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ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

10 листопада завідувач відділу
міжнародного співробітництва
С.Іванський взяв участь у відео,
конференції з питань підготовки
V Конгресу Міжнародної конфе,
дерації профспілок залізнични,
ків і транспортних будівельни,
ків, що пройде 6 грудня п. р.

15 листопада Голова профспіл,
ки В.Бубняк і фахівці Ради взяли
участь у семінарі для активу
об’єднаної профорганізації філії
«Пасажирська компанія» ПАТ
«Укрзалізниця».

Гасло 2018 року: «Відпрацьованому часу — гарантовану оплату!»

На варті трудових прав спілчан

Н
АЯВНА система профспілкової
правової допомоги в галузі забез,

печує громадський контроль за дотри,
манням законодавства про працю та
виконанням положень Галузевої угоди
і колдоговорів, належне вивчення при,
чин порушень та своєчасне вжиття не,
обхідних заходів для поновлення тру,
дових прав працівників. Про важли,
вість цього напрямку профспілкової
діяльності свідчать показники роботи
правової інспекції праці Ради проф,
спілки за 9 місяців 2017 року (стор. 1).

Тему всебічно висвітлено під час за,
сідання Ради профспілки. Наголошено,
зокрема, що вагомою складовою сис,
теми громадського контролю за до,
триманням трудового законодавства є
надання практичної правової допомо,
ги спілчанам. Працюють громадські
приймальні, завдяки яким лише цьо,
горіч безоплатні юридичні консультації
з питань законодавства про працю от,
римали понад 4,6 тис. спілчан. Право,
ва інспекція праці Ради профспілки,
профспілкові фахівці здійснюють осо,
бистий прийом робітників під час виїз,
них Днів Ради профспілки, «Днів тру,
дового права», які проводяться до,
рожніми і територіальними комітетами
профспілки. У цих заходах у 2017,му
вже взяли участь близько 25 тис. спіл,
чан, що сприяє зменшенню скарг і ви,
рішенню проблемних питань безпосе,
редньо на місцях.

Важливе місце в системі правового
захисту посідають засоби масової ін,
формації. Профспілкова газета, вісни,
ки дорожніх та територіальних коміте,
тів профспілки надають різнопланову
інформацію щодо дотримання трудо,
вого законодавства, здійснення право,
вого захисту тощо. В цілому за звітний
період опубліковано 97 матеріалів на
правову тематику, в тому числі і кри,
тичного характеру.

Порівняно з аналогічним періодом
минулого року на 18 % зменшилась
кількість випадків притягнення праців,
ників до різних видів дисциплінарної
відповідальності. У цьому є чимала за,
слуга виборних органів профспілки

всіх рівнів. Проте профспілкові коміте,
ти не в повному обсязі використовують
можливості для захисту трудових прав
і соціально,економічних інтересів спіл,
чан. Про це свідчить кількість пору,
шень чинного законодавства про пра,
цю, галузевих угод і колдоговорів. Із
3,2 тис. виявлених випадків 35,1 %
стосуються нормування та оплати пра,
ці, 17,3 % – робочого часу і часу відпо,
чинку працівників, 18,7 % – законо,
давства про відпустки.

При цьому, незважаючи на високий
відсоток фізичного і морального зносу
основних засобів, фіксується адмініст,
ративний підхід до економії фінансо,
вих та матеріальних ресурсів через па,
діння обсягів перевезень без належно,
го економічного аналізу та прогнозу,
вання. Це неминуче призводить до
приховування понаднормових робіт,
порушення технологічного процесу, ін,
тенсифікації праці.

Так, за 9 місяців п. р. відповідно до
статистичної звітності в галузі зареєстро,
вано понад 1,7 млн годин роботи понад
встановлену тривалість робочого дня.
Водночас правовою інспекцією праці
Ради профспілки в регіональних філіях
та філіях (перевірено 20 % всіх вироб,
ничих підрозділів) виявлено прихова,
них від обліку 17,4 тис. годин на загаль,
ну суму 415,5 тис. грн., що становить
1 % від офіційних даних. Що робиться в
інших 80 % виробничих підрозділах,
можна лише здогадуватись.

До різних видів відповідальності при,
тягнуто понад 90 тис. працівників, що
становить 30,2 % від їх загальної чи,
сельності, зокрема, оголошено 14,3 тис.
доган. Упродовж тривалого часу най,
більше порушень трудової і технологіч,
ної дисципліни виявлено в локомотив,
ному господарстві та господарстві при,
міських пасажирських перевезень, що
свідчить про недоліки в організації ро,
боти цих служб ПАТ «Укрзалізниця» та
пасивність відповідних виборних проф,
органів у питанні належної організації
громадського контролю.

Усе це – із відповідними матеріаль,
ними наслідками для працівників, тож
такі показники не можуть не турбувати
виборні органи профспілки всіх рівнів.

Адміністрація намагається економи,
ти фонд оплати праці на преміальних
виплатах. Питання преміювання всупе,
реч чинним Положенням у більшості
випадків вирішується із застосуванням
адміністративного ресурсу. Створені
комісії з цього питання не діють, питан,
ня позбавлення преміювання розгляда,
ється на оперативних нарадах керівни,
ками структурних підрозділів за усними
доповідями, інколи через надумані по,
рушення, відсутні у відповідних перелі,
ках. Зафіксовано безпідставну неви,
плату доплат і надбавок, передбачених
Галузевою угодою і колдоговорами, на
суму понад 230 тис. грн., а також різних
видів матеріальної допомоги...

З
А ЦЕЙ ЧАС перевірено 357 вироб,
ничих підрозділів і виявлено

3180 порушень трудового законодав,
ства та положень Галузевої угоди і кол,
договорів.

З метою усунення порушень право,
вими інспекторами праці Ради проф,
спілки у дорожніх і територіальних
профорганізаціях складено 263 акти
та внесено адміністрації 304 подання,
у яких висунуто 2894 вимоги до керів,
ництва, зокрема понад 1 тис. стосу,
ються питань нормування і оплати
праці, 543 – надання відпусток, понад
500 – робочого часу і часу відпочинку,
323 – виконання Галузевої угоди і кол,
договорів, 149 – трудової дисципліни
тощо. Наразі виконано вже 260 по,
дань.

Скасовано 107 незаконних наказів,
двох посадових осіб притягнуто до
відповідальності.

На вимогу правових інспекторів
праці залізничникам повернуто майже
5,3 млн грн., 4,8 млн грн. з яких – у
зв’язку з усуненням порушень Галузе,
вої угоди і колдоговорів. Зокрема, пра,
цівникам повернуто майже 866 тис.
грн. преміальних виплат, яких їх було
безпідставно позбавлено або взагалі
не нараховано. Після втручання право,
вої інспекції виплачено понад
833,5 тис. грн. різних видів матеріаль,
ної допомоги. Донараховано понад
503 тис. грн., недоплачених через не,
правильний розрахунок середньої за,
робітної плати (відсутність її коригу,
вання при підвищенні посадових окла,
дів і тарифних ставок у липні 2016,го і
березні п. р.). Ще 415,5 тис. грн. було
виплачено за приховані від обліку
17,4 тис. годин роботи понад норму
робочого часу, 15,6 тис. грн. – за необ,
ліковані години доїзду до місця вико,

нання робіт і в зворотному напрямку
поза межами робочого часу. Виплаче,
но 42,8 тис. грн. за технічне навчання в
неробочий час і 23,4 тис. грн. – за час
проходження медичних оглядів тощо.

Понад 2,2 тис. працівників отрима,
ли персональні повідомлення про за,
хист профспілкою їхніх трудових прав
та інтересів.

Спілчанам надано понад 4,6 тис.
юридичних консультацій, розглянуто
194 письмових звернення.

Правові інспектори праці брали
участь в організації та проведенні 121
«Дня трудового права».

Така суха і стисла констатація цифр і
фактів. Слід лише доповнити цей пе,
релік загальним підсумком: за 9 міся,
ців 2017 року правовою інспекцією
праці Ради профспілки захищено тру,
дові права та інтереси 9,4 тис. наших
спілчан.

23 листопада п. р. проведено засідання Ради проф,
спілки. Обговорено важливі теми – щодо під,
вищення тарифних ставок і посадових окладів
залізничників (стор. 1), здійснення громадського
контролю за додержанням законодавства про пра,

цю на залізничному транспорті та заходи щодо його
поліпшення (стор. 1—2), реалізацію в 2018 році Про,
грами підтримки молодих спілчан (стор. 2) тощо.
З доповіддю про захист трудових прав працівників
галузі виступив лідер профспілки В.БУБНЯК. 

Упродовж 9 місяців п. р. під час пере,
вірок у 27 виробничих підрозділах регіо,
нальної філії «Придніпровська залізни,
ця» виявлено 158 порушень трудового
законодавства. Для їх усунення складено
23 акти, а також внесено 16 подань, з
яких 15 вже виконано. 

У результаті роботи правової інспекції
праці спілчанам загалом повернуто неза,
конно утриманих або недоплачених по,
над 701 тис. грн. Зокрема, «внесок» пра,
вових інспекторів праці Н.Філобок (Запо,
різький терком) – 295 тис. грн., В.Корос,
тельова (Криворізький терком) –
196 тис. грн.

Захищено трудові права 1,5 тис. заліз,
ничників, з них одного – у суді. Скасова,
но три накази про незаконне притягнен,
ня працівників до дисциплінарної відпо,
відальності. 

Проведено 42 «Дні трудового права»,
членам профспілки надано 300 юридич,
них консультацій, розглянуто 35 письмо,
вих звернень.

Ніна РОМАНЕНКО,
головний правовий інспектор праці 

Ради профспілки 
у дорожній профорганізації 

Придніпровської залізниці

Правовими інспекторами праці Ради
профспілки у дорожній профорганізації
Південної залізниці впродовж 9 місяців
п. р. перевірено 63 підприємства та ви,
явлено 140 порушень трудових прав і
соціально,економічних інтересів спіл,
чан. Їх викладено у 37 актах і 42 подан,
нях, внесених роботодавцям.

У результаті виконання 36 подань,
врахування пропозицій і вимог проф,
спілки захищено трудові права
695 працівників, яким повернуто
175,3 тис. грн. Тільки завдяки втручан,
ню правового інспектора праці А.Нечи,
поренка (Харківський терком) спілча,
нам виплачено незаконно утриманих
або ненарахованих 97,2 тис. грн. На,
приклад, молодому спеціалісту локо,
мотивного депо Основа, прийнятого за
розподілом з ВНЗ, було виплачено
3,6 тис. грн. передбаченої Галузевою
угодою матеріальної допомоги, ще чо,
тирьом працівникам цього депо випла,
чено 29,1 тис. грн. матеріальної допо,
моги при поверненні на роботу після
звільнення в запас із строкової військо,
вої служби тощо. На вимогу Т.Голу,
бицької (Полтавський терком) спіл,
чанам повернуто 58,9 тис. грн., зокре,
ма майже 33 тис. грн. доплат у мотор,
вагонному депо Полтава за виконання
обов’язків тимчасово відсутнього пра,
цівника, а у пасажирському вагонному
депо Гребінка і Полтавській вагонній
дільниці – понад 5 тис. грн. премії у ре,
зультаті скасування доган...
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ДОПОМОГЛА

млн  грн. повернуто спілчанам
за 9 місяців 2017,го на вимогу
правової інспекції праці Ради
профспілки

5,3

ЦИФРА

«ВІСНИК» продовжує інформувати
про підсумки роботи правової
інспекції праці Ради профспілки
протягом 9 місяців поточного
року...

Головне 
питання —

підвищення
тарифних ставок і
посадових окладів
У

ЗАСІДАННІ Ради проф,
спілки 23 листопада взяв

участь член правління ПАТ
«Укрзалізниця» Ж.Марчек,
який поінформував делегатів
про хід виконання Меморанду,
му, підписаного керівництвом
профспілки й адміністрації
31 жовтня п. р., та його голов,
ного пункту – про підвищення
тарифних ставок і посадових
окладів залізничників з 1 листо,
пада 2017 року. Він наголосив,
що це питання буде вирішено
до кінця тижня.

Крім того, він підтвердив, що
розмір добових витрат при від,
рядженні працівників у межах
України у розмірі 150 грн. вста,
новлено з 1 жовтня 2017 року,
як і було зафіксовано у спільно,
му Протоколі від 17 жовтня п. р.
робочої зустрічі керівництва
Товариства і профспілки та го,
лів дорожніх профорганізацій,
на чому наполягала профспіл,
ка. І вже цьому є офіційне під,
твердження – рішення правлін,
ня ПАТ від 16 листопада про
внесення змін до попереднього
рішення правління від 24 жовт,
ня п. р.

24 листопада під час робочої
зустрічі Голови профспілки
В.Бубняка з очільником «Укрза,
лізниці» Є.Кравцовим йшлося
про негайне вирішення найгост,
рішої проблеми – підвищення
тарифних ставок і посадових
окладів залізничників.

Звернення членів
Ради профспілки
до правління ПАТ
«Укрзалізниця»

З
ВАЖАЮЧИ на складну соці,
ально,економічну ситуацію в

трудових колективах, учасники
засідання Ради профспілки
23 листопада п. р. звернули ува,
гу членів правління ПАТ «Укрза,
лізниця» на необхідність негай,
ного прийняття рішення про під,
вищення годинних тарифних
ставок та посадових окладів пра,
цівникам Товариства з 1 листо,
пада 2017 року, як це і передба,
чено п. 1 Меморандуму, підписа,
ного 31 жовтня п. р.

У постанові Ради профспілки з
цього питання зазначено:

«Вимагати від ПАТ «Укрзаліз,
ниця» оприлюднення до 30
листопада 2017 року наказу
«Про підвищення годинних та,
рифних ставок та посадових
окладів працівникам ПАТ
«Укрзалізниця» з 1 листопада
2017 року».
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Під час засідання Ради профспілки 23 листопада п. р.
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Закінчення.  
Початок на 1"й стор.

Інколи не виконуються навіть
накази ПАТ «Укрзалізниця».
Так, наказами від 27.07.2016 р.,
№ 489 та від 20.03.2017 р.,
№ 154 керівникам регіональних
філій і філій доручено забезпе,
чити коригування заробітної
плати окремим категоріям пра,
цівників, що підпадають під дію
Постанови Кабінету Міністрів
України № 100 у зв’язку з підви,
щенням заробітної плати з
1 липня 2016,го та 1 березня
2017 року. Вибірково перевірено
35 підрозділів. І якщо в регіо,
нальних філіях «Придніпровсь,
ка залізниця» та «Південна за,
лізниця» ці питання повністю
врегульовано, то в регіональній
філії «Донецька залізниця» ви,
явлено поодинокі факти пору,
шень коригування середньої
зарплати працівникам, призва,
ним на військову службу. А от у
виробничих підрозділах регіо,
нальної філії «Південно,Західна
залізниця» такі порушення є ма,
совими.

У багатьох виробничих під,
розділах не виконується наказ
Укрзалізниці від 4.03.2014 р.,
№ 056,Ц/од, яким затверджено
Положення про укладання конт,
рактів з працівниками залізнич,
ного транспорту, які здійснюють
обслуговування пасажирів. У
більшості перевірених підрозді,
лів (дирекції залізничних пере,
везень, моторвагонні депо) комі,
сії з аналізу виконання умов кон,
трактів не працюють, рішення
про строк дії контрактів прийма,

ються із застосуванням адмініст,
ративного ресурсу. В порушення
вимог п. 13 Положення з надума,
них причин практикуються ко,
роткострокові контракти.

Непоодинокі порушення За,
кону України «Про відпустки». У
більшості перевірених виробни,
чих підрозділів графіків відпус,
ток не дотримуються, в окремих
випадках заборгованість з їх на,
дання за минулі періоди пере,
вищує всі розумні показники.
Майже в усіх виробничих під,
розділах порушуються терміни
виплати заробітної плати за пе,
ріод відпустки. Водночас пере,
несення основної частини від,
пустки на наступний період у
низці випадків позбавляє пра,
цівників матеріальної допомоги
на оздоровлення саме в цьому
році. Так, за 9 місяців спілчанам
повернуто понад 719 тис. грн.
такої допомоги, при цьому
значну частину становлять неви,
плати за минулі періоди.

Усі ці проблеми не лишаються
поза увагою профспілки. Протя,
гом 9 місяців п. р. на розгляд ви,
борних профорганів усіх рівнів
підготовлено 174 питання за ма,
теріалами правової інспекції
праці.

Проте система громадського
контролю добре працює в тери,
торіальних і дорожніх профспіл,
кових організаціях. А от у деяких
первинках засідання профкомів
з питань дотримання трудового
законодавства проводяться ли,
ше в рамках підбиття підсумків
виконання колдоговорів. Відпо,
відні комісії профкомів не ство,
рені або не працюють. У бага,

тьох випадках профкоми не ма,
ють матеріалів та рішень засі,
дань Ради профспілки та її пре,
зидії.

Про це свідчить невиконання
на місцях рішення президії Ради
профспілки від 25.02.2016 р.
про індивідуальне інформуван,
ня працівників про проведену
правозахисну роботу. У первин,
ках, де вивчалось зазначене пи,
тання, інформація з цього при,
воду відсутня, як і з питань за,
стосування Системи здійснення
громадського контролю, за,
твердженої попередньою по,
становою від 28.03.2002 р.

Враховуючи сучасні виклики
для профспілкового руху, по,
трібно започаткування нових
форм роботи з первинними
профорганізаціями. Не варто
обмежуватися проведенням се,
мінарів, необхідно ретельно ви,
вчати реалізацію рішень вищих
профорганів на виробничому
рівні, забезпечити виконання
окремими профкомами планів
роботи з розглядом зазначених
питань на засіданнях відповід,
них виборних органів.

Тому Рада профспілки реко,
мендувала начальникам депар,
таментів ПАТ «Укрзалізниця»,
директорам регіональних філій і
філій, а також дорожнім, тери,
торіальним і об’єднаним пер,
винним комітетам профспілки
за підсумками поточного року
проаналізувати до 1 травня
2018,го: причини порушень тру,
дового законодавства в підроз,
ділах; дотримання умов Галузе,
вої угоди і колдоговорів щодо
виплати працівникам відповід,

них доплат і надбавок, виконан,
ня Положень про преміювання;
причини, що ускладнюють роз,
рахунки нормативної чисель,
ності працівників на обсяги
робіт.

Профорганізаціям усіх рівнів
необхідно посилити громадсь,
кий контроль за дотриманням
норм трудового законодавства,
приділивши особливу увагу
профілактиці порушень, та що,
квартально розглядати відпо,
відні питання на засіданнях.

Дорожнім комітетам проф,
спілки запропоновано протягом
2018 року провести для голів
первинок цикл семінарських за,
нять з трудового права із залу,
ченням фахівців відповідного
рівня, а дорпрофсожам, терко,
мам і об’єднаним профкомам –
внести в плани роботи на на,
ступний рік питання надання
правової допомоги первинним
профорганізаціям і виконання
ними планів роботи щодо пра,
возахисної діяльності з розгля,
дом цих питань на виїзних засі,
даннях виборних профорганів.

Сумському, Куп’янському,
Дніпропетровському, Івано,
Франківському та Київському
територіальним комітетам реко,
мендовано ввести в штат та
укомплектувати посади право,
вих інспекторів праці Ради
профспілки.

З метою посилення громадсь,
кого контролю за використан,
ням робочого часу та його опла,
тою вирішено провести
2018 рік під гаслом «Відпра"
цьованому часу – гарантова"
ну оплату!».

Н
А ЗАСІДАННІ Ради профспілки 23 листопа,
да затвердили план заходів щодо реалізації

Програми підтримки молодих членів профспіл,
ки у 2018,му. Профорганам і молодіжним ра,
дам всіх рівнів рекомендовано враховувати їх

при плануванні роботи на наступний рік. Різно,
манітні заходи передбачено у напрямках кому,
нікаційного розвитку, навчання, мотивації
профспілкового членства, культурно,масової
та фізкультурної роботи.

Про роботу  з  молоддю

У
П Р И М І Щ Е Н Н І Р А Д И
профспілки 24 листопа,

да п. р. відбулася нарада
профактиву та керівництва
філій «Головний інформацій,
но,обчислювальний центр» і
«Проектно,конструкторське
технологічне бюро інформа,
ційних технологій» ПАТ
«Укрзалізниця».

У заході взяли участь ди,
ректор з питань інформацій,
них технологій Товариства
С.Каткова, її заступники
В.Великодний та І.Русанов,
директори філій: «ГІОЦ» –
В.Дубовенко, «ПКТБІТ» –
Д.Ковдря, а також голови
профорганізацій підрозділів
філій.

Розглядалися питання пер,
спективи реформування вер,

тикалі інформаційних техно,
логій, підвищення кваліфіка,
ції працівників, збереження
кадрового потенціалу, під,
тримки та перспектив моло,
ді. Порушено також пробле,
ми виконання чинних колдо,
говорів, недофінансування
дитячого оздоровлення у
2017 році, розрахунків за

оздоровлення працівників,
стану медичного страхуван,
ня, проведення атестації ро,
бочих місць, приведення
умов праці до належних
норм, навчання з охорони
праці та пожежної безпеки
тощо.

Інф. «ВІСНИКА»
Фото Олени РОМАНОВОЇ

Закінчення.  Початок на 1"й стор.
Загалом на вимогу правових інспекторів праці за 9 місяців п. р.

скасовано 11 наказів про притягнення до дисциплінарної відпові,
дальності.

Консультації та відповіді на свої запитання 323 члени профспілки
отримали під час особистого прийому правових інспекторів праці,
16 – у результаті розгляду письмових звернень. Проведено також 26
«Днів трудового права», зокрема 12 — у Куп’янській територіальній
профорганізації, 3 – у Харківській, 5 – у Полтавській.

Станіслав ТВЕРДОХЛІБ,
головний правовий інспектор праці Ради профспілки 

у дорожній профорганізації Південної залізниці

Перевірки, здійснені протягом 9 місяців п. р. у 25 виробничих
підрозділах регіональної філії «Львівська залізниця», виявили
43 порушення трудового законодавства, Галузевої угоди і колдо,
говорів. За їх результатами складено 13 актів, роботодавцям вне,
сено 2 подання, обидва виконано в повному обсязі. Завдяки цьо,
му захищено трудові права 79 працівників, яким повернуто
20,5 тис. грн., скасовано один наказ про притягнення до дисциплі,
нарної відповідальності. 18 спілчан отримали персональні пові,
домлення про захист профспілкою їхніх трудових прав та інтере,
сів. Надано 250 юридичних консультацій і розглянуто 8 письмо,
вих звернень працівників.

Володимир ШРАМКО,
головний правовий інспектор праці Ради профспілки 

у дорожній профорганізації Львівської залізниці

«На вимогу правового інспектора праці Ради профспілки в до,
рожній профорганізації Південно,Західної залізниці Олени Ко"
лядної робітникам локомотивного депо Конотоп було встановле,
но доплату в розмірі 40 % посадового окладу за суміщення про,
фесій та виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника
та повернуто недоплачені кошти на загальну суму 4 тис. грн. Та,
кож працівникам Бахмацької колійної машинної станції було про,
ведено виплату своєчасно не виплаченої виробничої премії за
червень 2015 року на суму 17 тис. грн., а ще трьом спілчанам дона,
раховано й надано 3,7 тис. грн. незаконно недоплаченої щорічної
матеріальної допомоги на оздоровлення за 2016 рік», – повідомив
ПРЕС"ЦЕНТР Конотопського теркому профспілки.

«По результатам работы профкома станции Попасная регио,
нального филиала «Донецкая железная дорога» и его комиссий за
9 месяцев т. г. работникам возвращено невыплаченных в 2016,м
более 10 тыс. грн.: недоначисленной из,за ошибок в расчетах зар,
платы, неоплаченных дней при прохождении медосмотра, преду,
смотренной колдоговором материальной помощи и др.», – сооб,
щила председатель профорганизации станции Попасная Галина
КОВЫЖЕНКО.

Продовження теми — у наступному номері «ВІСНИКА»

ПРОФСПІЛКА  ДОПОМОГЛА
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Гасло 2018 року: «Відпрацьованому часу — гарантовану оплату!»

«День трудового права» 
на Запорізькому вузлі

У
ЗАХОДІ взяли участь заступник голови дорожньої профоргані,
зації Придніпровської залізниці – головний технічний інспектор

праці А.Лейко, головний правовий інспектор праці Ради профспілки
у дорожній профорганізації Н.Романенко, провідний спеціаліст з ор,
ганізації та нормування праці дорпрофсожу С.Аврамова, голова За,
порізької територіальної профорганізації О.Семерунь та фахівці тер,
кому, а також представники адміністрації: начальник служби органі,
зації праці, заробітної плати і структур управління регіональної філії
«Придніпровська залізниця» Н.Шеремета, заступник начальника
служби кадрів та соціальної політики регіональної філії Ю.Кнець і
начальник Дніпровського регіонального відділу контролю за умова,
ми праці та промисловою безпекою департаменту охорони праці та
промислової безпеки ПАТ «Укрзалізниця» С.Савченко.

Головні теми, що порушувалися під час зустрічі – низький рівень
мотивації праці та необхідність підвищення заробітної плати, укла,
дання колективного договору ПАТ «Укрзалізниця» з урахуванням
чинних соціальних гарантій. Спілчан також цікавили конкретні пи,
тання щодо обліку робочого часу, оплати праці за суміщенням та су,
місництвом, надання щорічних і додаткових відпусток, строків про,
ходження медогляду тощо. Відповідно, виникла гаряча дискусія, у
яку були залучені всі фахівці, а спілчани отримали розгорнуті кон,
сультації та відповіді на свої запитання. У «Дні трудового права» взя,
ли участь понад 70 залізничників.

Наталія ФІЛОБОК, 
правовий інспектор праці Ради профспілки 

в дорожній профорганізації Придніпровської залізниці

Донецька (Лиман) 9081,6 6037,0
Львівська 8416,1 7785,1
Одеська 8564,8 7903,7
Південна 8713,4 7738,4
Південно,Західна 8735,8 7817,7
Придніпровська 8139,6 7636,6
По регіональних філіях 8577,3 7538,5

Залізниця З початку
2017 рокуЖовтень

Середня заробітна 
плата працівників (грн.)

Індекс спожив,
чих цін у жовтні
— 101,2 %, з
початку 2017 ро,
ку —111,5%.

Розмір міні,
мальної зарплати
в Україні  з 1 січня
2017 року стано,
вить 3200 грн.

Інформацію
підготовлено за
даними  управ,
ління статистики
«Укрзалізниці».

Закінчення. 
Початок на 1"й стор.

16, 17 і 20 листопада перший
заступник Голови профспілки
О.Мушенок і провідний фахі,
вець відділу соціально,трудо,
вих відносин і побутової робо,
ти А.Єрмоленко брали участь у
переговорах з фахівцями ПАТ
«Укрзалізниця» щодо проекту
колективного договору.

21 листопада під час робочої
зустрічі Голови профспілки
В.Бубняка і в. о. Голови прав,
ління ПАТ «Укрзалізниця»
Є.Кравцова обговорено хід
виконання Протоколу від  17
жовтня та Меморандуму від
31 жовтня п. р. («ВІСНИК»,
№№ 20,21* 2017 р).

22 листопада відбулась нара,
да Голови профспілки В.Бубня,
ка і голів дорожніх профоргані,
зацій з актуальних питань
профспілкової діяльності.

23 листопада проведено засі,
дання Ради профспілки та її
президії (стор. 1—4).

24 листопада Голова проф,
спілки В.Бубняк взяв участь у за,
сіданні правління ПАТ «Укрза,
лізниця», відбулася робоча зу,
стріч з  в. о. Голови правління
Товариства Є.Кравцовим.

24 листопада проведено на,
раду з реформування IT,верти,
калі та вирішення соціальних
питань працівників за участі ке,
рівництва відповідних філій
ПАТ «Укрзалізниця» і голів пер,
винних профорганізацій
(стор. 2).

28 листопада проведено нара,
ду через систему веб,конфе,
ренцій профспілки з питань
складання статистичних звітів
профорганізацій за 2017 рік.

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

Спільна нарада

Н
АЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ на залізничників Си,
нельникового Дніпропетровської області

чекає приємна подія – здача в експлуатацію у
грудні першої секції 100,квартирного житлово,
го комплексу. Тож незабаром 44 родини наших
працівників, відповідно до квартирної черги,
отримають ключі від нового житла.

Заради майбутнього затишку залізнични,
ків сумлінно трудяться у ці дні близько
200 працівників філії «Центр будівельно,
монтажних робіт та експлуатації будівель і
споруд» ПАТ «Укрзалізниця» з виробничих
підрозділів Кривого Рогу, Дніпра, Запоріжжя
і Полтави. Тому керівництво філії та президія
об’єднаної профорганізації ухвалили спільну
постанову, відповідно до якої для працівни,

ків, зайнятих на будівництві, з 15 листопада
п. р. організовано безкоштовне харчування
раз на добу, яке триватиме до завершення
будівництва.

Це – один з перших кроків об’єднаної проф,
організації, яку створено наприкінці вересня п. р.
з метою паритетного вирішення питань соціаль,
ного захисту працівників філії.

А будівництво будинку продовжиться і на,
ступного року, на це керівництвом ПАТ «Укрза,
лізниця» передбачено відповідні кошти.

Олександр САГАЙДАК, 
голова профорганізації Криворізького

територіального управління 
й об’єднаної профорганізації філії 

«Центр будівельно,монтажних робіт 
та експлуатації будівель і споруд»

Перші  кроки  нового  профоргану
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О
СНОВНИМИ локальними нор,
мативними актами, що регулю,

ють питання нормування праці на
залізничному транспорті, є Галузева
угода, Положення, затверджене на,
казом Укрзалізниці від 22.01.2001 р.,
№ 36,Ц, а також п. 15 наказу Укрза,
лізниці від 24.03.2011 р., № 98,Ц.
Вони, зокрема, визначають, що
обов’язковою умовою перегляду
норм виробітку (часу), нормативів
чисельності, змін умов праці є наяв,
ність технічного й економічного об,
ґрунтування, а при експлуатації мо,
рально і фізично застарілого рухо,
мого складу, техніки й устаткування
необхідно переглядати трудоміст,
кість виконуваних робіт.

Передбачено також виплати сти,
мулюючого характеру, такі як збіль,
шення до 10 % тарифних ставок при
роботі за нормованими завданнями
працівникам з погодинною оплатою
праці, одноразові винагороди за
рахунок економії фонду заробітної
плати при переході на роботу за
прогресивними нормативами і
зменшенні трудомісткості робіт.

За даними Укрзалізниці, у мину,
лому році в регіональних філіях
працювало 40,8 тис. відрядників
(16,4 % від загальної кількості пра,
цівників), оплата і організація праці

яких безпосередньо пов’язана із
нормуванням праці. Проте кількість
робітників, які працюють за технічно
обґрунтованими нормами часу, то,
го ж 2016,го скоротилася на 1,6 %
до попереднього року. Оскільки
технічно обґрунтовані норми є ета,
лоном виробництва, це може свід,
чити про нераціональний технічний
процес, застосування економічно
недоцільних для різних виробничих
умов технологій, обладнання, ін,
струментів, режимів роботи, тобто
застосування економічно недоціль,
них форм організації праці.

Станом на 1 січня 2017 року в га,
лузі діє 241 типова норма часу,
37 нормативів чисельності та
21269 одиниць місцевих норм часу,
що у порівнянні з відповідним пері,
одом 2016,го становить, відповід,
но, 90 %, 82 % та 94 %. Але більш
ніж за чверть століття відбулися змі,
ни організаційно,технічних умов,
структурні перетворення в галузі,
тож норми часу вимагають осучас,
нення.

Та чи є кроки з перегляду норм
достатніми?

Профспілкою проводиться по,
стійна робота з розгляду та погод,
ження норм праці і нормативів чи,
сельності за наявності економічного

обґрунтування та протоколів засі,
дань профкомів підприємств
(структурних підрозділів), на яких
вони проходили апробацію у ви,
робничих умовах і знайшли схваль,
не рішення у трудових колективах
для подальшого застосування.

Так, за останні п’ять років прези,
дією Ради профспілки погоджено
73 збірники нормативів праці, за
9 місяців 2017,го розглянуто і погод,
жено 6 збірників.

Більшість із них розроблено до,
рожніми дослідними станціями з
праці, які на сьогодні ліквідуються. 

Раніше, у 2015–2016 роках, було
ліквідовано сектори (групи) з нор,
мування праці при галузевих служ,
бах, запроваджені за наполяганням
нашої профспілки ще у 2002,му, які
успішно працювали над переглядом
і розробкою нових норм і нормати,
вів. Як наслідок, спостерігається
стрімка тенденція зменшення пере,
гляду норм та нормативів з праці,
що може свідчити лише про те, що
систематична робота з виявлення і
використання резервів росту про,
дуктивності праці проводиться не
повною мірою.

Після введення в дію нового До,
відника кваліфікаційних характе,
ристик професій працівників (ви,
пуск № 66: «Залізничний транспорт
і метрополітен»), затвердженого
наказом Міністерства інфраструкту,
ри від 20.05.2016 р., № 181, на міс,
цях виникають проблеми з присво,

єнням розрядів робітникам, у квалі,
фікаційних вимогах професій яких
Довідником передбачено зміни.
Інколи це питання розтягується на
місяці, а працівник втрачає в заро,
бітній платі лише через те, що регіо,
нальна філія чи філія протягом три,
валого часу погоджує зміни до
штатних розписів виробничих під,
розділів. Незважаючи на новизну
вказаного Довідника, аналіз його
впровадження свідчить про необ,
хідність внесення додаткових змін
та доповнень до нього.

Тому президія Ради профспілки
рекомендувала департаменту опла,
ти та мотивації праці ПАТ «Укрзаліз,
ниця» вивчити в регіональних філі,
ях, філіях та їх структурних підрозді,
лах доцільність внесення доповнень
до зазначеного Довідника та надан,
ня їх у Міністерство соціальної полі,
тики для погодження, зокрема сто,
совно кваліфікаційних вимог та за,
вдань і обов’язків складачів поїздів
та слюсарів з контрольно,вимірю,
вальних приладів і автоматики. 

Профспілка вимагає забезпечити
протягом місяця з дати присвоєння
розряду робітнику внесення змін до
штатних розписів за наявності ви,
сновку тарифно,кваліфікаційної ко,
місії. Вкрай необхідно також активі,
зувати роботу щодо розробки й за,
провадження Положення про орга,
нізацію та нормування праці в ПАТ
«Укрзалізниця», зазначено у поста,
нові президії.

С
ИТУАЦІЯ з дотриманням законодавства та за,
безпеченням пільг і гарантій у філії «Українська

залізнична швидкісна компанія» ПАТ «Укрзалізни,
ця» сприяє створенню позитивного соціально,пси,
хологічного клімату в трудовому колективі та його
продуктивній діяльності. Адже тут в цілому вико,
нуються норми Галузевої угоди і колективного до,
говору, дотримується трудове законодавство, від,
сутні грубі системні порушення в питаннях оплати,
нормування праці та матеріального стимулюван,
ня, організації робочого часу і часу відпочинку,
прийому та звільнення працівників, надання що,
річних основних та додаткових відпусток, притяг,
нення до дисциплінарної відповідальності праців,
ників тощо.

Колдоговором філії на 2015–2018 роки значно
покращено умови преміювання працівників. В се,
редньому преміальні виплати в залежності від ви,

конання виробничих завдань та отриманого при,
бутку становили у 2016 році 44 %, за 9 місяців
2017 р. – 41 %.

Рівень притягнення до дисциплінарної відпові,
дальності за порушення трудової дисципліни та
окремі виробничі недоліки тут у середньому ниж,
чий, ніж в інших філіях, практикується дострокове
зняття доган.

Перевірки виявили окремі порушення, але на
сьогодні адміністрацією спільно з об’єднаним
профкомом активно вживаються вичерпні заходи
щодо їх усунення, і до кінця року, запевнив членів
президії присутній на засіданні директор філії
«Українська залізнична швидкісна компанія»
В.Ільчишин, ситуацію буде врегульовано. Тож ви,
правлення недоліків сприятиме подальшому роз,
витку ефективності організації праці і поліпшенню
трудових відносин.

Р
АДОЮ Професійного недержавного пенсійно,
го фонду «Магістраль» у зв’язку з необхідністю

дотримання Закону України «Про недержавне
пенсійне забезпечення» було прийнято рішення
про зміну зберігача фонду.

Новим зберігачем обрано публічне акціонерне
товариство «УкрСиббанк». 

Реквізити фонду для оплати пенсійних внесків
будуть змінені, про що повідомимо додатково.

Всі довідки можна отримати в Адміністратора
Фонду (тел.: (044) 537–66–57, 537–66–58; e,mail:
info@acpo.com.ua; поштова адреса: 04080, м. Ки,
їв, вул. Фрунзе, 40).

Незадовільна 
оцінка — поштовх 
до посилення роботи
Р

ОЗГЛЯНУВШИ на засіданні президії Ради
профспілки 23 листопада п. р. стан охорони

праці та виконання зобов’язань з цього питання
за колдоговором у філії «Дарницький вагоноре,
монтний завод», відзначено, що, незважаючи на
проведення певної роботи, права працівників з
охорони праці забезпечуються незадовільно.

Комплексні заходи з охорони праці на 2017 рік
не виконуються в повному обсязі через недостат,
нє фінансування. 

Так, не в повному обсязі заплановано кошти на
проведення у цехах ремонту та реконструкції ді,
ючих санітарно,побутових приміщень. Наприк,
лад, у ковальському, ливарному, вагоноремонт,
ному цехах вони знаходяться у незадовільному
стані і потребують проведення капітальних ре,
монтів, а дерев’яні меблі – заміни чи закупівлі но,
вих, стандартних.

Працівники гарячих цехів і зайняті на роботах зі
шкідливими умовами праці не забезпечені газо,
ваною солоною водою.

У філії не працює комісія з приймання і перевір,
ки засобів індивідуального захисту, що надходять
на підприємство. Та загалом вкрай незадовільне
забезпечення робітників у 2017 році якісним спец,
одягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ.

В багатьох перевірених цехах працівники вико,
нують роботу у важких і шкідливих умовах праці
в одязі, придбаному за власний рахунок. До того ж
немає машини хімочищення спецодягу. У колдо,
говорі відсутній додаток з переліком професій,
посад працівників, яким надається спецодяг,
спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту
понад встановлені норми.

У колдоговорі філії не передбачено плануван,
ня витрат на охорону праці не менше 0,5 % суми
реалізованої продукції та зобов’язань адміністра,
ції філії щодо проведення атестації робочих місць
за умовами праці з виділенням необхідних коштів
на її фінансування.

Працівникам окремих професій безпідставно
не надаються пільги та компенсації за особливий
характер праці, зокрема, прибиральникам служ,
бових приміщень, зайнятим прибиранням за,
гальних убиральнь і санвузлів.

Президія Ради профспілки визнала незадовіль,
ною роботу керівництва філії «Дарницький ваго,
норемонтний завод» щодо створення належних
виробничих і санітарно,побутових умов, забезпе,
чення працівників своєчасно якісним спецодягом,
спецвзуттям, іншими засобами індивідуального
захисту, мийними засобами, газованою солоною
водою.

Керівництву запропоновано усунути порушен,
ня законодавства про охорону праці, колективно,
го договору, які були виявлені під час перевірки,
та інформувати до 1 березня 2018 року Раду
профспілки про хід виконання цієї постанови і
вжиті заходи.

Голові профорганізації філії рекомендовано
встановити постійний контроль за цією роботою.

Рада профспілки, зі свого боку, за пропозицією
президії поінформує керівництво ПАТ «Укрзаліз,
ниця» з метою виправлення ситуації, яка виникла
у філії «Дарницький вагоноремонтний завод» з
питань охорони праці.

Погоджено норми
Н

А ЗАСІДАННІ президії Ради проф,
спілки 23 листопада п. р. погоджено

проекти збірників нормативних матеріа,
лів у господарствах електрифікації та
електропостачання, приміських паса,
жирських перевезень:

«Типові норми часу на технічне об,
слуговування та ремонт обладнання
електропостачання електрифікованих
залізниць»;

«Типові норми часу на поточний ре,
монт і міжремонтні випробування напів,
провідникових перетворювачів тягових
підстанцій електрифікованих заліз,
ниць»;

«Типові норми часу на слюсарні ро,
боти з ремонту гальмівного обладнання
під час технічного обслуговування та по,
точних ремонтів електропоїздів ЕПЛ9Т».

У
ЗВ’ЯЗКУ з прийняттям змін до
пенсійного законодавства на

прохання читачів «ВІСНИК» публі,
кує роз’яснення правового інспекто,
ра праці Ради профспілки Марини
АБРАМОВОЇ з деяких аспектів.

– У попередньому номері йшло,
ся, зокрема, про ситуацію щодо
пенсій за вислугу років. Нагадуємо,
якщо на 11 жовтня 2017 року (день
набрання чинності Законом «Про
внесення змін до деяких законодав,
чих актів України щодо підвищення
пенсій») працівник має відповідний
стаж, то у нього є право виходу на
пенсію за вислугу років після досяг,
нення 55,річного віку та звільнення
з роботи, яка надає йому таке пра,
во. В інших випадках право виходу
на пенсію за вислугу років для бага,
тьох категорій, у тому числі й заліз,
ничників, скасовано.

Наша профспілка надала пропо,
зиції до проекту зазначеного Зако,
ну, у тому числі щодо збереження

пенсій за вислугу років залізнични,
кам, які здійснюють організацію пе,
ревезень і забезпечують безпеку ру,
ху поїздів, і продовжує докладати
максимум зусиль для вирішення
цього актуального питання.

Ми зверталися з обґрунтованими
листами з приводу розв’язання
проблеми до органів виконавчої та
законодавчої влади, народних де,
путатів.

Так, у відповіді на Звернення до
Верховної Ради Комітет з питань
соціальної політики, зайнятості та
пенсійного забезпечення повідо,
мив, що народні депутати не під,
тримали пропозиції щодо збере,
ження права на пенсії за вислугу
років, та зазначив: «…ваші конст,
руктивні пропозиції щодо вдоско,
налення чинного пенсійного зако,
нодавства взято до уваги при по,
дальшій законотворчій роботі»
(«ВІСНИК» № 21(728)*16 листопа,
да п. р.).

Голова профспілки В.Бубняк у

листопаді п. р. звернувся до
Прем’єр,міністра України В.Гройс,
мана, висловивши в офіційному
листі сподівання на те, що Кабмін та
інші суб’єкти законодавчої ініціати,
ви врахують такі пропозиції:

при розробці Урядом законо,
проекту про обов’язкову професій,
ну пенсійну систему, який має бути
представлений на розгляд Верхов,
ної Ради не пізніше квітня 2018 року,
врахувати права залізничників та ін,
ших осіб на пенсію за вислугу років
в тій частині пільгового стажу, який
вже був зароблений ними до 1 жов,
тня 2017 року за законодавством,
що діяло раніше. Частина пенсійних
прав, яка вже була зароблена цими
особами в минулих періодах, має
бути безумовно компенсована за
рахунок суб’єктів господарювання
(в окремих випадках – бюджету)
відповідними сумами пенсійних ви,
плат, що визначаються пропорційно
набутому спеціальному (пільгово,
му) стажу;

пенсійне забезпечення осіб, які
працюють на посадах, що дає їм
право на пенсію за вислугу років,
починаючи з 2019 року здійснювати
через професійні пенсійні фонди
згідно з окремим законом про
обов’язкову професійну систему,
яким передбачити зобов’язання ро,
ботодавців сплачувати професійні
пенсійні внески на пенсійні рахунки
таких працівників в обсягах, що бу,
дуть достатніми для фінансування
цих пенсій до набуття такими осо,
бами загальнодержавного пенсій,
ного віку.

Нашу позицію підтримав Голова
Федерації профспілок транспорт,
ників України В.Ткачов, також звер,
нувшись з відповідним листом до
очільника Уряду під час зустрічі
7 листопада п. р. Прем’єр,міністра
В.Гройсмана з представниками по,
тужних профоб’єднань України.

Про розвиток ситуації «ВІСНИК»
своєчасно інформуватиме спілчан.

Про стан нормування праці

Корисно знати: вивчаємо пенсійну реформу...

До вдосконалення — кілька кроків

У  ПРЕЗИДІЇ  РАДИ  ПРОФСПІЛКИ
23 листопада відбулось засідання пре"

зидії Ради профспілки, під час якого роз,
глянуто питання про стан нормування праці в
ПАТ «Укрзалізниця», дотримання трудового
законодавства у філії «Українська залізнична
швидкісна компанія», виконання зо,
бов’язань за колдоговорами з питань охоро,
ни праці у філії «Дарницький вагоноремонт,

Нормування є важливою складовою процесу організації та оплати
праці, але наразі ця робота в ПАТ «Укрзалізниця» потребує знач"
ного вдосконалення. Такого висновку дійшла президія Ради проф"
спілки, розглянувши це питання на засіданні 23 листопада.

ний завод» (стор. 3), виконання попередніх
постанов: від 5.10.2017 р. — «Про планування
поступового забезпечення членів профспілки
новими профквитками» (стор. 4), від
24.09.2015 р. — «Про роботу дорожньої
профорганізації Південно,Західної залізниці
з організаційно,кадрових питань та інфор,
маційної діяльності» у Коростенській терито,
ріальній профорганізації, проведення звітної
кампанії у профорганізаціях в 2018 році тощо

(детальніше про це – у наступному
номері газети).

Затверджено плани роботи Ради проф,
спілки у 2018 році – перспективний та на пер,
ше півріччя. Ухвалено також рішення про
продовження конкурсу мотиваційних відео,
роликів за актуальними напрямками проф,
спілкової діяльності до 31 травня 2018,го.

Постанови опубліковано на сайті проф,
спілки www.zalp.org.ua

До уваги 
вкладників ПНПФ
«Магістраль»



«Н
АШ ДРУЖНИЙ КОЛЕКТИВ завжди
слідкує за новинами із життя галузі і

профспілки. Надійним помічником у цьому
став «Вісник профспілки», з якого щоразу
отримуємо корисну інформацію. Особли,
вий інтерес викликають у спілчан матеріали
щодо організації та оплати праці, правово,
го захисту, новини профорганізацій тощо.
Тож ми і надалі передплачуємо нашу проф,
спілкову газету, щоб бути в курсі всіх по,
дій», – поділилися у розмові з громадським
кореспондентом, водієм Мукачівського бу,
дівельного управління № 5 Іваном КОЗА"
КОМ квиткові касири станції Королеве ре,
гіональної філії «Львівська залізниця». А нещодавно наш дописувач поспілкувався з працівниками пожежного по,
їзда на цій станції: «Команда пожежників завжди з нетерпінням чекає чергового номера «ВІСНИКА», бо саме з га,
зети наші спілчани черпають необхідну свіжу інформацію. Хочеться лише побажати, щоб частіше публікувалися ма,
теріали саме про наших працівників».
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Знания в помощь

У
ЛИСТОПАДІ голова дорожньої профорганізації
Південно,Західної залізниці О.Логошняк провів

зустрічі з профлідерами й активом територіальних
профорганізацій, під час яких порушувались гострі
проблеми сьогодення. Найголовніші та найпоширені,
ші з них стосуються вкрай низької заробітної плати
працівників галузі та падіння престижності залізничних
професій. І молоді спеціалісти, і кваліфіковані досвід,
чені фахівці, на превеликий жаль, не бачать доціль,
ності пов’язувати своє подальше професійне життя із
залізницею. Не додають впевненості і значна плинність
кадрів, особливо серед керівного складу, незрозумі,
лість і непередбачуваність структурних змін тощо.

Стурбовані профпрацівники й активісти і нена,
лежним забезпеченням адміністрацією соціальних
гарантій. Так, суттєво зменшилося виділення коштів
на придбання путівок на оздоровлення, через брак
фінансування практично зупинено будівництво жит,
ла. Викликає занепокоєння подальша доля оздоров,
чих закладів: дитячих – «Зорьки» і «Дубків», санато,
рію «Світязянка», медичного центру реабілітації за,
лізничників «Хмільник», бази відпочинку «Остер» та
інших, а також спортивних і культурних об’єктів, по,
будованих свого часу трудовими колективами.
Профспілкові лідери вимагають зберегти соціальні
об’єкти у підпорядкуванні регіональної філії та за,
безпечити їх гідне фінансування, функціонування і
розвиток.

Йшлося і про питання суто організаційно,профспіл,
кової діяльності, зокрема створення у нових філіях
об’єднаних організацій, їх взаємодію з теркомами і
дорпрофсожем.

Ухвалено рішення та окреслено спільний план дій
на випадок недотримання правлінням ПАТ «Укрзаліз,
ниці» домовленостей, досягнутих під час останньої
зустрічі з керівництвом профспілки і головами дорож,
ніх профорганізацій, щодо підвищення заробітної
плати, винесення на широке обговорення проекту ко,
лективного договору, своєчасного забезпечення пра,
цівників якісним спецодягом і спецвзуттям, покра,
щення умов праці залізничників, збереження соціаль,
них об’єктів тощо.

Відзначено найактивніших
П

РЕЗИДІЯ Ради профспілки
23 листопада п. р., розгля,

нувши питання про стан вико,
нання попередньої постанови
від 5.10.2017 р. «Про планування
поступового забезпечення чле,
нів профспілки новими проф,
квитками», визнала, що цей со,
ціальний проект є перспектив,
ним і потребує додаткової уваги,
та констатувала необхідність ак,
тивізації впровадження елект,
ронного профквитка, зокрема, у
профорганізаціях залізничних
вузлів Київ, Харків, Фастів, Пол,
тава, Дніпро, Запоріжжя, Кри,
вий Ріг, Херсон, Одеса.

Адже наразі досягнуті резуль,
тати не відповідають поставле,
ним проектним цілям: на цих вуз,
лах отримано лише 24 % запла,
нованого та передбаченого бюд,
жетом обсягу заявок на виготов,
лення профквитків. Хоча загалом
з моменту прийняття президією
рішення щодо встановлення по,
казників запровадження нового
профквитка, ефективність проек,
ту зросла в шість разів.

Тож президія підтримала про,
позицію заохотити профорганіза,
ції, які показали найкращі резуль,
тати: первинки вокзалу Одеса,Го,
ловна (голова – Ю.Білячат), хар,

ківських дистанцій сигналізації та
зв’язку (Ж.Ісакова) і колії (Н.Ски"
ба), станції Запоріжжя,2 (О.Ри"
балка). Цінні подарунки від парт,
нерів проекту буде передано в ці
організації до кінця року.

Подальше впровадження
проекту лишається на контролі
президії Ради профспілки.

«Сокіл» — 
серед найкращих

ально,техническом обеспече,
нии, обязательства по колдого,
вору администрацией и дор,
профсожем в основном выпол,
няются.

Среднемесячная заработная
плата по дороге за 9 месяцев т. г.
составила более 7,8 тыс. грн., и
хотя она выше уровня анало,
гичного периода прошлого года
на 36 %, все еще остается край,
не низкой. Потому и не удается
снизить катастрофический от,
ток профессиональных кадров.

И это — самые острые, перепле,
тенные одна с другой, пробле,
мы, о чем говорили делегаты.
Они констатировали также, что
дополнительное премирование
работников остродефицитных
специальностей, к сожалению,
не принесло ожидаемого ре,
зультата.

Выполнен ряд мероприятий
по улучшению санитарно,бы,
товых условий, приведению
рабочих мест в соответствие с
требованиями охраны труда. В

то же время «перезрела» проб,
лема с обеспечением работни,
ков материалами, запчастями,
а также специальной и фор,
менной одеждой, мылом и ап,
течками.

В оздоровительных учрежде,
ниях дороги за 10 месяцев
оздоровлено 4707 человек, в
том числе 2701 ребенка, а также
бесплатно – 440 ветеранов.
Однако досадно, что с целью
экономии финансовых средств
не открывались детские оздо,

Проблемы все те же. И их нужно решать! 

Триває передплата на профспілкову газету

ВЫПОЛНЕНИЕ  КОЛДОГОВОРОВ  —  НА  КОНТРОЛЕ

ровительные лагеря «Алый па,
рус» и «Чемпион».

В принятом постановлении
руководителям регионального
филиала, его служб, производ,
ственных подразделений и
профкомам предложено уси,
лить меры по устранению недо,
статков в выполнении обяза,
тельств колдоговора.

Галина ПЕРХАЛЮК,
ведущий специалист 

орготдела  
Одесского дорпрофсожа

П
ОПАСНЯНСКИЙ терком профсоюза провел семи,
нар для председателей первичек и профактива по

вопросам охраны труда. Тема особенно актуальна
зимой, ведь именно в этот период увеличивается
опасность получения травм.

Председатель территориальной профорганиза,
ции А.Канзеба проинформировал о соблюдении за,
конодательства об охране труда, создании безопас,
ных условий работы, надлежащих производствен,
ных и санитарно,бытовых условий, обеспечении ра,
ботников спецодеждой, спецобувью, другими сред,
ствами индивидуальной и коллективной защиты в
производственных подразделениях регионального
филиала «Донецкая железная дорога». Он подчерк,
нул, что вопросы охраны труда в регионе тесно пере,
плетены с постоянной необходимостью контроля за
надлежащим состоянием укрытий и убежищ на
предприятиях.

Председатель профорганизации Попаснянского
локомотивного депо В.Сергиенко, возглавляющий
комиссию теркома по вопросам охраны труда, акцен,
тировал внимание на Положении об общественном
инспекторе по охране труда на предприятии, его пра,
вах и обязанностях, основных направлениях работы,
а также рассказал о задачах, функциях и полномочи,
ях службы охраны труда и планировании ее работы.

В ходе мероприятия проведены тренинги по акту,
альным вопросам, в том числе участия представите,
лей профсоюза в расследовании случаев производ,
ственного травматизма с оформлением соответству,
ющих нормативно,правовых документов.

ПРЕСС"ЦЕНТР
Попаснянского теркома профсоюза

В
ІДОМЧА дитяча оздоровниця, що розта,
шована на Херсонщині і відпочинок у якій

щороку організовує Запорізький терком
профспілки, перемогла у номінації «Кращий
заклад оздоровлення та відпочинку дітей»
Всеукраїнського огляду роботи профспілок і
трудових колективів. Диплом Дніпропет,
ровського обласного об’єднання профспілок
вручено голові Запорізької територіальної
профорганізації О.Семеруню.

У «Соколі» цьогоріч оздоровлено на трети,
ну дітей залізничників більше, ніж влітку ми,
нулого року.

ПРЕС"ЦЕНТР 
дорпрофсожу Південно,Західної залізниці

Н
А КОНФЕРЕНЦИИ трудово,
го коллектива регионально,

го филиала «Одесская железная
дорога» рассмотрен ход выпол,
нения колдоговора с участием
директора регионального фи,
лиала В.Еремина, его замести,
телей, руководителей служб и
производственных подразделе,
ний.

В выступлениях заместителя
директора регионального фи,
лиала О.Подлубного и предсе,
дателя дорожной профоргани,
зации А.Прокопенко отмеча,
лось, что, несмотря на объек,
тивные проблемы в перевозке
грузов и пассажиров, матери,

Читачки «ВІСНИКА» – працівниці станції Королеве

У літопис  профспілки•
З

А БАГАТОРІЧНУ активну роботу щодо захисту прав
та інтересів спілчан нагороджено:

ЗНАКОМ «ЗА АКТИВНУ РОБОТУ 
В ПРОФСПІЛЦІ» –

ЖАБСЬКОГО Андрія Валентиновича – го,
лову Коростенської територіальної проф,

організації;
ЖДАНОВУ Валентину Євгенівну – майстра цеху, голо,

ву профорганізації вагонного ремонтного депо Помічна;
ЛІСОВСЬКОГО Олександра Володимировича, голову

профорганізації Волноваського локомотивного депо;
СОРОКУ Олександра Івановича – майстра, голову

профорганізації Полтавської дистанції колії;
УСТЕНКО Тетяну Миколаївну – старшого електроме,

ханіка, голову профорганізації Харківської дистанції
електропостачання.

ПРЕС"ЦЕНТР
Запорізького теркому профспілки

ЗАПРОВАДЖЕННЯ  ЕЛЕКТРОННОГО  ПРОФСПІЛКОВОГО  КВИТКА

«В Попаснянском террито,
риальном управлении строитель,
но,монтажных работ и граждан,
ских сооружений к Дню железно,
дорожника 20 работников отме,
чены почетными грамотами и пре,
мией. И всех по,
радовал концерт
учеников и препо,
давателей под,
шефной школы
№ 1, на который
пригласили и на,
ших ветеранов», –
сообщила предсе,
датель первички
Татьяна ЦЕВА.

Ветерани станцій Лелеківка
та Кропивницький регіональної
філії «Одеська залізниця» висло,
вили подяку адміністрації та проф,
комам за організовану для них зу,
стріч до Дня залізничника: «Для

нас такі заходи стають справжнім
святом, і зараз надовго підняли
настрій усім 75 пенсіонерам. Ми із
цікавістю ознайомилися з Книгою
трудової слави Помічнянської
дистанції колії та історією трудо,
вих династій», – від імені учас,
ників зустрічі написала Лідія
ДЕМ’ЯНЕНКО з Кропивницького.

«Ко Дню железнодорожни,
ка более 40 профактивистов от,
мечены ценными подарками от
профкома», – сообщила предсе,
датель первички Мелитопольс,
кой дистанции пути Марина
ГОРБАНЬ.

«Член нашої профспілки,
працівник Чернівецького фізкуль,
турно,спортивного клубу «Локо,
мотив» С.Грекул вкотре став чемпі,
оном України з боксу. Цього разу
він виборов золоту медаль у вазі
до 81 кг у наймасштабніших офі,
ційних змаганнях, які в листопаді
зібрали у Львові понад 200 кращих
боксерів з усіх регіонів країни», –
повідомила адміністратор Черні,
вецького ФСК «Локомотив» Ната"
лія ЛИЧУК.

«Жмеринський терком за під,
тримки первинок і міської федера,
ції футболу організували юнацький
турнір. У змаганнях, що проводять,
ся вже втретє, у напруженій бороть,
бі перемогу вибороли учні Вінниць,
кого транспортного коледжу, друге
і третє місця – за Жмеринським ви,
щим професійним училищем та
ДЮСШ «Локомотив». Нагороди от,
римали всі учасники», – повідомив
ПРЕС"ЦЕНТР Жмеринського тер"
кому профспілки.
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Щиро дякуємо за підтримку, шановні читачі!


