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Корнелюк В.Є., Коцаба М.В., Лісовський М.М., Масютін С.В., Полегенько О.М., 

Рурак В.О, Селюк О.А., Таран О.К., Ющенко О.О. 

Запрошені 

голови, заступники голів первинних профспілкових організацій: 
Вишневський П.Ф., Єрмак М.І., Лісовський О.В., Максимчук М.М., Мельник В.А., 

Мельник В.Ю., Мельничук С.Г., Пойченко П.О., Сарма В.І., Ткаліч В.А.,  

Хохлов В.М. 

від Ради профспілки – Бубняк В.М., Голова профспілки залізничників і 

транспортних будівельників України; Мушенок О.М. перший заступник Голови 

профспілки; Гнатюк О.Г., завідуючий відділом організаційної та кадрової роботи. 

 

1.СЛУХАЛИ: про результати виконання вимог профспілки залізничників і 

транспортних будівельників України до Уряду України та подальших дій 

профспілки щодо захисту соціально-економічних інтересів залізничників. 

Інф. Бубняк В.М. 

голова профспілки залізничників і 

транспортних будівельників України 

ВИСТУПИЛИ: 

 Голова первинної профспілкової організації локомотивного депо ім. Т. 

Шевченка Коцаба М.В. 

 Минулого року у квітні професійна секція працівників локомотивного 

господарства разом з іншими запрошеними головами первинних профспілкових 

організацій локомотивних депо (всього присутніх 35 голів організацій) 

запропонували підтримати ініціативу голів первинних профспілкових організацій 

локомотивних депо регіональної філії “Одеська залізниця” щодо необхідності 

прийняття Радою профспілки рішення про проведення позачергового З’їзду 

профспілки залізничників і транспортних будівельників України під гаслом “Місце 

і роль профспілки в сучасному громадянському суспільстві. Стратегія, тактика та 

методологія діяльності профспілки при здійсненні статутної діяльності по захисту 

трудових прав та інтересів членів профспілки в умовах некерованості процесів 

ринкової економіки, за відсутності державної підтримки залізничного транспорту”. 



 У червні Рада профспілки направила головам профорганізацій лист, в якому 

висловила підтримку ідеї привернення уваги Кабінету Міністрів України, членів 

правління ПАТ “Укрзалізниця”, Голови Спільного представницького органу 

профспілок на національному рівні, представників Федерації роботодавців України, 

Голови транспортного Комітету Верховної Ради України тощо до вирішення 

нагальних і складних проблем залізничної галузі, стратегічна діяльність якої 

повинна бути направлена на забезпечення економічної безпеки, її цілісності. Рада 

профспілки зауважила на тому, що організація позачергового З’їзду профспілки 

займатиме значний проміжок часу, а найближча поточна Конференція профспілки 

відбудеться наприкінці 2019 року, тому запропонувала обговорити зазначені 

питання та прийняти необхідні рішення на Конференції трудового колективу ПАТ 

“Укрзалізниця”, що мала відбутися у 2018 році з метою затвердження Колективного 

договору ПАТ “Укрзалізниця”. 

 Як бачимо, з того часу ситуація в галузі не покращилася, а проблемні питання 

лише загострилися. На жаль, дорогоцінний час згаяно, проте такий результат все ж 

таки являється результатом. Набутий досвід свідчить про те, що все треба робити 

своєчасно, а центральним виборним органам профспілки Раді та президії Ради 

профспілки дослухатися до пропозицій первинних профспілкових організацій. 

 У лютому 2019 року голови первинних профспілкових організацій 

локомотивних депо регіональної філії “Одеська залізниця” направили своє 

звернення до всіх профорганізацій локомотивних депо та до Ради профспілки. Дане 

звернення було розглянуто центральним виборним органом профспілки Радою 

профспілки, який 28.03.2019 прийняв рішення розпочати свою статутну діяльність 

на основі нової стратегії дій із використанням дієвих форм і методів роботи, 

доручивши президії Ради профспілки прийняти, в залежності від змісту відповіді 

правління акціонерного товариства на висунуті профспілкою вимоги, відповідне 

рішення щодо подальших консолідованих дій профорганізацій усіх рівнів. 

 Згодом, зважаючи на позицію правління товариства щодо виконання 

висунутих вимог, президія Ради профспілки прийняла рішення про проведення 14 

травня біля стін Кабінету Міністрів України акції протесту залізничників, проте за 

тиждень до дня проведення цієї акції на засіданні президії Ради профспілки постало 

питання щодо її доцільності, що, на мій погляд, є тривожним сигналом, який 

свідчить про те, що у цьому вищому виборному органі єдності немає. 

 14 травня все ж таки відбулася акція протесту, і хоча досягнути бажаного 

результату не вдалося, профспілка на ділі довела свою здатність цивілізовано 

заявляти про свої вимоги, в тому числі висловлюючи свій протест методом 

проведення масових акцій. Разом з цим, залишалася ще надія на 23 травня, коли, на 

запрошення представників від профспілки, мав прибути на переговори Прем’єр-

Міністр України. 

 Звичайно ж, обурені відсутністю відповідної реакції зі сторони Уряду 

України, учасники акції того дня були налаштовані організовувати уже з 24 травня 

роботу на місцях “За правилами”, у чіткій відповідності до діючих інструкцій. 

Градус емоційної напруги значно зріс після того, як Голова профспілки Бубняк В.М. 

повідомив людей про результати проведених переговорів. Вважаю, що Голова 



профспілки зробив заяву про початок роботи “За правилами” з 24 травня (у разі, 

коли не буде досягнуто напередодні відповідних домовленостей щодо висунутих 

вимог) під емоційним тиском більшості учасників акції. 

 23 травня відбулася зустріч Бубняка В.М. з головою правління акціонерного 

товариства Кравцовим Є.П., який запропонував до розгляду пропозиції задля 

вирішення, бодай частково, деяких питань. Потім, на засіданні президії Ради 

профспілки було прийнято рішення про направлення зустрічних пропозицій до 

правління акціонерного товариства, а також направлення звернення до 

новообраного Президента України. 

 Зважаючи на політичну ситуацію в Україні, за якої  Прем’єр-Міністр України 

заявив про свою відставку і таким чином, Кабмін, який являється єдиним 

акціонером товариства в особі держави, став відразу примарним суб’єктом у справі 

вирішення питання внесення відповідних змін до консолідованого фінансового 

плану “Укрзалізниці” 2019 року, я надіслав вранці 23 травня своє звернення до 

Голови профспілки, в якому застеріг президію Ради профспілки від прийняття 

деструктивних рішень щодо роботи на місцях “За правилами”, адже це спричинило 

б збій в організації перевізного процесу, внаслідок чого постраждали б громадяни 

України, які заздалегідь придбали квитки на поїзди, а крім цього було б завдано 

шкоди економіці держави, і що дуже важливо, потрібно завжди пам’ятати про те, 

що на сході України йде війна. Паралізування руху поїздів у тому напрямку є 

неприпустимим. 

 Пропоную наступні кроки: 

 1. Запропонувати Голові профспілки Бубняку В.М. направити за дорученням 

голів первинних профспілкових організації локомотивних депо їх спільне звернення 

до Президента України, Голів СБУ та РНБО. 

 2.  Головам первинних профспілкових організації локомотивних депо 

розпочати активну роботу в напрямку формування пропозицій щодо внесення 

відповідних змін і доповнень до Законів України: “Про публічні закупівлі”, “Про 

транспорт”, “Про залізничний транспорт”, “Про Акціонерні товариства”, “Про 

особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту 

загального користування”, “Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)”, “Про колективні договори і угоди”, “Про оплату праці”, “Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про пенсійне забезпечення”, 

“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та інших Законів 

України сфери трудового права та соціального захисту людей. 

 Ми повинні розробляти ініціативи з тим, щоб вибороти право людей на 

страйк, участь трудового колективу в управлінні акціонерним товариством, не 

допустити приватизацію окремих господарств галузі. Нам потрібно виборювати 

право на доступність і відкритість інформації щодо перспективного стратегічного 

плану реформування галузі. Потрібно вирішити питання співвідношення розміру 

заробітної плати керівництва органів управління акціонерного товариства і 

заробітної плати працівника 1 розряду. Необхідно також виборювати питання 

відновлення пільги залізничному транспорту на податок на землю та впливати на 



зміст Закону України “Про Державний бюджет на 2020 рік”, з тим аби нарешті у 

ньому було передбачено кошти на виконання ст. 10 Закону України “Про 

залізничний транспорт”. 

 Всі пропозиції необхідно обґрунтовувати та надсилати до юристів, які є в 

штатах Дорпрофсожів та Ради профспілки. 

 3. Вважаю, що робота  “За правилами” не змусить нині “діючий” Уряд України 

внести очікувані зміни до фінансового плану Укрзалізниці, а лише загострить й без 

того досить складну ситуацію, тому пропоную розглядати питання в напрямку 

дотримання на місцях вимог охорони праці, вимог інструкцій, які регламентують 

ключові питання забезпечення безпеки руху, а також виконання вимог наказу 40-Ц 

щодо режиму праці і відпочинку робітників локомотивних бригад. 

 Роботу за вимогами наказу 40-Ц пропоную розпочинати всім депо одночасно, 

попередивши про це заздалегідь керівництво акціонерного товариства, владу і 

громадянське суспільство. 

 Існує думка про те, що після утворення ПАТ “Укрзалізниця”, сторони 

колективно-договірного регулювання в особі адміністрацій виробничих підрозділів 

і регіональних філій з однієї сторони та первинні і дорожні профспілкові організації 

з другої сторони втратили право вносити зміни і доповнення до укладених ними 

договорів, що необхідні зміни до колективних договорів можуть бути внесені тільки 

після отримання дозволу від Управління соціальної політики акціонерного 

товариства. 

 Правління акціонерного товариства у своєму листі від 17.12.2018 № Ц-6-

26/3394-18, направленому всім керівникам регіональних філій, філій, вказує на 

наступне: 

 “Враховуючи телеграму від 29.11.2018 № Ц-6-26/3232-18 щодо продовження 

строку дії колективних договорів всіх структурних підрозділів Товариства до кінця 

2019 року та об’єктивну потребу на внесення змін до діючих колективних договорів 

регіональних філій, філій, їх виробничих структурних підрозділів повідомляємо. 

 Відповідно до ст. 14 Закону України “Про колективні договори і угоди”, зміни 

і доповнення до діючого колективного договору можуть вноситися тільки за 

взаємною згодою сторін в порядку, визначеному колективним договором та Закону 

України “Про соціальний діалог в Україні”. 

 В разі необхідності внесення відповідних змін до діючих колективних 

договорів регіональних філій, філій, їх виробничих структурних підрозділів, з 

метою збереження виробничої стабільності, соціальної захищеності працівників, 

аналізу і узагальнення інформації щодо процесів колективно-договірного 

регулювання, а також своєчасного коригування фінансово-економічних показників, 

керівникам регіональних філій, філій Товариства (в т.ч. новостворених): 

− за результатами спільних переговорів, повідомляти Управління соціальної 

політики про зміни та доповнення, що заплановані, для отримання відповідних 

повноважень; 

− повідомлення направляти за встановленою формою, що наведена у додатку. 



 Вважати такою, що втратила чинність телеграму від 03.08.2017 № Ц-6-

25/1945-17”. 

 В той же час, відповідності до вимог ст. 7 Закону України “Про особливості 

утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального 

користування”, публічне акціонерне товариство “Українська залізниця” повністю 

відповідає за зобов’язаннями, які передбачені Галузевою угодою між Державною 

адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками щодо 

підприємств залізничного транспорту до укладення нової відповідної угоди. 

 Відповідно до ст. 9 Закону України “Про колективні договори і угоди”, після 

закінчення строку дії, колективний договір, угода продовжує діяти до того часу, 

поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не 

передбачено договором, угодою. 

 Відповідно до ст. 3 та ст. 14 Закону України “Про колективні договори і угоди”, 

сторонами колективних угод є сторони соціального діалогу, склад яких 

визначається відповідно до законодавства про соціальний діалог, а зміни і 

доповнення до колективного договору, угоди протягом строку їх дії можуть 

вноситися тільки за взаємною згодою сторін в порядку, визначеному колективним 

договором, угодою. 

 Відповідно до статті 4 Закону України “Про соціальний діалог в Україні”, до 

сторін соціального діалогу на локальному рівні належать: сторона працівників, 

суб’єктами якої є первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності − вільно 

обрані для ведення колективних переговорів представники (представник) 

працівників та сторона роботодавця, суб’єктами якої є роботодавець та/або 

уповноважені представники роботодавця. 

 Відповідно до п. 1.4. та п. 1.6. Галузевої угоди, Угода встановлює для всіх 

працівників галузі мінімальні і обов’язкові для врахування на подальших рівнях 

колективних переговорів галузеві норми в оплаті праці і умовах праці, пільги, 

трудові та соціальні гарантії, а питання трудових відносин і соціального захисту 

працівників, які мають свою специфіку роботи, регулюються на місцях 

колективними договорами залізниць та їх структурних підрозділів, підприємств, 

організацій, установ залізничного транспорту. 

 Після внесення відповідних змін і доповнень до Галузевої Угоди Спільною 

постановою від 29.12.2018 № Ц/6-76/7-18/51/Цпроф “Про внесення змін і доповнень 

до Галузевої угоди між Державною адміністрацією залізничного транспорту 

України і профспілками на 2002-2006 роки (продовженої на 2014-2015 роки)”, на 

місцях постало питання щодо реальності виконання їх вимог, адже, враховуючи 

вимоги вищевказаного листа правління Товариства, для цього необхідно отримати 

від Управління соціальної політики відповідні повноваження, що на мій погляд є 

неправомірним з точки зору чинного законодавства та вимог Галузевої Угоди. 

 

Мушенок О.М. – перший заступник Голови профспілки залізничників і 

транспортних будівельників України: 



 Відповідно до Закону України “Про колективні договори і угоди”, сторонами 

колективних угод є сторони соціального діалогу, склад яких визначається 

відповідно до законодавства про соціальний діалог, а зміни і доповнення до 

колективного договору, угоди протягом строку їх дії можуть вноситися тільки за 

взаємною згодою сторін в порядку, визначеному колективним договором, угодою. 

До тих пір поки не буде укладено новий колективний договір акціонерного 

товариства, на місцях діятимуть пролонговані колективні договори, зміни і 

доповнення до яких мають право вносити сторони, які їх уклали і в порядку, 

визначеному колективними договорами. 

В разі відмови роботодавця розглядати питання внесення змін і доповнень до 

діючих колективних договорів, необхідно отримати від нього письмову відповідь з 

відповідними обґрунтуваннями своєї позиції та надіслати це повідомлення до Ради 

профспілки. 

 Хохлов В.М. – голова первинної профспілкової організації локомотивного 

депо Знам’янка: 

 Акція протесту під стінами Уряду України мала неабияке значення для 

підвищення рівня авторитету профспілки в очах її спілчан. Шкода, що питання, які 

сьогодні дуже хвилюють залізничників, досі не вирішені. Люди чекають від нас дій, 

націлених на вирішення питань як підвищення заробітної плати так і інших питань, 

за якими профспілка висунула свої вимоги. У нас обмаль часу очікувати адекватної 

реакції на наші вимоги з боку влади та органів управління акціонерного товариства, 

необхідно найближчим часом показати, що далі так відноситися до залізничників 

не можна. Я пропоную розпочати роботу за вимогами наказу 40-Ц, що спричинить 

збій в організації руху поїздів та змусить владу відреагувати на ситуацію. При 

цьому, пасажирські поїзди та поїзди військового призначення повинні курсувати 

належним чином. 

 

 Горбатюк В.В. – голова первинної профспілкової організації локомотивного 

депо Козятин: 

 Локомотивне депо Козятин підтримає пропозицію депо Знам’янка. 

 Пропоную провести прес-конференцію голів первинних профспілкових 

організацій локомотивних депо із запрошенням журналістів рейтингових 

телеканалів. Метою має стати донесення до суспільства інформації про стан справ 

в галузі та подальші кроки профспілки щодо вирішення нагальних проблемних 

питань. 

 У мене є гостре передчуття того, що ведеться добре спланована робота з тим, 

щоб довести ситуацію до такого скрутного стану, за якого виникне потреба у 

приватизації окремих сегментів господарської діяльності, в тому числі і 

запровадження приватної локомотивної тяги. 

 Рурак В.В. – голова первинної профспілкової організації локомотивного депо 

Чернівці: 



 Питання, які ми сьогодні обговорюємо це питання державного значення, адже 

залізничний транспорт є складовою діяльності економіки країни, від стабільності 

роботи якого залежить також її безпека. Тут необхідно робити виважені кроки, тому 

потрібно в першу чергу терміново звертатися до влади, зокрема до РНБО. 

 Таран О.К. – голова  профспілкової організації локомотивного депо Одеса-

Сортувальна: 

 Вважаю, що прийняття рішення про початок роботи  відповідно до наказу 40-

Ц потрібно розглядати після отримання відповіді від Президента України та інших 

представників влади, на адресу яких профспілка направила 23 травня відповідні 

звернення. Необхідно бути зрозумілими і послідовними у своїх кроках. Сподіваюся, 

що нова влада прислухається до нас та відповідним чином відреагує. 

 Тайпс О.Ю. – голова  профспілкової організації локомотивного депо 

Мукачево: 

 Підтримую пропозицію голів профорганізацій та пропоную, окрім всього 

сказаного, направити від кожного локомотивного депо на адресу Президента 

України листи з вимогою втрутитися в складну ситуацію, яка склалася на 

залізничному транспорті. 

 Також вважаю за необхідне звернутися за підтримкою нашої позиції до голів 

секцій інших господарств Ради профспілки. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Доручити голові первинної профспілкової організації локомотивного депо ім. 

Т. Шевченка Коцабі М.В. скласти зміст спільного звернення голів профорганізацій 

локомотивних депо до Президента України, СБУ та РНБО. Строк до 10 червня 2019 

року. 

2. Головам профорганізацій локомотивних депо направити від трудових 

колективів на адресу Президента України листи з вимогою втрутитися в складну 

ситуацію, яка склалася на залізничному транспорті. 

 3. Звернутися за підтримкою позиції голів профорганізацій локомотивних 

депо до голів професійних секцій Ради профспілки інших господарств. 

 4. На виконання постанови від 23 травня 2019 року (Протокол № пр − 25) 

президії Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України “Про 

підсумки проведення профспілкової акціії протесту 14.05.2019 року”: 

 − взяти до відома лист АТ “Укрзалізниця” від 23 травня 2019 року № Ц-6-

 − підтримати запропоновані профспілкою додаткові заходи, направлені на 

врегулювання ситуації, що зазначені у листі до голови правління АТ 

“Укрзалізниця”; 

 − розпочати підготовку до проведення профспілкою організаційних заходів з 

питань неухильного виконання роботодавцями вимог технологічної дисципліни, 

законодавства про працю та охорону праці, для чого: 

 а) провести розширені засідання дорожніх секцій з метою розроблення 

алгоритму дій щодо проведення зазначених організаційних заходів з урахуванням 

Методичних рекомендацій; 



 б) за результатами проведення розширених засідань дорожніх секцій провести 

засідання профспілкових комітетів первинних профспілкових організацій 

локомотивних депо щодо початку проведення зазначених заходів. 

 5. В разі недосягнення Радою профспілки в строк до 30.06.2019 року домов-

леностей з правлінням акціонерного товариства щодо виконання вимог, зазначених 

у зустрічних пропозиціях профспілки від 23 травня 2019 року, прийняти рішення 

про дату початку роботи всіх локомотивних депо в рамках заходів з питань неухи-

льного виконання роботодавцями вимог наказу 40-Ц, технологічної дисципліни, за-

конодавства про працю та охорону праці, врахувавши при цьому необхідність отри-

мання спершу відповіді від Президента України та інших представників влади, на 

адресу яких профспілка направила відповідні звернення. 

 

Голосували: “за” – 13, “проти” – 0, “утримались” – 0 

 

 

Голова професійної секції  

 

 

О.Ю. ТАЙПС 

 


