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Про критичну ситуацію, що склалась у 

зв’язку зі скороченням філією «Центр 

охорони здоров’я» АТ «Укрзалізниця» 

пунктів охорони здоров’я на виробничих, 

структурних підрозділах Товариства 

 

 

Філія «Центр охорони здоров'я» АТ «Укрзалізниці» (далі – філія ЦОЗ), 

посилаючись на Стратегію АТ «Укрзалізниця», спрямовану на скорочення 

непрофільних витрат, що пов'язані з утриманням надлишкового майна і штатних 

посад, 19.05.2021 затверджено нові штатні розписи клінічних лікарень на 

залізничному транспорті, які доведено їм до виконання керівником філії ЦОЗ 

Білинською Н.Я. розпорядженням від 25.05.2021 № ЦОЗ-07/2553 та за якими 

зобов’язано увести в дію та запровадити зазначені штатні розписи, вжити заходів 

щодо реорганізації та ліквідації окремих відділень та скорочення їх персоналу. 

Відповідно до зазначеного рішення Білинської Н.Я. під повну або часткову 

ліквідацію підпадають стоматологічні, педіатричні відділення, відділення швидкої 

медичної допомоги, лінійні амбулаторії тощо. Також ліквідуються пункти охорони 

здоров’я на виробничих, структурних підрозділах АТ «Укрзалізниці» (далі – 

здоровпункти), що в результаті призведе до остаточного зруйнування налагодженої 

системи проведення своєчасних передрейсових та післярейсових медичних оглядів 

працівників Товариства, зокрема працівників локомотивних, поїзних бригад та водіїв 

транспортних засобів підприємств залізничного транспорту.  

Відповідно до вимог наказу «Укрзалізниці» від 27.06.2007 № 351-Ц, Правил 

безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу, 

затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, 

охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 54, наказу МТЗУ від 

16.07.2010 № 240 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та 

підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України», такі 

огляди проводяться з метою визначення придатності працівників до безпечного 

керування транспортними засобами та недопущення до керування ними осіб у стані 

алкогольного чи наркотичного сп’яніння, а також запобігання аваріям і випадкам 

раптової смерті під час поїздки. 
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Про свої наміри до 24.08.2021 повністю припинити роботу здоровпунктів               

на виробничих, структурних підрозділах філія ЦОЗ проінформувала регіональні філії, 

філії Товариства листами від 19.05.2021 № ЦОЗ-07/2436 та від 01.06.2021                  

№ ЦОЗ-07/2664, в яких їм запропоновано самостійно забезпечити організацію 

проведення перед- та післярейсових медичних оглядів своїх працівників, включити 

працівників, які забезпечують проведення таких оглядів, до штату виробничих 

підрозділів регіональних філій, філій Товариства або: 

–  заключити договори щодо надання відповідних медичних послуг з 

територіальними/муніципальними медичними закладами; 

–  залучити медичних працівників до роботи на цивільно-правових умовах.  

При цьому філією ЦОЗ зокрема не було враховано те, що у 2016 році набули 

чинності нові вимоги щодо проведення перед- та післярейсових медичних оглядів 

водіїв. Так, відповідно до п. 18 Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 

№ 285 «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

медичної практики», організація перед- та післярейсових оглядів водіїв можлива 

лише на підставі укладених договорів із амбулаторно-поліклінічним закладом, що 

має ліцензію, згідно з якою відповідні послуги надаватиме відокремлений 

структурний підрозділ амбулаторно-поліклінічного закладу, або шляхом відкриття 

на підприємствах, в установах, організаціях та закладах медичних кабінетів 

фізичними особами-підприємцями, які провадять медичну практику на підставі 

ліцензії, або за умови отримання підприємствами, установами, організаціями та 

закладами ліцензії, та відкриття на підставі їх розпорядчого документа медичного 

кабінету без утворення закладу охорони здоров’я, що діятиме відповідно до 

положення про такий кабінет. 

Тобто, укладання цивільно-правових угод з фізичними особами (медичними 

працівниками), які не мають ліцензії на здійснення медичної практики на надання 

послуг з проведення перед- та післярейсових медичних оглядів, є неправомірним.  

Крім того, укладання договорів цивільно-правового характеру матиме ознаки 

прихованого трудового договору, що зумовить виникнення ризиків накладення 

штрафних санкцій. 

Водночас процедура укладання договорів зі сторонніми медичними закладами 

на надання медичних послуг за напрямом «Первинна медична допомога» для 

проведення перед- та післярейсових медичних оглядів через систему PROZORRO 

унеможливлює швидке вирішення цього питання. 

За інформацією з місць, у т.ч. від профспілкових органів усіх рівнів, 

регіональні філії, філії, виробничі, структурні підрозділи Товариства не готові до 

ліквідації філією ЦОЗ здоровпунктів на місцях. 

Президія Ради профспілки зауважує, що для належної організації роботи 

залізничного транспорту вкрай важливим є забезпечення проведення перед- і 

післярейсових оглядів усіх членів локомотивних бригад, машиністів дрезин та 

іншого самохідного рейкового рухомого складу, водіїв автотранспортних засобів 

тощо саме кваліфікованими медичними працівниками, які спеціально підготовлені 

та знають специфіку роботи залізничного транспорту і дотримуються вимог 

відомчих нормативно-правових актів. 
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Для нормального функціонування та виконання основної функції дорожніми 

клінічними лікарнями – забезпечення безпеки на залізничному транспорті – крім 

регулярних передрейсових оглядів, важливим є проведення якісного професійного 

відбору та постійний контроль за станом здоров’я працівників Товариства. Для цього 

необхідно зберегти відділення швидкої медичної допомоги задля надання 

невідкладної допомоги та всіх складових профоглядів відповідно до чинних 

стандартів та наказів МОЗ України. 

На думку президії Ради профспілки, поспішні та неузгоджені рішення філії 

ЦОЗ можуть призвести до таких руйнівних наслідків для Укрзалізниці, як зупинка 

залізничного транспорту та перебої у функціонуванні підприємств Товариства. 

З огляду на викладене президія Ради профспілки   п о с т а н о в л я є: 

1. Вимагати від в.о. Голови правління АТ «Укрзалізниця» Юрика І.І.: 

1.1.  Невідкладно вжити заходів щодо скасування рішення філії «Центр охорони 

здоров'я» від 19.05.2021 року щодо затвердження нових штатних розписів клінічних 

лікарень на залізничному транспорті та розпорядження керівника філії ЦОЗ 

Білинської Н.Я. від 25.05.2021 № ЦОЗ-07/2553. 

1.2.  Забезпечити безперебійне функціонування пунктів охорони здоров’я 

клінічних лікарень на виробничих, структурних підрозділах АТ «Укрзалізниці» для 

своєчасного проведення перед- та післярейсових медичних оглядів працівників 

Товариства, а також надання кваліфікованої медичної допомоги у невідкладних 

випадках, контроль за станом здоров’я залізничників. 

1.3.  У прийнятті рішень із соціально-економічних та трудових питань, які 

стосуються інтересів працівників галузі, у т.ч. щодо структурних перетворень та 

реорганізації чи ліквідації закладів охорони здоров’я та соціальної сфери Товариства, 

забезпечити неухильне виконання вимог законодавства України, норм Галузевої 

угоди та колективних договорів щодо їх попереднього погодження із відповідними 

профспілковими органами. 

2. Про прийняте президією Ради профспілки рішення проінформувати в.о. 

Голови правління АТ «Укрзалізниця» Юрика І.І., відповідні органи виконавчої та 

законодавчої влади, зокрема Голову Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 

України Гришину Ю.М. та Міністра інфраструктури України Кубракова О.М., 

профспілкові органи усіх рівнів та трудові колективи. 

3. Контроль за виконанням даної постанови покласти на Раду профспілки.  

 

 

 

 

Голова профспілки залізничників  

і транспортних будівельників України В.М. БУБНЯК 


