван н я  р ад и к ал ьн и х  д!й, я к 1 м о ж у ть  н ести  н егати в ш  н асл 1дки , як  
для  У к р зал 1зниц! гак 1 д л я  ек о н о м 1ки  держ ави .

В першу чергу В1Д ц!е! еитуаци страждае як1сть та продуктивн1Сть прац1, 
прац1вники знаходяться в ПОСТ1ЙН1Й емоц1Йн!й напруз1 та не вщчувають 
порозум1ння м!ж суб’ектами соцгально-трудових вщносин, як то профспшка 
та роботодавець.

Беручи до уваги вищенаведене можна констатувати, що нам необхщно 
нормал^зувати вщносин М1Ж профспшкою та кер1вництвом АТ



«Укрзал1зниця», адже у социальному партнерств! повинш бути защкавлеш вс! 
сощальш сторони, враховаш штереси трудовых колектив1в та винайдеш 
КОМПРОМ1СН1 р1шення.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендувати профспшковим ком1тетам НПО локомотивних депо:

1.1. Повторно ознайомитися 31 Стратепею АТ «Укрзал1зниця» на 2019- 
2023 та Планом заход1в з реформування зал1зничного транспорту, 
затвердженого розпорядженням вщ 27 грудня 2019 року № 1411 -р Кабшету 
М1шстр1в УкраУни.

1.2. Шщювати на р1вн! репональних фшш розгляд питания про 
внесения окремих професш до списку гостродефщитних професш 1 внесения 
В1ДПОВ1ДНИХ змш 1 доповнень до Положень про премдавання, яьа являються 
невщ’емним додатком до колективних договор!в шдроздшв.

2. Звернути увагу правлшня АТ «Укрзал1зниця» на нагальну 
необх!дн!сть розробки в найближчш перспектив! ефективно! стратеги 
закушвель матер1ально-техн1чних ресурс!в для гострих потреб господарств 
Товариства, як! повинш забезпечувати безпеку руху П013Д1В.

3. Запропонувати вищому выборному органу профспшки президн Ради
ПрофсШЛКИ СП1ЛВНО 3 КСР1ВНИЦТВОМ ПраВЛ1ННЯ АТ «Укрзал!зниця» ШЩ1ЮВати 
перед Каб!нетом М1н!стр!в Украши питания про внесения Урядом У крайни в 
якост! суб’екта законодавчо! 1н!ц!ативи на розгляд Верховно! Ради Украши 
законопроекту про адаптащю чинного законодавства до потреб зал1зничного 
транспорту, в!д дхяльност! якого залежить стан економ1ки, житттдояльшсть 
та обороноздатн1сть краши.

4. 3 метою посилення захисту трудових 1 соц1ально-економ!чних прав 
та 1нтерес!в члешв профсп1лки, сприяння ефективн!й робот! трудового 
колективу Товариства та його розвитку, звернути увагу правлшня АТ 
«Укрзал!зницяа на необхщност1 забезпечення ятсного 1 зм1стовного д1алогу з 
профсп!лкою на засадах сощального партнерства.

5. В черговий раз звернути особливу увагу правлшня АТ 
«Укрзалгзниця» на вимогу п. 3.1.2. Галузево! угоди, вщповхдно до якого, 
р1шення про реоргашзащю (злиття, приеднання, под1л, видшення, 
перетворення) вщокремлених структурних П1Дрозд!л1в зал!зниць необхщнО 
приймати за участю в!дпов1дних профсшлкових орган1В.

6. Звернути увагу ЦТ, ЦД, ЦЦО АТ «Укрзал1зниця» на показники 
фактично вщпрацьованого робочого часу робАниками локомотивних бригад 
понад встановлену норму та вимагати негайного втручання керзвництва 
департамент!в для прийняття вщповщних м1р по зменшенню непродуктивних 
витрат, пов’язаних з орган1зац1ею руху П013Д1В.

7. Запропонувати Департаменту оплати пращ та мотивацп персоналу 
розглянути спшьно з презид1ею Ради профспшки наступи! питания:

7.1. Внести доповнення до Порядку здшснення службових в!дряджень 
в межах Украши та за кордон пращвниюв ПАТ «Укрзал1зниця» (дал1 -  
Порядок), який затверджено наказом ПАТ «Укрзал1зниця» в1д 22.04.2016 № 
320 31 зм1нами, а саме пункт 1.6 Порядку доповнити абзацом наступного 
зм1стуссОбл1к робочого часу та оплата пращ прашвникам локомотивних 
бригад у в1дряджен1, яке безпосередньо пов’язано з виконапням посадових 
обов ’язкгв визначених посадовою шструкщею для пращвнитв локомотивних 
бригад, здшснюеться за фактично вгдпраыъований час у вгдрядженш за



визначеними формулами / методами автоматизованого нарахування 
заробтног плати з бланка маршруту машишста (форма ТУЗ-1СЦ) з 
урахуванням доплат, надбавок, виробничих премш та премш за економгю 
конкретных видгв полива, електроенергп / тепловог енергп, винагороди за 
тдсумками ргчног роботы та выслугу роте тощо, але не нижче середнъого 
заробшку, розрахованого в'н)пов1дно до чинного законодавства.».

7.2. Розглянути можливють щодо застосовування пшьг, гарантий та 
компенсацш передбачених Колективним договором до медичних пращвниюв 
(фельдшер, сестра медична), яю вже не входять до складу пращвниюв 
медичних заклад1в та е частиною трудового колективу виробничих 
шдроздш1в пращвниюв:

7.2.1. Оплату вщпрацьованих годин понад встановлену норму, 
здшснювати в подвшному розм1р1, з дотриманням вимог чинного
законодавства.

7.2.2. Доплату за розширення зони обслуговування або збтпынення 
обсягу роб!т чи виконання обов’язюв тимчасового вщсутнього прац1вника, 
зд1Йснювати , з дотриманням вимог чинного законодавства.

7.2.3. Здшсншвати доплату за роботу в веч!рнш час (18.00 год. -  22.00 
год.) -  20%, в шчний час (22.00 год. -  06.00 год.) -  40% годинно!' тарифно! 
ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи.

7.2.4. Здшснювати нарахування розм1ру премп медичним пращвникам
за показниками прем!ювання виробничого шдроздшу з дотриманням вимог 
Д1Ючого «Положения про прем1ювання прац1вник1в виробничого
шдроздшу....», на загальних п1дставах, як 1 р ен т  пращвниюв трудового 
колективу виробничих шдрозднпв.

7.2.5. Надавати додаткову щор1чну оплачувану вщпустку за вислугу 
рок1в понад основну щор!чну В1дпустку.

7.2.6. Виплату винагороди за п1дсумками роботи за р1к, зд1йснювати 
згщно «Положения про виплату винагороди за шдсумками роботи за рж».

7.2.7. Надавати пращвникам матер1альну допомогу, у тому числ1 на 
оздоровления до чергово1 вщпустки.

7 .3 . Розглянути можливють щодо застосування системи 
матер1ального стимулювання у вигляд1 прем1ально1 надбавки, до прац1вниюв 
бухгалтерш яю п1дпорядкован1 до новостворених Центргв бухгалтерського та 
податкового обл1ку служби локомотивного господарства (колишщх 
прац1вник1в локомотивних депо), враховуючи особистий вклад кожного 
пращвника, виходячи з конкретних задач, що стоять перед пращвниками та 
юнцев! результати роботи еаме колективу виробничого шдроздшу, з 
дотриманням вимог дпочого «Положения про прем1ювання прац1вник1в 
виробничого шдроздшу.. ■ ■»■

7.4. Розглянути можлив1сть щодо приведения у в!дпов1дтсть до 
державно'1 соц1ально1 гарантп, обов’язковоТ до виконання на всш територн 
Украши для пщприемств, установ, оргашзацш ус1х форм власност1 1 
господарювання та ф!зичних ос1б, а саме мЫмальний розм1р годинноТ 
тарифно!' ставки/посадового окладу робттника 1-го розряду першого р1вня 
Тарифно! с1тки для оплати пращ робНниюв, визначений «Положениям про 
оплату пращ пращвниюв акщонерного товариства «Украшська зал!зниця», 
встановити на р1вш м1н1мально! заробНно! плати встановлено! в Держав!, з



дотриманням вимог ст.95 КЗпП УкраТни. ст.З та ст.9-10 Закону Украши «Про
оплату пращ».

8. Звернути увагу Департаменту розвитку персоналу та кадровоТ 
пол1тики на неприпустимють виведення вакантних посад 31 штатних розпишв 
виробниних шдроздшв, нав1ть тривало не заповнюваних. Така д!я 
унеможливлюе здшснення доплат пращвникам, що працюють надто 
штенсивно, виконуючи збшынеш вщ встановлених норм обсяги робгг в 
умовах кадрового дефщиту. Виведення вакантних посад -  це деструктивна 
д1я, яка спричиняе процес звшьнення за власним бажанням працюючих 
професшних кадр1в, саме через подвшну/потршну завантажешсть 
пращвника, вщповщальшсть, штенсившсть пращ, виконання збшьшених 
об’ем1в робгг меншою чисельшстю та з оплатою що не вщповщае 
встановленим нормам та фактичным обсягам робгг.

9. Звернути увагу правлшня АТ «Укрзал1зниця» на необхщшсть 
В1ДМ1НИ вказ1вки вщ 17.12.2018 № Ц-6-26/3394-18, яка унеможливлюе 
своечасшсть внесения вщповщних ЗМ1Н 1 доповнень до колективних 
договор!в виробничих шдроздшв в межах наданих сторонам повноважень 1 в 
порядку, визначеному самими колективними договорами.

Як приклад, питания внесения змш 1 доповнень ДО колективних 
договор!в щодо надання пращвникам пшьг 1 компенсацш за результатами 
проведено!' атестацп робочих мюць за умовами прац1, не повинно залежаДН 
В1Д р!шення Управл1ння сощально1 пол1тики АТ «Укрзал1зниця>>, яке 
в 1д п о в 1д н о  до Ц1е!' вказ1вки мае надавали на м1сця в1дпов1дн1 повноваження.

В данохму випадку сторони, яю уклали колективний догов1р мають 
право 1 повинн1 в межах наданих Тм повноважень виконати вимоги чинного 
законодавства 1 колективного договору, дотримуючись при цьоМу порядку 
внесення в 1д п о е 1д н и х  з м ш , я к и й  зазначено в самих' же колективних 
договорах, а от внесения змш 1 доповнень, яю виходять за рамки наданих 
сторона.м колективного договору компетенцп, повинн1 обов’язково 
узгоджуватися з АТ «Укрзал1зниця».

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  13, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0.

5* СЛУХАЛИ: Про посилення спроможносН профспшки до «роботи 
заправилами».
ВИСТУПИЛИ: голова ППО «Локомотивне депо 1м. Т. Шевченка» 
Коцаба М.В., голова ППО «Локомотивне депо Козятин» Горбатюк В.В.; 
голова ППО «Кривор1зьке локомотивне депо» Кулешов А.В., голова ППО 
«Локохмотивне депо Мукачеве» Тайпс О.Ю., голова ППО «Локомотивне депо 
Подшьськ» Люовський М.М., голова ППО «Локомотивне депо Полтава» 
Клименко С.М., голова ППО «Лиманське локомотивне депо» Реуцький Ю.С., 
голова ППО «Локомотивне депо Нижньодншровськ-Вузол» Базилевський 
В.М., голова ППО «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна», голова 
професшно! секцп Таран О.К. ' ' ' Г Г.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Розглянути на засщаннях профсшлкових комхтетхв протокол наради 

вщ 11-13 жовтня 2021 року (м. Черн1пв) кер1вництва профспшки та 
профес1йних секц1й Ради профспшки по розгляду питания посилення 
ефективност! д1яльност1 профсп1лки та и профес!йних секц1й, спроможност! 
профспшки до «роботи за правилами».



2, Рекомендувати профсшлковим комНетам ППО локомотивних депо:
2.1 розпочати шдготовчу роботу до проведения сигнальноТ акцп

протесту шляхом вручения адмшстрацн сво!х р1шень, акпв, рапорНв \ 
докладних записок щодо порушення норм трудового законодавства, ПТЕ, 
законодавства з охорони пращ, шструкцш, що обумовлюють безпеку руху 
П013Д1В та консолщувати фотокопп зазначених документов;

2.2. укласти угоди 13 адвокатами для посилення спроможносН 
представляти штереси член] в профспшки в судах;

2.3. провести активну шформацшно-роз’яснювальну роботу серед 
член!в профспшки щодо мотивов та необходносто проведения спольних дой для 
досягнення поставлених долей;

2.4. розглянути Методичн1 рекомендацй’ для ППО з оргашзацп «робота 
за правилами» («тихий Иалшський страйк»), затверджених постановою 
президп Ради профспшки вщ 24.12.2020 (прот. № пр.-46);

2.5. визначити стушнь готовност! профспшкового комгтету та 
трудового колективу до проведения сигнальноТ акцп.

3. Запропонувати вищим виборним органам профспшки розглянути 
питания можливост1 проведения в найближч1й перспектив! п!д стшами 
Верховно! Ради Украши масово! безстроково! акцп протесту до задоволення 
висунутих профспшкою вимог:

-  забезпечення конституцшного права на страйк;
~ внесения змш до законодавства про державш закуп1вл1, його адаптацп 
до нагальних потреб залгзничного транспорту;
-  скасування для АТ «Укрзалхзниця» земельного податку та акцизного 
збору за придбання дизпалива;

повернення права на пенено за вислугу рок!в окремим категорхям 
прац1вник1в залгзничного транспорту за Перел1ком профес1й г посад, 
затвердженого КМУ;
-  внесения змш \ доповнень до Закону Украши «Про акцюнерш 
товариства» на предмет участ! трудового колективу в управл1нн1 
п 1дприем ствО хМ ;

прийняття Закону «Про зал1зничний транспорт» з урахуванням 
пропозицй’ галузево" профсп!лки.

ГОЛОС УВАЛИ: «За» -  13, «Проти» -  0, «Утрималися» -  0.;

О.К. ТаранГ олова професшно! секцп


