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ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ СЕКЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ  
ВІДОМЧОЇ ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ 

 
11 січня 2022 р.             м. Київ                                     № 5 

 
Головуючий: Кучер В.В. 
Присутні члени секції: Абрамюк А.В., Борисовський О. О., Гладких О. О., Гора 
С. С., Демчук В. Г., Кравченко О. П., Мікла Ю. Д., Паславський В.М., 
Федотенкова О.В., Шугай В. В.,  
від АТ «Укрзалізниця» – Яременко В. І., заступник начальника Головного 
управління воєнізованої охорони АТ «Укрзалізниця», Троценко П. Л., заступник 
начальника Головного управління воєнізованої охорони, Мельникова О.А., 
заступник директора Департаменту оплати праці та мотивації персоналу АТ 
«Укрзалізниця», Беспалько О. М., заступник директора з управління персоналом 
та соціальної  політики – начальник  Управління соціальної політики АТ 
«Укрзалізниця». 
від Ради профспілки – Семерунь О. А. – голова Ради профспілки, Мушенок О. 
М. – перший заступник голови 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, 
Голубовська Л. В. завідувачка відділу інформації Ради профспілки. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1.  Про реалізацію рішення правління АТ «Укрзалізниця» від 23.12.2021  №Ц-
57/716 – 2021 в частині виплати працівникам воєнізованої охорони грошової 
компенсації за продовольчий пайок. 
2. Про реформування структури воєнізованої охорони та проведення оптимізації 
чисельності особового складу підрозділів воєнізованої охорони. 
1. СЛУХАЛИ: Про реалізацію рішення правління АТ «Укрзалізниця» від 
23.12.2021  №Ц-57/716 – 2021 в частині виплати працівникам воєнізованої 
охорони грошової компенсації за продовольчий пайок. 
Інф. Кучер В. В. голова профсекції, учасники засідання;                                                    
Інф. Яременко В. І. заступник начальника Головного управління воєнізованої 
охорони; Мельникової О.А., заступник директора Департаменту оплати праці 
та мотивації персоналу АТ «Укрзалізниця», Беспалько О. М., заступник 
директора з управління персоналом та соціальної – начальник  Управління 
соціальної політики АТ «Укрзалізниця». 
      Члени профсекції  висловили стурбованість з приводу направлення у 
структурні підрозділи воєнізованої охорони вказівки в. о. начальника Головного 
управління воєнізованої охорони  яка розглядається як повідомлення, що 
виплата працівникам воєнізованої охорони грошової компенсації за 
продовольчий пайок буде здійснюватись до 01.03.2022. Дане питання необхідно 
негайно врегулювати. Головуючий зазначив, що відміна вищеозначеної 
компенсації призведе до негативних наслідків, зокрема відтоку кадрів.      



     Керівництво ЦУО запевнило, що проект Порядку виплати грошової 
компенсації за продовольчий пайок буде  розглянуто на засіданні робочої комісії 
найближчим часом та направлено на розгляд правління АТ «Укрзалізниця». 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Запропонувати Головному управлінню  воєнізованої охорони АТ 
«Укрзалізниця» невідкладно за участю фахівців Ради профспілки та 
голови професійної секції, на засіданні спільної робочої комісії розробити 
та надати на розгляд правлінню АТ «Укрзалізниця» Порядок виплати 
грошової компенсації за невиданий продовольчий пайок (далі – Порядок). 

2. У вищезазначеному Порядку врахувати наступні пропозиції, висловлені 
членами профсекції: 
– виплату грошової компенсації передбачити воєнізованому складу 
підрозділів воєнізованої охорони  визначеному Переліком посад, які 
належать до воєнізованого складу, затвердженого наказом АТ 
«Укрзалізниця» від 01.08.2016 № 478 (із змінами від 18.08.2016 №509); 
- виплату грошову компенсацію за продовольчий пайок здійснювати в 
розмірі не менше 70% прожиткового мінімуму для працездатних осіб 
визначеного законодавством України; 
- виплату грошової компенсації за продовольчий пайок працівникам 
виробничих підрозділів воєнізованої охороні в яких це передбачено 
колективними договорами загонів здійснювати з урахуванням вимог ст. 9 
Закону України «Про колективні договори та угоди»  та в розмірах і 
порядку визначеному цими колективними договорами; 
- виплату грошової компенсації здійснювати з 01.02.2022 р. та до моменту 
укладення колективного договору філії «Відомча воєнізована охорона» 
АТ «Укрзалізниця». 

Голосували: «за» - одноголосно. 
 
2. СЛУХАЛИ:  Про реформування структури воєнізованої охорони та 
проведення оптимізації чисельності особового складу підрозділів 
воєнізованої охорони. 
        Інф. Яременка В. І., заступника Головного управління воєнізованої охорони 
       Заступник Головного управління воєнізованої охорони АТ «Укрзалізниця» 
довів до відома учасників зібрання про рішення правління АТ «Укрзалізниця» 
щодо діяльності філії «Відомча воєнізована охорона», затвердження Положення 
про філію «Відомча воєнізована охорона» та організаційну структуру філії. 
       Надав відповіді на зпитання членів профсекції. 
       Представники профспілкових організацій зазначили, що реформування 
структури воєнізованої охорони є назрілим. Водночас звернули увагу, що 
рішення правління прийнято з порушенням вимог п. 3.1.2. та п. 3.7.5. Галузевої 
угоди, які визначають, що рішення про реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, 
виділення, перетворення) відокремлених структурних підрозділів залізниць 
приймати за участю відповідних профспілкових органів, а також передбачають 
участь профспілкових органів в розробці та затверджені документів з соціально-
економічних та трудових питань, які стосуються інтересів працівників 
воєнізованої охорони.  
       Також, звернули увагу, що терміни визначені в рішенні правління не дають 
змогу реалізувати вимоги ст. 49-4 КЗПП України. До того, не визначено порядок 
переходу працівників із структури регіональних філій у філію «Відомча 



воєнізована охорона», не відомо яка чисельність працівників виробничих 
підрозділів (загонів) передбачена в штаті філії, не зрозуміло яку чисельність 
працівників буде введено в штат філії та чи передбачає це скорочення 
чисельності працівників виробничих підрозділів і служб. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Інформацію заступника  начальника Головного управління воєнізованої 
охорони Яременка В. І. взяти до відома. 
2.  Рекомендувати Раді профспілки невідкладно направити на адресу правління 
АТ «Укрзалізниця» подання про усунення порушень вимог п. 3.1.2. та п. 3.7.5. 
Галузевої угоди,  допущених при прийняті рішень про реорганізацію 
структурних підрозділів  воєнізованої охорони Товариства, в частині не 
прийняття участі профспілкових органів при прийняті рішень про реорганізацію 
(злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) відокремлених 
структурних підрозділів залізниць, зокрема подальшої діяльності філії «Відомча 
воєнізована охорона», а також не участі в розробці  та не узгодження з 
профспілковими органами документів з соціально-економічних та трудових 
питань, які стосуються інтересів працівників воєнізованої охорони.  
      Запропонувати правлінню переглянути рішення правління від 23.12.2021 
(протокол засідання правління №Ц-56/144 Ком. т.) в частині встановлення 
реалістичних термінів реорганізації господарства воєнізованої охорони та 
чіткого визначення порядку переходу працівників виробничих підрозділів 
воєнізованої охорони із регіональних філій в новостворену філію «Відомча 
воєнізована охорона», передбачити участь в цих процесах відповідних 
профспілкових органів. 
3. Запропонувати Ради профспілки в разі відмови правління АТ «Укрзалізниця» 
виконати законні вимоги профспілкового органу, оскаржити неправомірні дії 
посадових осіб в порядку визначеному чинним законодавством України.  
4. Головам профспілкових організацій в тижневий термін направити на адресу 
правління АТ «Укрзалізниця» листи з вимогою перегляду рішення щодо 
діяльності філії «Відомча воєнізована охорона» та чіткого дотримання 
законодавства України про працю, положень Галузевої угоди при здійсненні 
реформування воєнізованої охорони. 
 
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 №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 

 


