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«Зокрема, двом монтерам колії повернуто
3 тис. грн. неправомірно утриманого податку за
навчання в технічній школі. Також погашено за&
боргованість з видачі молока працівникам,
зайнятим на роботах зі шкідливими умовами
праці за грудень 2016&го і шість місяців п. р. на
загальну суму 14,9 тис. грн. Загалом з початку
року захищено права 51 працівника дистан&
ції», – повідомила голова первинки Марина
ДЕМЧЕНКО.

«При перевірці дотримання трудового законо&
давства і виконання колдоговору у Конотопській
колійній машинній станції № 119 на вимогу пра&
вового інспектора праці Ради профспілки в до&
рожній профорганізації Південно&Західної заліз&
ниці Олени Колядної скасовано виданий з по&
рушеннями наказ про притягнення працівника до
дисциплінарної відповідальності, йому нарахо&
вано та виплачено 1151 грн. премії. Іншому пра&
цівнику виплачено недоплачених раніше
1547 грн. щорічної матеріальної допомоги на
оздоровлення за 2016 рік», – поінформував
П Р Е С � Ц Е Н Т Р  К о н о т о п с ь к о г о  т е р к о м у
профспілки.

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

4–5 липня члени методологічної
ради з питань бухгалтерського
обліку та фінансової звітності у
профспілці взяли участь у семіна&
рі МКПЗ (стор. 2).
10 і 17 липня завідувач відділу ор&
ганізаційної і кадрової роботи
О.Гнатюк вивчав роботу об’єдна&
ної профорганізації Київського
метрополітену з організаційно&
кадрових питань та інформацій&
ної діяльності, а 13, 18 і 20 липня
провів наради з профактивом
Полтавської територіальної проф&
організації, Дніпропетровського
залізничного вузла і Херсонської
територіальної профорганізації
щодо впровадження електрон&
ного профспілкового квитка.
11 липня провідний спеціаліст
відділу економічної роботи, ор&
ганізації праці і зарплати О.Була&
він взяла участь у семінарі&нара&
ді з питань нормування праці, що
проводився філією «Центр буді&
вельно&монтажних робіт та екс&
плуатації будівель і споруд».
11–12 липня головний правовий
інспектор праці Ради профспілки
М.Бєльченко вивчав стан дотри&
мання законодавства про працю
у філії «Центр транспортного
сервісу «Ліски».
12 липня головний технічний ін&
спектор праці Ради профспілки
В.Дорошенко взяв участь у засі&
данні постійно діючої комісії з
перевірки знань з питань охоро&
ни праці при призначенні на по&
саду посадових осіб ПАТ «Укр&
залізниця».
13 липня Рада профспілки про&
вела засідання професійної сек&
ції працівників колійного госпо&
дарства (стор. 1).
13 липня перший заступник Го&
лови профспілки О.Мушенок
взяв участь у засіданні правління
Фонду соціального страхування
України.
18 і 25 липня Голова профспілки
В.Бубняк взяв участь у засіданнях
правління ПАТ «Укрзалізниця».
18 липня головний правовий ін&
спектор праці Ради профспілки
М.Бєльченко взяв участь у тре&
нінгу «Імплементація актів права
ЄС у сфері залізничного транс&
порту», що проводився Коміте&
том Верховної Ради України з
питань транспорту.
19 липня перший заступник Го&
лови профспілки О.Мушенок і
фахівці Ради профспілки взяли
участь у засіданні робочої групи з
розгляду проектів нормативних
документів, які будуть додатка&
ми до колдоговору ПАТ «Укрза&
лізниця».
19 липня відбулось засідання
методологічної ради з питань
бухгалтерського обліку та фі&
нансової звітності у профспілці.

Згуртуємося на захисті трудових прав спілчан

З
АГАЛОМ йшлося про три головні напрямки: рефор&
мування залізничного транспорту і колійного госпо&

дарства, організацію та оплату праці колійників, забез&
печення працівників інструментом і матеріалами.

Як повідомив директор з інфраструктури Р.Черніць&
кий, на колійне господарство у найближчому майбут&
ньому чекають зміни, подібні до тих, які відбуваються в
усій галузі: розділення ремонту й експлуатації, реструк&
туризація виробничих підрозділів, наприклад, об’єд&
нання декількох дистанцій в одну тощо. Він особливо
підкреслив, що це не спричинить вивільнення праців&
ників.

Члени профсекції наголосили, що наразі оплата важ&
кої праці колійників низька і несправедлива, тому ви&
робничі підрозділи не можуть втримати кваліфікованих
працівників, які масово звільняються. Через низькі
«стартові» пропозиції з заробітної плати у дистанції колії
не поспішає працевлаштовуватися молодь. Члени проф&
секції наполягають на тому, щоб основою заробітної
плати колійників була тарифна складова, причому
вкрай необхідне її підвищення. Також для того, щоб
свою мотиваційну функцію виконувала премія, вона має
бути диференційована в залежності від складності об&
слуговування околодків, інтенсивності руху, продуктив&
ності праці тощо, а її розмір треба підняти до 70 %.

Представники «Укрзалізниці» висловили підтримку
членам профсекції у питанні необхідності підвищення
заробітної плати працівникам колійного господарства і
пообіцяли сприяти його позитивному вирішенню, проте
зазначили, що наразі питання оплати праці знаходяться
в компетенції окремого департаменту та правління ПАТ.

Втім, саме від департаменту колії і споруд надійшов
до Ради профспілки розроблений ПАТ проект нового
порядку застосування системи організації оплати праці
працівників, зайнятих на роботах з поточного утриман&
ня колії, штучних споруд та земельного полотна, який
значно знижує заробітну плату колійників, не враховує
особливостей їхньої роботи, а в деяких моментах навіть
суперечить чинному законодавству. Профсекція деталь&
но розглянула цей документ і запропонувала Раді проф&
спілки направити його на доопрацювання з урахуван&
ням пропозицій секції до департаментів «Укрзалізниці»:
колії та споруд; оцінки та мотивації персоналу.

Також профсекція наполягає на відновленні в депар&
таменті робочої групи з нормування та оплати праці і
створенні відповідних комісій в службах колії регіональ&
них філій, аби подальші рекомендації та рішення з цих
питань були фаховими і кваліфікованими. Особливо це
важливо зараз, коли в галузі розробляється нове Поло&
ження про оплату праці.

Потребує вирішення і питання постачання матеріалів і
інструментів для виконання колійних робіт. За словами
представників адміністрації, ця проблема стоїть гостро
для усієї «Укрзалізниці», адже відбувається блокування
сторонніми організаціями проведених тендерів. Зважа&

ючи на критичну потребу залізниці у більшості позицій,
керівництво «Укрзалізниці» звернулося до низки влад&
них структур з проханням розібратися і вплинути на си&
туацію. Водночас керівник департаменту Ю.Тулей за&
пропонував членам секції – головам профорганізацій
проконтролювати, аби до розрахункових потреб підроз&
ділів, які формуються щороку, включалися усі необхідні
позиції матеріально&технічного забезпечення.

Стурбовані члени секції і майбутньою снігобороть&
бою, адже створення вертикальних філій погіршує кому&
нікацію між підприємствами, працівники яких зазвичай
у ній задіяні. Ю.Тулей запевнив, що за рішенням керів&
ництва ПАТ на час снігоборотьби усі керівники філій пе&
ребувають в оперативному підпорядкуванні керівників
регіональних філій, тому структурні зміни не стануть на
заваді цій роботі.

Представники «Укрзалізниці» запевнили, що розши&
рені відповіді профсекції буде надано Товариством після
ознайомлення з протоколом секції.

На засіданні вирішено також низку організаційних пи&
тань. У зв’язку з виходом на пенсію її голови В.Вавричу&
ка – голови первинної профорганізації Тернопільської
дистанції колії, секцію очолив голова первинки Криво&
різької дистанції колії Ю.ШЕЛАМКОВ (на знімку
ліворуч); його заступником обрано голову профоргані&
зації Одеської дистанції колії С.ДРОБИША (праворуч),
а секретарем секції – голову первинки Хутір&Михай&
лівської дистанції колії М.ДЕМЧЕНКО.

Завідувачі відділів Ради профспілки надали членам
секції актуальну інформацію за напрямами роботи, а Го&
лова профспілки В.Бубняк поінформував про головні
питання, щодо яких ведуться переговори з правлінням
ПАТ. Окрім роботи над колективним договором та до&
датками до нього, з керівництвом Товариства обгово&
рюються виплати вкладникам Професійного пенсійного
фонду «Магістраль», можливі компенсації працівникам,
які змушені залишити роботу на залізниці при структур&
них змінах, та інші проблеми.

Лідер профспілки обговорив з колегами проблеми,
які виникають при організації та фінансуванні оздоров&
лення спілчан та членів їхніх родин. Йшлося також про
ефективність комунікації зі спілчанами тощо.

Інф. «ВІСНИКА»

6  серпня  — День  профспілки  залізничників  і  транспортних  будівельників  України
ЦИТАТА

Вадим БУБНЯК, 
Голова профспілки:

Принципова позиція
та системна робота
профспілки із за&
хисту соціально&еко&
номічних прав та ін&
тересів спілчан при&
носить позитивні ре&
зультати.

««««

Шановні спілчани, колеги!

Щиро вітаю вас із нашим спільним святом – Днем профспілки, яке відзначатимемо вже 14 років поспіль 
у першу неділю серпня і що уособлює згуртованість і єдність наших профспілкових лав.

Ми всі добре знаємо, що лише спільними зусиллями, ставши плече до плеча у боротьбі за свої трудові права,
можна досягти успіху. Тож згуртуймося!

Щиро бажаю вам родинного затишку, миру і злагоди, достатку в оселях і впевненості у майбутньому.
З повагою Вадим БУБНЯК, Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України

Найгостріші проблеми соціального і 
виробничого характеру члени професійної
секції працівників колійного господарства

Ради профспілки розглянули 
на засіданні 13 липня п. р.

В обговоренні низки питань взяли участь 
представники ПАТ «Укрзалізниця»: 

директор з інфраструктури Р.Черніцький 
і директор  департаменту колії і споруд 

Ю.Тулей

ЦИФРА

тис. грн. незаконно утриманих або не&
доплачених коштів повернуто спілчанам
у першому півріччі 2017&го на вимогу
профкому Хутір&Михайлівської дистан&
ції колії регіональної філії «Південно&За&
хідна залізниця».
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ЦИФРА

тис. грн. – таку суму недоплачених
або незаконно утриманих коштів
повернуто спілчанам&залізнични&
кам у першому півріччі 2017&го в ре&
зультаті діяльності правової інспек&
ції праці Ради профспілки в Одесь&
кій дорожній профорганізації.

453
У  ПРОФЕСІЙНИХ  СЕКЦІЯХ

Стор. 2

Стор. 3 Про зарплату й інші проблеми колійників...
«Завдяки роботі комісії Попаснянського теркому

профспілки з питань заробітної плати, нормування
праці та реалізації системи громадського контролю
і захисту прав працюючих у жовтні–грудні минуло&
го року тринадцяти робітникам попаснянських ди&
станцій сигналізації і зв’язку та колії повернуто за&
галом понад 7,5 тис. грн.

Низку порушень комісія виявила і протягом
2017&го. Зокрема, в Попаснянській дистанції елек&
тропостачання всупереч колдоговору чотирьом
залізничникам не було своєчасно змінено розмір
надбавки за вислугу років з 10 % на 15 % при до&
сягненні відповідного стажу, як наслідок – не до&
плачено загалом 180 грн. Також одній з праців&
ниць не доплачено 65 грн. матеріальної допомо&
ги на оздоровлення при використанні щорічної
відпустки.

Після втручання комісії за підтримки правово&
го інспектора праці Ради профспілки у Лимансь&
кій дорожній профорганізації Олександра
Сумського всі порушення усунено»,– сповістила
голова первинки вагонного депо Попасна, голо&
ва комісії теркому Олена БУТЕНКО.

«После проверки профкомом выполнения зако&
нодательства о труде в Новокондрашевской ди&
станции сигнализации и связи регионального фи&
лиала «Донецкая железная дорога» работнику вы&
плачено более 2 тыс. грн. премии за март т. г.», –
сообщил старший электромеханик, председатель
первички Виталий ГОНТАРЬ.

Фото Олени РОМАНОВОЇ



П
РОТЯГОМ першого півріччя п. р. технічною інспекцією
праці Ради профспілки у Лиманській дорожній профор&

ганізації здійснено перевірки у 30 виробничих підрозділах
регіональної філії «Донецька залізниця». Виявлено 224 по&
рушення нормативних актів з охорони праці, для усунення
кожного у 30 поданнях на адресу роботодавця запропоно&
вано конкретні заходи, призупинено експлуатацію 8 оди&
ниць устаткування.

Зокрема, за
р е з у л ь т а т а м и
перевірок пра&
цівникам буді&
вельно&монтаж&
ного експлуата&
ційного управ&
ління Маріуполь
і вагонного депо
Попасна виплачено загалом 576 грн. за технічне навчання у
неробочий час. Двом електромеханікам дистанції електро&
постачання Слов’янськ повернуто 764 грн. за проходження
медичних оглядів.

Встановлено щомісячну доплату 4 % тарифної ставки
(посадового окладу) за шкідливі умови праці комірнику Крас&
нолиманської дистанції електропостачання, зайнятого вида&
чею нафтопродуктів. 

Також на вимогу головного технічного інспектора праці Ра&
ди профспілки у Лиманській дорожній профорганізації у ви&
робничих підрозділах переглянуто матеріали атестації робо&
чих місць і багатьом працівникам встановлено додаткові від&
пустки за шкідливі умови праці, а водіям автотранспортного
засобу вантажопідйомністю понад 3 т дистанції електропоста&
чання Красноармійськ і Краснолиманських дорожніх електро&
механічних майстерень збільшено до 7 днів додаткову відпус&
тку за особливий характер праці.

Усунуто заборгованість з видачі молока за шкідливі умо&
ви праці на загальну суму майже 60 тис. грн. у попаснянсь&
ких локомотивному і вагонному депо, волноваських ди&
станціях електропостачання та колії, в останній також пога&
шено заборгованість з мила на 3,7 тис. грн.

На виконання подань технічної інспекції праці проведе&
но поточний ремонт у виробничих і побутових приміщен&
нях району контактної мережі Красний Лиман, гардероб&
ному приміщенні господарчого двору станції Красний Ли&
ман, жіночій душовій дистанції колії Волноваха, усунено
недоліки в утриманні чоловічої душової у вагонному депо
Попасна.

Андрій ШЕПІЛОВ, головний технічний інспектор праці 
Ради профспілки у Лиманській дорожній профорганізації
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ОХОРОНА  ПРАЦІ

НОВІТНЯ історія 
профспілки:

25 років 
у незалежній  Україні

№ № 3—8, 11—13 * 2017 р.

РІК В ІСТОРІЇ: 2010�й

Всі зусилля — на подолання 
наслідків кризи

Головний пріоритет профспілки — 
соціально&економічний захист інтересів спілчан

У
РАМКАХ ЗАХОДІВ під гаслом 2010 року «Жінкам – гідну пра&
цю!» Радою профспілки організовано конкурс на найкращу пер&

винну профорганізацію щодо створення належних умов праці, пра&
вового та соціально&економічного захисту працюючих жінок.

На цій темі було акцентовано увагу й під час проведення заходів з
нагоди Міжнародного дня єдиних дій залізничників МФТ під час пе&
ревірок дотримання трудового законодавства.

Профорганіза&
ції розпочали ак&
тивну роботу із
запровадження
на місцях страху&
вання спілчан від
нещасних випад&
ків на виробниц&
тві. Щоб допо&
могти профпра&
цівникам зорієн&
туватися щодо порядку дій при настанні
страхового випадку, Рада профспілки
випустила Пам’ятку для голів профорга&
нізацій, у якій роз’яснено всі основні мо&
менти. Інформацію щодо страхування
вміщено і в буклетах, виготовлених стра&
ховою компанією.

І вже на початку року члени профспілки, які отримали травми на
виробництві, почали одержувати перші виплати.

Тож профспілкова «парасолька» задіяла!

Справедливу перемогу профспілка здобула завдяки наполегли&
вим діям щодо збереження у власності трудового колективу Одесь&
кої залізниці санаторію&профілакторію.

Таке рішення було винесено господарським судом Одеської об&
ласті у червні.

Ця гостра тема була порушена ще у 2008 році, і з того часу проф&
спілка не послаблювала зусиль щодо відстоювання галузевих оздо&
ровниць. І лише після того, як Міністр транспорту та зв’язку Костянтин
Єфименко висловив підтримку одеським залізничникам, справа зру&
шила з місця. Загалом Міністр був налаштований на співробітництво
із профспілками і намагався налагодити з ними тісний зв’язок, про&
водив робочі зустрічі для вирішення злободенних проблем. Про це
він заявив і в інтерв’ю «ВІСНИКУ» (№ 14 (553)* 30 липня 2010 р.).

Нарешті закінчилася тяганина з приводу надання пільг на переве&
зення продукції гірничо&металургійного комплексу, яка тривала вже
два роки і змушувала профспілку звертатися до владних структур з
приводу несправедливого підходу держави до залізничної галузі.

Термін дії преференцій, що надавалися підприємствам хімічної га&
лузі та гірничо&металургійного комплексу, завершився 30 червня.

17—24*2011 р.; 1—24* 2012 р.;  9—12, 15—18, 22—24* 2013 р.; 
4, 6, 14—16,18—22* 2014 р.; 3, 4, 6, 11* 2015 р.;  
3, 4, 11—21&22* 2016 р.; 1—2 * 2017 р.
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Усуваємо недоліки На сторожі прав 
і соціальних гарантій

А
КТУАЛЬНІ ТЕМИ сьогоден&
ня обговорено під час про&

ведення засідання комісії Ради
профспілки з питань організа&
ційно&масової та інформацій&
ної роботи, що відбулось
11 липня п. р.

Після всебічного і ретельного
розгляду проектів низки доку&
ментів та жвавих дискусій було
ухвалено рішення про включен&
ня їх до порядку денного черго&
вого засідання президії Ради
профспілки.

Йшлося, зокрема, про:

зміни та доповнення до Інст&
рукції про облік членів проф&
спілки;

організацію проведення
установчої конференції зі
створення об’єднаної та пер&
винної профспілкових органі&

зацій філії «Пасажирська ком&
панія» ПАТ «Українська заліз&
ниця»;

внесення змін та доповнень
до Порядку взаємодії та роз&
межування функцій профор&
ганізацій, затвердженого по&

становою президії Ради проф&
спілки 30 березня 2016 р.

Членів комісії та запрошених
поінформовано також про інші
актуальні питання профспілко&
вої діяльності.

Інф. «ВІСНИКА»

Акція до Міжнародного дня дій залізничників 
на Донецькій магістралі, 13 квітня 2010 р.

У  КОМІСІЇ  РАДИ  ПРОФСПІЛКИ

Опрацьовано
проекти

важливих
документів

Далі буде

ППіідд  ччаасс  ззаассііддаанннняя  ккооммііссііїї......  

Фото Олени РОМАНОВОЇ

У
ПРОДОВЖ першого півріч&
чя 2017&го було перевірено

стан дотримання трудового за&
конодавства та виконання
норм колдоговорів у коно&
топських: дирекції залізничних
перевезень (тричі), дистанції
сигналізації та зв’язку, колійній
машинній станції, локомотив&
ному депо; бахмацьких: ва&
гонному депо, колійній ма&
шинній станції, дистанціях –
сигналізації та зв’язку, захис&
них лісонасаджень, а також
двічі в локомотивному депо
Сновськ. Загалом проведено
дванадцять перевірок, складе&
но 7 актів і 10 подань щодо усу&
нення виявлених недоліків.

Характерними порушеннями
виявились невиплата доплати
за важкі і шкідливі умови праці
за результатами атестації робо&
чих місць, виробничої премії,
недотримання порядку притяг&
нення працівників до дисциплі&
нарної відповідальності, неви&
конання норм колдоговору що&
до перерахувань профкому на
культурно&масову, фізкультур&
ну й оздоровчу роботу, неопла&
чений час прямування поза ме&
жами робочої зміни, невиплата
передбачених колдоговором
заохочень та інші.

Приміром, за результатами
перевірок майже 142 тис. грн.
виробничої премії, заборгова&
ної ще з 2016 року, донарахо&
вано працівникам бахмацьких
колійної машинної станції та
дистанції сигналізації та зв’язку.
Десятьом працівникам випла&
чено понад 16 тис. грн. матері&
альної допомоги на оздоров&
лення. На виконання минуло&

річного подання двом спілча&
нам виплачено 8,9 тис. грн.
грошової винагороди. Після
п р о в е д е н н я  п е р е р а х у н к у
15 працівникам Конотопської
дирекції залізничних переве&
зень доплачено 11,1 тис. грн. на&
рахованої з помилкою через
передчасно видані накази ви&
нагороди, передбаченої колдо&
говором, а працівнику станції
Хутір&Михайлівський після пе&
рерахування стажу роботи до&
плачено 3,7 тис. грн. при звіль&
ненні на пенсію. Загалом захи&
щено трудові права і соціально&
економічні інтереси 428 членів
профспілки. 23 з них направле&
но персональні повідомлення
про захист їхніх прав.

Спілчанам, профкомам і фа&
хівцям адміністрації надавались
консультації та рекомендації
щодо законодавства про пра&
цю, умов колдоговорів, поло&
жень з преміювання тощо, а та&
кож практична допомога проф&
активу у здійсненні громадсько&
го контролю за дотриманням
трудового законодавства.

ПРАВОВИЙ  ЗАХИСТ

ФАКТ

А 6 МІСЯЦІВ виплачено 29,3
тис. грн. матеріальної допомо&
ги від профспілки 9 спілчанам –
працівникам регіональної філії,
постраждалим від нещасних
випадків на виробництві.

З

ЦИФРА

тис. грн. неза&
конно утрима&
них або недо&
плачених кош&
тів повернуто з
початку року
залізничникам
Конотопського
регіону.

246

Олена КОЛЯДНА,
правовий інспектор праці 

Ради профспілки 
у дорожній профорганізації
Південно&Західної залізниці

Досвід колег — на користь

В.Бубняка 
обрано 
до складу
виконкому ЄФТ

МІЖНАРОДНА   СПІВПРАЦЯ

П
ІД ЧАС ЗАХОДУ обговорю&
вались питання щодо

впливу змін у законодавстві та
реструктуризації залізничного
транспорту на фінансову полі&
тику галузевих профспілок;
введення єдиної нормативної
бази та форм фінансової доку&
ментації, кошторисів і звітності;
сучасних методів і підходів до

централізованого бухгалтерсь&
кого обслуговування й обліку
та централізованого методоло&
гічного супроводу; фінансового
забезпечення ринкових форм
соціального захисту членів
профспілки (недержавне пен&
сійне забезпечення, медичне
страхування та інше); залучення
додаткових джерел фінансу&

вання профспілкової діяльнос&
ті; застосування сучасних ін&
формаційних технологій тощо.

Учасники семінару, що відбувся
у липні п. р. в Астані (Казахстан),
поділились досвідом роботи.

Світлана ПРОКОФ’ЄВА, 
завідувач відділу фінансової
роботи, головний бухгалтер

Ради профспілки

ФФооттоо  
ннааддаанноо  ММККППЗЗ

Члени методологічної ради з
питань бухгалтерського обліку та
фінансової звітності в профспілці 

у липні п. р. взяли участь у 
семінарі представників членських

організацій Міжнародної
Конфедерації профспілок

залізничників і транспортних
будівельників на тему «Сучасна

фінансова політика профспілок»Г
ОЛОВУ профспілки за&
лізничників і транспор&

тних будівельників Украї&
ни Вадима Бубняка на V
Конгресі Європейської
федерації транспортників,
який відбувся наприкінці
травня п. р. у Барселоні
(Іспанія), обрано до вико&
навчого комітету цієї між&
народної профспілкової
організації.

Важливо• ДДееллееггааццііяя  ннаашшооїї  ппррооффссппііллккии  
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О
ТОМ, как осуществляется об&
щественный контроль за со&

блюдением трудового законода&
тельства в производственных под&
разделениях регионального фили&
ала «Одесская железная дорога», и
мерах по его улучшению шла речь
на июльском заседании президиу&
ма дорпрофсожа.

В работе по защите трудовых
прав железнодорожников задейст&
вованы все звенья дорожной проф&
организации: первички, теркомы и,
конечно, дорпрофсож. Вопросы со&

блюдения трудового законодатель&
ства и выполнения обязательств
колдоговоров рассматриваются на
заседаниях профорганов разных
уровней в присутствии представите&
лей администрации. По результа&
там проверок обязательно предъяв&
ляются требования по устранению
выявленных нарушений с установ&
лением сроков выполнения.

Так, правовая инспекция за
шесть месяцев т. г. провела 73 про&
верки, по итогам которых работни&
кам возвращено почти полмиллио&

на гривен, отменено 21 дисципли&
нарное взыскание, примененное с
нарушениями.

При создании филиала «Центр
строительно&монтажных работ и
эксплуатации зданий и сооруже&
ний» своевременное вмешательст&
во правовой инспекции позволило
защитить права работников основ&
ных профессий производственных
подразделений: с ними были про&
длены трудовые договоры.

Правовые инспекторы принима&
ют активное участие в проведении
«Дней трудового права», постоянно
консультируют работников и пен&
сионеров железнодорожного
транспорта.

Систематически оказывается
практическая помощь профкомам.
Ведь, к сожалению, не все первички
в полной мере используют преду&
смотренные законом возможности
защиты трудовых прав и интересов
членов профсоюза. Особенно это
касается тех организаций, в кото&
рых председатель не освобожден
от основных производственных
обязанностей. Именно такие проф&
комы нуждаются в дополнительной
правовой помощи для усиления об&
щественного контроля за соблюде&
нием трудового законодательства
на предприятии.

Есть и положительные примеры.
Так, по результатам проведенных

профкомом эксплуатационного ва&
гонного депо Одесса&Застава 1 про&
верок в 2017 году было отменено
9 приказов о необоснованном при&
влечении к дисциплинарной ответ&
ственности работников депо. А по
требованию профсоюзного комите&
та локомотивного депо Одесса&
Сортировочная отменено 7 таких
приказов.

По результатам проведенных
профкомом объединенной профор&
ганизации Одесской дирекции же&
лезнодорожных перевозок прове&
рок организации учета рабочего
времени и отдыха сменных работни&
ков станций Одесса&Застава и Одес&
са&Сортировочная оплачены выяв&
ленные неучтенные часы работы.

Тем не менее нарушения трудо&
вых прав работников все еще не ис&
ключение из правил. Потому и ра&
боту по общественному контролю
следует постоянно усиливать, по&
вышая требовательность к работо&
дателям, нарушающим трудовое
законодательство.

Наталья РАКОВИЧ, главный
правовой инспектор труда 

Совета профсоюза 
в Одесской дорожной 

профорганизации

О
ТРИМАНО відповідь від Міністерства соціаль&
ної політики на Заяву профспілки залізнични&

ків і транспортних будівельників України щодо
Концепції пенсійної реформи («ВІСНИК», № 11*
15 червня 2017 р.).

Надані пропозиції будуть розглянуті при подаль&
шому доопрацюванні чинного пенсійного законо&
давства, наголошено у листі за підписом заступни&
ка міністра М.ШАМБІРА. За його словами, проек&
том Закону України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо підвищення пенсій»
(№ 6614), зокрема, пропонується замінити меха�
нізм відшкодування пільгових пенсій на сплату
єдиного внеску на загальнообов’язкове дер�
жавне пенсійне страхування. При цьому збере&
жено право на призначення пенсії за віком на піль&
гових умовах (працівники, які зайняті на роботах,
передбачені списками № 1 і № 2 та інші).

Водночас проектом Закону № 6614 передбачено
у шестимісячний термін з дати його прийняття
підготувати законопроект щодо запроваджен�
ня професійної пенсійної системи, наведено у
відповіді Мінсоцполітики.

Работу — усилить, требования — повысить

«День трудового права»
на П'ятихатському залізничному вузлі

Рада профспілки залізничників і транспорт&
них будівельників України і Коростенська те&
риторіальна профорганізація висловлюють
глибокі співчуття рідним та близьким у зв’язку з
важкою втратою – смертю колишнього голови
райпрофсожу Коростенського відділку Півден&
но&Західної залізниці

Анатолія Потаповича ДУДНІЧЕНКА.

Світла пам’ять...

Співчуваємо...

Індекс споживчих цін у червні 2017 року — 101,6 %.
Розмір мінімальної зарплати в Україні  з 1 січня

2017 року становить 3200 грн.
Інформацію підготовлено за даними  управлін&

ня статистики «Укрзалізниці»  та Держкомстату.

Донецька (Лиман) 4982,9 5058,1
Львівська 8118,3 7 1 7 1 , 9
Одеська 8058,4 7286,5
Південна 8242,7 7 1 1 7 , 1
Південно&Західна 7730,8 7102,4
Придніпровська 8007,3 7130,6
По регіональних філіях 7553,9 6838,6

Залізниця З початку
2017 рокуЧервень

Н
А ЗАСІДАННІ Спільного предс&
тавницького органу репрезен&

тативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні,
що відбулося 10 липня п. р., ухвале&
но «Експертно&аналітичний висно&
вок до проекту Закону України «Про
внесення змін до деяких законодав&
чих актів України щодо підвищення
пенсій» (№ 6614).

Повний текст «Експертно�ана�
літичного висновку...» розміщено
на нашому сайті, а у «ВІСНИКУ»
сьогодні про це – стисло, але з ура&
хуванням усіх важливих тез.

Щодо позитивної сторони за�
конопроекту зазначено, зокре�
ма, такі позиції:

осучаснення існуючих пенсій, тоб&
то їх підвищення;

скасування спеціальних пенсій
для окремих категорій громадян;

відміна обмежень при виплаті
пенсій працюючим пенсіонерам;

поступове звільнення Пенсійного
фонду від невластивих для нього

виплат, а також підвищення розміру
ЄСВ для підприємств, де існують
шкідливі та небезпечні умови праці,
і працівники мають право на до&
строковий вихід на пенсію.

Серед позитивів також можна на&
звати те, що Урядом пропонується
більш жорстко прив’язати розмір
пенсії до страхового стажу і забез&
печити нарахування пенсій залежно
від кількості років страхового стажу
працівника і розміру сплачених ним
внесків до Пенсійного фонду. Маєш
більший стаж роботи – отримуєш
більшу пенсію. Це – справедливо.

Щодо негативних змін у пен�
сійному забезпеченні профспіл�
ки визначають:

1. Зменшення коефіцієнту страхо&
вого стажу при виході на пенсію з
1,35 до 1,0, що загрожує суттєвим
скороченням розміру пенсій для
майбутніх пенсіонерів.

2. Поступове (протягом 10 років)
збільшення страхового стажу, необ&
хідного для призначення пенсії за

віком, з 15 до 35 років. Профспілки
вважають, що верхня межа страхо&
вого стажу є завищеною, а темпи її
запровадження мають бути повіль&
нішими.

3. Передчасним також є скасу&
вання пенсій за вислугу років (у то&
му числі – певній категорії залізнич&
ників – ред.). Вирішення цього пи&
тання полягає у запровадженні про&
фесіональних пенсійних систем, а
оскільки вони ще не створені, то по&
гіршувати умови пенсійного забез&
печення людей – неприпустимо.

Шляхи збалансування позицій
Уряду і профспілок.

Вкрай важливо віднайти форму&
лу соціальної справедливості, що
дозволить врахувати інтереси ни&
нішніх пенсіонерів і тих, хто вийде
на пенсію у майбутньому. Тож
йдеться про суспільний діалог поко&
лінь. Проте законопроект з’явився
нещодавно, і широкого публічного
обговорення ще не відбулося. Люди
не мають з цього приводу об’єктив&

ної інформації, а політики часто
вдаються до небажаних спекуляцій
навколо цього соціально важливо&
го питання.

СПО всеукраїнських об’єднань
профспілок визначив, що потрібен
час для більш ретельного аналізу
законопроекту. «Експертно�ана�
літичний висновок...» спрямова&
но до Комітету Верховної Ради
України з питань соціальної політи&
ки, зайнятості та пенсійного забез&
печення.

ДО   ТЕМИ
13 липня п. р. народні депутати
282 голосами прийняли у пер&
шому читанні за основу урядо&
вий законопроект «Про внесен&
ня змін до деяких законодавчих
актів України щодо підвищення
пенсій», який входить до пакету
пенсійної реформи. Друге чи&
тання законопроекту № 6614
заплановано після відкриття но&
вої сесії у вересні п. р.

КОРИСНО  ЗНАТИ

СИСТЕМА   ОБЩЕСТВЕННОГО   КОНТРОЛЯ:   АНАЛИЗИРУЕМ,   ИНФОРМИРУЕМ…

Профспілкові пропозиції до «пенсійного» законопроекту

К
АБІНЕТ Міністрів України частково виконав
вимогу всеукраїнських профспілок щодо

відновлення прав деяких категорій працівни�
ків, зайнятих у шкідливих і важких умовах
праці, на достроковий вихід на пенсію. Відпо&
відна постанова від 4.07.2017 р. «Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від
24.06.2016 р., № 461» набуде чинності 1 січня
2018 року.

Нагадаємо, що постановою № 461 було суттєво
зменшено списки працівників, які мали право на
пенсію за віком на пільгових умова у зв’язку із
зайнятістю на роботах із шкідливими та важкими
умовами праці (Списки № 1 і № 2). Повернення
працівникам цього права було однією з вимог
Спільного представницького органу репрезента&
тивних об’єднань всеукраїнських профспілок, ви&
сунутих до Уряду під час тридцятитисячної акції
протесту у липні минулого року.

Тож останніми змінами Уряд повернув право на
достроковий вихід на пенсію декільком десяткам
тисяч працівників, яким також буде враховано
стаж роботи у шкідливих і важких умовах, що ми&
нув з моменту набуття чинності постанови № 461.

Проте СПО об’єднань профспілок зазначає, що
обсяг змін є неповним і відновлює порушені права
лише частини працівників. Зокрема, не повернуто
право на дострокову пенсію машиністам метропо&
літену, хоча вони працюють під впливом таких
шкідливих факторів, як вібрація, постійний шум,
нервово&емоційне напруження і необхідність по&
стійної концентрації уваги, стреси, штучне освіт&
лення, навантаження на зір, монотонність, під&
земний мікроклімат тощо.

Інф. «ВІСНИКА»

Вимогу профспілок
щодо Списків № 1 і № 2
частково виконано

Від номера
до номера•

Н
А ЗАСЕДАНИЯХ профкома станции Попасная регионального фили&
ала «Донецкая железная дорога» регулярно рассматривается во&

прос выполнения системы общественного контроля по соблюдению тру&
дового законодательства.

Отмечено, что в результате последних проверок выявлены случаи не&
оплаты дней прохождения медосмотра двум железнодорожникам стан&
ции Рубежное, оплата произведена в июне 2017 года. Во избежание в
дальнейшем ошибок, связанных с оплатой прохождения медкомиссий
отделу кадров станции Попасная рекомендовано в конце каждого меся&
ца предоставлять бухгалтерии сводный приказ с информацией о факти&
чески пройденных за данный месяц медосмотрах.

Выявлена и оперативно устранена ошибка в выплате материальной
помощи к бракосочетанию согласно колдоговору работникам станций
Кабанье, Светлодарское, в июне им выплачено 4,3 тыс. грн.

Также после вмешательства профкома члену профсоюза было дона&
числено почти 50 грн. компенсации в связи с увольнением.

Галина КОВЫЖЕНКО,
председатель профорганизации станции Попасная

П
РАЦІВНИКИ дистанції колії, станції, локомотивного оборотного депо, ва&
гонного депо, колійної машинної станції та дистанції сигналізації та зв’яз&

ку відверто поспілкувалися із заступником голови дорожньої профорганіза&
ції – головним технічним інспектором праці А.Лейком, фахівцями дорпроф&
сожу, Криворізького теркому профспілки і регіональної філії «Придніпровсь&
ка залізниця».

Впевненості та активності учасникам заходу додала доброзичлива атмосфе&
ра, яка склалася у залі під час зустрічі.

Спілчани висловили свою небайдужість до проблем галузі, їхні питання та&
кож стосувалися покращання умов та оплати праці. Але хвилю обурення викли&
кало незадовільне забезпечення спецодягом та спецвзуттям, а якість отрима&
них миючих засобів взагалі не витримує критики. Усі ці негаразди призводять
до того, що з підрозділів звільняються досвідчені фахівці, і це навіть при тому,
що залізниця є основним роботодавцем на вузлі. Тож необхідно разом шукати
шляхи вирішення цієї гострої проблеми...

ПРЕС�ЦЕНТР Криворізького теркому профспілки

Фото  надано теркомом

ПРОФСПІЛКА ДОПОМОГЛА
ЦИФРА

тис. грн. незаконно утриманих або недоплачених коштів по&
вернуто спілчанам у першому півріччі 2017&го за наполяганням
правового інспектора праці Ради профспілки у дорожній проф&
організації Південної залізниці Тетяни Голубицької.

53
«За результатами перевірок в 11 підрозділах роботодавцям вне&

сено 11 подань щодо усунення виявлених порушень, з яких 10 вико&
нано у повному обсязі. Скасовано незаконно видані накази про
притягнення шістьох працівників до дисциплінарної відповідаль&
ності. Під час особистого прийому правовим інспектором праці на&
дано юридичні консультації 97 членам профспілки та ветеранам,
розглянуто і надано кваліфіковані відповіді на письмові звернення
спілчан. Упродовж шести місяців проведено  «Дні трудового права»
на вузлах Полтава, Кременчук, Гребінка, Прилуки й Ромни», – по&
відомив ПРЕС�ЦЕНТР Полтавського теркому профспілки.

«В Ужгородському міськрайонному суді за участі правового інс&
пектора праці Ради профспілки у Львівській дорожній профоргані&
зації Володимира Паруни захищено права працівника експлуата&
ційного вагонного депо Ужгород О.Максимчука щодо призначення
йому пенсії на пільгових умовах», – поінформував ПРЕС�ЦЕНТР
Ужгородського теркому профспілки.

«З початку року профактивом первинки Попаснянської дистанції
сигналізації та зв’язку виявлено п’ять фактів недоплати залізнични&
кам за роботу в вечірні години: загалом п’яти операторам елект&
розв’язку не було враховано 128 годин. Тож за наполяганням проф&
кому працівникам доплачено 434 грн. за січень–квітень», – сповісти&
ла старший електромеханік, голова первинки Людмила
КЛЕЙМЬОНОВА.

Середня заробітна 
плата працівників (грн.)
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МОЛОДЕЖЬ  В  ПРОФСОЮЗЕ 

З
ДАВАЛОСЯ, лише нещодавно
відбулось урочисте завершен&

ня першої зміни в оздоровчому
таборі «Зорька» регіональної фі&
лії «Південно&Західна залізниця»,
а вже добігає кінця друга.

Якісному оздоровленню
сприяє п’ятиразове харчування, а
також прогулянки лісом, відпочи&
нок на березі річки Сейм, купання
– звісно, що під наглядом, адже у
закладі працюють досвідчені ви&
хователі, а допомагають їм сту&
денти педагогічних вишів.

На території табору є три спор&
тивні майданчики, чотири теніс&
них столи, два дитячих майдан&
чики з будиночками і гойдалка&
ми, а також літній кінотеатр зі сце&
ною і музичною апаратурою для
проведення веселих і цікавих за&
ходів – концертів, конкурсів, дис&
котек тощо.

А цьогоріч відкрили ще й спор&
тивний зал, відремонтувавши
складське приміщення і придбав&
ши необхідний інвентар. Діти цей
с ю р п р и з
сприйняли
на «ура» й
оцінили на
«відмінно»!
Усі хотіли
би прово&
дити тут
більше ча&
су, але ба&
ж а ю ч и х
багато, тож
доводить&
ся поступа&
тися товаришам.

Для корисного дозвілля також
працюють гуртки: вокальний, об&
разотворчого мистецтва, авіацій&
ного моделювання, хореографії,

м’якої іграшки та
креативного руко&
ділля. Є бібліотека.

Тож кожен день у
дітлахів вщент напов&
нений спортом, за&
хоплюючими та ко&
рисними розвагами.

А в колективу «на
носі» вже третя змі&

на, яка розпочнеться у перший
день останнього літнього місяця.

ПРЕС�ЦЕНТР
Конотопського 

теркому профспілки

«И снова здравствуйте…»

Ч
ЛЕНЫ молодежного совета Запорожской террито&
риальной профорганизации, как и обещали,

вновь навестили ребят, отдыхающих в «Соколе» – тех,
кто приехал во вторую смену.

Для детворы подготовили проверенную в предыду&
щий приезд программу: квест, игры на эрудицию, кон&
курсы на артистичность, которые завершились вруче&
нием призов и подарков. А для ребят постарше прове&
ли спортивные состязания «Козацькі розваги». Так на
один день в «Соколе» появилось три казачьих куреня.
Подростки соревновались в подтягивании, отжима&
нии, гиревом спорте, эстафете и перетягивании кана&
та. Ни одна из команд не осталась без побед, и все ра&
достно и гордо фотографировались с честно завоеван&
ными кубками, медалями и грамотами.

Молодежь благодарна за поддержку своей инициа&
тивы Запорожскому теркому профсоюза и руководст&
ву здравницы, и уже планирует следующую поездку…

Ольга УХНАЛЬ, оператор Запорожской 
дирекции железнодорожных перевозок, 

заместитель председателя молодежного совета 
территориальной профорганизации

Новички — победители
Р

ЕБЯТА из молодежного совета Харьковской терри&
ториальной профорганизации приняли участие в

общегородских соревнованиях по 11 видам спорта –
гребле на лодке, стрельбе, преодолении полосы пре&
пятствий и других. Участники спортивно&развлека&
тельной программы «ТехноПарк» показывали свои
умения также в оказании первой медицинской помо&
щи, тушении пожара и вполне смогли почувствовать
себя спасателями. Продемонстрировав отличную под&
готовку и сплоченность, наша команда&дебютант заво&
евала победу в борьбе со спортсменами – работника&
ми метрополитена и предприятий города.

За первое место капитан сборной – молодежный
лидер территориальной профорганизации, инженер
локомотивного депо Харьков&Сортировочный А.Нес&
теренко – получил от организаторов главный приз, а
также малые кубки по отдельным видам соревнова&
ний.

Наша молодежь благодарна теркому профсоюза за
поддержку во всех начинаниях и, в частности, органи&
зацию участия в турнире.

Мария МИРОНЕНКО, сигналист, 
председатель молодежного совета дорожной 
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В
ДЕТСКОМ оздоровительном
учреждении «Лесная сказка»

Купянской дирекции железнодо&
рожных перевозок регионального
филиала «Южная железная доро&
га» стало доброй традицией про&
водить встречи детворы с ветера&
нами труда.

В этот раз ребята подготовили
для гостей замечательную кон&
цертную программу, которые, в
свою очередь, с удовольствием
поделились воспоминаниями о
своей трудовой деятельности, участии в профсо&
юзной жизни региона. А нашим уважаемым ве&
теранам Е.Прокопенку, А.Воронцовой, В.Васи&
льевой, К.Бросенко вспомнить и рассказать есть
о чем...

Это лишь один из эпизодов насыщенной жизни
здравницы. Здесь работают разнообразные кружки,
детвора плещется в отличном бассейне, а заботли&

вый персонал обеспечивает для них уют и комфорт.
За два заезда в «Лесной сказке» уже оздоровились
364 ребенка, и еще более двухсот детей железнодо&
рожников Южной магистрали планируется принять
в третью смену, которая началась 25 июля и про&
длится до 11 августа.

Василий ВЕРБИЦКИЙ,
общественный корреспондент «ВІСНИКА»

Постійні читачі «ВІСНИКА» –
активісти об’єднаної

первинної профорганізації
служб регіональної філії

«Придніпровська залізниця»:
інженер відділу тендерних

закупівель М.УДОВИЦЬКИЙ, 
в. о. заступника начальника

інспекції з контролю 
виконання І.КИРИЧЕНКО 
(у центрі) і фахівець цієї

інспекції Ю.ЗІНЧЕНКО.

Інформаційні 
інтернет�ресурси

профспілки:
www.zalp.org.ua

www.facebook.com/zalporg
YouTube�канал

Фото Олександра ГНАТЮКА
А 18 липня А.ГНАТЮК

провів презентацію
нового проекту

профспілки 
для активу дорожньої

профорганізації
Придніпровської

залізниці, зокрема
Дніпропетровського

регіону

У
РАМКАХ організаційних заходів щодо реалізації проекту
профспілки 13 липня п. р. у Полтаві відбулась цікава презен&

тація електронного профспілкового квитка.
Перед активістами територіальної організації виступив завіду&

вач відділу організаційної і кадрової роботи Ради профспілки
О.Гнатюк.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ  ЕЛЕКТРОННОГО  ПРОФСПІЛКОВОГО  КВИТКА

У профспілці триває 

обмін паперових 

квитків на електронні

Триває
передплата 

на «ВІСНИК»
на  друге

півріччя 
2017 року.

Дякуємо читачам
нашої газети 
за підтримку!

Фото Юрія ШВАЙКА

Маленька країна дитинства

Перед аудиторією виступив і відповів 
на запитання присутніх представник

ПАТ «Банк Кредит Дніпро» А.КІКТЕНКО

Фото надано 
дорпрофсожем Придніпровської залізниці

ФФооттоо  
ннааддаанноо

ттееррккооммоомм

Під час презентації…

Фото предоставлено молодежным советом
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ЗЗ
03049, Київ, Повітрофлотський проспект, 15 А.  
Е&mail: visnykprof@gmail.com•пошти «Вісника»

«Закарпатські профакти&
вісти тепло привітали з ювілеями
колишніх голів первинок: Мука&
чівської дистанції колії – М.За&
суху та колійної машинної стан&
ції № 198 – З.Сереголу. За рі&
шенням президії Ужгородського
теркому профспілки їх відзначе&
но грошовою премією», – пові&
домив ПРЕС�ЦЕНТР Ужго�
родського теркому профспіл�
ки.

Чудовою новиною про
створення нової сім’ї наших
спілчан&залізничників поділився
голова профорганізації вагонно&
го депо Мудрьона регіональної
філії «Придніпровська залізни&
ця» Юрій БУКША: 

«Напередодні Дня молоді на&
ші працівники О.Корнієнко та
В.Левчук одружилися. 

Адміністрація і молодіжна рада
первинки щиро привітали їх з цією
важливою подією в житті, а профком
надав молодятам матеріальне за&
охочення і вручив дві безкоштовні
путівки на відпочинок до пансіонату
«Прибій» на Азовському морі».

«Сборная Попаснянской
дистанции пути приняла участие
в спартакиаде производствен&
ных подразделений региональ&
ного филиала «Донецкая желез&
ная дорога». Путейцы предста&
вили свою службу восемью ко&

мандами. Наши спортсмены по&
старались и завоевали призовые
места в общекомандных и лич&
ных состязаниях по волейболу,
дартсу, армспорту, гире, шаш&
кам, настольному теннису и ми&
ни&футболу, а в общем зачете
выиграли «серебро», – написала
председатель профорганизации
Анна БУНДЮК.

ФФооттоо  ннааддаанноо  ппррооффккооммоомм
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