
Н
А ЗАСІДАННІ президії Ради профспілки
22 лютого п. р. обговорено низку важли�

вих питань.
Зокрема, докладно розглянуто проблеми

медичного обслуговування в клінічних лікарнях
на залізничному транспорті філії «Центр охоро�
ни здоров’я» ПАТ «Укрзалізниця» за участі в. о.
начальника філії О.Бабіча та голів профоргані�
зацій медичних закладів (стор. 1, 2).

Підбито підсумки роботи правової і технічної інспек�
цій праці Ради профспілки і розглянуто заходи щодо
підвищення ефективності їхньої роботи.

Проаналізовано підсумки роботи Професійного не�
державного пенсійного фонду «Магістраль» за
2016 рік та ухвалено звіт компанії з управління актива�
ми «ОТП Капітал» про результати інвестиційної діяль�
ності (стор. 3).

Обговорено статистичний звіт профспілки за
2016 рік, заходи щодо реалізації критичних зауважень
та пропозицій делегатів VII з’їзду профспілки і Програ�
ми підтримки молодих членів профспілки.

Президія затвердила Концепцію утворення та орга�
нізації роботи Youtube�каналу профспілки.

Крім того, на засіданні йшлося про участь профспіл�
ки у цьогорічній глобальній кампанії Міжнародної фе�
дерації транспортників за гідні працю та життя для жі�
нок (стор. 2), профспілкове обслуговування первинної
профорганізації апарату філії «Відомча воєнізована
охорона» ПАТ «Укрзалізниця» тощо.

Також члени президії ухвалили Звернення проф�
спілки залізничників і транспортних будівельників до
Президента України, Верховної Ради, Кабінету Мініст�
рів і засобів масової інформації щодо підвищення та�
рифів на залізничні перевезення (стор. 1).
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Медичні проблеми залізничної галузі

Підписано протокол за підсумками зустрічі
представників сторін  соціального діалогу

В
У  ПРЕЗИДІЇ

АКТУАЛЬНА  ТЕМА

8 Березня – це свято, яке
неможливо уявити без ва�
ших чарівних посмішок, наші
любі жінки!

Відповідальні колеги, ква�
ліфіковані фахівці, громадсь�
кі діячки, ви виконуєте безліч
різноманітних професійних
обов’язків, власним прикла�
дом надихаєте на перемоги,
оточуєте турботою і теплом
своїх рідних і близьких.

Щиро вітаю вас із чудовим
весняним святом, і нехай ко�
жен день дарує вам радість і
натхнення, любов і надію.

Бажаю мирного неба, за�
тишку в оселях, родинного
тепла та  благополуччя.

З повагою Вадим БУБНЯК,
Голова профспілки 

залізничників і транспортних
будівельників України
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ââââåååå ññññííííèèèè!!!!

З В Е Р Н Е Н Н Я

профспілки залізничників 

і транспортних будівельників

України

до Президента України,

Верховної Ради,

Кабінету Міністрів, 

засобів масової інформації

Профспілка залізничників і транспортних
будівельників України з тривогою зазначає,
що останнім часом у зв'язку з намірами підви�
щити тарифи на вантажні і пасажирські пере�
везення відбувається, по суті, інформаційне
цькування залізничної галузі та її працівників.

У першу чергу, це чиниться з боку окремих
олігархів, які, отримуючи багатомільйонні
прибутки, заперечують проти підвищення (а
фактично – індексації) тарифів на вантажні
залізничні перевезення.

Щороку (а подекуди і кілька разів на рік)
безконтрольно підвищуючи ціни на паливо,
електроенергію, металопродукцію для ПАТ
«Укрзалізниця» (офіційний індекс цін вироб�
ників промислової продукції становив 136 %
за 2016 рік), представники великого приват�
ного бізнесу заперечують проти індексації та�
рифів на перевезення для державної заліз�
ничної компанії, за рахунок якої, по суті, зба�
гачуються.

Клієнти залізниць вимагають покращання
умов перевезень і сервісу в результаті попе�
реднього підвищення тарифів, але всі отри�
мані кошти йшли на «латання дірок», оплату
паливно�мастильних матеріалів, електро�
енергії, металу тощо для потреб залізниць в
умовах підвищення цін. Про яке покращання
якості послуг може йтися, коли коштів виста�
чало лише на те, «щоб колеса крутились»,
тобто забезпечення, в першу чергу, безпеки
руху. Крім того, необхідно погашати кредити
попередніх років, які становлять 43 млрд грн.

Низький рівень тарифу і вкрай зношений
рухомий склад, а також низька заробітна пла�
та персоналу (залізничники за цим показни�
ком посідають сьогодні 15�те місце серед пра�
цівників інших галузей країни) призводять до
зниження якості послуг. Через низьку мотива�
цію праці залізничні підрозділи покидають не
окремі працівники, а цілі бригади!

Збитки у пасажирському сегменті залізнич�
них перевезень у 2016 році досягли 9,9 млрд
грн., а за перевезення пільгових категорій гро�
мадян державою компенсовано менше 8 %.

Брак коштів не сприяє вирішенню нагаль�
них потреб залізничної галузі та ставить під
загрозу підтримання в робочому стані вкрай
зношеного рухомого складу та забезпечення
безпеки руху, при цьому не відбувається про�
цес відтворення основних засобів.

З вуст багатьох можновладців та олігархів
лунають запальні промови про корупцію на
залізничному транспорті. Вживайте тоді від�
повідних заходів, притягайте до кримінальної
відповідальності.

Слід зауважити, що всі проблеми на заліз�
ничному транспорті є системними і накопичу�
вались десятками років. А наразі створюється
враження, що залізничний транспорт, який
завжди був локомотивом економіки, намага�
ються (свідомо або не зовсім) розвалити. Але
від цього постраждають всі, в першу чергу,
вантажовідправники та пасажири!

Профспілка звертає увагу керівництва кра�
їни на необхідність врегулювання проблеми
підвищення тарифів на перевезення, адже їх
коригування буде спрямовано не на «про�
їдання», а на виживання галузі у складних
умовах, проведення реформ, виведення за�
лізничної компанії на сучасний рівень і по�
кращення матеріального становища заліз�
ничників.

Тож пропонуємо разом не допустити руй�
нації стратегічної галузі економіки України.

22 лютого 2017 року

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

ЦИФРА

млн грн. незаконно невипла�
чених або утриманих коштів
повернуто спілчанам у
2016 році на вимогу правових
інспекторів праці Ради проф�
спілки.

7,8

У
ЗАГАЛЬНІЙ СУМІ повернень по�
над 6,4 млн грн. – за порушення

умов Галузевої угоди і колективних
договорів, зокрема:

невиплачених або безпідставно утри�
маних премій – 234,4 тис. грн.;

доплат і надбавок  – 185 тис. грн.;
за технічне навчання в неробочий

час  – 756,7 тис. грн.;
матеріальної допомоги на оздоров�

лення  – 1,2 млн грн.;
мобілізованим до Збройних Сил

України – 702,9 тис. грн., при цьому по�
новлено на роботі 8 працівників, звіль�
нених у зв’язку з призовом;

не нарахованих передбачених колдо�
говорами премій до ювілейних дат –
39,4 тис. грн.;

не проведених відрахувань профко�
мам – 59,9 тис. грн.;

неоплаченого часу проходження мед�
оглядів  – 84,2 тис. грн.;

не проведеної індексації доходів –
137,4 тис. грн.;

неоплаченого часу прямування до
місця виконання робіт і у зворотному
напрямку – 15,7 тис. грн.;

недоплачених відпускних у результаті
неправильного розрахунку заробітної
плати – 2,4 млн грн.;

неоплаченого простою – 141 тис. грн.;
перерахунку матеріальної допомо�

ги при виході на пенсію – 332 тис.
грн.

Після усунення інших порушень
працівникам повернуто понад
1,4 млн грн. недоплачених коштів,
зокрема за:

роботу у вихідні дні – 639,6 тис.
грн.

приховані від обліку 7,6 тис. над�
урочних годин роботи — 217,8 тис.
грн.;

роботу у важких і шкідливих умовах
праці – 48,8 тис. грн.

За підсумками роботи правової інс�
пекції праці Ради профспілки у
2016 році у результаті проведених
перевірок виявлено майже 3 тис.
порушень трудового законодавст�
ва. Скасовано 150 дисциплінарних
стягнень.
Захищено трудові права 14,2 тис.
спілчан.

ФАКТ

Розглянуто 

актуальні 

питання

С
УТТЄВЕ ЗНИЖЕННЯ фінансу�
вання залізничних клінічних лі�

карень після створення філії
«Центр охорони здоров’я» ПАТ
«Укрзалізниця» негативно позна�
чається як на наданні якісних і своє�
часних медичних послуг залізнич�
никам, так і на забезпеченні соці�

альних гарантій працівників кор�
поративних закладів охорони здо�
ров’я.

Понад дві з половиною години
за участі в. о. начальника філії
«Центр охорони здоров’я» О.Бабіча
та голів профорганізацій відомчих
медзакладів на засіданні президії

Ради профспілки 22 лютого п. р.
тривало жваве обговорення проб�
лем, пов’язаних з медичним об�
слуговуванням працівників ПАТ та
ветеранів галузі у клінічних лікар�
нях на залізничному транспорті...

М
ИНУЛОЇ п’ятниці, 24 лютого, Го�
лова правління ПАТ «Укрзалізни�

ця» В.Балчун, член правління Ж.Мар�
чек і Голова профспілки залізничників і
транспортних будівельників України
В.Бубняк підписали протокол за під�
сумками зустрічі 2 лютого 2017 року
керівництва ПАТ «Укрзалізниця» та
профспілки за участі голів дорожніх
профорганізацій.

Сторонами досягнуто домовленос�

ті щодо підвищення тарифних ставок
і посадових окладів працівникам ПАТ
«Укрзалізниця» з 1 березня 2017 року
на 25 %, перегляду доведених до ре�
гіональних філій, філій та структур�
них підрозділів планів з праці на
2017 рік, надання права прийому на
роботу керівникам регіональних фі�
лій, філій та підрозділів на робітничі
професії без погодження з керівницт�
вом ПАТ «Укрзалізниця» та підготов�

ки проекту рішення щодо підвищення
тарифних ставок і посадових окладів
працівникам окремих підрозділів ре�
гіональної філії «Донецька залізни�
ця», які розташовані на лінії розмежу�
вання.

Сторони також домовились про
продовження роботи з вирішення ін�
ших проблем, які існують у галузі.

Документ опубліковано на сайті
профспілки www.zalp.org.ua

Під час виступу в. о. начальника філії «Центр охорони здоров’я» О.БАБІЧА 
на засіданні президії Ради профспілки 22 лютого п. р.

Стор. 2
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НОВІТНЯ історія 
профспілки:

25 років 
у незалежній  Україні

РІК В ІСТОРІЇ: 2009�й

Позиції зміцнюються в боротьбі
Як і прогнозувалось, рік розпочався із пошуку 

шляхів вирішення найболючіших проблем галузі.
Насамперед, це стосувалося зайнятості працівників

Т
ВЕРДЕ «НІ!» зменшенню фонду оплати праці залізничників ви�
словив лідер профспілки В.Ткачов у зверненні до Президента

України В.Ющенка, Голови Верховної Ради В.Литвина, Прем’єр�
міністра Ю.Тимошенко.

Він підкреслив, що профспілка ніколи не погодиться з рішенням
парламенту зменшити удвічі фонд оплати праці державних під�
приємств�монополістів, адже залізниці не фінансуються з держ�
бюджету, заробляють кошти на свої потреби самостійно, ще й від�
дають левову частку прибутку до бюджету й соціальних фондів.

Через це на II
K о н ф е р е н ц і ю
профспілки, що
пройшла 12 берез�
ня, було винесено
питання підготовки
до акцій протесту.

В.Ткачов
на конференції заявив:
«Ми не просто направили ультиматум до вищих державних ін�

станцій. Ми всерйоз почали підготовку до пікетування Кабінету
Міністрів та Верховної Ради».

Крім цього гострого питання, конференція прийняла ряд звер�
нень і заяв, зокрема, щодо ліквідації соціальних гарантій.

Такі рішучі дії принесли очікуваний результат: 18 березня
Кабміном було ухвалено рішення не під�
тримувати пропозиції Верховної Ради що�
до скорочення удвічі фонду
оплати праці для підпри�
ємств�монополістів.

В українських центральних
ЗМІ було оприлюднено цю ін�
формацію, тож згодом профлі�
дер висловив щиру вдячність
журналістам за оперативне ви�
світлення найважливішої на
той момент для працівників га�
лузі проблеми.

Голова профспілки констату�
вав перемогу у вирішенні цього
питання, але зауважив, що у
профспілки до держави зали�
шилася ще одна вимога – не
допустити у фінплані залізниць
скорочення видатків на вико�
нання зобов’язань за Галузе�
вою угодою та колдоговорами.

Вимоги до Укрзалізниці висунуто, але що далі?
А далі відбулось те, що профспілка знову змушена була готува�

тися до крайніх заходів для захисту галузі та її працівників.
Телеграму відповідного змісту направлено на місця, тож проф�

спілка заручилася підтримкою спілчан на всіх рівнях, а Міністерст�
ву фінансів та Укрзалізниці наполегливо підкреслено:

«Не чіпайте у фінансових планах залізниць те, що перед�
бачено Галузевою угодою та колективними договора�
ми!».
На позачерговому засіданні президії Ради профспілки

28 квітня ухвалено рішення вступити у колективний трудовий
спір із Укрзалізницею. Було створено примирну комісію на чолі з
Генеральним директором Укрзалізниці Михайлом Костюком
для ведення переговорів з Радою профспілки щодо врегулюван�
ня конфлікту.

Фінансовий план на 2009 рік було затверджено 1 червня,
проте він не відповідав очікуванням профспілки.

На розширеному засіданні президії Ради профспілки ухвале�
но звернення до органів державного управління щодо фінансо�
во�економічного стану залізничного транспорту, в якому наго�
лошувалось:

«Рада профспілки вимагає від Кабінету Міністрів України, ін�
ших державних органів управління вжити заходів, які дозво�
лять стабілізувати фінансовий стан залізниць України, а саме:
переглянути фінансові плани залізниць на 2009 рік з позиції
затвердження реальних фінансово�економічних та інвести�
ційних показників для залізничного транспорту і забезпечен�
ня зобов’язань залізниць за Галузевою угодою та колективни�
ми договорами».

Шановні читачі! Нагадуємо, що з попереднього номера
«ВІСНИК» розпочав публікацію історічних хронік з нової
книги, яку видано у грудні 2016 року та присвячено 
25�річчю профспілки у незалежній Україні.

17—24*2011 р.; 1—24* 2012 р.;  9—12, 15—18, 22—24* 2013 р.; 
4, 6, 14—16,18—22* 2014 р.; 3, 4, 6, 11* 2015 р.;  
3, 4, 11—21�22* 2016 р.
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Далі буде

Закінчення. 
Початок на 1�й стор.

За чий рахунок 
працюють 
медичні 
заклади?

Н
АРАЗІ фінансування від
ПАТ «Укрзалізниця» по�

криває лише видатки на
оплату праці медперсоналу,
тож від медзакладів, які за�
лишилися в залізничній галу�
зі, фактично вимагається са�
мостійно заробляти кошти на
інші потреби. А серед них:
придбання медикаментів та
виробів медичного призна�
чення для надання невід�
кладної допомоги, необхід�
них препаратів, реактивів та
витратних матеріалів для
проведення аналізів, дослід�
жень, діагностики (в першу
чергу при проведенні медог�
лядів), поточні експлуатацій�
ні витрати, технічне обслуго�
вування медичної техніки та
іншого технологічного облад�
нання, оплата комунальних
послуг, придбання спецодягу
та спецвзуття, інших засобів
індивідуального та колектив�
ного захисту, витрати на за�
безпечення соціальних га�
рантій та пільг медперсоналу.

Таким чином, заклади ма�
ють підвищувати рівень дохо�
дів від надання послуг і забез�
печувати самоокупність. Але
при цьому вони, з одного бо�
ку, втрачають конкуренто�
спроможність порівняно з ко�
мунальними медичними за�
кладами через відсутність
коштів на придбання нового
сучасного медичного облад�
нання, оновлення та модерні�
зацію матеріально�технічної
бази, вартісний ремонт заста�
рілої медапаратури, капіталь�
ний та відновлювальний ре�
монт приміщень та інженер�
них систем. А з іншого боку,
80–90 % користувачів послуг
цих закладів – залізничники,
члени їхніх родин та ветерани
галузі, які мають право на
безкоштовне (!) обслугову�
вання відповідно до Галузе�
вої угоди.

Тож фінансове навантажен�
ня лягає саме на плечі праців�
ників товариства, які платять
за витратні матеріали для про�
ведення аналізів і досліджень,
діагностику, а подекуди – і за
інші послуги. Здебільшого це
стосується амбулаторно�полі�
клінічного обслуговування,
але трапляються непоодинокі

подібні випадки і при стаціо�
нарному лікуванні.

Частково такі витрати від�
шкодовуються за рахунок ви�
плат страхових компаній та
громадської організації «Лі�
карняна каса Львівської заліз�
ниці» (членами якої є понад
50 тис. працівників та пенсіо�
нерів товариства). Але зага�
лом така практика суперечить
п. 3.6.8 Галузевої угоди щодо
недопущення підміни безплат�
ної медичної допомоги плат�
ними послугами і є неприпус�
тимою.

У нерівних умовах з інши�
ми працівниками товарист�
ва перебувають працівники
та пенсіонери господарсь�
ких товариств, 100 % акцій
яких увійшли до статутного
капіталу ПАТ «Укрзалізни�
ця» (ПрАТів).

Нищення 
профілактики

У ході реорганізації корпора�
тивної системи охорони здо�
ров’я фактично знівельовано
систему контролю за станом
здоров’я залізничників: вироб�
ничі (цехові) лікарі лишилися
тільки в поліклініках восьми до�
рожніх лікарень.

А саме завдяки постійному
контролю виробничих (цехо�
вих) лікарів забезпечується
своєчасне виявлення і діа�
гностика захворювань на ран�
ніх стадіях, у т. ч. професій�
них, вирішуються питання
своєчасного диспансерного
нагляду за пацієнтами з хро�
нічними захворюваннями та
особами групи ризику, визна�
чення лікувально�оздоровчих
заходів, дотримання медич�
них рекомендацій після про�
ходження лікування працівни�
ками тощо.

І відповідно до Порядку
проведення медичних огля�
дів… (наказ Міністерства
транспорту та зв'язку України
від 29.04.2010 р., № 240) са�
ме виробничі (цехові) лікарі,
які обізнані з особливостями
умов праці, шкідливими фак�
торами виробничого середо�
вища, гігієнічною оцінкою
робочих місць і можливою
професійною патологією, ха�
рактерною для даної дільни�
ці, цеху, виробництва, залу�
чаються до проведення ме�
дичних оглядів працівників, а
особливо тих, робота яких
пов’язана з безпекою руху
поїздів або відбувається у
важких та шкідливих умовах,
а також допускають їх до ро�
боти.

Медики – теж
працівники ПАТ 
«Укрзалізниця»

І мають таке саме право на
гідну оплату праці, користу�
вання пільгами і гарантіями,
визначеними Галузевою уго�
дою, як і решта працівників то�
вариства.

Тим часом, оплата праці ме�
дичних працівників здійсню�
ється відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від
30.08.2002 р. та спільного на�
казу Міністерства праці та
соціальної політики та Мініс�
терства охорони здоров’я від
5.10.2005 р., № 308/519, як
визначено наказом Укрзаліз�
ниці від 24.03.2011 р., № 98�Ц.

Медичним працівникам не
виплачується винагорода за
підсумком року та інші доплати
і надбавки. Їм не відшкодову�
ється 50 % страхових внесків на
добровільне медичне страху�
вання, а пенсіонери медзакла�
дів взагалі не застраховані, що є
порушенням п. 3.6.10 Галузевої
угоди.

Не забезпечено фінансуван�
ня зобов’язання за п. 3.1.5 Га�

лузевої угоди щодо організа�
ції не рідше одного разу на
п’ять років підвищення квалі�
фікації керівників та фахівців,
тож медичні працівники виму�
шені оплачувати його само�
стійно, тощо...

Перспективи – 
невтішні…

Таке ставлення до фінансу�
вання корпоративних лікарень
та оплати праці медичних пра�
цівників з боку посадових осіб
та керівних органів товариства,
а також ситуація із забезпечен�
ням їх матеріалами, енергоно�
сіями, обладнанням можуть
призвести до стрімкого зни�
ження якості надання медич�
них послуг та масового відтоку
пацієнтів�залізничників з кор�
поративних закладів охорони
здоров’я. В свою чергу, це по�
ставить під сумнів доцільність
існування корпоративної сис�
теми медичного забезпечення
і, безумовно, негативно позна�
читься на безпеці руху.

Андрій ЄРМОЛЕНКО,
провідний фахівець відділу

соціально�трудових відносин
та побутової роботи 

Ради профспілки

Медичні проблеми залізничної галузі
АКТУАЛЬНА  ТЕМА

ДО  ТЕМИ

З
ОБГОВОРЕНОГО НА ЗАСІДАННІ ПРЕЗИДІЇ Ради профспілки
22 лютого п. р. питання щодо роботи медичних закладів

ПАТ «Укрзалізниця» та їх фінансового забезпечення ухвалено
відповідну постанову.

Зокрема, президія вимагає від «Укрзалізниці» забезпечити
безумовне виконання пунктів 3.6.8 і 3.6.9 чинної Галузевої
угоди щодо недопущення підміни безплатної медичної допо�
моги платними послугами залізничникам і членам їхніх сімей
та збереження права на безплатне користування медичними
установами пенсіонерів, які звільнились на пенсію з підпри�
ємств залізничного транспорту України. Для цього необхідне
належне фінансування корпоративних лікарень з боку ПАТ.

Також члени президії рекомендували керівництву ПАТ з метою
удосконалення системи надання медичного обслуговування
працівникам і членам їхніх сімей та пенсіонерам розглянути
питання створення корпоративної лікарняної каси з урахуван�
ням досвіду успішної роботи громадської організації «Лікар�
няна каса Львівської залізниці».

Після закінчення засідання президії Ради профспілки голови профорганізацій медичних
закладів ПАТ «Укрзалізниця» продовжили обговорення актуальних проблем з

в. о. начальника філії «Центр охорони здоров’я» О.Бабічем і провідним фахівцем відділу
соціально3трудових відносин та побутової роботи Ради профспілки А.Єрмоленком.

Також із заступником завідувача відділу організаційної і кадрової роботи Ради 
профспілки Л.Нестеренко вони розглянули важливі питання профспілкової діяльності.

Інф. «ВІСНИКА».    Фото ООллееннии  РРООММААННООВВООЇЇ

Фото ЮЮррііяя  ШШВВААЙЙККАА

Фотофакт

У
МИНУЛОМУ році сума ма�
теріальної допомоги чле�

нам профспілки, постраждалим
від нещасних випадків на ви�
робництві та випадків природ�
ної (раптової) смерті, підвищи�
лась на 25 %.

Потерпілим та сім'ям загиблих
загалом виплачено 112,5 тис.
грн., у тому числі 62,5 тис. грн. –
за випадками з тимчасовою
втратою працездатності, 12,5 тис
грн. – за випадками з інвалід�
ністю та 30 тис. грн. – зі смер�
тельними наслідками, 7,5 тис.
грн. – природної (раптової)
смерті.

ФАКТ

Під профспілковою 
«парасолькою»...
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Фотофакт

У  ПРОФСЕКЦІЯХ
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Звітуємо про роботу

Н
А  ЗАСІДАННІ президії Ради профспілки 22 люто�
го п. р. розглянуто питання про підсумки роботи

Професійного недержавного пенсійного фонду «Ма�
гістраль» за минулий рік та звіт компанії з управління
активами «ОТП Капітал» про результати інвести�
ційної діяльності. Презентацію провели представни�
ки ТОВ «КУА ОТП КАПІТАЛ» – керівник департамен�
ту з питань інвестиційної діяльності Д.ШЕПТИЦЬ�
КИЙ, директор Н.МЕЖЕНСЬКА та інвестиційний кон�
сультант О.ТКАЧ (на знімку зліва направо).

Доповідачі поінформували, що фактична дохід�
ність Фонду у 2016 році сягнула 18,8 %, що на
6,4 % перевищує інфляцію за цей період.

Інф. «ВІСНИКА».  Фото Олени РОМАНОВОЇ

«Зміцнимо
профспілку
жінками!»

П
ІД ТАКИМ традиційним
гаслом профспілка

цьогоріч братиме участь у
глобальній кампанії Між�
народної федерації транс�
портників за гідні працю та
життя для жінок. Відповідне
рішення ухвалено на засі�
данні президії Ради проф�
спілки 22 лютого п. р.

На місцях відбудуться за�
ходи, зокрема, щодо усу�
нення недоліків в організа�
ції та оплаті праці жінок, до�
тримання вимог трудового
законодавства, створення
безпечних і нешкідливих
умов праці, належного ви�
робничого побуту, розроб�
ки і запровадження сучас�
них моделей жіночого фор�
меного і спеціального одя�
гу. Профорганізаціям про�
понується посилити конт�
роль за вирішенням цих
питань, ознайомити спіл�
чанок із соціальними про�
ектами профспілки, а також
заохотити профпрацівниць
та активісток з нагоди свята
8 Березня.

Інф. «ВІСНИКА»

Протягом другого півріччя 2016 року захищено трудо�
ві права і соціально�економічні інтереси 330 спілчан.
Їм повернуто незаконно утриманих або недоплачених
майже 115 тис. грн

З
А РЕЗУЛЬТАТАМИ перевірок, проведених у конотопсь�
ких дистанціях колії, електропостачання, сигналізації та

зв’язку, колійній машинній станції, будівельному монтаж�
но�експлуатаційному управлінні, Щорській і Хутір�Ми�
хайлівській дистанціях колії, Бахмацькій дистанції сигна�
лізації та зв’язку, на станції Бахмач, складено п’ять актів та
внесено вісім подань щодо усунення виявлених порушень
законодавства про працю та попередження їх в майбут�
ньому.

Серед характерних недоліків – порушення порядку
притягнення працівників до дисциплінарної відповідаль�
ності; відсутність оплати за час прямування від постійного

пункту збору до місця виконання робіт і в зворотному на�
прямку поза межами робочої зміни; невиплата доплат: за
роботу із важкими і шкідливими умовами праці згідно з
результатами атестації робочих місць, керівництво стажу�
ванням, суміщення професій; ненарахування премії на
різницю в окладах при заміщенні.

Під час перевірок представникам профкомів, праців�
никам відділів кадрів, економістам, нормувальникам та
іншим фахівцям виробничих підрозділів надавались
практичні рекомендації щодо окремих вимог трудового
законодавства, колдоговорів, нормативних документів.

На особистому прийомі 34 працюючим спілчанам на�
дано консультації з правових та соціальних питань, зокре�
ма щодо оплати праці, відпусток, робочого часу, трудової
дисципліни, трудового договору тощо.

Олена КОЛЯДНА, правовий 
інспектор праці Ради профспілки в дорожній
профорганізації Південно�Західної залізниці

В
ОПРОС организации и оплаты
труда работников дорожной ав�

тобазы уже рассматривался на засе�
дании президиума Одесского до�
рожного комитета профсоюза и на�
ходился на контроле, а повторно за�
слушан в феврале т. г. С отчетом о вы�
полнении предыдущего постановле�
ния президиума дорпрофсожа вы�
ступил и. о. начальника автобазы
Р.Дикий.

Из выплаченной суммы 8,2 тыс.
грн. было доначисленно  за работу в
выходные дни, ночное время и
сверхурочно, служебные команди�
ровки, ненормированный рабочий
день, компенсацию неиспользован�

ного отпуска. Еще на 66,5 тыс. грн.
выплачена надбавка за выслугу лет
железнодорожникам, вернувшимся
на работу в доравтобазу после выхо�
да на пенсию в октябре 2014�го – сен�
тябре 2016 годов.

Президиум дорожного комитета
профсоюза обязал руководство до�
рожной автобазы устранить остав�
шиеся нарушения в оплате и орга�
низации труда. Проследит за вы�
полнением постановления проф�
ком автобазы, которому рекомен�
довано усилить контроль за соблю�
дением трудового законодательст�
ва, норм колдоговора и, главное,
полной и своевременной выплатой

работникам всех обязательных на�
числений по заработной плате.

Александр МАНАХОВ, 
заведующий отделом социально�

экономических отношений 
Одесского дорожного 

комитета профсоюза Від номера
до номера•

7 лютого Голова профспілки В.Бубняк взяв участь у
засіданні президії Ради Федерації профспілок
транспортників України.

7 лютого лідер профспілки В.Бубняк і очільник
«Укрзалізниці» В.Балчун обговорили питання щодо
формування та узгодження протоколу зустрічі пред�
ставників профспілки та адміністрації, яка відбулась
2 лютого п. р. Ці та інші питання розглядались також
під час зустрічей В.Бубняка 14 лютого – з  в. о. Голо�
ви правління ПАТ І.Василевським і начальником де�
партаменту оперативного моніторингу «Укрзалізни�
ці» Е.Ступаком і 15 лютого – з членами правління
ПАТ С.Михальчуком і О.Бужором.

10 лютого Голова профспілки В.Бубняк та його пер�
ший заступник О.Мушенок під час зустрічі з членом
правління ПАТ «Укрзалізниця» Ж.Марчеком і на�
чальником департаменту оперативного моніторин�
гу «Укрзалізниці» Е.Ступаком розглянули питання
виконання пункту Меморандуму від 27 грудня
2016 року щодо підвищення на 50 % тарифних ста�
вок і посадових окладів працівникам підрозділів ре�
гіональної філії «Донецька залізниця», що розташо�
вані у безпосередній близькості від лінії розмежу�
вання на підконтрольній українській владі території,
а також іншим працівникам, які направляються або
залучаються для виконання трудових обов’язків на
цій території, за фактично відпрацьований час.

13 лютого Голова профспілки В.Бубняк спрямував
листа Прем’єр�міністру В.Гройсману, у якому наго�
лошено про підтримку «Укрзалізниці» у питанні під�
вищення тарифів на вантажні залізничні перевезен�
ня, а 22 лютого з цього приводу президія Ради
профспілки ухвалила Звернення на адресу владних
структур і засобів масової інформації (стор. 1).

16 лютого проведено засідання профсекції праців�
ників вагонного господарства (стор. 3).

22 лютого відбулось засідання президії Ради проф�
спілки (стор. 1, 2, 3).

22 лютого Голова профспілки В.Бубняк взяв участь
у засіданні правління ПАТ «Укрзалізниця».

24 лютого завідувач відділу організаційної та
кадрової роботи О.Гнатюк  взяв участь у конферен�
ції трудового колективу філії «Рефрижераторна ва�
гонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця».

23–24 лютого перший заступник Голови профспіл�
ки О.Мушенок, фахівці Ради та представники до�
рожніх профорганізацій взяли участь у засіданнях
робочої групи з розгляду проекту нового Положен�
ня про оплату праці, що відбулись в «Укрзалізниці».

28 лютого радник Голови профспілки М.Сінчак
взяв участь у засіданні громадської ради при Мін�
інфраструктури. 

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

Середня зарплата працівників (грн.)

Розмір мінімальної зарплати в Україні  з 1 січня 2017
року становить 3200 грн.

Донецька (Лиман) 5344,3
Львівська 5985,4
Одеська 6181,3
Південна 5902,4
Південно�Західна 5939,3
Придніпровська 5925,5
По регіональних філіях 5890,0

Залізниця

З
АСІДАННЯ професійної секції
працівників вагонного господар�

ства Ради профспілки відбулось
16 лютого п. р.

Відкриваючи захід, Голова проф�
спілки В.Бубняк та його перший за�
ступник О.Мушенок поінформува�
ли колег про вирішення актуальних
питань сьогодення, а фахівці Ради
розповіли про роботу відділів за
конкретними напрямками діяль�
ності.

Учасники засідання підтримали
ініціативи профспілки щодо питань,
пов’язаних з виконанням Меморан�
думу від 27 грудня 2016 року, а та�
кож порушених під час зустрічі сто�
рін соціального діалогу 2 лютого п. р.
Крім того, схвалено позицію щодо
необхідності підвищення тарифів на
перевезення вантажів, що є переду�
мовою зростання заробітної плати
працівників стратегічної для еконо�
міки держави галузі.

Члени профсекції обговорили
питання реформування залізнично�
го транспорту та роботи вагонного
господарства. Зокрема, представ�
ники секції взяли участь у засіданні
робочої групи ПАТ «Укрзалізниця»
щодо реформування та структурних
перетворень у вагонному господар�
стві, що відбулось того ж дня в
«Укрзалізниці».

При обговоренні цих питань на
засіданні профсекції його учасники
висунули до ПАТ «Укрзалізниця» та
департаменту вагонного господар�
ства низку пропозицій, зокрема,
при проведенні заходів з реформу�
вання (структурних перетвореннях)
в вагонному господарстві врахову�
вати обґрунтовані пропозиції струк�
турних, виробничих підрозділів, їх
керівництва та фахівців, а введення
в дію нормативних документів, які
стосуються соціальних гарантій пра�
цівників, питань оплати та норму�
вання праці, режиму праці та відпо�
чинку, проводити після узгодження
відповідних проектів із Радою
профспілки.

Профсекція наполягає на вжитті
вичерпних заходів щодо налагод�
ження повного обліку понаднормо�
вих годин роботи, що дозволить не
тільки убезпечити керівників під�
розділів від кримінальної відпові�
дальності за порушення чинного за�
конодавства, а й мати об’єктивну ін�
формацію для відповідних управ�
лінських рішень та відновлення
принципу справедливості у питан�
нях оплати праці.

Також члени секції наголошу�
ють, що чинна система оплати
праці і відповідні коефіцієнти, що
застосовуються при визначенні

чисельності працівників, не вра�
ховують значний знос рухомого
складу і відповідне збільшення
трудомісткості робіт, а також за�
безпечення підприємств запасни�
ми частинами, і ця ситуація вима�
гає вирішення.

Розглянуто на засіданні профсек�
ції і низку питань, що безпосеред�
ньою стосуються профспілкової ді�
яльності. Так, профкомам рекомен�
довано усі випадки впровадження
роботодавцями скорочення, опти�
мізації, неповного робочого тижня,
робіт у вихідні та святкові дні роз�
глядати на засіданнях виборних
профспілкових органів. А зважаючи
на загострення соціальної напруже�
ності члени профсекції вирішили
підготувати до розгляду на наступ�
ному засіданні пропозиції до Пере�
ліку прийомів роботи за правилами

для професій оглядач�ремонтник,
оглядач вагонів, слюсар з ремонту
рухомого складу.

Також запропоновано посилити
інформаційну роботу в первинках,
зокрема своєчасно повідомляти
членам профспілки про розгляд
важливих питань, у тому числі опе�
ративно розміщувати відповідні
виписки із протоколів засідань
профсекцій на профспілкових стен�
дах.

Йшлося також про активізацію ін�
формаційного супроводження соці�
альних ініціатив профспілки та по�
силення контролю за їх реалізацією
з боку Ради профспілки, дорожніх і
територіальних комітетів.

Протокол засідання профсекції
розміщено на сайті профспілки
www.zalp.org.ua

Інф. «ВІСНИКА»

Радяться вагонники

В
АЖКОЮ ПРАЦЕЮ у непростих умовах
роблять свій внесок у безпечну роботу ма�

гістралі працівники Смородинської дистанції
колії регіональної філії «Південна залізниця».
Приміром, на деяких ділянках привести в на�
лежний стан смугу відведення можна лише за
сильних морозів: через заболоченість місце�
вості працювати тут у погоду, теплішу за �18°С,
неможливо. Але важкі умови праці не зава�
жають працівникам колони № 2, цеху штуч�
них споруд, околодків станцій Боромля, Скря�
гівка, Смородине, Кириківка, Охтирка відпо�
відально та якісно виконувати поставлені за�
вдання: розчищати просіки для ліній електро�
постачання, вирубувати поросль, прибирати
залишки вирубки. А щоб трохи зігріти колій�
ників, профком разом з керівництвом дистан�
ції забезпечують їх гарячим чаєм.

Лілія СУГАК, голова профорганізації 
Смородинської дистанції колії.

ФФооттоо  ааввттоорраа

Важкі умови — не завада…

Січень

Під час роботи профсекції...

Заработанное  вернули!
тыс. грн. выплачено
работникам дорож�

ной автобазы регионального
филиала «Одесская железная
дорога» в результате устранения
выявленных дорожным комите�
том профсоюза нарушений в
оплате труда.
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Конкретні результати

На захисті спілчан
«Б

ЛАГОДАРЯ настойчивым обращениям Одес�
ского дорпрофсожа и объединенного проф�

кома Одесской дирекции железнодорожных пере�
возок достигнуто взаимопонимание с руководством
регионального филиала и дирекции по материаль�
ному стимулированию работников при увеличении
объемов работы, приняты решения о создании ком�
плексных бригад на отдельных станциях дирекции
(Береговая, Одесса�Порт, Ильичевск и Черномор�
ская), решен вопрос оплаты сверхурочных часов ра�
боты в 2016 году», – сообщила председатель
объединенной профорганизации Одесской дирек�
ции железнодорожных перевозок Елена ПЕТРИК.

У
ХОДІ проведених минулого
року перевірок технічні інс�

пектори праці Ради профспілки
виявили, зокрема, факти недо�
плати працівникам за час проход�
ження технічного навчання, ме�
дичних оглядів, роботу у важких і
шкідливих умовах праці тощо.

Загалом спілчанам було повер�
нуто недоплачених коштів на суму
139 тис. грн.

За участі представників техніч�
ної інспекції праці Ради профспіл�

ки проводилось формування та
укладення у структурних підрозді�
лах 97 колективних договорів;
розглянуто 715 звернень спілчан,
597 вирішено позитивно; прове�
дено навчання профактиву з пи�
тань охорони праці у 560 первин�
ках. За наполяганням технічної ін�
спекції праці призупинялась екс�
плуатація понад 230 виробничих
об’єктів, машин, механізмів, устат�
кування.

Інф. «ВІСНИКА»

Тепло сердец — детям<сиротам
Д

ОБРУЮ ИНИЦИАТИВУ
молодежного совета

первички помочь детям�си�
ротам с удовольствием под�
держал профком эксплуата�
ционного вагонного депо Ба�
туринская регионального
филиала «Приднепровская
железная дорога», откликну�
лись и наши члены профсою�
за. Вместе собрали гостинцы
для воспитанников Криво�

рожского специализирован�
ного дома ребенка и Апосто�
ловского центра реабилита�
ции детей «Надежда», кто�то
помог деньгами.

К благотворительной ак�
ции присоединились работ�
ники практически всех под�
разделений нашего депо: кто
принес одежду или обувь,
кто – альбомы и карандаши
для рисования, кто – сладос�

ти и игрушки, на собранные
деньги приобрели детское
питание для грудничков,
фрукты и развивающие игры.
А осмотрщик вагонов ПТО
Апостолово В.Овезова пода�
рила центру «Надежда»
швейную машинку, и теперь
его воспитанницы смогут
приобрести навыки шитья,
которые пригодятся им в бу�
дущем.

Тепло, подаренное детям,
вернулось к деповчанам сло�
вами благодарности от орга�
низаторов акции, админист�
рации детских заведений и
самих воспитанников.

Александр МОСИЕНКО,
осмотрщик�ремонтник
вагонов, председатель

цехкома ПТО Апостолово
эксплуатационного

вагонного депо Батуринская

«В ежегодном чество�
вании лучших железнодо�
рожников Купянского узла
«Залізничне сузір’я» не забы�
вают отметить и профсоюз�
ных активистов. Так, на состо�
явшемся недавно награжде�
нии наших железнодорож�
ных «звездочек» «Профсоюз�
ным лидером 2016 года» при�
знана член профкома, бух�
галтер Купянской дистанции
электроснабжения регио�
нального филиала «Южная
железная дорога» Алла Ми�
рошниченко. 

Коллеги отметили ее актив�
ную общественную позицию,
отличную организацию проф�
союзной работы. В дистанции
она трудиться уже более

тридцати лет», – поделился
новостью общественный кор�
респондент «ВІСНИКА» Васи�
лий ВЕРБИЦКИЙ. 

Фото автора

«Спілчани первинки
Сумської дистанції колії регі�
ональної філії «Південна за�
лізниця» досі з теплом згаду�
ють свого колишнього проф�
лідера Марію Віниченко, яка
нещодавно відзначила юві�
лей. Майже тридцять років
вона присвятила магістралі, а
на профспілковій роботі зав�
жди намагалася допомогти
працівникам, принципово
відстоювала їхні права та інте�
реси», – написала голова
профорганізації Сумської
дистанції колії Наталія
СУЩЕНКО.

«Вже вдруге відзначив
день народження ветерансь�
кий клуб «Натхнення». Він
об’єднує колишніх залізнич�
ників Конотопського вузла,
яким нема часу думати про
свій вік. Адже навкруги стіль�
ки цікавого! 

От і на день народ�
ження організували
справжнє свято з пісня�
ми, танцями, концерт�
ними номерами. 

Та й бігові лижі – чу�
дова розвага для нас!
Після зимової лижної
прогулянки додому по�
верталися щасливими і
одразу планували нові захо�
ди», – поділились керівник
клубу «Натхнення» Олена
БАДАЙ і ветеран Конотопсь�
кої дистанції сигналізації та
зв’язку, член клубу
Тамара КУС.

Останнім ча�
сом до скриньки
«ВІСНИКА» надхо�
дило багато листів,
присвячених зимо�
вому дозвіллю спіл�
чан. «Наприкінці січ�
ня за ініціативи Ко�
зятинського теркому
профспілки та під�
тримки дирекції за�
лізничних переве�
зень регіональної
філії «Південно�За�

хідна залізниця» проведено
IV чемпіонат із зимової рибо�
ловлі. На скуте кригою во�
доймище с. Журбинці вийш�
ли близько 300 учасників:
залізничники відстоювали

«риболовну честь» своїх під�
розділів у командах по
10 осіб, запросили позмага�
тися і місцевих мешканців.
Організатори подбали про
гарну рибну юшку та різно�
манітні призи в командних і
особистих номінаціях. З ре�
зультатом 13 кг рибацьких
трофеїв перемогу здобула
команда станції Козятин�1»,
– розповів заступник голови
Козятинської територіальної
профорганізації Дмитро
ЖИВЧИК. Фото автора

І
НФОРМАЦІЙНУ годину для проф�
активу проведено наприкінці люто�

го в експлуатаційно�ремонтному ва�
гонному депо Конотоп регіональної
філії «Південно�Західна залізниця».

Активістів ознайомлено з відпо�
віддю Мінінфраструктури та ПАТ
«Укрзалізниця» на звернення проф�
кому до Кабміну щодо підтримки
основних вимог профспілки до фі�
нансового плану ПАТ «Укрзалізни�
ця». Обговорено звернення Голови
профспілки В.Бубняка до Голови
правління ПАТ В.Балчуна та спільний
лист Конотопського теркому проф�
спілки і профкому депо на адресу
служби вагонного господарства регі�
ональної філії та дорпрофсожу про
негативні наслідки зменшення плану
з праці та показників середньооблі�
кової чисельності працівників.

Розглянуто також протокол засі�
дання профсекції працівників вагон�
ного господарства Ради профспілки,
яке відбулось 16 лютого п. р.

Головам цехових профорганізацій
лінійних ПТО інформацію надіслано
в електронному вигляді для подаль�
шого ознайомлення з нею спілчан.

Юрій ШИШ, голова первинки 
експлуатаційно�ремонтного 

вагонного депо Конотоп

І
НФОРМАЦІЙНО�НАВЧАЛЬНИЙ
семінар для голів, бухгалтерів та

скарбників первинок організував
Запорізький терком профспілки.

Голова територіальної профоргані�
зації О.Семерунь повідомив колег про
кроки Ради профспілки, спрямовані
на вирішення першочергових проб�
лем сьогодення. Висвітлено актуальні
теми охорони праці та трудового пра�
ва. Слухачі також ознайомилися з ін�
шою важливою інформацією, яка не�
обхідна їм у щоденній роботі.

ПРЕС�ЦЕНТР 
Запорізького теркому профспілки

ПОЧЕСНИМ ЗНАКОМ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСПІЛКОЮ» –

ДРОБИША Степана Максимовича – голову
профорганізації Одеської дистанції колії регіо�
нальної філії «Одеська залізниця»;

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ –
БІЛОШИЦЬКУ Тамару Борисівну – голову профорганізації Ки�

ївського відділення філії «Головний інформаційно�обчислюваль�
ний центр»;

КОВНЄРОВУ Ганну Валентинівну – бухгалтера, заступника голо�
ви профорганізації Краснолиманського локомотивного депо
регіональної філії «Донецька залізниця»;

КОНОВАЛ Надію Миколаївну – провідного фахівця з організа�
ційно�масової роботи Київського теркому профспілки;

МОЛОДІЖНОЮ ВІДЗНАКОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ –
СЮР Олену Володимирівну – техніка, голову молодіжної ради

профорганізації Краснолиманського локомотивного депо регіо�
нальної філії «Донецька залізниця».

ВІДЗНАКОЮ ПРОФСПІЛКИ
«ЗА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ»

нагороджено:
ЗАРОДОВА Олександра Олександровича –

начальника регіональної філії «Донецька заліз�
ниця»;

СКІРДОВА Миколу Георгійовича – началь�
ника Херсонської дирекції залізничних переве�
зень регіональної філії «Одеська залізниця».

З
А активну роботу із захисту трудових прав і соціально�еконо�
мічних інтересів спілчан нагороджено:

П
ОНАД 60 перевірок здійснила протягом
2016 року технічна інспекція праці Ради

профспілки у Лиманській дорожній профоргані�
зації.

За їх результатом працівникам лиманських
колійної машинної станції і дистанції сигналіза�
ції та зв’язку, локомотивного депо Волноваха,
вагонних депо Попасна та Костянтинівка, паса�
жирського вагонного депо Маріуполь поверну�
то 1,4 тис. грн. оплати технічного навчання, яке
проводилося у неробочий час, а робітникам
слов’янських локомотивного і вагонного депо –
268 грн. за час проходження медогляду.

На вимогу технічної інспекції праці проведено
атестацію робочих місць працівників будівель�
ного монтажно�експлуатаційного управління
Красний Лиман – прибиральника службових
приміщень ФСК «Локомотив» та оператора хло�
раторної установки, за результатами якої пра�
цівники отримуватимуть доплату 4 % та 4 дні
додаткової відпустки за шкідливі умови праці.
Завдяки перегляду матеріалів атестації робочого
місця апаратнику хімічного очищення спецодягу
локомотивного депо Волноваха збільшено з
двох до чотирьох днів тривалість відповідної до�
даткової відпустки. Відновлено право на отри�
мання молока за шкідливі умови праці зварнику
на машині контактно�пресового зварювання

КСМ�500 рейкозварювального поїзда Красний
Лиман.

Відповідно до п. 4.10 чинного колективного
договору Донецької залізниці на вимогу техніч�
ної інспекції праці переглядалися матеріали
атестації робочих місць, низці працівників ли�
манських рейкозварювального поїзда, центру з
вантажної та комерційної роботи, вагонних де�
по Слов’янськ і Попасна, БМЕУ Слов'янськ вста�
новлено додаткові відпустки за роботу у шкідли�
вих умовах праці.

Усунуто заборгованість з видачі спецмолока
за шкідливі умови праці в одинадцяти структур�
них підрозділах на загальну суму понад 49,3 тис.
грн.

За наполяганням технічної інспекції у минуло�
му році відремонтовано побутові та виробничі
приміщення вагонного і локомотивного депо
Слов'янська, лиманських колійної машинної
станції і локомотивного депо, дистанції колії
Костянтинівка, локомотивних депо Красноар�
мійськ і Волноваха, вагонного депо Попасна.

Протягом 2016 року розглянуто сто письмових
та усних звернень членів профспілки з питань
охорони праці.

Андрій ШЕПІЛОВ, головний технічний
інспектор праці Ради профспілки у Лиманській

дорожній профорганізації

ФАКТ

На 57�му році раптово пішов з
життя голова профорганізації Кри�
ворізького локомотивного депо

ПАУЛЬ 
Віталій Вікторович.

Він залишив про себе пам'ять
як завзятий борець за права й ін�
тереси спілчан, принциповий
профспілковий лідер, справедли�
ва та відповідальна людина.

Рада профспілки залізничників і
транспортних будівельників Украї�
ни висловлює глибокі співчуття рід�
ним і близьким Віталія Вікторовича.

Світла пам'ять про колегу назав�
жди залишиться у наших серцях…

Співчуваємо...


