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Н
А ЗАСІДАННІ президії Ради
профспілки за участі директора

з розвитку персоналу та соціальної
політики ПАТ «Укрзалізниця» Є.Ко�
зака розглянуто питання про стан
виконання товариством Галузевої
угоди щодо підвищення заробітної
плати залізничникам.

За період зі створення акціонер�
ного товариства у грудні 2015�го
змін зазнали як структура управлін�
ня, так і фінансово�господарський
механізм.

У попередні роки зобов’язання за
Галузевою угодою щодо зростання
зарплати залізничників виконува�
лись не повною мірою, тож посту�
пово за рівнем зарплати вони пере�
містилися на 14–15 місце.

Отже, щоб виправити ситуацію,
правління ПАТ «Укрзалізниця» та
Рада профспілки уклали меморан�
думи, спрямовані на захист соці�
ально�економічних інтересів пра�
цівників, з визначенням конкретних
термінів виконання.

Так, за 2016�й та перше півріччя
2017 року тарифні ставки й посадові
оклади працівникам збільшено на
50 % (з 1 липня 2016 року майже
95 % працюючих отримали підви�
щення на 25 % і на 20 % – праців�
ники, не пов’язані з перевезеннями
та безпекою руху; з 1 березня п. р.
на 25 % – усі працівники). Порівня�
но з 2014 роком заробітна плата
збільшилась на 40 %.

За 5 місяців 2017�го тенденція
зростання заробітної плати продов�
жується за рахунок того, що проф�
спілка у переговорах з правлінням
ПАТ домоглася:

підвищення тарифних ставок і по�
садових окладів;

збільшення розміру добових і
роз’їзних;

встановлення надбавки у розмірі
25 % усім працівникам, що працю�
ють у зоні проведення АТО;

встановлення розміру соціально�
го стандарту, що застосовується у
колективних договорах з коефіцієн�
том 1,25 до прожиткового мінімуму
на працездатну особу.

За цей час середня зарплата по
ПАТ склала 6804,7 грн. і зросла до
відповідного періоду минулого ро�
ку на 30 %, і наразі за її рівнем за�
лізничний транспорт займає 14
місце.

У липні п. р. всі працівники отри�
мали винагороду за підсумками ро�
боти за 2016 рік, що теж стало ре�
зультатом кропіткої роботи Ради
профспілки із адміністрацією. А пі�

сля прийняття рішення органами
державного управління про підви�
щення тарифів на залізничні пере�
везення вантажів буде продовжено
переговори між правлінням ПАТ і
Радою профспілки про подальше
підвищення тарифних ставок і поса�
дових окладів у 2017 році.

Це питання набуває надзвичай�
ної актуальності, адже рівень опла�
ти праці залізничників залишається
незначним по відношенню до еко�
номічно активних підприємств: ми
чітко усвідомлюємо, що проведені
підвищення дозволяють лише утри�
муватись «на плаву».

Багато сподівань покладається на
нове Положення про оплату праці.
Але опрацювавши його проект, фа�
хівці Ради профспілки зробили не�
втішний висновок: він не став новіт�
нім для більшості працівників і не
містить жодних нових мотивацій�
них важелів. Фактично – це чинне
Положення. За наполяганням
профспілки було проведено апро�
бацію деяких положень проекту у
виробничих умовах, під час якої ви�
явлено багато недоліків і невідпо�
відностей нормам законодавства і
технології виконання робіт у госпо�
дарствах.

Проект виявився розбалансова�
ним, запропоновані умови оплати
праці викликали невдоволення у
фахівців та у колективах, а значний
і незрозумілий розрив в оплаті пра�
ці між керівниками та робітниками
створюватиме соціальну напругу у
трудових колективах.

До сьогодні ПАТ «Укрзалізниця»
ще не надало пропозицій до розді�
лу «Оплата праці» проекту колек�
тивного договору, зокрема щодо
темпів зростання тарифних ставок і
посадових окладів, розміру тариф�
ної ставки робітника першого роз�
ряду, міжпосадових співвідношень,
як того вимагає законодавство. Ра�
дою профспілки такі пропозиції на�
давались неодноразово, загалом
протягом 2016�го розглянуто чоти�
ри варіанти проектів Положення...

В останньому з них відсутній роз�
діл «Преміювання за виробничі ре�
зультати праці». Це питання фахів�
цями профспілки було детально ви�

вчено і проаналізовано та надано
відповідні пропозиції «Укрзалізни�
ці».

Така повільна робота над проек�
том Положення про оплату праці
гальмує завершення переговорів
над колективним договором това�
риства.

З приводу державних прогнозів
щодо розміру мінімальної і серед�
ньої зарплати вважаємо за доціль�
не прийняти відповідні рішення і
для працівників ПАТ.

При реформуванні системи
оплати праці необхідно усвідомлю�
вати, що заробітна плата завжди
була і буде єдиним і головним сти�
мулом до праці.  Дешева праця ні�
коли не була ні продуктивною, ні
якісною, тому необхідно забезпечи�
ти залізничникам гідну оплату, яка
повинна відповідати їх кваліфікації,
умовам праці, відповідальності за
виконувану роботу.

Президія Ради профспілки реко�
мендувала правлінню ПАТ «Укрза�
лізниця» розробити дієву програму
зростання заробітної плати праців�
ників на найближчі два роки, щоб
залізничний транспорт увійшов за
рівнем оплати праці у першу десят�
ку галузей економіки України.

Запропоновано до 1 вересня п. р.:
обговорити та узгодити з проф�

спілковою стороною розмір тариф�
ної ставки робітника першого роз�
ряду, тарифну сітку та міжпосадові
співвідношення;

підготувати та надати на розгляд
профспілки розділ «Преміювання
працівників» до проекту Положення
про оплату праці, з урахуванням по�
станови президії Ради профспілки
«Про ефективність застосування у
ПАТ «Українська залізниця» систем
матеріального стимулювання пра�
цівників» від 30.03.2017 р.;

провести переговори з профспіл�
ковою стороною і прийняти рішення
щодо чергового підвищення тариф�
них ставок і посадових окладів пра�
цівникам ПАТ «Укрзалізниця» у
2017 році.

Світлана АНІСІМОВА,
завідувач відділу економічної

роботи, організації праці 
і заробітної плати Ради профспілки

«За наполяганням правового інспектора праці Ради
профспілки на Львівській залізниці Володимира Паруни
працівнику Ужгородського експлуатаційного вагонного
депо С.Геціц доплачено незаконно не нарахованих  понад
2 тис. грн. вихідної допомоги при звільненні на пенсію», –
поінформував ПРЕС�ЦЕНТР Ужгородського теркому
профспілки.

«Профком  Попаснянской путевой машинной станции
регионального филиала «Донецкая железная дорога» за
6 месяцев т. г. провел проверки соблюдения законода�
тельства о труде, в частности, правильности начисления
работникам надбавки за выслугу лет и доплаты до сред�
него заработка, результаты которых рассматривались на
заседаниях профкома. 

Администрации было предложено устранить выявлен�
ные нарушения. В итоге двум монтерам пути доплачено
718 грн. за выслугу лет в марте 2017�го, а двум водителям
произведена доплата на общую сумму 140 грн. до их
среднего заработка», – сообщила председатель проф�
организации Зоя ОХРИМЕНКО.

Дешева рибка — погана юшка,
або ПРО НАГАЛЬНУ ПОТРЕБУ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ

Врегульовано 
актуальне питання
оподаткування річного
приміського квитка форми 4

26 липня Голова профспіл�
ки В.Бубняк провів зустріч з
головами дорожніх профор�
ганізацій, під час якої обго�
ворено актуальні питання
профспілкової діяльності.
26 липня завідувач відділу
соціально�трудових відно�
син і побутової роботи
Я.Мальський взяв участь у
конференції трудового ко�
лективу апарату управління
ПАТ «Укрзалізниця».
27 липня відбулося засі�
дання президії Ради проф�
спілки (стор. 1—2).
1 серпня Голова профспіл�
ки В.Бубняк взяв участь у за�
сіданні правління ПАТ
«Укрзалізниця».
1 серпня проведено інфор�
маційний день у форматі
відеоконференції для
профпрацівників та акти�
вістів з актуальних питань
профспілкової діяльності
(стор. 3).
2 серпня відбулись робочі
зустрічі лідера профспілки
В.Бубняка з Головою прав�
ління ПАТ «Укрзалізниця»
В.Балчуном (9 серпня п. р.
В.Балчун подав у відставку –
ред.) і членом правління
товариства Ж.Марчеком.
Обговорювались питання
щодо вирішення проблем,
пов’язаних із проведенням
оздоровчої кампанії 2017
року, зокрема їх фінансо�
вою складовою. Йшлося та�
кож про реалізацію досягну�
тих у рамках Меморандуму
домовленостей щодо по�
дальшого розвитку галузе�
вого недержавного пенсій�
ного забезпечення – ПНПФ
«Магістраль». Під час зустрі�
чей обговорювались також
інші нагальні питання со�
ціальної спрямованості.

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

24 серпня  —

День 

Незалежності

України 
Шановні спілчани, щиро

вітаю вас із Днем Незалеж�
ності і Днем Державного
Прапора України, що відзна�
чатимемо 23 серпня.

Великою ціною наш народ
упродовж багатолітньої історії
здобував волю і суверенітет, і
цей процес триває донині.

Кожен із нас відданою
працею і незламною гро�
мадською позицією робить
свій внесок у розбудову дер�
жави. Лише гуртом ми мо�
жемо пройти нелегкі випро�
бування, що випали на долю
українського народу, та здо�
лати всі негаразди.

Бажаю вам миру, стійкості
в досягненні мети і віри у
краще майбутнє. Хай живе
наша квітуча й вільна країна!

З повагою Вадим БУБНЯК,
Голова профспілки  

залізничників і транспортних
будівельників України

рополітену з організаційно�кадрових питань та ін�
формаційної діяльності (стор. 2) та інші; затвердже�
но також Положення про конкурс зі створення моти�
ваційних короткометражних відеороликів за актуаль�
ними напрямками діяльності профспілки (стор. 2).

Члени президії розглянули та затвердили надані ко�
місією Ради профспілки з питань організаційно�масо�
вої та інформаційної роботи проекти документів –
про зміни та доповнення до Інструкції про облік членів
профспілки залізничників і транспортних будівельни�
ків України; організацію проведення установчої кон�
ференції зі створення об'єднаної профорганізації філії
«Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця»; вне�
сення змін і доповнень до Порядку взаємодії і розме�
жування функцій організацій профспілки, затвердже�

ного попередньою постановою від 30 березня
2016 року.

Постанови з цих та інших питань розміщено на сайті
www.zalp.org.ua  у відповідному розділі.

Інф. «ВІСНИКА»

З
А ІНІЦІАТИВИ Ради профспілки на засіданні прав�
ління ПАТ «Укрзалізниця» 7 липня п. р. розглянуто

питання про сплату податку на доходи фізичних осіб та
військового збору з вартості річного приміського квит�
ка форми 4.

Як показало вивчення цього питання фахівцями Ради
профспілки, сума податку на доходи та військового збо�
ру, що сплачує працівник за власний рахунок, може
скласти від 600 і до понад 1000 гривень, залежно від
відстані та загальної річної вартості приміського квитка
форми № 4. Причому, як правило, такі квитки випису�
ються працівниками на початку року, коли їх доходи па�
дають через значну кількість святкових і неробочих днів
та зменшення обсягів перевезень, а податок і військо�
вий збір відраховуються одноразово при отриманні
квитка, що лягає значним тягарем на сімейний бюджет
залізничників.

Правлінням товариства ухвалено рішення щодо
сплати податку на доходи фізичних осіб та військо�
вого збору в місяці нарахування вартості річного
приміського квитка форми 4 за рахунок власних
коштів ПАТ з наступним утриманням цих сум із за�
робітної плати працівників рівними частинами
протягом року, на який виданий такий квиток.

Директорам регіональних філій, керівникам філій
ПАТ «Укрзалізниця», зазначено у протоколі засідання
правління ПАТ, необхідно забезпечити сплату цього по�
датку та військового збору. Відповідного листа від
27.07.2017 р., № ЦЦФ�10/270 із роз’ясненнями щодо
відображення таких господарських операцій у бухгал�
терському обліку надіслано начальникам фінансово�
економічних служб регіональних філій і головним бух�
галтерам філій ПАТ «Укрзалізниця».

Інф. «ВІСНИКА»

У  ПРЕЗИДІЇ  РАДИ  ПРОФСПІЛКИ

ПОЗИТИВ

Заробітна плата працівників залізничного транспорту
значно відстає від економічно активних підприємств

України, а тому є нагальна потреба у прийнятті дієвої
програми щодо її зростання на найближчі 2–3 роки, 

щоб залізничники увійшли за рівнем оплати праці 
у першу десятку галузей економіки

ЧИТАЙТЕ  У  НАСТУПНОМУ  НОМЕРІ

На варті трудових прав та інтересів спілчан

Н
А ЗАСІДАННІ президії Ради профспілки всебіч�
но обговорено питання про виконання ПАТ

«Українська залізниця» Галузевої угоди щодо під�
вищення заробітної плати працівникам товариства
(стор. 1), стан додержання законодавства про працю
та виконання зобов’язань за колективним договором
з охорони праці в філії «Центр транспортного сервісу
«Ліски» і заходи щодо поліпшення ситуації (стор. 2);
забезпечення безоплатного проїзду працівників за�
лізничного транспорту у службових цілях та за осо�
бистими потребами, а також про надання матеріаль�
ної допомоги на медичні й інші цілі працівникам,
пенсіонерам ПАТ «Укрзалізниця» та членам їх сімей;
роботу об’єднаної профорганізації Київського мет�
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Щ
ОДО надання матеріальної
допомоги на медичні та ін�

ші цілі працівникам, пенсіонерам
ПАТ «Укрзалізниця» та членам їх
сімей президія Ради профспілки
відзначила, що у більшості регіо�
нальних філій і філій розроблено
власні порядки (положення), які
фактично дублюють Порядок,
затверджений товариством.
Проте до деяких з них включено
пункти, що можуть суттєво обме�
жувати право працівників та пен�
сіонерів на отримання матеріаль�
ної допомоги.

Комісії з розгляду питань щодо
надання матеріальної допомоги
та компенсацій утворено в ПАТ
«Укрзалізниця», регіональних фі�
ліях та більшості філій, крім де�
яких новостворених. До їх складу
входять і представники відповід�
них профорганів, також стоїть
питання щодо залучення медиків.

На засіданні президії Ради
профспілки відзначалось також,
що застраховані та незастрахова�
ні особи перебувають у нерівних
умовах для надання матеріаль�
ної допомоги. Крім того, при
розгляді заяв тенденція надання
переваги працівникам, потім їх
неповнолітнім дітям, важкохво�
рим чоловікам/дружинам пра�
цівників, і лише потім – пенсіоне�
рам та членам їх родин, батькам
працівників викликає незадово�
лення заявників та направлення
повторних звернень вже безпо�
середньо до керівництва ПАТ
«Укрзалізниця».

Виплата матеріальної допомо�
ги з урахуванням суми податку
на доходи фізичних осіб та війсь�
кового збору, що підлягає утри�
манню, виконується лише комісі�
ями деяких філій.

Водночас немає жодних кори�
гувань щодо збільшення обсягів
фінансування на суму наданої
матеріальної допомоги, таким
чином, регіональні філії, філії че�
рез брак коштів втрачають ре�
сурс для її виплати іншим заяв�
никам.

Переважно матеріальна допо�
мога надається на медичні цілі, а
на інші – лише у виняткових ви�
падках.

У зв’язку з тим, що надання
матеріальної допомоги на ме�
дичні та інші цілі працівникам і
пенсіонерам (згідно з Порядком
ПАТ) є додатковою соціальною
пільгою до тих, які передбачені
Галузевою угодою та відповідни�
ми колдоговорами, розгляд заяв
та прийняття рішень щодо надан�
ня такої допомоги не повинні
здійснюватися в рамках визначе�
них ними зобов’язань, а розши�
рювати їх.

Президія Ради профспілки ре�
комендувала ПАТ «Укрзалізни�
ця» доопрацювати Порядок на�
дання матеріальної допомоги на
медичні та інші цілі працівникам,
пенсіонерам та членам їхніх сі�
мей, розробити стандартну фор�
му ведення документації та єди�
ний механізм нарахування і ви�
плати цієї допомоги, передбачи�
ти у фінпланах кошти на ці цілі.
Керівникам регіональних філій,
філій та їх підрозділів, а також
профорганам різних рівнів поси�
лити контроль за роботою зазна�
чених комісій та провести інфор�
маційно�роз’яснювальну роботу
серед працівників і пенсіонерів
щодо дії Порядку, затверджено�
го ПАТ.

Ярослав МАЛЬСЬКИЙ, 
завідувач відділу 

соціально�трудових відносин та
побутової роботи Ради профспілки

З
АГАЛОМ значно покра�
щено умови премію�

вання працівників за
основні результати роботи
і виконання одноразових
завдань. А колдоговорами головно�
го підприємства та його Дніпровсь�
кого відділення передбачено ком�
пенсацію 50 % вартості витрат на
харчування в їдальні за рахунок під�
приємства та інші.

Проте під час перевірок виявлено
порушення, що стосуються організа�
ції робочого часу і часу відпочинку
працівників, його обліку й оплати.

Потребує додаткової уваги адмі�
ністрації питання, пов’язане із надан�
ням відпусток. Так, заборгованість за
ними тільки за 2016 рік в Одеському
відділенні становить понад 3 тис. ка�
лендарних днів для 150 працівників
(88 % штатної чисельності), у Дніп�
ровському – майже 1,8 тис. днів для
146 працівників, у Харківському –
понад 1,9 тис. днів для 78 працівни�
ків, а в головному підприємстві –
2,2 тис. днів для 35 працівників. Така
ж ситуація і за 2015 рік, а в окремих
відділеннях (крім головного підпри�
ємства) – і за підсумками 5 міс. п. р.

У колдоговорах усіх рівнів норма
щодо організації технічного навчан�
ня відсутня, у зв’язку з чим праців�
никам упродовж тривалого часу
технічне навчання, яке в основному
проводиться у вільний від роботи
час, в розмірі годинної тарифної
ставки або посадового окладу за
кожну годину у вихідні дні не облі�
ковується і не оплачується.

Додатком № 10 до колдоговорів
головного підприємства та Одесько�
го відділення визначено перелік
безперервних робіт, під час яких за�
бороняється використовувати обід�
ню перерву на свій розсуд у відпо�
відності з вимогами ст. 66 КЗпП
України. Але ні Правилами, ні пере�
ліком не визначено порядок і місце
(технологічні перерви) приймання
їжі. Як наслідок, у маневрового дис�
петчера (головне підприємство),

операторів СТЦ, прийомоздаваль�
ників, чергових стрілочних перево�
дів, складачів поїздів (Одеське від�
ділення) з робочого часу безпід�
ставно вилучається 1 година на
обідню перерву. Таким чином, за�
лежно від кількості робочих змін у
місяці кожному працівнику не облі�
ковується і не оплачується від 10 до
15 годин робочого часу, зокрема, у
деяких операторів СТЦ Одеського
відділення з січня по травень п. р. не
оплачено 315 годин.

Не встановлено розміру доплат за
виконання обов’язків тимчасово від�
сутнього працівника, суміщення про�
фесій, розширення зони обслугову�
вання та збільшення обсягу робіт, що
в окремих випадках дозволяє такі до�
плати не проводити. При цьому від�
сутність у колдоговорах цих норм дає
підстави державним контролюючим
органам вимагати повернення ви�
плачених працівникам коштів у касу
підприємства як таких, що не мають
юридичних підстав.

Незважаючи на те, що за підсум�
ками перевірок вжито необхідних
заходів з усунення виявлених недо�
ліків, президія Ради профспілки за�
пропонувала керівництву філії вжи�
ти невідкладних заходів щодо за�
безпечення достовірного обліку
всього робочого часу та його опла�
ти. Профкомам первинок головного
підприємства та відділень рекомен�
довано до кінця третього кварталу
п. р. детально проаналізувати стан
дотримання трудового законодав�
ства і вжити заходів для усунення
виявлених недоліків, а дорожнім і
територіальним комітетам проф�
спілки – надати їм необхідну прак�
тичну допомогу.

Микола БЕЛЬЧЕНКО,
головний правовий інспектор праці

Ради профспілки

Турбота, втілена в життя
Д

О ОБ’ЄДНАНОЇ профорганізації Київського
метрополітену входять 17 первинок, які взято

також на централізоване бухгалтерське обслугову�
вання. Про актуальні питання діяльності спілчан по�
стійно інформує «Вісник», який виходить щокварта�
лу з грудня 2003 року.

Наш колектив пишається своїм колдоговором,
який у 2007 визнаний найкращим в Україні серед
підприємств з кількістю працюючих більше 5 тис. І
сьогодні, незважаючи на скрутну економічну ситу�
ацію, завдяки принциповій позиції профкому вда�
лося не тільки зберегти, а в деяких випадках навіть
розширити пакет соціальних гарантій. За цей час
до чинного колдоговору було внесено десятки
пропозицій щодо покращення добробуту праців�
ників, і його дію продовжено до 2019 року.

Зокрема, серед останніх суттєвих позитивних
змін: підвищення тарифних ставок (посадових
окладів) працівників при кожному підвищенні та�
рифу на проїзд пасажирів у метрополітені; недопу�
щення проведення виробничих нарад у неробочий
час і у вихідні дні; надання іншого часу відпочинку з
розрахунку 25 % тривалості чергування у вихідні та
святкові дні вдома; весняна вітамінізація працівни�
ків шляхом надання матеріальної допомоги тощо.

Після неодноразових перемовин між об’єднаним
профспілковим комітетом, адміністрацією та страхо�
вою компанією ухвалено ще одне позитивне рішен�
ня: витрати зі сплати внесків на медичне страхування
працюючих тепер повністю покриває роботодавець.

Крім цього, відповідно до колдоговору на кожну
дитину віком до 18 років надається матеріальна до�
помога матері або батьку (опікуну), які виховують
дитину�інваліда та одинокій матері (батьку), які
усиновили дитину (дітей).

Завдяки турботі профкому вирішено питання що�
до забезпечення працівників комплексними обіда�
ми за пільговою ціною.

Об’єднаний профком у 2004�му ініціював і спіль�
но з адміністрацією було розроблено Положення
про знак «Почесний працівник метрополітену», тож
нагороджені ним працівники мають право на до�
даткові соціальні гарантії (15 % доплати працівни�
кам до посадового окладу (тарифної ставки), а ве�
теранам, які вийшли на пенсію та звільнилися, на�
дається щорічна матеріальна допомога у розмірі се�
редньомісячної заробітної плати по підприємству,
яка сьогодні становить 9528 грн.).

Пенсіонерам надається щорічна матеріальна
допомога та забезпечується їхнє медичне страху�
вання.

З метою закріплення кадрів, починаючи з серпня
2017 року, молодим працівникам нараховується
доплата за вислугу років у розмірі 7 % вже з першо�
го дня роботи.

Ухвалено також спільну постанову щодо забезпе�
чення підвищення посадових окладів (тарифних
ставок) працівників метрополітену у 2017 році зага�
лом не менше ніж на 25 %.

Серед важливих напрямів діяльності нашого
ОПК є оздоровлення спілчан та членів їхніх сімей.
Метрополітенівці сплачують 35 % вартості путівки
на відпочинок, на лікування – 30 %, на оздоров�
лення дітей до 14 років – 20 %. Школярі влітку на�
бираються сил в дитячих оздоровницях Полтав�
щини та Закарпаття, а також на морському узбе�
режжі. Проводяться екскурсійні тури вихідного
дня, вечори відпочинку, спортивні заходи серед
структурних підрозділів та метрополітенів України
тощо.

Тетяна КОЛЯДА, заступник 
голови об’єднаної профорганізації 

Київського метрополітену

П
РОТЯГОМ 2016�го та в першому
півріччі 2017 року робота з покра�

щення умов праці у філії проводилась
у відповідності до «Комплексних захо�
дів...», і випадків виробничого трав�
матизму не було допущено. Водночас
у філії та її відділеннях на заходи з
охорони праці плануються кошти не
менше 0,5 % від фонду оплати праці
за попередній рік, а не від суми реалі�
зованої продукції. І, як результат, в
окремих відділеннях комплексні захо�
ди з охорони праці, що містяться у
колдоговорах, не виконуються через
недостатнє фінансування. Так, низьки�
ми темпами проводиться робота зі
створення безпечних, нешкідливих
умов праці, належного виробничого
побуту, приведення структурних під�
розділів у відповідність до санітарно�
гігієнічних норм.

Також на 2017 рік не плануються
кошти на проведення ремонту та ре�
конструкції діючих санітарно�побуто�
вих приміщень і створення нових.
Тож у Харківському відділенні стан
санітарно�побутових приміщень не
відповідає нормам, а у Дніпровсько�
му, Харківському та Одеському – по�
требують заміни дерев’яні столи,
стільці, металеві шафи для зберігання
спецодягу і спецвзуття. У філії та в
Одеському й Харківському відділен�
нях є проблема зі складськими при�
міщеннями для зберігання спецодягу,
спецвзуття, вони не відповідають са�
нітарним нормам і правилам, тут від�
сутні стелажі, дерев’яні полички, а
спецодяг і спецвзуття розміщено на
підлозі.

Також не створено належного до�
гляду за засобами індивідуального за�
хисту, не організовано своєчасне очи�
щення, прання та ремонт спецодягу за
рахунок роботодавця.

У колдоговорах майже всіх переві�
рених відділень не переглянуто пере�
ліки професій працівників, яким за ро�
боту у важких і шкідливих умовах пра�
ці надаються компенсації (доплати у
підвищеному розмірі, додаткові опла�
чувані відпустки, додаткові відпустки

за особливий характер праці, а також
забезпечення спецодягом і спецвзут�
тям понад встановлені норми, моло�
ком і милом). Тож деяким працівни�
кам пільги і компенсації за результата�
ми атестації робочих місць за умова�
ми праці надаються не в повному об�
сязі.

У всіх перевірених відділеннях ви�
явлено порушення у забезпеченні пра�
цівників якісними миючими засобами.

Керівництво філії та відділень не
приділяють достатньо уваги вищеза�
значеним та іншим питанням, тож ро�
боту адміністрації у цьому напрямі
президія визнала недостатньою і за�
пропонувала усунути виявлені пору�
шення законодавства про охорону
праці, колдоговорів та забезпечити в
повному обсязі фінансування комп�
лексних заходів з охорони праці.

Необхідно провести розрахунки з
працівниками, яким не надано в пов�
ному обсязі додаткові відпустки за ро�
боту зі шкідливими і важкими умова�
ми праці, за особливий характер праці
та не проведено доплати у підвищено�
му розмірі за роботу у несприятливих
умовах; забезпечити їх у встановлені
терміни якісними миючими засобами і
вирішити питання компенсації за не�
доотримане молоко або рівноцінні
харчові продукти.

В Одеському відділенні слід привес�
ти виконання функцій службою охо�
рони праці у відповідність до вимог
«Типового положення про службу
охорони праці», затвердженого нака�
зом Держнаглядохоронпраці України
від 15.11.2004 р., № 255.

Встановлено термін до 1 жовтня
2017 року для інформування Ради
профспілки про хід виконання поста�
нови президії та проведені розрахун�
ки з працівниками.

Головам первинок рекомендовано
встановити постійний контроль за ви�
конанням відповідних зобов’язань за
колдоговорами.

Володимир ДОРОШЕНКО,
головний технічний інспектор праці

Ради профспілки

Президія Ради профспілки, розглянувши на засіданні 27 липня п. р. стан дотримання законодавства про працю та виконання 
колдоговорів з охорони праці у філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» та Одеському, Дніпровському і Харківському його відділен�
нях, відзначила, що організація роботи філії та підпорядкованих підрозділів відповідає вимогам трудового законодавства,  Галузевій
угоді та колективним договорам.
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У  ПРЕЗИДІЇ  РАДИ  ПРОФСПІЛКИ
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Є ще над чим працювати

…І ПОСИЛИТИ 
КОНТРОЛЬ!

За результатами перевірок працівникам
вже повернуто безпідставно 

не нарахованих понад 25 тис. грн.

На засіданні президії 27 липня п. р. ухвалено також постанову про роботу об’єднаної профоргані�
зації Київського метрополітену з організаційно�кадрових питань та інформаційної діяльності.
У нашій редакційній пошті є матеріал про будні цієї профорганізації, який пропонуємо увазі читачів. Президія за�

твердила По�
ложення про
конкурс зі ство�
рення мотива�
ційних корот�
кометражних
відеороликів за
актуальними
напрямками діяльності профспілки.

М
ЕТА КОНКУРСУ – покращання висвітлення
діяльності профспілки із захисту трудових прав

та інтересів спілчан і членів їхніх сімей, сприяння по�
дальшому розвитку соціальних ініціатив і програм за
допомогою нового інформаційного ресурсу –
YouTube�каналу профспілки. Вимоги до матеріалів –
об'єктивність у відображенні роботи профорганіза�
цій та якість самостійно створеного відеоролика.

До участі у конкурсі, який триватиме з 1 серпня по
1 листопада п. р., запрошуються профорганізації і
молодіжні ради всіх рівнів, а також окремі групи,
спілчани, позаштатні кореспонденти «ВІСНИКА»,
журналісти галузевих видань тощо.

Запропоновано 8 тем: соціальний діалог, оплата
праці, правовий захист, охорона праці, молодь у
профспілці, «Я і профспілка», оздоровлення, ПНПФ
«Магістраль».

Змонтовані відеоролики направляються кон�
курсантами до відділу інформації Ради профспілки
(visnykprof@gmail.com). 

Підсумкове засідання конкурсної комісії – до
10 листопада. 

Результати конкурсу затверджуються президією
Ради профспілки на засіданні у листопаді 2017 року.

Переможець і призери нагороджуються диплома�
ми та грошовими преміями: за 1 місце – 6 тис. грн.,
друге – 4 тис. грн., третє – 2 тис. грн.

Детальніше – на сайті www.zalp.org.ua

Оголошено конкурс
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Фото Володимира МАРЧУКА
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У
ЧАСНИКИ колдоговірної
конференції трудового ко�

лективу філії «Центр охорони
здоров’я» розглянули питання
поширення колективного дого�
вору апарату філії на всіх ме�
дичних працівників залізнично�
го транспорту.

Обговоривши інформацію
голови первинки, завідувача
відділення Київської клінічної
лікарні № 2 Р.Каверіної щодо
необхідності такого кроку, де�
легати підтримали рішення про

поширення колдоговору на
весь трудовий колектив філії.

Враховуючи, що до моменту
створення ПАТ «Укрзалізниця»
та філії «Центр охорони здо�
ров’я» медичні працівники фі�
нансувалися переважно з бюд�
жету, і колдоговори галузевих
медзакладів суттєво відрізняли�
ся від залізничних підприємств
(на працівників поширювалися
лише окремі норми Галузевої
угоди і колдоговорів залізниць),
таке рішення значно покращує

соціальний пакет медиків.
Тепер голови первинок до�

рожніх клінічних лікарень мають
ознайомити спілчан з його умо�
вами, оформити інформаційні
стенди, провести необхідне на�
вчання тощо, а також тримати на
контролі обов’язковість ознай�
омлення із умовами колдогово�
ру працівників, які будуть прий�
матися на роботу. Питання про
його виконання розглядати�
муться на засіданнях профкомів.

Н
А ЗАСІДАННІ президії Ради профспілки 27 лип�
ня п. р. погоджено проект збірника норматив�

них матеріалів у локомотивному господарстві «Ти�
пові норми часу на слюсарні роботи з ремонту аку�
муляторних батарей електровоза серії ЧС�4».

Проект проходив апробацію у локомотивному
депо Київ�Пасажирський регіональної філії «Пів�
денно�Західна залізниця» й отримав схвальне рі�
шення до застосування у виробничих умовах.

У ПАТ «Укрзалізниця» ці норми часу запровад�
жуються вперше.

Погоджено норми

6 серпня відзначено День профспілки 
під гаслом «Єдність, солідарність, справедливість!»

Н
ОВОСТВОРЕНІ первинки профорганізацій
апаратів філій «Центр будівельно�монтажних

робіт та експлуатації будівель і споруд» та «Паса�
жирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця» за рішен�
ням президії Ради профспілки взято на профспіл�
кове обслуговування Радою профспілки.

Взято на профобслуговування 

Середня зарплата працівників (грн.)

Залізничний транспорт 7723,5 6858,47

Транспорт у цілому 7587,0 7080,0
Промисловість 7637,0 7090,0

В галузях народного 
господарства 7360,0 6638,0

Червень З початку
року

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

Закінчення.
Початок на

1�й стор.

Щ
ОМІСЯЧНИЙ захід відбувся у форматі веб�
конференції, у ньому взяли участь голови

первинок прямого підпорядкування Раді проф�
спілки, а також до онлайн�трансляції долучилися
учасники 32 студій.

Перший заступник Голови профспілки О.Муше�
нок розповів колегам про вирішення нагальних
проблем профспілкового сьогодення, а фахівці ви�
світлили актуальні питання поточної роботи, зок�
рема йшлося про деякі аспекти оплати праці заліз�
ничників, підсумки діяльності правової інспекції
праці у першому півріччі, забезпечення безоплат�
ного проїзду працівників за службовими та осо�
бистими потребами, надання матеріальної допо�
моги на медичні та інші цілі працівникам, пенсіоне�
рам та членам їхніх сімей, систему обліку членів
профспілки та підвищення ефективності викори�
стання профспілкових інформаційних ресурсів.

Інф. «ВІСНИКА»

С
ПОРТСМЕНИ – працівники залізничного транспор�
ту, які стали переможцями відбіркових змагань

ПАТ «Укрзалізниця» – взяли участь у Х Спартакіаді за�
лізничників, фінал якої відбувся 4–6 серпня у Харкові
у палаці спорту «Локомотив». З цієї нагоди в. о. Голови
правління ПАТ «Укрзалізниця» І.Василевський, член
правління Ж.Марчек і  Голова профспілки В.Бубняк
підписали вітальну телеграму.

У складі оргкомітету в організації та проведенні юві�
лейної Спартакіади взяв участь заступник Голови проф�
спілки О.МУШЕНОК (на знімку під час нагородження).

Інформдень для активу

Х Спартакіада залізничників

В
ЗАСЕДАНИИ профсекции работни�
ков локомотивного хозяйства и при�

городных пассажирских перевозок Одес�
ской дорожной профорганизации подни�
мались серьезные вопросы производст�
венного и социального характера, и они
рассматривались с участием руководите�
лей и специалистов регионального фили�
ала и дорпрофсожа. В частности, дирек�
тор регионального филиала В.Еремин
рассказал о реформировании и перспек�
тивах развития локомотивного хозяйства
и пригородных пассажирских перевозок,
а затем включился в обсуждение с члена�
ми секции наболевших вопросов.

В первую очередь, это проблема стре�
мительного оттока кадров. Только в пер�
вом полугодии 2017�го из производствен�
ных подразделений локомотивного хо�
зяйства уволились 303 работника, а было
принято только 194. В сравнении с про�
шлым годом контингент по хозяйству сни�
зился на 3,2 %. Основная причина – низ�
кий уровень заработной платы.

К тому же не выполняются нормы кол�
договора, касающиеся повышения на
10 % часовых тарифных ставок и
сдельных расценок членам локомотивных
бригад, работающим на локомотивах без
кондиционеров при температуре +30о и
выше, а также реабилитации за счет при�
были регионального филиала работников
локомотивных бригад, водителей авто�
транспортных средств и т. д., ставших
участниками железнодорожных и транс�
портных происшествий.

Следующая проблема – отсутствие не�
обходимых запчастей и расходных мате�
риалов для выполнения ремонта подвиж�
ного состава, технического обслуживания
и т. д. Также не в полном объеме железно�
дорожники обеспечены спецодеждой и
спецобувью.

Из�за отсутствия финансирования
крайне неудовлетворительное обеспече�
ние бригадных домов и комнат отдыха
локомотивных бригад в пунктах оборота
моющими, дезинфицирующими и обра�
батывающими средствами, постельным
бельем, к тому же – неработающие кон�
диционеры старого образца, отсутствие
москитных сеток на окнах и ламп в осве�
тительных приборах, а в душевых нет ре�
зиновых ковриков. Комнаты приема пи�
щи не обеспечены необходимой посудой.
И, по сути, такая мелочь, как отсутствие
офисных товаров и канцелярских принад�
лежностей для выполнения и ведения
нормативной документации, со временем
разрослась в проблему...

Процесс реформирования создает до�
полнительные трудности как в производ�
ственной, так и социальной сферах, пото�
му и вопросов накопилось предостаточно.
Все они переданы руководству регио�
нального филиала для принятия соответ�
ствующих мер.

Елена ТАРАН,
председатель профорганизации 

локомотивного депо 
Одесса�Сортировочная, председатель

профсекции дорпрофсожа

Времена меняются, 
а проблемы усугубляются

3 серпня провідний спеціаліст відділу економічної
роботи, організації праці і заробітної плати О.Була�
він взяла участь у зустрічі з профактивом Конотопсь�
кої територіальної профорганізації.
4–6 серпня перший заступник Голови профспілки
О.Мушенок і завідувач відділу соціально�трудових
відносин і побутової роботи Я.Мальський взяли
участь в організації та проведенні фінального етапу
змагань Х Спартакіади залізничників  (стор. 3).
8 серпня завідувач відділу організаційної і кадрової
роботи О.Гнатюк взяв участь у профспілковій кон�
ференції і засіданні об’єднаного профкому філії
«Центр ремонту та експлуатації колійних машин», а
9 і 15 серпня провів наради з профактивом Одесь�
кої дорожньої профорганізації та Криворізького  за�
лізничного вузла щодо впровадження електронного
профспілкового квитка.
10 серпня завідувач відділу соціально�трудових
відносин і побутової роботи Я.Мальський взяв
участь у конференції трудового колективу філії
«Центр охорони здоров’я» (стор. 3).
11 серпня Голова профспілки В.Бубняк взяв участь у
представленні віце�прем’єр�міністром В.Кістіоном
колективу залізничників тимчасового виконувача
обов’язків Голови правління ПАТ «Укрзалізниця»
Є.Кравцова.
11 серпня перший заступник Голови профспілки
О.Мушенок і фахівці Ради взяли участь у засіданні
робочої групи з розгляду проектів нормативних до�
кументів, які будуть додатками до колдоговору ПАТ
«Укрзалізниця».

Колдоговір поширено на всіх працівників філії

Директор філії «Центр охорони здоров’я»
Маріуш ГУЙСЬКІ 

і голова первинки Раїса КАВЕРІНА 
після підписання відповідної угоди

Інф. «ВІСНИКА»

Фотофакт

У літопис профспілки•
З

НАГОДИ ДНЯ ПРОФСПІЛКИ нагороджено від�
знаками велику групу профспілкових працівни�

ків та активістів, зокрема:

ПОЧЕСНИМ ЗНАКОМ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ПРОФСПІЛКОЮ» –

ІСАЄВУ Галину Володимирівну – техніч�
ного інспектора праці Ради профспілки у дорожній
профорганізації Придніпровської залізниці;

РУЧКУ Петра Васильовича – голову профорганізації
локомотивного депо Львів�Захід;

ЗНАКОМ «ЗА АКТИВНУ РОБОТУ 
В ПРОФСПІЛЦІ» –

АРЕФІНА Олександра Сергійовича –
технічного інспектора праці Ради

профспілки в Одеській дорожній профорганізації;

БУТЕНКО Олену Василівну – голову профорганізації
Попаснянського вагонного депо;

ГЛУШКО Галину Адамівну – голову профорганізації
будівельно�монтажного поїзда № 908 регіональної
філії «Львівська залізниця»;

МИРОНЕНКА Леоніда Шимоновича – голову проф�
організації Мелітопольського вагонного депо.

Далі буде...

Цього року змагання пройшли з популярних серед
залізничників видів спорту, таких як гирьовий, арм�
рестлінг, міні�футбол, волейбол, настільний теніс, ша�
хи та шашки. Є сподівання що з кожним роком цей пе�
релік, а також кількість учасників на відбіркових турах
збільшуватиметься разом з популяризацією фізкуль�
тури і спорту в галузі.

Протягом трьох днів тривали змагання, за резуль�
татами яких у командному заліку перемогла збірна
регіональної філії «Південна залізниця». «Срібло»
завоювали працівники Придніпровської магістралі,
причому в змаганнях з міні�футболу разом зі своїми
підлеглими взяв участь директор регіональної філії
М. Кужавський. «Бронзу» здобула команда Одеської
магістралі. Всі переможці та призери отримали наго�
роди, грошові премії та пам’ятні сувеніри від ПАТ
«Укрзалізниця» та профспілки залізничників і транс�
портних будівельників України.

Текст і фото Ярослава МАЛЬСЬКОГО,
завідувача відділу соціально�трудових відносин 

та побутової роботи Ради профспілки

ДО  ТЕМИ
Нагадуємо, що перша Спартакіада відбулась з ініціа�
тиви Ради профспілки залізничників і транспортних
будівельників ще в 2004 році – на честь 100�річчя
профспілкового руху на залізницях України. З того
часу такі спортивні свята традиційно проводяться до
Дня профспілки, що відзначається у першу неділю
серпня.

Збірна переможців�залізничників братиме участь у
ХХІІ Всеукраїнській міжгалузевій спартакіаді трудя�
щих промислової сфери та транспорту, яка відбувати�
меться 7–10 вересня у м. Коблево на Миколаївщині.

ДО  ТЕМИ

У
СЕРПНІ п. р. одночасно з виплатою заробіт�
ної плати буде проведено індексацію гро�

шових доходів залізничників у розмірі 3,8 %.
Індексації підлягають грошові доходи у межах
прожиткового мінімуму, встановленого для пра�
цездатних осіб, – 1648 грн.

П
ІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ різноманітних тема�
тичних заходів використовувались наша

профспілкова символіка й атрибутика, а також
інформація про соціальні проекти та інші мате�
ріали.

Про святкування – повідомлення з місць…

У
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ і первинних організаці�
ях Лиманської дорожньої профорганіза�

ції пройшли масові святкові заходи. Нагоро�
джено профпрацівників та активістів, вшано�
вано ветеранів профспілкового руху, організо�
вано поїздки вихідного дня до оздоровчого
комплексу «Урзуф».

Спілчани з Лимана, Краматорська та
Слов’янська провели дні сімейного відпочинку
на мальовничому березі Сіверського Дінця – з
конкурсами, розвагами, спортивним турніром
під гаслом «Профспілкова наша сила». Проф�
коми влаштували їм цікаве і творче сімейне
дозвілля на місцевих турбазах регіональної
філії «Донецька залізниця». Спілчан вітали
творчі колективи будинку науки і техніки Крас�
нолиманського локомотивного депо, для них
було влаштовано змагання з перетягування
канату та волейболу, підготовлено розва�
жальну програму.
ПРЕС�ЦЕНТР
Лиманського дорпрофсожу

Стор. 4

1 місце

2 місце

3 місце

ФФооттоо  ГГааллиинныы  ППЕЕРРХХААЛЛЮЮКК
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Початок на 3�й стор.

Я
РКО И КРАСОЧНО отметили
День профсоюза в объеди�

ненной профорганизации Одес�
ской дирекции железнодорожных
перевозок. Первички станций
провели торжественные собрания
с участием профлидеров и ветера�
нов профсоюза, концерты, флэш�
мобы, морские прогулки, разно�
образные конкурсы. Больше всех
празднику радовались дети – с
ними играли, никто не остался без
сладкого приза или подарка.

Отмечены наиболее активные
первички – станций Подольск,
Черноморск�Порт, Дачная, Бел�
город�Днестровский, Перво�
майск�на�Буге, Слободка. В По�
дольске лучших профработников
и активистов наградили ценными
подарками от профкома.

Всех растрогали искренние
слова ветерана Т.Дунской, адре�
сованные профработникам и ак�
тивистам: «Вы, как скорая по�
мощь, спешите на подмогу лю�
дям, даже в ущерб личному вре�
мени. К вам можно обратиться в
любое время, всегда уделите
внимание, выслушаете, по всем
вопросам дадите совет, окажете
поддержку, не забываете ветера�
нов, а это дорогого стоит…».

Елена ПЕТРИК, председатель
объединенной профорганизации

Одесской дирекции 
железнодорожных перевозок

Д
ЕНЬ ПРОФСПІЛКИ святкуємо
традиційно всім містом, і під�

готовка до урочистостей розпоча�
лася ще на початку липня, про що
сповіщали оголошення про про�
ведення різноманітних заходів.

Цікаво відзначили свято у ва�
гонному депо Бахмач, де на про�
хідній лунали гімн профспілки,
привітання від міського голови,
адміністрації та профкому депо.

Все це доповнювалось заохо�
ченням активістів і концертом для
спілчан. А 5 серпня жителі та гості
Бахмача могли відвідати місцевий
краєзнавчий музей, поціновувачі
футболу вболівали за улюблені ко�
манди, а дітлахи розважалися на
атракціонах і кожен із них отримав
приємний сюрприз – сині й жовті
повітряні кульки з логотипом
профспілки і гербом міста заліз�
ничників. Увечері масові гуляння
продовжилися в міському парку.

Анжела РОЖНОВА,
голова профорганізації 
вагонного депо Бахмач

Л
ІТНЯ спека не завадила любо�
тинським моторвагонникам

влаштувати гарне профспілкове
свято на березі ставка. З азартом
провели змагання з пляжного во�
лейболу, кулінарний поєдинок то�
що. На святкування завітали багато
ветеранів, які вдячні молоді за доб�
ре ставлення та повагу до них. По�
дарунком став концерт аматорської
групи «Баварія�бенс». Пишаємося
нашими музикантами�спілчанами!

Нінель КУХАРЧИК,
голова первинки 

моторвагонного депо Люботин

П
РОФСПІЛКОВЕ свято в пер�
винці відзначили, як завжди,

урочисто. Профком преміював
понад 30 спілчан�активістів, дві
профгрупи заохочено подарунка�
ми. Для всіх бажаючих організо�
вано відпочинок вихідного дня. А
в переддень свята до нашого тру�
дового колективу влилося сім мо�
лодих працівників, яких урочисто
прийнято до лав профспілки. Ра�
зом з профквитком вони отрима�
ли дисконтну картку профспілки,
пам’ятні сувеніри та квіти.

Олександр ДЕМЧЕНКО,
старший електромеханік, голова

профорганізації Бахмацької
дистанції сигналізації та зв’язку

К
ПРАЗДНИКУ профком по�
ощрил своих активистов. В

качестве подарков выбрали по�
лезные для каждого дома вещи.
Особо хочется отметить участие в
общественной работе монтеров
пути Я.Овсянникова и Э.Наза�
ренко, дорожного мастера
З.Ахмедова. А на память о неза�
бываемом дне останется фото�
графия...

Галина СОЛОВЬЕВА,
председатель профорганизации
Павлоградской дистанции пути

У
РОЧИСТОСТІ розпочалися на�
передодні свята парадом

учасників спортивних змагань.
Спілчани продемонстрували за�
хоплюючу гру в міні�футбол, во�
лейбол, гирьовий спорт, поміря�
лися силами в турнірах з армрест�
лінгу, підтягування на переклади�
ні, перетягування канату. Пере�
можцям вручено нагороди.

Під час святкових зібрань
профкоми відзначили профакти�
вістів і ветеранів профспілкового
руху почесними грамотами та по�
дяками.

Профком Черкаської дистанції
колії організував для спілчан ек�
скурсію по Дніпру, а гайворонсь�
ким колійникам і членам їхніх сі�
мей пощастило побувати у вихідні
на Чорному морі.

ПРЕС�ЦЕНТР 
Шевченківського теркому 

профспілки

К
ОЗЯТИНСЬКИЙ терком про�
довжує традицію відзначати

профспілкове свято на одному з
найгарніших місцевих водоймищ
у Журбинцях турніром з риболов�
лі. Цього разу відпочити зібралися
більш ніж 300 спілчан. Організато�
ри подбали про подарунки учас�
никам та гостям, а всі охочі почас�
тувалися смачною рибацькою
юшкою. А напередодні свята на
розширеному засіданні президії
теркому голова дорожньої проф�
організації Південно�Західної за�
лізниці О.Логошняк вручив акти�
вістам нагороди дорпрофсожу.

ПРЕС�ЦЕНТР Козятинського
теркому профспілки

Д
О СВЯТА Жмеринський тер�
ком заохотив 12 профактивіс�

тів. І за традицією у День проф�
спілки проведено турнір з фут�
болу, у якому перехідний кубок
виборола збірна Жмеринського
«Локомотива». Усіх призерів на�
городжено грамотами і грошови�
ми преміями, а найкращих грав�
ців – ще й цінними подарунками.

ПРЕС�ЦЕНТР Жмеринського
теркому профспілки

Д
ЕНЬ ПРОФСПІЛКИ наші спіл�
чани відзначили екскурсією по

славетній Полтавщині. Подорож
пролягла через стародавню части�
ну міста з неповторною архітекту�
рою, завітали у садибу класика ук�
раїнської літератури І.Котляревсь�
кого, помилувалися витвором ба�
рокової архітектури – Хрестовозд�
виженським монастирем. Також
відвідали знаменитий музей гон�
чарства в Опішні.

Катерина КОТЛЯР, інженер,
голова молодіжної ради

первинки Сумської дистанції
сигналізації та зв’язку

«П
О СЛУЧАЮ нашего проф�
союзного праздника выра�

жаем слова признательности Ко�
нотопскому теркому и профко�
мам, которые поддерживают биб�
лиотеку станции Конотоп. Ведь
благодаря финансированию от
профорганизаций у нас есть воз�
можность оформлять подписку на
периодические издания и попол�
нять книжный фонд. Сотрудники
и читатели от всей души желают
успешной работы профорганиза�
циям», – такое искреннее письмо�
благодарность получили от заве�
дующей библиотекой Светланы
СМИРНОВОЙ.

Далі буде...

П
РЕЗИДІЯ ЛИМАНСЬКОГО дорпрофсожу звернула
увагу керівництва служби електропостачання регіо�

нальної філії «Донецька залізниця» та виробничих під�
розділів на порушення, виявлені при вивченні питання
дотримання трудового законодавства. А недоліків, і
доволі серйозних, на жаль, багато. Зокрема таких, що
прямо стосуються організації та оплати праці.

Для прикладу, керівному складу дистанцій електро�
постачання Волноваха, Слов’янськ, Лиман, дорожніх
електромеханічних майстерень Лиман чергування у
вихідні і святкові дні не компенсується ані відповідною
оплатою, ані наданням вихідних днів. У Волновасі за
роботу у святкові, вихідні та неробочі дні понад норму
робочого часу не провадились доплати за шкідливі
умови праці та профмайстерність.

Факти неповного обліку й оплати відпрацьованого
часу встановлено у дистанції Красноармійськ. У декіль�
кох інших не оплачується проходження обов’язкового
медогляду і технічне навчання у неробочий час, керів�
ництво стажуванням і виробничою практикою. Виявле�
но помилки при розрахунку середньої зарплати, через
що, приміром, двом працівникам Волноваської ди�
станції не донараховано 6,8 тис. грн., двом працівни�
кам Лиманської – 11,5 тис. грн., працівнику дорожніх
майстерень – близько 10 тис. грн., Слов’янської ди�
станції – 250 грн. Подібні помилки виникають і при ви�
платі матеріальної допомоги, «відпускних» тощо.

Такий стан справ у підрозділах служби електропоста�
чання є вкрай незадовільним, тому президія дорпроф�
сожу наполягає, аби адміністрація не лише забезпечи�
ла усунення виявлених порушень, але й провела на�
вчання з питань трудового законодавства причетних
фахівців. Водночас головам первинок вказано на недо�
статню роботу з громадського контролю і запропонова�
но її активізувати.
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П
ОВІДОМЛЯЄМО, що остан�
нім часом на YouTube�кана�

лі профспілки розміщено перші
матеріали із циклів: «Все про за�
робітну плату: інформація, кон�
сультації, відповіді на запитан�
ня» та про діяльність Професій�
ного недержавного пенсійного
фонду «Магістраль». Розпочи�
наючи транслювати відеороли�
ки цих серій, Рада профспілки
прагне надати спілчанам корис�
ну і різнопланову інформацію з
цих актуальних тем.

Дякуємо також активістам
молодіжної ради Криворізького
теркому, первинці Запорізького
моторвагонного депо та Запо�
різькому теркому, які підготува�
ли цікаві творчі відеозвіти про
проведені заходи.

Робота із виконання заходів
щодо функціонування YouTube�
каналу профспілки триває.

Вартість помилок — 

з кишень працівників…

Урочисті заходи зі 
спортивним акцентом

У
РОЧИСТІ ЗАХОДИ, присвячені річниці від дня народ�
ження Героя України Г.Кірпи, відбулись наприкінці

липня за ініціативи одноіменного фонду, утвореного
міжнародною громадською організацією, та Ужго�
родського теркому профспілки. Традиційно спортив�
ною окрасою події стали міжнародні змагання з міні�
футболу та шахів.

На футбольному полі стадіону «Локомотив» у м. Чоп
зустрілися спортсмени з різних залізничних підприємств
України та колеги з Угорщини і Словаччини. Щороку
змагання поповнюються новими командами. Зокрема,
цьогоріч у футбольному турнірі вперше брали участь
офіцери Державної спеціальної служби транспорту, се�
ред яких виявилося чимало сильних гравців.

В інтелектуальних поєдинках за шаховими дошками у
центральному фойє Ужгородського залізничного вокза�
лу взяли участь 68 спортсменів.

ПРЕС�ЦЕНТР Ужгородського теркому профспілки

НАШІ  

НОВІ

ПАРТНЕРИ

Соціальний проект профспілки — 
дисконтна програма
•

м. Київ:
центр освіти «ОПТІМА» (пров. Тбіліський 4/10, офіс

117А) – знижка 10 % на дистанційне навчання в 1–11 класах
за формою «учень», «екстерн», 15 % – для учнів, що про�
довжують навчання з попереднього навчального року
(знижка надається за умови укладення або продовження
дії договору й оплати двох (або більше) місяців навчання);
с. Демидів (Київська обл.):

зоопарк «12 місяців» (вул. Вербова, 79) – знижка
20 % на вхідний квиток для дорослого та дитини від
120 см зросту за наявності дисконтної картки або елект�
ронного профспілкового квитка.

Галина КАЙДАШ, головний 
правовий інспектор праці Ради профспілки 

у Лиманській дорожній профорганізації

«На вимогу правового інспектора праці Ради профспіл�
ки в дорожній профорганізації Південно�Західної залізниці
Олени Колядної чотирьом працівникам Бахмацької ди�
станції захисних лісонасаджень було повернуто 5,7 тис.
грн. недоотриманих коштів при наданні матеріальної до�
помоги в разі смерті рідних після перерахунку із застосу�
ванням розрахункової величини «125 % прожиткового мі�
німуму». Також сімом непрацюючим пенсіонерам�заліз�
ничникам виплачено 3,5 тис. грн. винагороди з нагоди
ювілеїв згідно з колдоговором», – поінформував ПРЕС�
ЦЕНТР Конотопського теркому профспілки.

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

Комунікація 
зі спілчанами

6 серпня відзначено День профспілки 
ССооввеещщааннииее  

сс  ппррооффааккттииввоомм
ннааккааннууннее  ппррааззддннииккаа

ннаа  ссттааннццииии  
ППееррввооммааййсскк::ннаа::ББууггее

Фото Ольги ЛЯХВАЦКОЙ, председателя профорганизации станции

П
ОНАД 800 дітей працівників ре�
гіональної філії «Львівська заліз�

ниця» набиралися здоров’я на со�
нячному морському узбережжі в
«Прибережному» і «Чайці» на
Херсонщині.

Крім того, було організовано ди�
тяче оздоровлення у санаторії
«Джерело» в Трускавці та оздоров�
чо�лікувальному комплексі «Ровес�
ник» на Львівщині, де разом із про�
цедурами додавало сил і цілюще
повітря Прикарпаття. Як завжди,
гостинно прийняла школярів «Трем�
біта» Ужгородського теркому проф�
спілки.

НННН аааа     зззз гггг аааа дддд кккк уууу     пппп рррр оооо     мммм оооо рррр ееее …………

ФФооттоо  ЮЮллііїї  ГГААССЮЮКК,,  ггооллооввии  
ппееррввииннккии  ККооввееллььссььккооїї  ддииссттааннццііїї  ссииггннааллііззааццііїї  ттаа  ззвв’’яяззккуу

Профпрацівники подбали
про комфортний і безпечний

проїзд дітлахів до місць відпо�
чинку і додому.

Артем КОРОЛЬКОВ, заступник завідувача відділу 
оргкадрової роботи дорпрофсожу Львівської залізниці


