
 

 

РАДА ПРОФСПІЛКИ 

ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ 

 

П О С Т А Н О В А 
 
 

25 жовтня 2019 р.                      Протокол № Р-7   м. Київ 
 

 

Про дії профспілки щодо поточної  

ситуації на залізничному транспорті 
 

 

Заслухавши інформацію Голови профспілки Бубняка В.М., учасників 

засідання Ради профспілки щодо поточної ситуації на залізничному транспорті, 

Ради профспілки відмічає наступне. 

В галузі склалася надзвичайна ситуація. Поряд із поточними проблемами 

недоукомплектованості штату працівників, вкрай низькім рівнем мотивації 

працівників, питаннями понаднормової праці, катастрофічним станом рухомого 

складу, не вирішенням питань 13-ї зарплати та підвищення тарифних ставок і 

посадових окладів, невиконання окремих норм чинних Галузевої угоди та 

колективних договорів… стають вкрай потужні соціальні ризики, пов’язані із 

прийняттям Законів України що надають можливість запуску приватизаційних 

та концесійних процесів в Товаристві. Проект Закону України «Про залізничний 

транспорт…» також породжує ризики, пов’язані із можливістю відкриття ринку 

приватної «тяги». Дуже гостро сприймається інформація щодо можливих 

масових скорочень, розділення Товариства на 3 компанії та відчуження 

непрофільних активів АТ «Українська залізниця» серед яких лікарні, 

оздоровниці та інші об’єкти соціальної сфери. 

Учасниками засідання Ради профспілки відмічена гострота ситуації та 

надзвичайно високі ризики значного ущемлення соціально-економічних прав та 

інтересів членів профспілки. Також відмічено значне погіршення стану діалогу 

між профспілкою та керівництвом АТ «Українська залізниця», Кабінетом 

Міністрів України…, а саме в неадекватному реагуванні останніх на ділові та 

обґрунтовані звернення і пропозиції профспілки, що виражається в формальному 

підході до розгляду таких ініціатив та вимог або які взагалі не приймаються до 

уваги та відповідно розгляду по суті. 

Враховуючи зазначене Рада профспілки постановляє: 

1. З метою привернення уваги громадськості, Президента України, Голови 

Верховної Ради України, Прем’єр-Міністра України, Міністра інфраструктури 

України до проблем в АТ «Українська залізниця», недопущення масового 
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скорочення чисельності персоналу (біля 120 тисяч осіб) та «розділення»             

АТ «Українська залізниця» на 3 частини із реальними намірами продажу 

частини акцій, необхідності реального виконання Галузевої угоди і колективних 

договорів щодо виплати винагороди за підсумками роботи у 2018 році та 

підвищення тарифних ставок і посадових окладів провести мирні акції протесту. 

2. Організувати та провести 14 листопада 2019 року акцію протесту 

(пікетування) біля будівлі Офісу Президента України. 

3. Затвердити вимоги профспілки (додаються). 

4. В разі без результативності проведення акції протесту (пікетування): 

4.1 Оперативно організувати та провести консультації із головами 

профорганізацій усіх рівнів, засідання виборних органів дорожніх, 

територіальних, об’єднаних і первинних профорганізацій щодо початку 

проведення акції «робота за правилами» із чітким та неухильним виконанням 

Законів України, рішень Кабінету Міністрів України та нормативних актів АТ 

«Українська залізниця» щодо охорони та організації праці, чинних Правил 

технічної експлуатації… - результати розгляду зазначеного питання узагальнити 

та невідкладно внести на розгляд і прийняття рішення на засіданні президії Ради 

профспілки.  

4.2 Доручити профспілковим комітетам первинних профспілкових 

організацій локомотивних та моторвагонних депо чітко дотримуватись 

встановлених норм праці при виконанні окремих робіт, і ні при яких випадках їх 

не перевищувати.  

У випадку відсутності обладнання або його несправності,  відсутності 

інструментів, технічної документації та інших засобів, необхідних для 

виконання працівником посадових обов’язків, негайно повідомляти роботодавця 

в письмовому вигляді про дані факти, які унеможливлюють подальше виконання 

трудової функції. Аналогічно необхідно діяти і працівникам локомотивних 

бригад, якщо при прийомі локомотивів буде виявлена його несправність. Так, 

відхилення технічних пристроїв від вимог п.4.1-4.4, 9.1, 9.9, 9.10, 12.4-12.8 

Правил технічної експлуатації залізниць України надає незаперечне право 

членам локомотивних бригад та інших служб локомотивних та моторвагонних 

депо відмовлятися від роботи та вимагати усунення наявних порушень.  

Профкомам не узгоджувати графіки роботи з наявністю надурочних годин 

роботи, як таких, що не відповідають нормам ст.50, 62 КЗпП України. Не 

узгоджувати накази про організацію роботи у вихідні дні, як таких, що не 

відповідають вимогам 71-72 КЗпП України. Всі рішення профспілкового 

комітету доводити до відома трудового колективу, що вже є законною підставою 

відмови від таких робіт. 

5. Дорожнім, територіальним, об’єднаним комітетам профспілки, правовим 

та технічним інспекторам праці Ради профспілки, спеціалістам з організації 

праці та фахівцям з організаційної роботи надати всебічну підтримку головам 

первинних профспілкових організацій виробничих підрозділів АТ «Українська 

залізниця» щодо організації та виконання пункту 4 цієї постанови. 




