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Розглянувши та обговоривши інформацію завідувача відділу соціально-

трудових відносин і побутової роботи Ради профспілки Мальського Я.А. щодо 

забезпечення форменим одягом, взуттям та знаками розрізнення працівників 

ПАТ «Укрзалізниця», президія Ради профспілки зазначає наступне. 

Питання безкоштовно або на пільгових умовах (за 50% від вартості 

залежно від займаних посад) забезпечення форменим одягом окремих категорій 

залізничників, які при виконанні службових обов'язків зобов'язані носити такий 

одяг, врегульоване Постановою Кабінету Міністрів України «Про знаки 

розрізнення і формений одяг працівників залізничного транспорту» від 

11.12.1996 р., № 1508 (далі – постанова № 1508), наказом Укрзалізниці «Про 

формений одяг та знаки розрізнення працівників залізничного транспорту» від 

22.07.2005 р., № 219-Ц (далі – наказ № 219-Ц) та п. 3.1.11 Галузевої угоди між 

Державною адміністрацією залізничного транспорту та профспілками.  

У свою чергу, питання безоплатного забезпечення форменим і спеціальним 

одягом особового складу воєнізованої охорони Товариства передбачене 

Положенням про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.1994 р., № 7 

(далі – постанова № 7), та наказом Укрзалізниці «Про затвердження норм 

забезпечення і термінів носіння форменого одягу для особового складу відомчої 

воєнізованої охорони» від 23.02.2010 р., № 148-Ц (далі – наказ № 148-Ц). 

Проте, як показує практика вивчення цього питання на місцях та аналіз 

стану забезпечення форменим одягом залізничників, ці нормативні документи 

виконуються не в повному обсязі, а проблеми із забезпеченням форменим 

одягом мають хронічний характер. Зокрема, рівень фактичного забезпечення за 

рахунок роботодавця основними елементами форменого одягу – костюмами та 

сорочками працівників, виконання посадових обов’язків яких пов’язане з 

безпосереднім обслуговуванням пасажирів та користувачів послуг залізничного 

транспорту, протягом багатьох років не перевищує 15–20%, а форменим 

взуттям – менше 1%. Незадовільним залишається також забезпечення 

головними уборами, краватками, знаками розрізнення тощо.  

 

 



Заявки-розрахунки до відповідних служб не завжди подаються на повний 

комплект форменого одягу, внаслідок чого не забезпечується повна 

комплектність його видачі. Як правило, такі складові комплекту, як пальта, 

плащі, куртки, черевики, краватки, головні убори тощо до заявки взагалі не 

включаються і, відповідно, не видаються.  

Крім цього, формений одяг часто низької якості, не відповідає заявленим 

розмірам. При забезпеченні заявок-розрахунків відповідні служби та 

підприємства не завжди дотримуються заявлених розмірів або проводять 

належний вхідний контроль якості, внаслідок чого працівники змушені за 

власний рахунок купувати форму та/або окремі її елементи чи здійснювати 

припасування (підгонка) форменого одягу, отриманого зі складу. 

Аналогічні проблеми із своєчасністю, комплектністю та якістю виданого 

форменого спецодягу, згідно постанови № 7 та наказу № 148-Ц існують і в 

підрозділах воєнізованої охорони Товариства.  

Оскільки працівники, робота яких пов’язана з безпосереднім 

обслуговуванням пасажирів та користувачів послуг залізничного транспорту, а 

також відомчої воєнізованої охорони Товариства відповідно до посадових 

інструкцій без форменого одягу не допускаються до виконання обов’язків, в 

переважній більшості випадків вони змушені забезпечувати себе форменим 

одягом та взуттям за власні кошти. Лише в поодиноких випадках таким 

працівникам відшкодовуються понесені витрати. Це пов’язане з тим, що 

механізм відшкодування або компенсації не передбачений наказами № 219-Ц та 

№ 148-Ц, а там, де це врегульовано колективними договорами підприємств, 

відшкодування ускладнене бюрократичними процедурами, значними витратами 

часу працівниками на належне оформлення всіх необхідних для цього 

документів тощо.  

Водночас, непоодинокі випадки притягнення до дисциплінарної 

відповідальності за неналежне носіння або невідповідність форменого одягу, 

особливо серед працівників пасажирського господарства, яких роботодавець 

своєчасно не забезпечив форменим одягом або його окремими елементами. 

У зв’язку з тим, що виконання функціональних обов’язків працівниками 

пасажирського господарства вимагає перебування в обмежених комфортних 

умовах, при несприятливих погодних умовах, професійною секцією 

пасажирського господарства Ради профспілки неодноразово було ініційовано 

питання щодо забезпечення жінок – працівниць пасажирського господарства, 

виконання посадових обов’язків яких передбачає роботу на відкритому повітрі в 

осінньо-зимовий період, форменими брюками. Однак до цього часу зазначене 

питання також залишається невирішеним. Водночас комплектність, норми 

забезпечення і терміни носіння форменого одягу, визначені постановою 

№ 1508, потребують перегляду. 

На сьогодні немає жодного документа, який регламентував би 

безпосередньо порядок носіння залізничниками форменого одягу та знаків 

розрізнення та визначав корпоративну політику з цього питання. Натомість 

наказом № 219-Ц затверджено тільки перелік посад працівників залізничного 



транспорту, що мають право носіння форменого одягу і відповідних знаків 

розрізнення, перелік посад працівників, які отримують формений одяг на 

пільгових умовах та загальний порядок обліку форменого одягу та розрахунків 

за нього. 

При цьому перелік посад працівників, які отримують формений одяг на 

пільгових умовах, нараховує 19 пунктів щодо безкоштовного забезпечення та 

27 пунктів – за 50 % від вартості, загалом – понад 70 найменувань посад. 

Більшість із них не пов’язані з безпосереднім обслуговуванням пасажирів та 

користувачів послуг залізничного транспорту. У свою чергу, сплачувати 50% 

від вартості за формений одяг змушені ті працівники, які не можуть бути без 

нього на робочому місці (начальники поїздів, чергові помічники начальників 

вокзалів, машиністи пасажирських поїздів, електропоїздів, дизель-поїздів 

тощо). Водночас, наказами № 219-Ц та № 148-Ц не враховано зміни в 

організаційній та кадровій структурі Товариства, які відбулись порівняно 

нещодавно, а їх додатки потребують узгодження з "Рекомендованим переліком 

професій на залізничному транспорті", затвердженим наказом Укрзалізниці від 

16.01.2014 р., № 007-Ц/од. 

Хоча окремими підрозділами Товариства вживаються заходи щодо 

створення належних умов для зберігання та утримання форменого одягу на 

робочих місцях, залишається невирішеним питання організації своєчасної 

хімчистки форменого одягу. 

На запит Ради профспілки Департамент охорони праці та промислової 

безпеки Укрзалізниці (листом від 21.11.2018 р., № ЦЦУП-9/1039) надав 

інформацію про фактичний стан забезпечення працівників Товариства форменим 

одягом, знаками розрізнення та взуттям. Однак в цій інформації не враховано 

даних по філії «Пасажирська компанія», в якій працює значна кількість 

працівників, котрі мають забезпечуватись форменим одягом. З отриманих даних 

в розрізі інших регіональних філій, філій, випливає, що стан забезпечення 

форменим одягом так і залишається на незадовільному рівні. Втім, відсутність 

повної інформації по Укрзалізниці ускладнює можливості реально оцінювати 

ситуацію, що склалася.  

Зважаючи на все викладене вище, Рада профспілки неодноразово 

порушувала перед керівництвом Укрзалізниці питання щодо існуючих в галузі 

проблем із забезпеченням форменого одягу. В ході переговорів та роботи над 

проектом Колективного договору Товариства сторони соціального діалогу 

досягли згоди щодо зміни підходів з цього питання, за результатом чого 

Управлінням соціальної політики Товариства у співпраці з профспілками 

розроблено проект нового Положення про забезпечення форменим одягом, 

взуттям та знаками розрізнення працівників Укрзалізниці (далі – проект 

Положення). 

При цьому досягнуті сторонами соціального діалогу домовленості із 

зазначеного питання потребують перегляду та внесення відповідних змін до 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про знаки розрізнення і формений одяг 

працівників залізничного транспорту» від 11.12.1996 р., № 1508. 



Цей проект Положення має на меті вирішити існуючі проблеми, пов’язані 

із забезпеченням форменим одягом залізничників, змінити підходи до його 

видачі та враховує пропозиції профспілкових органів та працівників, які 

надходили до розробників проекту. Зокрема, проект Положення має стати 

єдиним документом, який регулюватиме: 

 право та порядок носіння форменого одягу і знаків розрізнення 

залізничниками та пенсіонерами галузі;  

 опис форменого одягу і знаків розрізнення працівників Товариства (тип, 

колір, якість тканини, перелік набору фурнітури тощо); 

 єдиний порядок і умови безкоштовної видачі та обліку форменого одягу 

працівникам, які зобов’язані перебувати у ньому на роботі; 

 виплати компенсації за своєчасно не виданий формений одяг та/або окремі 

його елементи; 

 вичерпний перелік посад таких працівників (у т.ч. воєнізованої охорони та 

швидкісної компанії), який приведено у відповідність до чинного 

класифікатора професій; 

 норми забезпечення, комплектність та види (залежно від посад та 

виконуваних робіт); 

 проведення один раз на рік хімчистки безкоштовно виданого форменого 

одягу або виплати компенсації за фактично понесені витрати у випадку, коли в 

підрозділі не забезпечено її проведення.  

Актуальність проблеми для працівників Товариства вимагає 

якнайшвидшого запровадження нового Положення про забезпечення форменим 

одягом, взуттям та знаками розрізнення та паралельного обов’язкового 

перегляду або внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 

11.12.1996 р., № 1508. 

 

Враховуючи викладене вище, президія Ради профспілки   п о с т а н о в л я є: 

 

1. Інформацію завідувача відділу соціально-трудових відносин та побутової 

роботи Ради профспілки Мальського Я.А. щодо забезпечення форменим 

одягом, взуттям та знаками розрізнення працівників Товариства взяти до 

відома. 

2. З метою оптимізації витрат Товариства та якнайшвидшого запровадження 

досягнутих сторонами соціального діалогу домовленостей щодо зміни 

галузевих підходів забезпечення форменим одягом, рекомендувати керівництву 

Укрзалізниці: 

2.1. активізувати роботу над завершенням розробки проекту Положення 

про забезпечення форменим одягом, взуттям та знаками розрізнення 

працівників Укрзалізниці та, після остаточного узгодження сторонами на 

принципах соціального діалогу та погодження профспілковими органами всіх 

рівнів, забезпечити його оперативне затвердження рішенням Правління 

Товариства; 



2.2. ініціювати своєчасний перегляд та/або внесення відповідних змін до 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про знаки розрізнення і формений одяг 

працівників залізничного транспорту» від 11.12.1996 р., № 1508. 

3. Керівництву Товариства, регіональних філій, філій: 

3.1. до впровадження нового Положення вживати усіх можливих дієвих 

заходів щодо забезпечення у повному обсязі форменим одягом, взуттям та 

знаками розрізнення працівників, які при виконанні службових обов'язків 

зобов'язані носити такий одяг, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про знаки розрізнення і формений одяг працівників залізничного 

транспорту» від 11.12.1996 р., № 1508 та наказу Укрзалізниці «Про формений 

одяг та знаки розрізнення працівників залізничного транспорту» від 22.07.2005 

р., № 219-Ц, а також особового складу відомчої воєнізованої охорони, відповідно 

до наказу Укрзалізниці «Про затвердження норм забезпечення і термінів носіння 

форменого одягу для особового складу відомчої воєнізованої охорони» від 

23.02.2010 р., № 148-Ц; 

3.2. не допускати випадків притягнення до дисциплінарної відповідальності 

за неналежне носіння або невідповідність форменого одягу працівників, яких 

своєчасно не було забезпечено форменим одягом, або його елементами, з вини 

роботодавця; 

3.3. про вжиті заходи повідомити Раду профспілки. 

4. Профспілковим органам усіх рівнів здійснювати постійний контроль за 

станом забезпечення форменим одягом, взуттям та знаками розрізнення 

безкоштовно чи на пільгових умовах працівників, які при виконанні службових 

обов'язків зобов'язані носити такий одяг, відповідно до наказу Укрзалізниці 

«Про формений одяг та знаки розрізнення працівників залізничного транспорту» 

від 22.07.2005 р., № 219-Ц та наказу Укрзалізниці «Про затвердження норм 

забезпечення і термінів носіння форменого одягу для особового складу відомчої 

воєнізованої охорони» від 23.02.2010 р., № 148-Ц. 

5. Контроль за виконанням даної постанови покласти на відділ соціально-

трудових відносин та побутової роботи Ради профспілки (Мальський Я.А.).  

 

 

Голова профспілки залізничників  

і транспортних будівельників України В.М. БУБНЯК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направлено: до прот. – 1, до справи – 2, Ц – 1, ЦЦУП – 1, ЦСП – 1, членам президії – 16,  Дпоф – 7, ОПК – 6, 

Теркомам – 25, відділам РП – 7, АТ «Укрзалізниця» – 1. Всього: 69 примірників. 


