
 

Рада профспілки залізничників і транспортних будівельників України 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ СЕКЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ  
ВІДОМЧОЇ ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ 

 
29 листопада 2021 р.  № 4  м. Київ  

 
Головуючий: Кучер В.В. 

Присутні члени секції: Абрамюк А.В., Борисовський О. О., Гладких О. О., 

Демчук В. Г., Кравченко О. П., Мікла Ю. Д., Паславський В.М.., Федотенкова 

О.В., Шугай В. В. 

Запрошені голови первинних профспілкових організацій та профспілкові 

активісти: Григор’єв І. О., Карачевцева Н.М., Чоломбітько В. Б. 

від АТ «Укрзалізниця» – Новіков В. В., в. о. начальника Головного 

управління воєнізованої охорони АТ «Укрзалізниця», Александров В. В. 

заступник начальника Головного управління воєнізованої охорони, Скарлат 

О.В., директор Департаменту оплати праці та мотивації персоналу АТ 

«Укрзалізниця» 

від 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. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про введення в дію нової редакції Положення про відомчу воєнізовану 

охорону акціонерного товариства «Українська залізниця». 

2. Про виконання протокольних рішень професійної секцій 

1. СЛУХАЛИ: Про введення в дію нової редакції Положення про 

відомчу воєнізовану охорону акціонерного товариства «Українська 

залізниця» (далі - Положення). 

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

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

охорони 

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

персоналу АТ «Укрзалізниця» 

Члени профсекції та представники профспілкових організацій висловили 

стурбованість з приводувведення в дію нової редакції Положення про відомчу 

воєнізовану охорону акціонерного товариства «Українська залізниця», в якому 

відсутні норми, що передбачають виплатупрацівникам воєнізованої охорони 



грошової компенсації за продовольчий пайок. Головуючий зазначив, що 

відміна вищеозначеної компенсації призведе до негативних наслідків, зокрема 

відтоку кадрів. Також, вбачається дисбаланс в частині оплати праці працівників 

в/охорони, так як в 6 - ти загонах воєнізованої охорони виплата грошової 

компенсації передбачена колективними договорами, в інших загонах ця 

виплата здійснювалась на підставі Положення, в яке внесли зміни. 

Керівництво ЦУО та ЦТЗБ запевнило, що питання виплати грошової 

компенсації за продовольчий пайок буде негайно розглянуто та запевнило, що 

цей вид оплати праці буде проводитись на підставі внутрішнього документу 

Товариства, який буде розроблено найближчим часом. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Запропонувати Департаменту оплати праці та мотивації персоналу АТ 

«Укрзалізниця», Головному управлінню воєнізованої охорони АТ 

«Укрзалізниця», за участю Ради профспілки, розробити та довести до відома 

структурних підрозділів воєнізованої охорони документ (вказівку, 

розпорядження, роз’яснення), який передбачає виплату працівникам 

воєнізованої охорони грошової компенсації за продовольчий пайок в розмірах і 

порядку,які були визначені Положенням  про відомчу воєнізовану охорону 

залізничного транспорту в редакції від 11 січня 1994 р. та колективними 

договорами загонів або на па підставі наказів директорів регіональних філій. 

2. Раді профспілки звернутися до голови СПО профспілок Осового Г. В. 

щодо оскарження Постанови КМУ №1205 від 10.11.2021 про внесення змін в 

Положення про відомчу воєнізовану охорону акціонерного товариства 

«Українська залізниця» в зв’язку порушенням процедури розробки та 

узгодженням нормативно-правового акту визначеного додатком 5 Генеральної 

угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-

економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019–2021 роки. 

Голосували: «за» – одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: Про виконання протокольних рішень професійної 

секцій 

Інф. Кучер В. В. голова профсекції, учасникизасідання 

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 рішення попередніх засідань 

професійної секції від 11.03.2021 і 21.09.2021 та не вжиття заходів по 

вирішенню питань, які були на них порушено. 

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. Тривалий час не вирішується питання забезпечення форменим 

одягом працівників підрозділів загону. 

Працівники, які охороняють об’єкти 2-ї 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. 

Також, не вирішено питання щодо правомірності встановлення з 

01.07.2021 р. посадових окладів окремим категоріям працівників, що 

суперечать  п. 1.4 протокольного рішення правління АТ «Укрзалізниця» та не 

відповідають схемам посадових окладів, які є додатками до Положення про 

оплату праці. 

До того в 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. 

Керівництво ЦУО запевнило учасників засідання, що окремі питання, які 

порушувались на попередньому засіданні профсекції розглянуто, інші в процесі 

розгляду. На них буде надано вичерпну відповідь. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

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

2. Головам профспілкових організацій в десятиденний термін направити на 

адресу Ради профспілки проблемні питання, які мають місце у виробничих 

підрозділах (загонах) воєнізованої охорони. 

Голові професійної секції опрацювати і систематизувати інформацію 

надану профспілковими організаціями та направити її на адресу Головного 

Управління воєнізованої охорони АТ «Укрзалізниця». 

3. Керівництву Головного Управління воєнізованої охорони АТ 

«Укрзалізниця» у найкоротший термін розглянути та надати відповідь на 

критичні зауваження і пропозиції, які розглядались на засіданнях та були 

зазначені в протоколах попередніх засідань професійної секції. 



4. Запропонувати керівництву Головного управління воєнізованої охорони 

АТ «Укрзалізниця» наступне: 

4.1. Терміново вжити заходів по забезпеченню у повному обсязі 

працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального 

захисту та створенню належних і безпечних умов праці у виробничих 

підрозділах (загонах). 

4.2. Направити до керівництва регіональної філії «Львівська залізниця» 

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

усунення порушення вимог чинного законодавства України про працю та про 

охорону праці, та до вжиття заходів щодо створення належних і безпечних умов 

праці для працівників воєнізованої охорони.   

5. Голові професійної секції Кучеру В. В. направити на адресу ЦТЗБ 

подання із за зазначенням конкретних прикладів неправомірного встановлення 

посадових окладів, які не відповідають схемам посадових окладів, які є 

додатками до Положення про оплату праці. 

Голосували: «за» – одноголосно. 

3. 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 

 


