
 

Рада профспілки залізничників і транспортних будівельників України 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ СЕКЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ КОЛІЙНОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

13 липня 2017 р.                        м. Київ                            Протокол № 2 

 

Присутні члени секції: Голодок С.Л., Демченко М.Б., Дробиш С.М., 

Задорожченко Н.С., Меліка Т.Г., Мицько І.З., Соловйова Г.В., Сугар Т.І., 

Тверденко В.В., Шевчук М.В., Шеламков Ю.В., Яндюк І.П. 

Запрошені голови профорганізацій: Дехтярьова О.Г. 

Присутні від ПАТ «Укрзалізниця»:Черніцький Р.Р. – директор з 

інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця»; Тулей Ю.Л. – директор Департаменту 

колії та споруд ПАТ «Укрзалізниця». 

Присутні від Ради профспілки:  Бубняк В.М. – Голова профспілки; 

завідувачі відділів Ради профспілки. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про актуальні питання діяльності профспілки. 

Інф. Бубняк В.М.,  

завідувачі відділів Ради профспілки 

Постановили: 

Інформацію Голови профспілки Бубняка В.М., завідувачів відділів Ради 

профспілки взяти до відома, інформувати членів первинних профспілкових 

організацій та використовувати в роботі. 

Голосували: “за” – одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: Організаційні питання. 

Інф. Нестеренко Л.В., 

голови первинних профспілкових  

організацій – учасники засідання 

Постановили: 

1. У зв’язку із виходом на пенсію голови професійної секції 

працівників колійного господарства Вавричука В.С. та складанням ним 

повноважень голови первинної профспілкової організації Тернопільської 

дистанції колії, обрати головою професійної секції працівників колійного 

господарства Ради профспілки Шеламкова Ю.В., голову первинної 
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профспілкової організації структурного підрозділу «Криворізька дистанція 

колії». 

Голосували: “за” – одноголосно. 

2. Обрати заступником голови професійної секції працівників 

колійного господарства Дробиша С.М., голову первинної профспілкової 

організації виробничого підрозділу «Одеська дистанція колії». 

Голосували: “за” – одноголосно. 

3. Обрати секретарем професійної секції працівників колійного 

господарства Демченко М.Б., голову первинної профспілкової організації 

виробничого підрозділу «Хутір-Михайлівська дистанція колії». 

Голосували: “за” – одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про реформування залізничного транспорту 

України в т.ч. колійного господарства. 

Інф. Черніцький Р.Р., Тулей Ю.Л., 

голови первинних профспілкових організацій 

Постановили: 

3.1. Інформацію Черніцького Р.Р., директора з інфраструктури ПАТ 

«Укрзалізниця» та Тулея Ю.Л., директора Департаменту колії та споруд ПАТ 

«Укрзалізниця» взяти до відома. 

3.2. Детально обговоривши проект Положення, запропонований ПАТ 

Укрзалізниці до запровадження замість існуючого наказу від 28.12.2001 р.  

№ 623-Ц «Про порядок застосування системи організації оплати праці 

працівників, зайнятих на роботах з поточного утримання колії, штучних 

споруд та земельного полотна»  учасники прийшли до висновку: 

1.  Запровадження зазначеного проекту зменшить заробітну плату монтерів 

колії на 20-25% за рахунок зменшення підрядної суми, що є 

недопустимим. На розрахунок підрядної суми суттєво впливає 

застосування коефіцієнтів (таблиці № 2,4, 5), які застосовуються для 

коригування і які безпідставно змінено у сторону їхнього зменшення. 

2. Застосування замість «середнього розряду робіт» середнього розряду 

робітників підрядного колективу суперечить статті 104 Кодексу законів 

про працю України. 

3. З таблиці № 2, видалити примітку 3, оскільки незрозуміло по суті термін 

«перед проходом вагона-колієвимірювача».  Не визначено термін: день, 

два, тиждень, місяць? 

4. При дільничній системі поточного утримання колії нарахування 

підрядної суми проводити по показниках роботи дільниці колії з 

подальшим розподілом по всіх ланках структури дільниці. 
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5. Необхідно розробити для працівників дільниці діагностики (операторів 

дефектоскопних візків та колійних вимірювань) окреме Положення про 

порядок відрядно-преміальної системи організації оплати праці. 

6. Необхідно визначити єдину методику коригування підрядної суми на 

резерв відпусток та лікарняних. 

7. Необхідно розглянути питання внесення змін і доповнень до наказу  

№ 159-Ц «Про нормативи праці на поточному утриманні колії і штучних 

споруд» по визначенню розрахункової чисельності монтерів колії цеху 

земляного полотна. 

8. Враховуючи значну неукомплектованість (40-60%) бригад з поточного 

утримання колії, невисокій розмір тарифної складової ( середній розряд 

монтерів колії 3,4) складні і небезпечні умови праці пов’язані з 

постійним виконанням робіт на відкритому повітрі поблизу руху 

рухомого складу, незабезпечення бригад необхідною кількістю 

матеріалів, малою механізацією та з метою зупинення відтоку монтерів  

колії пропонуємо розглянути питання та надати  рекомендації 

начальникам регіональних філій щодо встановлення розміру премії за 

виконання і перевиконання умов преміювання за основні результати 

роботи  у розмірі до 70%  та одночасно переглянути діючі умови 

преміювання, встановивши їх в залежності від складності 

обслуговування околодків, інтенсивності руху, продуктивності праці та 

інш. 

9. Додаток № 6 «Договір про колективний підряд» потребує суттєвого 

доопрацювання щодо зобов’язань адміністрації, особливо у забезпеченні 

матеріалами та інструментом, дотримання норм законодавства про 

режим праці і відпочинку, раціональну організацію праці, відволікання 

членів підрядного колективу до різного роду робіт не передбачених 

договором, а саме капітальних робіт, на підміну черговими по переїзду 

та ін., з обов’язковим вилученням із розділу 2  

п. 2.3. «У разі невиконання працівниками колективного підряду 

показників з вини керівництва, за ними зберігається фонд оплати праці, 

розрахований за тарифними ставками». 

3.3 Запропонувати Раді профспілки вказаний проект Положення з 

урахуванням пропозицій секції направити на доопрацювання в Департамент 

колії та споруд та в Департамент оцінки та мотивації персоналу. 

3.4. Члени секції вважають необхідним: 

- відновити (створити) нормативну групу з питань нормування та оплати 

праці у складі Департаменту колії та споруд; 

- для покращення роботи з питань нормування та оплати праці– створити 

відповідні комісії у складі служб колії Регіональних Філій. 

Голосували: “за” – одноголосно. 
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4.  СЛУХАЛИ: Про планування наступного засідання секції. 

Інф. Учасники засідання 

Постановили: 

1. Для координації дій та оперативного вирішення нагальних питань 

головам дорожніх професійних секцій надати інформацію щодо контактних 

телефонів та електронних адрес голів первинних профспілкових організацій 

колійного господарства на адресу відділу організаційної і кадрової роботи Ради 

профспілки Г_ЦПРОФ_ ОО1, Нестеренко Л.В. до 1 серпня 2017 р. 

2. Голові професійної секції працівників колійного господарства 

сформувати порядок денний та пропозиції щодо проведення наступного 

засідання з урахуванням пропозицій членів секції. 

 

Голосували: “за” – одноголосно. 

 

 

 

Голова професійної секції 

 

Ю.В. Шеламков 

  

 


