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 Про стан здійснення представництва та 
 захисту трудових, соціально-економічних прав  
 та інтересів членів профспілки в умовах реформування  
 АТ "Українська залізниця" 

 

     Заслухавши та обговоривши доповідь голови Федерації профспілок 
транспортників України, голови профспілки залізничників і транспортних 
будівельників України  Бубняка В.М.  за порядком денним,  Рада профспілки 
зазначає, що  економічна та соціальна ситуація в регіональних філіях (філіях) та їх 
виробничих підрозділах  в 2020 році  досягла межі, за якою можуть виникнути значні 
проблеми щодо надійного забезпечення безпеки руху пов”язаного із життям та 
здоров”ям людей, безперебійного перевезення вантажів і пасажирів та соціальної 
стабільності в трудових колективах.         
 
     Відсутність з часу створення Товариства організаційних заходів на рівні Кабінету 
Міністрів України, як акціонера Товариства щодо безумовного  виконання Законів 
України “Про транспорт”, “Про залізничний транспорт” та "Про особливості утворення 
акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" в частині 
оновлення рухомого складу за рахунок державного бюджету, повернення  боргів за 
перевезення пільгових категорій пасажирів як Кабінетом Міністрів України так і 
органами місцевого самоврядування, примусове вилучення до державного бюджету  
прибутку, запровадження  змін до земельного податку та цілий ряд інших проблем 
можуть призвести до зупинки залізничного транспорту в недалекому майбутньому та 
оголошення технічного дефолту.  
 
    Цьому сприяє і відсутність належних організаційних заходів департаментів АТ 
"Укрзалізниця" так і регіональних філій та філій щодо забезпечення в повному обсязі  
виробничого процесу запасними частинами і матеріалами, в тому числі матеріалами 
верхньої будови колії, своєчасного та повноцінного ремонту рухомого складу, 
вагонного обладнання, об”єктів сигналізації та зв”язку, електропостачання, 
комп"ютерами для належної експлуатації аналітичних систем та АСУ, забезпечення 
належних заходів з охорони праці, вирішення цілого ряду соціальних програм, в тому 
числі  забезпечення залізничників житлом, тощо. Відсутність повного розуміння 
менеджментом Товариства  значення колективно–договірних зобов"язань АТ 
"Укрзалізниця" перед трудовими колективами, одностороннє прийняття 
непопулярних рішень по соціально-економічним  питанням виробничої діяльності 
врозріз діючого законодавства про працю, Галузевої угоди і колективних договорів, 
призводить до перекосів в організації стабільної роботи залізничного транспорту, до 
формування осередків соціальної напруги в трудових колективах. До таких окремих 
рішень слід віднести односторонні рішення щодо призупинення  виконання умов 
колективних договорів в частині надання соціальних пільг і гарантій працівникам. 
Переведення в чотириденний режим роботи без належного економічного аналізу 
ситуації, безпекової складової при визначенні категорій працівників для роботи в  
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такому режимі та попередніх консультацій з виборними органами профспілки стало 
причиною значного зменшення рівня заробітної плати.  
 
    Порушення роботодавцями на всіх виробничих рівнях законодавства про працю, 
норм галузевої угоди і колективних договорів, регулюючих  питання соціально-
трудових відносин, набувають ознак системності. Так, у  1 півріччі 2020р. незважаючи 
на карантинні заходи, стан справ з дотриманням норм законодавства про працю, 
умов Галузевої угоди і колективних договорів вивчено в 121 виробничому підрозділі 
регіональних філій та філій.  Виявлено 756 порушень. На вимогу правової інспекції 
праці працівникам повернуто 447,7 тис. гривень за невиплату матеріальної допомоги 
всіх видів, 2 млн. 694,9 тис. гривень безпідставно зменшених преміальних виплат, 
ніж це передбачено Положеннями про преміювання, 789.4 тис. гривень 
невиплачених сум на оздоровлення при наданні  відпустки та  689.6 тис. гривень 
невиплаченої заробітної плати за період відпустки, 300 тис. гривень за укриті від 
обліку фактичні години роботи. Аналогічні показники і по іншим напрямках Системи 
здійснення громадського контролю. Питома вага порушень умов Галузевої угоди і 
колективних договорів в порівнянні з аналогічним періодом минулого року 
збільшилась в рази, що свідчить про намагання вирішити проблемні питання лише за 
рахунок працівників. При цьому звертають  на себе увагу факти спрямування на 
місця в ряді випадків відповідних вказівок щодо відміни тих чи інших виплат по 
колективно-договірним зобов"язанням неуповноваженими особами, у яких відсутня 
відповідна довіренність на право управління регіональною філією (філією) та 
прийняття відповідних рішень фінансового характеру, що свідчить про організаційну 
розбалансованість управління. 
         
    До вкрай негативних факторів дестабілізації роботи залізничного транспорту слід 
віднести і нічим не обгрунтовані  кадрові зміни номенклатури АТ "Укрзалізниця" на 
всіх виробничих рівнях, головним інструментом якого є масове застосування 
строкових трудових договорів щодо керівного складу, що призводить до вимивання з 
галузі кваліфікованих керівних кадрів, що мають фахову залізничну освіту та досвід 
роботи на залізничному транспорті. З цих причин в останні роки започаткована 
практика формування тимчасового менеджменту із терміном роботи на керівних 
посадах від трьох до шести місяців, в окремих випадках до року. З причин відсутності  
фахової освіти та досвіду роботи в галузі, відсутністю довгострокої трудової 
перспективи, у сформованого менеджменту відсутнє і розуміння способів реалізації 
задач, поставлених планом заходів з реформування залізничного транспорту, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2019р. №1411-р 
та Стратегії розвитку АТ "Укрзалізниця" на 2019-2023 роки. Як наслідок такої 
кадрової політики, без дотримання законодавства про працю та зайнятість 
населення, умов Галузевої угоди і колективних договорів тимчасовими менеджерами 
за відповідними вказівками приймаються односторонні рішення щодо скорочення 
працівників, ліквідації виробничих підрозділів, виконуються "рекомендації" 
менеджменту АТ "Укрзалізниця" щодо максимальної  економії   фінансових та 
матеріальних ресурсів, як правило за рахунок трудових колективів.  Все це призвело  
до зменшення рівня заробітної плати і відкинуло галузь за останні роки на  
шістнадцяте місце  по рівню заробітної плати серед галузей економіки України. 
 
   Однією із норм Галузевої угоди, якою остаточно знехтували у 2019 році є 
забезпечення залізничників побутовим паливом. Загалом ситуація із забезпеченням 
працівників та пенсіонерів залізничного транспорту побутовим паливом із року в рік 
ускладнювалась перебоями у постачанні якісного вугілля. До кінця 2018 року 
передбачений галузевою угодою порядок забезпечення паливом реалізовувався 
лише в трьох регіональних філіях - Донецькій, Придніпровській та Південній 
залізницях, де ще функціонували паливні бази. В інших регіональних філіях та філіях  
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започатковані  різні системи грошових компенсацій і матеріальної допомоги. При 
цьому розмір  грошових компенсацій та матеріальної допомоги  не переглядався з 
2015 року.  За інформацією наданою Товариством, у 2019 році вперше за роки 
існування Укрзалізниці, жоден залізничник не отримав палива взагалі, а так звану 
компенсацію за неотримане паливо в  р. ф. "Південна залізниця"  отримали  22 
працівники, в р. ф. "Львівська залізниця" 29 працівників, р. ф. "Південно-Західна 
залізниця" компенсацію отримали 25552 працівників і пенсіонерів з розрахунку 269 
гривень на опалювальний сезон, р. ф. "Одеська залізниця" 22784 працівників і 
пенсіонерів з розрахунку 473 гривні на опалювальний сезон, р. ф. "Придніпровська 
залізниця" 1042 працівників і пенсіонерів з розрахунку 2508 гривень на 
опалювальний сезон. По філіям компенсацію отримали 15981 працівників та 
пенсіонерів філії "ЦУП", "ГІОЦ", ЦРЕКМ", "БМЕС", "ДВРЗ", "ПК", "ЕРТ", "ЕЕЦ"  з 
розрахунку в середньому 213 гривень на опалювальний сезон. По іншим 30 філіям 
це питання взагалі не розглядалось.  Все це свідчить про свідоме і планомірне 
руйнування зі сторони Товариства соціальних пільг і соціальних гарантій 
передбачених Галузевою угодою. 
    
    Залишається неврегульованим і питання проведення спільної оздоровчої кампанії 
в Товаристві. У поточному році, зважаючи на епідеміологічну ситуацію в країні 
пов’язану із пандемією COVID-19, оздоровлення працівників та членів їхніх сімей  
Товариством  практично не проводилось. Започаткований  АТ "Укрзалізниця" в 
односторонньому порядку без узгодження цього питання з профспілкою, так званий 
"пілотний проєкт"  з апробації порядку формування та виконання корпоративного 
замовлення на санаторно-курортне лікування не працює, а питання організації та 
фінансування оздоровчих закладів, які перебувають у власності трудових колективів 
в особі профспілкових органів, так і залишається відкритим та невирішеним. 
Зважаючи на неврегульованість позицій сторін соціального діалогу стосовно 
подальшої організації оздоровчого процесу, результати запровадження "пілотного 
проєкту"  підлягають ретельному аналізу, а подальші плани проведення 
оздоровлення потребують врегулювання на засадах паритетності та з врахуванням 
позиції профспілки. 

 
     Звертають на себе увагу і питання систематичного порушення  норм Галузевої 
угоди щодо створення Товариством належних умов для високопродуктивної та 
ефективної праці залізничників, в тому числі своєчасне та в повному обсязі 
забезпечення матеріалами, інструментами, запчастинами тощо.  Так, на підставі 
весняного і осіннього комісійного огляду 2020 року потребують термінової заміни 334 
тисячі шпал тільки з причин кущової непридатності. Із них по головному ходу  183 
тисячі  та 151 тисяча по станційних коліях. Станом  на перше листопада поточного 
року, незважаючи на наявність підпорядкованих АТ "Укрзалізниця" ПрАТ 
"Коростенський завод залізобетонних шпал", філії "Староконстянтинівський завод 
залізобетонних шпал" та ВП "Рава-Руський шпалопросочувальний завод" філії 
"Центр управління промисловістю", для ліквідації загрози для безпеки руху, а значить 
життю і здоров"ю пасажирів, зведення до мінімуму загрози аварій і техногенних 
катастроф, відповідні служби АТ "Укрзалізниця" та регіональних філій станом на 
01.11.2020р. забезпечили виробничі підрозділи колійного господарства лише на 24% 
від плану в рамках підготовки залізничного транспорту для роботи в осіннє-зимовий 
період.     
 
    Викликає тривогу і намагання менеджменту АТ "Укрзалізниця" ліквідувати і відомчу 
медицину шляхом скорочення лікарських посад та поступової ліквідації амбулаторій, 
що ще діють в локомотивних депо та інших виробничих підрозділах. При цьому 
соціальний, економічний та фінансовий аналіз таких кроків не проводився, можливі 
ризики соціально-економічного характеру та шляхи їх подолання не визначались.  До  
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уваги взагалі не беруться вже існуючі проблеми і значні фінансові витрати на 
проведення медичних оглядів не тільки членів локомотивних бригад, але і інших 
категорій працівників, яких необхідно направляти у відрядження в інші регіони для 
проведення таких оглядів та виплачувати їм середню заробітну плату. Відсутнє і 
бачення безперебійного забезпечення перед рейсових та після рейсових медичних 
оглядів локомотивних бригад та водіїв колісного транспорту, проміжних медичних 
оглядів та надання первинної медичної допомоги працівникам. Така соціальна 
політика менеджменту АТ "Укрзалізниця" за останні роки призвела до вкрай 
негативних наслідків, які мають стабільну тенденцію до погіршення стану здоров"я 
працівників. Так, згідно статистичних даних Філії "Центр охорони здоров"я" АТ 
"Укрзалізниця, число днів трудової  непрацездатності на 100 працюючих тільки в 
період з 2014р. по 2018 рік в середньому по УЗ зросла на 41.7% (з 716.9 тис. днів до 
1млн.227.8 тис. днів). В тому числі по р. ф. "Донецька залізниця" на 44.7% (з 
651.3тис. днів до 1млн.176.7тис. днів), по р.ф. "Львівська залізниця" на 39.9% (з 762.7 
тис. днів до 1млн.268.8 тис. днів), р.ф. "Одеська залізниця" на 33.1% (з 811.2 тис. 
днів до 1млн.211.8 тис. днів), р.ф. "Придніпровська залізниця" на 37.9% ( з 700 тис. 
днів до 1млн.127 тис. днів), р.ф. "Південна залізниця" на 49.6% (з 601.8 тис. днів  до 
1млн.193.2 тис. днів), р.ф. "Південно-Західна залізниця" на 44.5% (з 772.4 тис. днів 
до 1млн.389.4 тис. днів). Також до цього часу залишається невирішеним питання 
оплати праці медичних працівників філії "Центр охорони здоров"я".  Відповідне 
Положення про оплату праці незважаючи на неодноразові звернення Ради  
профспілки так і не було розроблено. 

  
    Варто  зазначити, що затверджена спільним рішенням сторін соціального діалогу 
ще у 2011 році Концепція цільової програми забезпечення житлом до 2020 року, так і 
не дала очікуваних результатів. На сьогоднішній день кількість залізничників, які 
перебувають на квартирному обліку для поліпшення житлових умов неухильно 
зменшується із року в рік і станом на початок 2020 року складає близько 7 500 сімей 
залізничників (у 2013 - 13 000 сімей) із них: працюючих - 4928 осіб, пенсіонерів – 2469 
осіб. Понад 25 років очікують отримання житла - 4576 працюючих та пенсіонерів, або 
62.5% від загальної кількості залишків наявних черговиків. Проте це зменшення 
відбувається не за рахунок покращення житлових умов сімей працівників та 
пенсіонерів галузі, а шляхом природньої плинності (люди помирають так і не 
дочекавшись житла) або просто зневіряються, і як результат, звільняються з 
підприємств залізничного транспорту.  При цьому, позики на  придбання житла  як в 
2019 так і 2020 році не виділялись. Слід зазначити, що в 2020 році  завершено 
будівництвом  довгобуд у м. Харків вул. Червоноармійська,7 на 110 квартир, та 
довгобуд другої черги на 56 квартир по вул. Чехова м. Синельниково  
Дніпропетровської області.  
 
    Реалізація недержавного пенсійного забезпечення залізничників через 
Професійний недержавний пенсійний фонд «Магістраль» відповідно до пункту 3.6.20 
Галузевої угоди  і Програми недержавного пенсійного забезпечення залізничників 
залишається невиконаною. Після започаткування у 2013 році недержавного 
пенсійного забезпечення, коли на індивідуальні пенсійні рахунки усіх працівників усіх 
залізниць було перераховано 18 млн. гривень,  з боку роботодавців пенсійні внески 
перераховувались лише на користь тих працівників, які уклали пенсійні контракти з 
Фондом на свою користь. А починаючи з 2018  
року Програма недержавного пенсійного забезпечення залізничників, яка є 
невід’ємним додатком до Галузевої угоди, взагалі не  виконується – жодної гривні не 
перераховано навіть тим залізничникам, які сплачують внески самі. Протягом 
останніх трьох років пенсійні активи Фонду поповнювались лише за рахунок 
особистих внесків працівників. Численні звернення, зустрічі, дискусії з керівництвом  
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АТ «Укрзалізниця» не  призвели до будь-яких позитивних зрушень у вирішення  цього 

вкрай актуального сьогодні питання.  

 
     Викликає тривогу і стан охорони праці в регіональних філіях та філіях АТ 
"Укрзалізниця". Так, станом на 30.10.2020 року допущено 41 нещасний випадок, при 
яких травмовано 42 працівники, у тому числі 9 – із смертельним наслідком. За 
аналогічний період 2019 року допущено 38 нещасних випадків, при яких травмовано 
39 працівників, у тому числі 6 – із смертельним наслідком. Не виконується АТ 
"Укрзалізниця" п.3.5.1 Галузевої угоди щодо забезпечення працівників регіональних 
філій, філій та підпорядкованих виробничих підрозділів  якісним спецодягом, 
спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та 
знешкоджуючими засобами відповідно до галузевих нормативів.  Так, в цілому по АТ 
«Укрзалізниця» станом на 1 серпня 2020 року забезпечення спецодягом становить - 
82 %, спецвзуттям - 90 %, іншими засобами індивідуального захисту -  97 %. По 
регіональним філіям забезпечення спецодягом складає - 90 %, спецвзуттям - 83 %, 
іншими засобами індивідуального захисту - 89 %.  По філіям забезпечення 
спецодягом - 76 %, спецвзуттям - 94 %, іншими засобами індивідуального захисту - 
98 %. Склалось незадовільне становище із забезпеченням спецодягом, спецвзуттям 
та засобами індивідуального захисту працівників регіональних філій: «Костюмами 
«Гудок» утеплений - 60 %, «Зима» утеплений - 60 %, «Енергетик» утеплений  - 79 %,
 «Колійник» - 64%, «чоботами утепленими» - 66%, «чоботами кирзовими» - 76 
%, «черевиками шкіряними» - 84 %, «чоботами гумовими» - 87 %, «костюмами 
водозахисними з прогумованої тканини» - 56 %, «халатами бавовняними» - 53 %, 
«окулярами захисними» - 83 %,  «запобіжними поясами» - 50 %, «жилетами 
сигнальними із світловідбивними смугами» - 89 %, «діелектричними рукавицями» - 83 
%.   Недостатнє забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ по таких 
філіях як: "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд", 
"Попасняський вагоноремонтний завод", "Пасажирська компанія", "Центр будівництва 
та ремонту інженерних споруд", "Центр охорони здоров’я", "Центр діагностики 
залізничної інфраструктури" та інші. Незважаючи на карантинні заходи затверджені 
Кабінетом Міністрів України, незадовільною є ситуація, що склалася у 2020 році у 
регіональних філіях, філіях з придбанням і забезпеченням працівників миючими 
засобами: "Придніпровська залізниця" - 27 %,  "Одеська залізниця" - 75 %, "Львівська 
залізниця" - 79 %, "Південно-Західна залізниця" - 88 %, "Пасажирська компанія" - 39 
%, "БМЕС" - 85 %, "ЦОЗ" - 77 %, "Енергозбут" - 19 %, "ЦБРК" - 53 %, "ГІОЦ" - 73 %.   
 
 Рада профспілки постановляє: 
 
1. Визнати роботу правління  АТ "Укрзалізниця",  регіональних філій та філій   щодо 
неухильного дотримання законодавства про працю, Галузевої угоди і колективних 
договорів  незадовільною; 
 
2.  Звернути увагу правління АТ "Укрзалізниця" та директорів по напрямках 
діяльності, директорів регіональних філій (філій) на відсутність належного контролю: 
 
2.1  в частині неухильного виконання умов Галузевої угоди і колективних договорів, в 

тому числі дотриманням Положень про преміювання; 
 
2.2  в частині обліку використання робочого часу; 
 
2.3  за  виконанням заходів з охорони праці;   
 
2.4      за  забезпеченням  виробничого процесу  матеріальними ресурсами, в    
тому числі інструментами, запасними частинами і матеріалами; 
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2.5 за станом економічного аналізу та прогнозування, що ускладнює розрахунки     
нормативної чисельності працівників на обсяги роботи; 
 
3. Вимагати від правління  АТ "Укрзалізниця": 
   
3.1  зупинити практику одноосібного прийняття рішень по соціально-економічним   

питанням, особливо тих, що стосуються виконання АТ "Укрзалізниця"   колективно- 
 
 
договірних зобов"язань. Повернутись до практики попереднього  обговорення 
проблемних питань соціально-економічного спрямування  з відповідними виборними 
органами профспілки; 
 
 3.2   передбачити  у проекті фінансового  плану  Товариства на 2021 рік норму щодо 

підвищення заробітної плати всім працівникам на 25%; 
 
3.3   з метою виконання Концепції цільової програми забезпечення залізничників 
житлом передбачити у проекті фінансового плану кошти на будівництво або 
придбання житла працівникам, що знаходяться на квартирному обліку;  
 
3.4  провести аналіз реалізації "пілотного проекту" щодо організації оздоровчого 
процесу залізничників. Впровадження подальших планів проведення оздоровлення 
здійснювати  на засадах паритетності та з урахуванням позиції профспілки.  
Вирішити в 2021 році питання 
фінансування оздоровчих закладів, які перебувають у власності трудових колективів 
в особі профспілкових органів, та організації оздоровлення в зазначених оздоровчих 
закладах залізничників і членів їх сімей в рамках "пілотного проєкту"; 
 
3.5   вжити заходів щодо збереження у всіх без виключення виробничих підрозділах 
наявних  амбулаторій та припинити скорочення медичного персоналу; 

 
3.6 врегулювати питання  оплати праці медичних працівників філії "Центр охорони 

здоров"я" АТ "Укрзалізниця". Розробити відповідне Положення про оплату праці, яке 
узгодити з Радою профспілки. 

 
3.7 розглянути питання повернення до колективних переговорів з метою 
укладення в першому півріччі 2021 року колективного договору АТ  "Укрзалізниця";  
 

3.8 з метою підвищення професійного рівня менеджменту апаратів управління, 
зупинення процесів вимивання з галузі кваліфікованих працівників, зупинити практику 
укладення та багаторазового переукладення  строкових трудових договорів з 
керівним складом всіх рівнів  як таких, що суперечать ст.43 Конституції України, ст.23 
КЗпП України. 
 
4.   Про прийняті рішення   проінформувати Раду профспілки до кінця січня  2021 

року.  
 
5.  Дорожнім, територіальним, об"єднаним  та первинним профспілковим 
організаціям: 

5.1  довести до відома трудових колективів регіональних філій, філій та їх 
виробничих підрозділів рішення Ради профспілки; 

5.2 продовжити контроль за дотриманням  на місцях норм трудового законодавства, 
Галузевої угоди і колективних договорів, звернувши особливу увагу на профілактику  
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