
Н
А АДРЕСУ начальни�
ків регіональних фі�

лій і філій Товариства
17 березня п. р. було на�
правлено телеграму
№ Ц�1/2–29/159–17 за
підписами в. о. голови
правління ПАТ М.Залєс�
ного та члена правління
Р.Пашкевича щодо на�
дання права керівникам
регіональних філій і філій

протягом березня–трав�
ня п. р. здійснювати
прийом працівників на
робітничі професії без
погодження з керів�
ництвом ПАТ «Укрза�
лізниця», в межах штат�
них розписів з дотриман�
ням безпеки руху й охо�
рони праці, але не більше
фактичної кількості пра�
цівників станом на поча�

Н
А ВИКОНАННЯ протоколу зустрічі
керівництва ПАТ «Укрзалізниця» і

профспілки залізничників і транспорт�
них будівельників України за участі го�
лів дорожніх профорганізацій, що від�
булася 2 лютого, наказом № 154 від
20 березня п. р. за підписом Голови
правління Товариства В.Балчуна і члена
правління О.Бужора годинні тарифні
ставки й посадові оклади праців�
ників залізничного транспорту з
1 березня підвищено на 25 %.
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ВІД  ПЕРШОЇ  ОСОБИ

В

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА
ЦИФРА

млн грн. незаконно неви�
плачених або утриманих
коштів повернуто спілчанам
у 2016 році за поданнями
правового інспектора праці
Ради профспілки у дорож�
ній профорганізації Півден�
но�Західної залізниці Ана�
толія Кашперовецького
(Козятинський терком).

2,2

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

16 березня завідувач відділу
організаційної і кадрової ро�
боти О.Гнатюк і провідний фа�
хівець інформаційного відділу
О.Романова взяли участь у
зборах членів профспілки Ки�
ївського центру механізації
колійних робіт.
20 і 29 березня перший за�
ступник Голови профспілки
О.Мушенок, завідувачі відді�
лів економічної роботи, орга�
нізації праці і зарплати С.Ані�
сімова та соціально�трудових
відносин і побутової роботи
Я.Мальський взяли участь у
переговорах з укладення Га�
лузевої угоди з Мінінфраст�
руктури.
21 березня відбулась робоча
зустріч Голови профспілки
В.Бубняка з Головою правлін�
ня ПАТ «Укрзалізниця» В.Бал�
чуном, на якій обговорювали�
ся питання виконання прото�
колу зустрічі 2 лютого п. р.,
Меморандуму між профспіл�
кою та «Укрзалізницею», інші
проблеми соціального захис�
ту залізничників.
22 і 28 березня Голова проф�
спілки В.Бубняк взяв участь у
засіданнях правління ПАТ
«Укрзалізниця».
22 березня провідний фахі�
вець відділу соціально�трудо�
вих відносин і побутової ро�
боти А.Єрмоленко взяв участь
у публічній дискусії на тему
«Чи можливі в Україні страй�
ки?», проведеній за сприяння
фонду ім. Ф.Еберта.
23 березня відбувся виїзний
день Ради профспілки на По�
мічнянському вузлі регіональ�
ної філії «Одеська залізниця».
23 березня перший заступ�
ник Голови профспілки О.Му�
шенок і завідувач відділу еко�
номічної роботи, організації
праці і заробітної плати С.Ані�
сімова взяли участь у перего�
ворах з фахівцями ПАТ
«Укрзалізниця» з розробки
проекту Положення про опла�
ту праці.
24 березня в режимі веб�
конференції проведено засі�
дання комісії Ради профспілки
з питань організаційно�масо�
вої та інформаційної роботи.
30 березня проходять засі�
дання Ради профспілки та її
президії. 
Подробиці — у наступному
номері

Х
ОЧУ НАГАДАТИ про ту роботу, яку
було здійснено профспілкою менше

ніж за рік.
Найголовніше для кожного залізнич�

ника — це те, що за наполяганням проф�
спілки двічі було підвищено тарифні став�
ки і посадові оклади: у липні 2016�го на
20–25 % і на 25 % – з 1 березня 2017�го. У
липні минулого року ми вперше уклали
Меморандум з керівництвом ПАТ
«Укрзалізниця», яким, окрім підвищення
ставок і окладів, передбачалося, що
профспілка й «Укрзалізниця» докладати�
муть всіх можливих зусиль для подаль�

З
АХІД, який відбувся 23 бе�
резня п. р., було присвяче�

но вивченню досвіду роботи
профорганізацій структурних
підрозділів залізничного вузла
Помічна регіональної філії
«Одеська залізниця», наданню
практичної допомоги профко�
мам, спілкуванню з активіста�
ми і спілчанами, інформуван�
ню їх про роботу Ради проф�
спілки.

Зокрема, лідер профспілки
В.Бубняк, завідувач відділу со�
ціально�трудових відносин та
побутової роботи Ради проф�
спілки Я.Мальський, а також
голова Знам’янської територі�
альної профорганізації Л.Се�
миніна провели прийом спіл�
чан у локомотивному депо По�
мічна, а також ознайомилися з
умовами їхньої роботи та ви�
робничого побуту. Серед ін�
ших питань працівники депо
порушили проблему простою
швейного цеху через відсут�
ність матеріалів.

Фахівці Ради також ознайо�
милися з діяльністю профор�
ганізацій структурних підроз�
ділів вузла: правовий інспек�

тор праці Ради профспілки
М.Абрамова відвідала Поміч�
нянське ремонтне вагонне де�
по, завідувач відділу організа�
ційної і кадрової роботи
О.Гнатюк – дистанцію колії,
провідний спеціаліст відділу
економічної роботи, організа�
ції праці і заробітної плати
О.Булавін – дистанцію сигна�
лізації та зв’язку.

Вони надали консультації
та практичні пора�
ди профкомам і та�
кож провели осо�
бистий прийом ак�
тиву і спілчан. Зок�
рема, було висвіт�
лено теми дотри�
мання трудового
законодавства, ро�
боти Професійного
недержавного пенсійного
фонду «Магістраль», реалі�
зації норм Галузевої угоди і
колективних договорів,
оплати й організації праці,
роботи з молоддю та соці�
альних ініціатив профспілки.

Підсумувала захід зустріч
профактиву вузла з Головою
профспілки В.Бубняком, у якій

взяли участь Л.Семиніна та
фахівці Ради профспілки.

Під час зустрічі з профакти�
вом В.Бубняк розповів, яким
чином профспілка йшла до
вирішення низки наболілих
питань, зокрема підвищення
тарифних ставок і посадових
окладів залізничників з 1 бе�
резня п. р., надання керівни�
кам права прийому працівни�
ків на робітничі професії без

погодження з керівництвом
ПАТ, встановлення справед�
ливої винагороди залізнични�
кам за роботу в районі прове�
дення антитерористичної опе�
рації тощо.

Він підкреслив, що Рада
профспілки не припиняла ро�
боту і в інших напрямках, з
яких найважливіші – укладан�

ня колективного договору з
ПАТ «Укрзалізниця», розробка
нового положення про оплату
праці і системи мотивації пра�
цівників. Ведуться переговори
щодо виплати залізничникам
«13�ї» зарплати за результата�
ми роботи у минулому році то�
що.

Профлідер поінформував,

що вирішення багатьох гост�
рих питань, таких, як подаль�
ше зростання заробітної пла�
ти, покращення стану рухомо�
го складу і закупівля нового,
модернізація виробництва та
інфраструктури тощо прямо
залежать від підвищення та�
рифів на залізничні переве�
зення, компенсації місцевих
органів влади за пільгові пере�
везення пасажирів.

Фахівці Ради профспілки
доповнили доповідь В.Бубня�
ка інформацією за напрямка�
ми діяльності відділів.

Інф. «ВІСНИКА»

День Ради профспілки
на Помічнянському залізничному вузлі

Тарифні ставки 
і посадові оклади
залізничників підвищено
з 1 березня на 25 %

Керівникам регіональних філій і філій надано 
право прийому робітників без погодження 
з керівництвом ПАТ «Укрзалізниця» ток 2017 року, скоригова�

ної відповідно до обсягів
роботи. Документ розмі�
щено на сайті профспілки
www.zalp.org.ua

Таким чином, викона�
но ще один пункт прото�
колу зустрічі 2 лютого п.
р. членів правління ПАТ
«Укрзалізниця» і предс�
тавників профспілки
залізничників і транс�
портних будівельників
України.

Соціальний діалог у дії
шого розвитку взаємовигідного співро�
бітництва на основі рівноправного соці�
ального діалогу.

Соціальний діалог є фундаментом вза�
ємовідносин між профспілкою і робото�
давцем, і в його рамках ми намагаємося
досягати спільних та узгоджених рішень
щодо тих гострих проблем, які існують у
нашій галузі. На це спрямована непроста
щоденна робота.

Її складовими були ледь не щоденні
зустрічі з членами правління і посадовця�
ми ПАТ «Укрзалізниця», засідання робо�
чих груп і комісій, на яких керівництво і
фахівці профспілки доводили свою пози�
цію. Далеко не завжди ми знаходимо ро�
зуміння наших соціальних партнерів, але
ця робота має конкретний результат.

У другому Меморандумі, укладеному
27 грудня 2016 року, було досягнуто до�
мовленостей щодо п’яти пунктів. Один з
них, а саме збільшення до 100 грн. суми
добових при відрядженні працівників
ПАТ «Укрзалізниця» в межах України, бу�
ло втілено вже з 1 січня п. р.

За ініціативи Ради профспілки 2 лютого
п. р. відбулась зустріч керівництва проф�

спілки і голів дорожніх профорганізацій з
очільником ПАТ «Укрзалізниця» В.Балчу�
ном і членами правління, на якій було об�
говорено найгостріші проблеми, зокре�
ма, щодо перегляду доведених планових
показників середньооблікової чисель�
ності працівників регіональних філій, фі�
лій та структурних підрозділів, підвищен�
ня заробітної плати залізничникам, на�
дання регіональним філіям і філіям ПАТ
«Укрзалізниця» права самостійного
прийому на роботу працівників, справед�
ливої оплати працівникам регіональної
філії «Донецька залізниця» за роботу у
районі проведення антитерористичної
операції та інші.

На жаль, незважаючи на те, що ми ін�
формуємо спілчан і колег про всі кроки з
вирішення тих чи інших проблем, пояс�
нюємо їх мету та причини, ми не завжди
знаходимо підтримку у власних лавах.
Зокрема, підписання протоколу зустрічі
2 лютого затяглося через проведення
нашими колегами акції протесту всупе�
реч рішенню президії Ради профспілки.

Однак це не завадило нам продовжити
наполегливу роботу, і зараз можемо

стверджувати, що більшість із закріпле�
них у протоколі зустрічі 2 лютого та Ме�
морандумі питань вже вирішено або зна�
ходяться на фінальній стадії розв’язання.

Триває робота над виконанням ще
двох пунктів Меморандуму від
27.12.2016 року. Зокрема, очікуємо рішен�
ня про сплату пенсійних внесків до Про�
фесійного недержавного пенсійного
фонду «Магістраль» на користь праців�
ників апарату Товариства і філій. Також
спільно з фахівцями ПАТ працюємо над
створенням справедливої системи опла�
ти праці працівників.

Окрім того, ми розпочали переговори
щодо виплати всім залізничникам «13�ї»
зарплати, працюємо над укладанням ко�
лективного договору з ПАТ «Укрзалізниця»
та Галузевої угоди з Міністерством інфра�
структури, збереженням і примноженням у
них існуючих соціальних гарантій.

ДО  ТЕМИ
Відеозвернення Голови профспілки
В.Бубняка із зазначених питань можна
переглянути на YouTube�каналі та
фейсбук�сторінці профспілки

Вадим БУБНЯК, 
Голова профспілки
залізничників і транспортних
будівельників України

«П
РОТЯГОМ минулого року було
перевірено дотримання трудо�

вого законодавства та виконання ви�
мог Галузевої угоди і колдоговорів у
39 структурних підрозділах. Під час
перевірок виявлено 397 порушень. За�
хищено права 4,1 тис. працівників.

Необхідно підкреслити, що біль�
шість порушень (234) стосувалися
оплати праці, ще 109 – надання і опла�
ти відпусток. Тому саме цьому на�
прямку буде приділено особливу ува�
гу при цьогорічних перевірках. Голів
первинних профорганізацій вже поін�
формовано про необхідність посилен�
ня контролю у питаннях організації та
оплати праці, надання відпусток, вчас�
ної та в повному обсязі їх оплати», –
повідомив правовий інспектор праці
Ради профспілки у дорожній профор�
ганізації Південно�Західної залізниці
Анатолій КАШПЕРОВЕЦЬКИЙ.

«Н
А ВИМОГУ правового інспекто�
ра праці Ради профспілки в

дорожній профорганізації Південно�
Західної залізниці Олени Колядної
(Конотопський терком) працівниці
станції Конотоп нараховано та випла�
чено 1,4 тис. грн. незаконно недопла�
ченої щорічної матеріальної допомоги
на оздоровлення за 2016 рік, передба�
ченої колдоговором, а працівнику
станції Хутір�Михайлівський проведе�
но перерахування та доплачено
3,7 тис. грн. матеріальної допомоги у
зв’язку з виходом на пенсію», – пові�
домив ПРЕС�ЦЕНТР Конотопського
теркому профспілки.
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НОВІТНЯ історія 
профспілки:

25 років 
у незалежній  Україні

Н
АЛАГОДЖЕННЯ в попередні роки дієвого громадського конт�
ролю за використанням робочого часу працівників та активіза�

ція роботи профорганізацій усіх рівнів дозволили забезпечити на�
лежний захист трудових та соціально�економічних прав спілчан.

Задля посилення ролі первинних профорганізацій у виконанні
статутних завдань профспілки 2009�й оголошено Роком первин�
ної профспілкової організації під гаслом «Сильна первинка –
сильна профспілка!».

Багато профспілкових заходів спрямовувались на зміцнення єд�
ності профспілки, а також на укріплення ролі первинки у захисті
прав та інтересів спілчан.

У рамках оголошеного Року в Красному Лимані і вагонному де�
по Дебальцеве�Сортувальне Донецької залізниці 15–16 жовтня Ра�
да профспілки вперше провела Форум голів первинних профор�
ганізацій. На Форумі було розглянуто нагальні питання профспіл�
кової діяльності.

Делегати обмінялися до�
свідом роботи, а профком
депо продемонстрував, зок�
рема, свій куточок профгруп�

орга, якому позаздрили не лише лідери інших первинок, а й пред�
ставники територіальних і дорожніх профорганізацій.

Позитивно учасники відгукнулися на презентацію підготовлено�
го Радою профспілки електронного збірника державних і проф�
спілкових нормативних документів, який став у пригоді профко�
мам у повсякденній роботі.

А Ясинуватський територіальний комітет профспілки провів
перший зліт профгрупоргів під гаслом Року, адже профгрупорг –
цементуюча ланка у первинці, і від його роботи залежить взаємо�
дія адміністрації з профспілкою на початковому рівні...

Рада профспілки провела конкурс на кращу публікацію у засо�
бах масової інформації про діяльність первинних профорганізацій
та огляд�конкурс на найкращу первинку із заохоченням перемож�
ців та призерів.

Профспілка тримає руку на пульсі всіх подій, що відбуваються в
галузі, і реагує на кожну зміну в господарській структурі.

У зв’язку з тим, що Укрзалізницею створено Головне управління
приміських пасажирських перевезень і відповідні служби на заліз�
ницях, здійснено реорганізацію деяких локомотивних депо, Рада
прийняла рішення про створення професійної секції працівників
господарства приміських пасажирських перевезень. Очолив її го�
лова профорганізації моторвагонного депо Львів Роман Морда.

Визнавши, що реформи необхідні, все ж хвилювання членів
профсекції викликало, чи не зникнуть приміські перевезення у
зв’язку з фінансовими негараздами. Таким чином почалася плідна
робота нової профсекції Ради профспілки.

Завершувався і процес формування Спільного представниць�
кого органу профспілок та профоб’єднань, що представляє інте�
реси не менш як 70 % працівників. Його створено для ведення
колективних переговорів і соціального діалогу на національно�
му рівні. Голову ФПТУ і профспілки В.Ткачова обрано заступни�
ком Голови СПО всеукраїнських профспілок.

Розвиваючи впровадження в галузі недержавного пенсійного
забезпечення, велику увагу було приділено молодим працівни�
кам. Саме вони – потенційні вкладники ПНПФ «Магістраль» –
мали багато запитань, на які кваліфіковано відповіли представ�
ники компанії – адміністратора Фонду під час молодіжної кон�
ференції профспілки.

Таким чином молодь відзвітувала про виконану роботу, по�
спілкувалася з керівниками профспілки на актуальні теми, а та�
кож отримала корисну інформацію для роздумів.

Ефективність інформаційно�роз’яснювальної роботи була
безперечною. Про це свідчить зростання кількості учасників та
вартості активів пенсійного фонду. Станом на кінець 2009 року
кількість учасників ПНПФ «Магістраль» склала 109 осіб, вартість
активів – 170 тис. грн.

Шановні читачі! Нагадуємо, що у трьох попередніх номе�
рах «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

Н
А АДРЕСУ Ради профспілки надійшла
відповідь на Звернення VІІ з’їзду проф�

спілки щодо бюджетного фінансування ві�
домчої медицини за підписом голови Комі�
тету з питань охорони здоров’я Верховної
Ради України О.БОГОМОЛЕЦЬ.

У листі за № 04–25/14–219 (55179) від
9.03.2017 р., зокрема, зазначено, що відпо�
відно до ст. 18 Основ законодавства Украї�
ни про охорону здоров'я відомчі та інші за�
клади охорони здоров'я, що обслуговують
лише окремі категорії населення за профе�
сійною, відомчою або іншою не пов'язаною
із станом здоров'я людини ознакою, фінан�
суються, як правило, за рахунок підпри�
ємств, установ і організацій, які вони обслу�
говують. Допускається фінансова підтрим�
ка таких закладів за рахунок державного
або місцевого бюджету, якщо працівники
відповідного відомства, підприємства,
установи або організації становлять значну
частину населення даної місцевості.

Відповідно до Закону України «Про

особливості утворення публічного акціо�
нерного товариства залізничного транс�
порту загального користування» та поста�
нови Кабінету Міністрів України від
25.06.2014 р., № 200 «Про утворення пуб�
лічного акціонерного товариства «Укра�
їнська залізниця» майно залізничного
транспорту загального користування, у то�
му числі майно 10 відомчих закладів охоро�
ни здоров'я віднесено до статутного капіта�
лу ПАТ «Українська залізниця». Таким чи�
ном, питання подальшого фінансового за�
безпечення функціонування 10 медичних
закладів, які віднесено до статутного капіта�
лу Товариства, має вирішуватися ПАТ
«Укрзалізниця» за рахунок власних над�
ходжень.

Крім того, відповідно до ст. 28 Закону
України «Про Державний бюджет України
на 2015 рік» від 28.12.2014 р., № 80�VIII та
додатку № 10 до цього Закону, медичні за�
клади залізничного транспорту передано з
державного бюджету на фінансування/на�

дання фінансової підтримки з місцевих
бюджетів.

Статтею 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» визначено, що
питання організації матеріально�технічного
та фінансового забезпечення закладів охо�
рони здоров'я, які належать територіаль�
ним громадам, віднесено до повноважень
відповідних рад.

Отже питання фінансового забезпечення
закладів охорони здоров'я залізничного
транспорту, що передано на фінансування з
місцевих бюджетів, має вирішуватися від�
повідними місцевими органами влади, на
території яких знаходяться ці заклади.

Стосовно забезпечення конституційного
права працівників, членів їх сімей та пенсі�
онерів залізничної галузі на безоплатне ме�
дичне обслуговування у листі зазначено,
що відповідно до ст. 49 Конституції України
медична допомога надається безоплатно в
державних та комунальних закладах охо�
рони здоров'я.

РАДІ  ПРОФСПІЛКИ  ВІДПОВІДАЮТЬ

Учасники Форуму з лідерами
профспілки і дорожньої

профорганізації Донецької
залізниці В.Ткачовим 

і М.Свистуновим

Під час роботи Першого 
форуму голів первинок,
15–16 жовтня 2009 р.

Відповідь на Звернення VІІ з'їзду профспілки
щодо бюджетного фінансування відомчої медицини

Н
А АДРЕСУ Ради профспілки
надійшла відповідь за під�

писом начальника Департа�
менту вагонного господарства
ПАТ «Укрзалізниця» О.Мотіна
від 20.03.2017 р., № ЦВ�10/402
на протокол професійної секції
працівників вагонного госпо�
дарства від 16 лютого п. р.

У листі вказано, що служба�
ми вагонного господарства ре�
гіональних філій ПАТ «Укрза�
лізниця» детального розгляну�
то протокол та надано обґрун�
товані пропозиції щодо питань,
порушених, зокрема, у пунктах
2.5, 2.6, 2.7, 2.8 розділу 3 «Про
реформування залізничного
транспорту України, в т.ч. ва�
гонного господарства».

За інформацією, наданою ре�

гіональними філіями, за п. 2.5 –
у зв’язку із значним зносом ру�
хомого складу, збільшенням
трудомісткості робіт на всіх ви�
дах ремонту вагонів, доцільно
переглянути «Методику з роз�
рахунку продуктивності праці
на підприємствах вагонного
господарства», затверджену
наказом від 21.12.2007 р.,
№ 612�Ц, а саме змінити коефі�
цієнт приведення вагонної про�
дукції різної трудомісткості на
періодичних ремонтах вагонів у
приведені вагони, тобто під�
тримано пропозиції секції.

За п. 2.6 довідково поінфор�
мовано, що при розрахунках
чисельності працівників вагон�
них депо застосовується коефі�
цієнт заміщення працівників.

Він залежить від запланованих
невиходів працівників, які
пов’язані з відпусткою, захво�
рюванням тощо та визначаєть�
ся за відповідною формулою.

За п. 2.7 – пропонується ініці�
ювати внесення змін до Показ�
ників з віднесення відособлених
структурних підрозділів до груп
(класів) з оплати праці керівни�
ків, затверджених наказом від
4.04.2003 р., № 088�Ц до роз�
ділу «Вагонне господарство».

У показниках з підрахунку
балів показник «Поточний ре�
монт вагонів» у наявності.

Знайшов підтримку і п. 2.8
протоколу, відповідно до якого
доцільно переглянути перевідні
коефіцієнти на деповський ре�
монт з різних видів рухомого

складу із урахуванням його
зносу і, як наслідок, збільшення
трудомісткості виконуваних ро�
біт.

Також у листі зазначено, що
найближчим часом буде пере�
глянуто «Методику з розрахун�
ку продуктивності праці на під�
приємствах вагонного госпо�
дарства», затверджену наказом
від 21.12.2007 р., № 612�Ц, у
якій вищезазначені зауваження
буде враховано, та ініційовано
внесення змін до наказу Укрза�
лізниці від 4.04.2003 р., № 88�
Ц «Про затвердження Показни�
ків з віднесення відособлених
структурних підрозділів заліз�
ниць та підприємств до груп
(класів) з оплати праці керівни�
ків».

Пропозиції профсекції визнано доречними

Податкова 
знижка для учасників 
ПНПФ «Магістраль»
Н

АГАДУЄМО, що відповідно до ст. 166 Податкового кодек�
су України учасники — вкладники Професійного недер�

жавного пенсійного фонду «Магістраль» мають право на по�
даткову знижку.

Податкова знижка – це право платника податку на дохо�
ди фізичних осіб зменшити загальний річний оподатковува�
ний доход на суму витрат, понесених протягом календарно�
го року в зв'язку із здійсненням платником діяльності за чіт�
ко окресленими в ст. 166 ПК напрямками. Зокрема, до таких
витрат дозволяється включати суми пенсійних внесків, спла�
чених платником до недержавного пенсійного фонду за
пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом.

Тим, хто бажає скористатись цим правом, необхідно за�
явити про своє бажання шляхом подання річної податкової
декларації до податкової інспекції за місцем проживання.
Термін подачі декларації – до 31 грудня включно наступного
за звітним податкового року. Тобто в 2017 році можна відно�
сити до податкової знижки витрати, понесені платником в
2016 році.

Платник повинен надати документальні докази здійсне�
них витрат, а саме:

1) заповнену форму «Податкової декларації про майно�
вий стан і доходи»;

2) копію пенсійного контракту;
3) копію паспорта;
4) копію ідентифікаційного коду;
5) довідку по розрахунках заробітної плати;
6) копії платіжних доручень та витягів з платіжних відо�

мостей про перерахування внесків.
При собі необхідно мати паспорт, довідку про присвоєн�

ня ідентифікаційного коду.
Сума податку, яка підлягає поверненню платнику, стано�

вить 18 % від суми сплачених пенсійних внесків.
За консультацією можна звернутися до Ради профспілки

за телефоном 5–92–04 (залізничний) або (044) 406–92–04
(міський).

Н
А КОНФЕРЕНЦІЇ трудового
колективу Хутір�Михай�

лівської дистанції колії регіо�
нальної філії «Південно�Західна
залізниця» підбито підсумки ви�
конання колдоговору у 2016 році,
а також проаналізовано роботу
профкому.

І хоча більшість положень кол�
договору в цілому було викона�
но, щоправда, деякі не в повному
обсязі, обговорення вкотре допо�
могло виявити гострі проблеми.

Зокрема, недоукомплектова�
ним є штат монтерів колії в ди�
станції. Про це свідчить кількість
годин роботи у вихідні дні, які ви�
магають додаткової оплати. Так,
за 2016�й кількість годин роботи
у вихідний день збільшилася в
порівнянні з 2015 роком на 29 %.
Тож одним із першочергових за�
вдань адміністрації разом із
профкомом є збереження робо�
чих місць і недопущення скоро�
чення працівників, запобігання
порушенням трудових прав і со�
ціальних гарантій кожного з них.

Адже ми всі розуміємо, що не�
укомплектованість штату безпо�
середньо пов'язана з безпекою
руху поїздів.

На виконання комплексних за�
ходів з охорони праці спрямова�
но понад 686 тис. грн.

Профком неодноразово звер�
тався до керівництва регіональ�
ної філії з приводу недоліків у за�
безпеченні працівників дистанції
спецодягом, спецвзуттям і спец�
молоком. Ці зусилля не були
марними – у кінці 2016 року ситу�
ація значно покращилась: за
більшістю позицій працівники от�
римали спецодяг на 100 %. Про�
те так і не вдалося вирішити
проблему із забезпеченням не�
обхідними засобами індивіду�
ального захисту в повному обся�
зі, на кінець лютого п. р. залиша�
лась заборгованість із видачею
спецмолока.

Марина ДЕМЧЕНКО,
голова профорганізації 

Хутір�Михайлівської 
дистанції колії

НА  КОНТРОЛІ — ВИКОНАННЯ  КОЛДОГОВОРІВ

Головне — вчасно
запобігати порушенням

ПРОФЕСІЙНИЙ  НЕДЕРЖАВНИЙ   
ПЕНСІЙНИЙ   ФОНД   «МАГІСТРАЛЬ»

Марина АБРАМОВА, правовий інспектор 
праці Ради профспілки, секретар ПНПФ «Магістраль»

«На вимогу правового інспектора праці Ради профспілки у дорож�
ній профорганізації Південно�Західної залізниці Олени Колядної
(Конотопський терком) всім працівникам Бахмацької дистанції сиг�
налізації та зв’язку проведено нарахування та виплачено майже
32,7 тис. грн. недоотриманої виробничої премії за лютий 2016 року,
а начальнику дільниці — 444,8 грн., недоплачених за шкідливі та
важкі умови праці», – повідомив ПРЕС�ЦЕНТР Конотопського тер�
кому профспілки.

ПРОФСПІЛКА 
ДОПОМОГЛА
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Н
А РОЗШИРЕНОМУ засіданні комісії Ради
профспілки з питань організаційно�масової та

інформаційної роботи на чолі з її головою, ліде�
ром профспілки В.Бубняком 24 березня п. р. обго�
ворено низку змін до нормативних документів
профспілки.

У засіданні, яке відбулось у режимі веб�конфе�
ренції, окрім членів комісії взяли участь головні
бухгалтери дорожніх профорганізацій, Ради
профспілки, голова Ревізійної комісії профспілки,
головний бухгалтер Харківської територіальної
профорганізації Л.Смоляк, адже обговорювалася,
зокрема, необхідність внесення змін до Статуту
профспілки, викликаних вимогами податкового
законодавства щодо неприбуткових організацій.

Більшістю голосів члени комісії затвердили за�
пропоновані зміни до Статуту профспілки і реко�
мендували їх до розгляду і затвердження на засі�
данні президії Ради профспілки. Профорганізаці�
ям, у яких виникли заперечення щодо низки поло�
жень, запропоновано подати свої пропозиції до
засідання президії.

Також комісія розглянула зміни та доповнення
до Інструкції з проведення звітів і виборів у проф�
спілці та рекомендувала їх до розгляду і затверд�
ження на засіданні президії Ради профспілки.

Інф. «ВІСНИКА»

Індекс споживчих цін у лютому 2017 року —
101,0%, з початку року  102,1%.

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

Інформацію підготовлено за даними  управлін�
ня статистики «Укрзалізниці»  та Держкомстату.

Від номера
до номера•

ПРОФСПІЛКА 
ДОПОМОГЛА

У
2017 РОЦІ Всесвітній день охо�
рони праці за рішенням Між�

народної організації праці відзна�
чатиметься під гаслом «Удоскона�
лення збору та використання да�
них про безпеку та гігієну праці»,
а з 21 по 28 квітня у виробничих
структурних підрозділах галузі від�
будеться Тиждень охорони праці.

Збір та аналіз даних про нещасні
випадки на виробництві та профе�
сійні захворювання – необхідна
складова профілактичної роботи у
сфері охорони праці. Вчасна реєст�
рація таких випадків, систематиза�
ція відповідних даних, їх розгляд
профспілковими органами разом з

відповідальними фахівцями струк�
турних підрозділів – першочергові
завдання профспілкових комітетів,
технічних інспекторів праці Ради
профспілки, громадських інспекто�
рів та членів комісій профкомів з
охорони праці. Ці дані допомагають
зрозуміти причини нещасних ви�
падків, фактори ризику, які посилю�
ють можливість їх виникнення, а та�
кож дозволяють розробити заходи
щодо їх уникнення та зменшення
рівня виробничого травматизму.

Але ця інформація важлива не
лише з огляду профілактики. Адже
компенсації працівникам, які по�
страждали на виробництві або от�
римали професійні захворювання,
також залежать від правильного та
вчасного їх обліку та подання необ�
хідних документів. Йдеться як про
гарантовані державою компенса�
ції, так і матеріальну допомогу чле�
нам профспілки, яка прийшла на
заміну страхуванню спілчан від не�
щасних випадків на виробництві і
випадків природної (раптової)
смерті на виробництві.

Нагадаємо, що ця важлива соці�
альна ініціатива діє у профспілці з
2009 року, коли всіх спілчан було
застраховано від випадків виробни�
чого травматизму. З липня 2013 року
цю профспілкову гарантію було до�
повнено страхуванням від випадків
природної (раптової) смерті на ви�
робництві. Втім, з 2016 року страху�

вання замінено наданням обов’яз�
кової матеріальної допомоги у цих
випадках, що дозволило збільшити
виплати постраждалим або членам
їхніх родин на 25 %. Наразі спілча�
нам, які постраждали від нещасного
випадку на виробництві або членам
їхніх родин надається матеріальна
допомога від профспілки від
625 грн. до 15 тис. грн.

Із 2009 року з 722 нещасних ви�
падків, що сталися з членами проф�
спілки на виробництві, направлено
документи до страхової компанії за
711 випадками. Загалом постраж�
далим або членам їхніх родин ви�
плачено майже 3,8 млн грн., ще
268 тис. грн. виплачено спадкоєм�
цям у випадках раптової смерті
працівників на виробництві. Також
у 2016 році 325,6 тис. грн. матері�
альної допомоги у випадках ви�
робничого травматизму надано
профспілкою.

Запорукою надання компенса�
ційних виплат, як державних, так і
від профспілки, є оформлення акта
форми Н�1, а аналіз оформлених
актів дозволяє значно покращити
профілактичну роботу і зменшити
рівень виробничого травматизму.

Так, у 2016 році на залізничному
транспорті травмовано 75 працівни�
ків, тоді як у 2015�му – 86. Знизився,
хоча й незначно, і рівень випадків із
смертельним наслідком – 15 випад�
ків у 2016 проти 17 у 2016 році.

Загалом у 2012–2016 роках рі�
вень виробничого травматизму у
галузі знизився на 45 %.

Тому вкрай важливою є усвідом�
лена участь профспілкових органі�
зацій у заходах з охорони праці: від
контролю за наданням коштів у
повному обсязі і цільовим їх вико�
ристанням до припинення експлуа�
тації небезпечних виробничих
об’єктів, машин, механізмів і устат�
кування.

В організаціях нашої профспілки
спільно з адміністрацією до цього
дня готуються різноманітні заходи:
весняні огляди і цільові перевірки
стану охорони праці та промислової
безпеки на робочих місцях, дотри�
мання правил та інструкцій з охоро�
ни праці, забезпечення працівників
спецодягом, спецвзуттям, молоком,
а також мийними і знешкоджуваль�
ними засобами, зустрічі у трудових
колективах, аналіз факторів, що
впливають на безпеку праці, огля�
ди�конкурси, випуски тематичних
брошур, стінгазет, оформлення ін�
формаційних «куточків» з охорони
праці тощо. Задіяні у заходах і діти:
проводитиметься конкурс малюнків
«Охорона праці очима дітей», для
учнів та студентів навчальних закла�
дів заплановано проведення тема�
тичних відкритих уроків.

Володимир ДОРОШЕНКО,
головний технічний інспектор

праці Ради профспілки

Всесвітній день охорони праці
відзначатимемо 28 квітня

Обговорено зміни 
до нормативних
документів профспілки

ЦИФРА

тис. грн. незаконно невиплачених
або утриманих коштів повернуто
спілчанам у 2016 році за подання�
ми правового інспектора праці Ра�
ди профспілки в дорожній проф�
організації Південної залізниці
(Полтавський терком)  Тетяни
Голубицької.

109,6

«За наполяганням правового інспектора праці у
2016 році скасовано три накази про притягнення
працівників Полтавського регіону до дисциплінар�
ної відповідальності, ще один незаконний наказ
скасовано у лютому п. р.», – поінформував ПРЕС�
ЦЕНТР Полтавського теркому профспілки.

«У результаті втручання правового інспектора
праці Ради профспілки в Одеській дорожній проф�
організації (Херсонський терком) Леоніда Кар�
пенка черговій по станції Добровольський випла�
чено майже 1,9 тис. грн. заробітної плати за 56 го�
дин надурочної роботи у жовтні минулого року.

Також скасовано наказ про притягнення до дис�
циплінарної відповідальності начальника станції
Згода. Догану працівнику було оголошено за пору�
шення вимог посадової інструкції щодо забезпечен�
ня збереження і запобігання втрат паливно�енерге�
тичних ресурсів. За підсумком перевірки правовим
інспектором праці було встановлено, що началь�
ником станції не було допущено перевищення лі�
міту використання електроенергії, і після розгляду
подання догану скасовано», – повідомив ПРЕС�
ЦЕНТР Херсонського теркому профспілки.

Я
К ПОКАЗАЛО спілкування з
членами профспілки, не всі

знають, що за наполяганням
профспілки було розроблено і
введено дію наказом ПАТ
«Укрзалізниця» від 9.08.2016 р.,
№ 494 Положення про соціаль�
ну підтримку працівників, які по�
страждали внаслідок нещасного
випадку на виробництві, профе�
сійного захворювання, та членів
їхніх сімей. Відповідно, не всі,
хто має на це право, отримують
належні їм пільги та компенсації.

Зокрема, Положенням перед�
бачено позачергове право пра�
цівників ПАТ «Укрзалізниця», які
втратили працездатність внаслі�
док професійного захворювання
або отримання травми від не�
щасного випадку на виробницт�
ві, на отримання разової безоп�
латної путівки (тривалістю не
більше 14 днів) відповідно до
медичного висновку. У разі
встановлення інвалідності у за�
значених випадках постражда�
лим щорічно виплачується од�
норазова матеріальна допомога
(сім мінімальних заробітних
плат у разі встановлення першої
групи інвалідності, п’ять – дру�
гої, дві – третьої), надається
безоплатна путівка до лікуваль�
но�оздоровчого закладу раз на
рік (не більше 18 днів і протягом
двох років у разі встановлення
першої групи інвалідності, не
більше 14 днів – другої і тре�
тьої), а також відшкодовується
100 % страхових внесків на доб�
ровільне медичне страхування
терміном від  1 до 3 років залеж�
но від встановленої групи.

Передбачені деякі пільги і для
дітей, чиї батьки були працівни�
ками залізничного транспорту і
загинули в результаті нещасного
випадку на виробництві, профе�
сійного захворювання чи по�
мерли внаслідок природної
(раптової) смерті на робочому
місці.

Кожній такій дитині віком до
18 років здійснюється одноразо�
ва виплата матеріальної допо�
моги (50 тис. грн. у разі загибелі
внаслідок виробничого травма�
тизму чи професійного захво�
рювання, 25 тис. грн. – у разі
природної смерті на робочому
місці), а також щорічна однора�
зова виплата у розмірі 10 міні�
мальних зарплат у першому ви�
падку і 7 – у другому. Діти віком
до 14 років включно мають що�
річне першочергове отримання
путівки із 90 % знижкою до ди�
тячого оздоровчого закладу, а
діти, які вступили до ВНЗ І–IV
рівня акредитації залізничного
профілю – право на щомісячну
виплату матеріальної допомоги
у розмірі 0,5 мінімальної заро�
бітної плати на період навчання і
право на заключення договору
на працевлаштування в ПАТ
«Укрзалізниця» після закінчення
такого вищого навчального за�
кладу.

Заяви про надання соціальної
підтримки у зазначених випад�
ках розглядають відповідні комі�
сії, створені у філіях і регіональ�
них філіях, до складу яких вхо�
дять представники відповідних
профспілкових органів.

Повний текст цього Положен�
ня, а також інші документи, що
регламентують питання соціаль�
ного захисту у ПАТ «Укрзалізни�
ця», зокрема Положення про со�
ціальну підтримку працівників,
які проходили службу в зоні про�
ведення АТО, Порядок надання
матеріальної допомоги на ме�
дичні та інші цілі працівникам,
пенсіонерам та членам їхніх ро�
дин розміщено на сайті проф�
спілки www.zalp.org.ua у розді�
лі «Напрямки діяльності» (під�
розділ «Соціальний захист»).

Ярослав МАЛЬСЬКИЙ,
завідувач відділу соціально�

трудових відносин і побутової
роботи Ради профспілки

МОЛОДЬ  У  ПРОФСПІЛЦІ

М
ОЛОДІЖНА рада Криворізької
територіальної профорганізації

постійно непокоїться проблемами
молодих залізничників. А чи не най�
гостріша з них – житлова, адже саме
відсутність житла чи коштів на його
оренду штовхає молодих фахівців
шукати іншої роботи. Тож молоді ак�
тивісти разом із технічним інспекто�
ром праці Ради профспілки в дорож�
ній профорганізації Придніпровсь�
кої залізниці Г.Ісаєвою провели
огляд житлово�побутових умов в
гуртожитку по вул. Магістральній, 6,
що перебуває на балансі Криворізь�
кого будівельно�монтажного екс�
плуатаційного управління.

Було виявлено, що весь п’ятий по�
верх (а це 22 кімнати!) стоїть порож�
ній, бо протікає дах. Тобто 22 молоді
сім’ї не можуть заселитися. Весь по�
верх потребує ремонту, в кімнатах
бракує елементарних побутових
меблів, потрібна заміна дверей.

Крім того, душові приміщення, які
знаходяться на першому поверсі, пе�
ребувають у жахливому стані. Фарба
з вентиляційних каналів облущуєть�
ся, плитка на підлозі та на стінах ста�
ра, потріскана, зафарбована,
щоб не відвалилась, всюди
грибок… І такий стан, як це не
прикро, нікого не дивує, бо ре�
монт в приміщеннях востаннє
проводився ще у минулому
столітті...

Звичайно, працівники БМЕУ
власними силами виконують робо�
ти з ремонту, зокрема, сходових
майданчиків. Але, на жаль, це
крапля в морі порівняно з тим, що

ще необхідно зробити...
...По цій самій вулиці є будівлі, що

зараз стоять порожні. Але ж при ви�
веденні їх з нежитлового та облашту�
вання у житловий фонд вони змо�
жуть стати ще одним гуртожитком, і
зняти проблему пошуку житла для
багатьох сімей.

Тому ми звернулись з листом до
начальника служби БМЕС, в. о. на�
чальника регіональної філії «При�
дніпровська залізниця» з проханням
допомогти у вирішенні цих питань та
висловили готовність на волонтерсь�
ких засадах долучитися до роботи з
благоустрою гуртожитку.

Це питання порушувалось і на за�
сіданні молодіжної ради теркому.
Під час обговорення «Програми під�
тримки молодих членів профспілки і
їх участь у роботі профспілкових ор�
ганізацій Криворізької територіаль�
ної профспілкової організації» за�
пропоновано чимало нових цікавих
проектів на 2018 рік. Також на засі�
данні обговорювались організація та
участь в заходах на 2017�й і вже роз�
почато активну підготовку до їх ре�
алізації.

Усі учасники засідання
схвалили ініціативу щодо
благоустрою гуртожитків
та підтримали звернення
до керівництва регіональ�
ної філії і відповідної
служби щодо сприяння
вирішенню цих питань.

Катерина ІЗМАЙЛОВА,
інженер служби капітальних
вкладень регіональної філії

«Придніпровська залізниця»,
голова молодіжної ради 

Криворізької територіальної 
профорганізації

Середня зарплата працівників (грн.)

Донецька (Лиман) 5137,3 5241,1
Львівська 5948,3 5966,9
Одеська 5823,4 6002,8
Південна 5627,0 5765,0
Південно�Західна 5931,8 5935,6
Придніпровська 5935,5 5930,5
По регіональних філіях 5750,4 5820,4

Залізниця З початку
2016 рокуЛютий

Збережемо те, що маємоСоціальні гарантії 
від роботодавця
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Спорт в почете
У

Ж Е Л Е З Н О �
ДОРОЖНИ�

КОВ Запорож�
ского узла регио�
нального филиа�
ла «Приднепров�
ская железная
дорога» спорт – в
большом почете.
И благодаря тер�
кому профсоюза

и профкомам структурных подразделе�
ний спортивные мероприятия у нас не
редкость.

Так, в начале марта среди железнодо�
рожников службы пути Запорожского
региона состоялся открытый турнир по
мини�футболу. Семь команд представ�
ляли Запорожскую, Мелитопольскую,
Хортицкую, Пологовскую, Большеток�
макскую, Никопольскую дистанции пути
и путевую машинную станцию Запоро�
жье�Левое.

Традиционно большую поддержку
участникам соревнований оказали проф�
комы и Запорожский терком профсоюза,
а председатели первичек еще и искренне
болели за своих спортсменов. В результа�
те бескомпромиссной борьбы победу за�
воевали пологовчане, второе и третье
места достались никопольским и мелито�
польским футболистам. Лучшими игро�
ками признаны вратарь С.Казначеев (За�
порожье), защитник А.Жиганов (Мели�
тополь), нападающий Е.Меркулов, бом�
бардир А.Новохатько (Никополь), а луч�
ший игрок турнира – В.Демин (Пологи).

Победители турнира награждены куб�
ком, а призеры – медалями и грамотами.

Заодно подвели итоги спортивных со�
ревнований за 2016 год.

В турнирах спартакиады железнодо�
рожников Запорожского узла приняли
участие команды 13 предприятий, Мели�
топольского – шести, Пологовского – се�
ми структурных подразделений. Наши

спортсмены по�
казали высокие
результаты, а по�
бедители и при�
зеры спартакиад

на узлах награждены кубками, предо�
ставленными Запорожским теркомом
профсоюза

Леонид СВИДСКИЙ,
инструктор�методист 

ДФСК «Локомотив»

«У
ЧЕМПІОНАТІ Європи з боксу се�
ред учасників віком до 22 років,

що проходив у Румунії, взяли участь
близько 200 учасників із 31 країни. Серед
них були й наші співвітчизники, які висту�
пали у 10 вагових категоріях. Капітан ук�
раїнської команди – працівник Черні�
вецького ФСК «Локомотив» С.Грекул
став володарем «бронзи» у цьому турні�
рі. Та й загалом наша збірна показала
надзвичайно потужний результат і гідно
представила державу. За підсумками
восьми змагальних днів українські бок�
сери здобули повний комплект можли�
вих нагород Континентальної першості.
Так тримати!», – з гордістю за українсь�
ких спортсменів і, зокрема, за свого ко�
легу написала адміністратор Чернівець�
кого ФСК «Локомотив» Наталія ЛИЧУК.

В
ЗАСЕДАНИИ мо�
лодежного совета

дорожной профорга�
низации Приднепров�
ской магистрали при�
няли участие 30 мо�
лодежных лидеров
Криворожского, За�
порожского и Днеп�
ропетровского регио�
нов. Специалисты
дорпрофсожа проин�
формировали участ�
ников о насущных вопросах де�
ятельности профсоюза и подробно
ответили на все интересующие их
вопросы.

В частности, освещены актуаль�
ные темы: реализация Программы
поддержки молодых членов проф�
союза в 2017 году, роль и место мо�
лодежных советов в этом процессе,
применение законодательства Укра�

ины о труде, оплате труда. Молодые
активисты обсудили способы попу�
ляризации и развития социальных
проектов профсоюза, подготовку
мероприятий к знаменательным да�
там, а также новую инициативу –
организацию youtube�канала проф�
союза.

Л
ИМАНСЬКА дорожня профорганізація актив�
но долучилася до Глобальної кампанії МФТ за

гідну працю та гідне життя для жінок.
У рамках розроблених президією дорпрофсожу

заходів у структурних підрозділах проведено на�
ради, «круглі столи», на яких розглянуто питання
щодо умов праці жінок, дотримання трудового за�
конодавства, створення відповідних санітарно�гі�
гієнічних умов праці.

Здійснено обстеження робочих місць у структур�
них підрозділах господарства перевезень, де пра�
цюють переважно жінки, за результатами яких ке�
рівництву станцій Часів Яр, Слов'янськ, Кривий То�
рець, Лиман, вокзалів станцій Костянтинівка й Марі�
уполь поставлено вимоги щодо виконання ремонт�
них робіт у виробничих і побутових приміщеннях.
Також виявлено недоліки у проведенні атестації ро�
бочих місць за умовами праці та наданні відповід�
них пільг і компенсацій працівницям станцій Крас�
ноармійськ, Краматорськ, Красний Лиман, Волно�
ваха, Маріуполь�Порт, які рекомендовано усунути і
надати додаткову відпустку сигналістам, операто�
рам поста централізації, приймальникам поїздів.

У багатьох первинках спілчанки отримали кор�
поративні стартові пакети lifecell та матеріальне
заохочення.

Про добру справу королевських залізничників написав наш
громадський кореспондент, водій Мукачівського будівельного
управління № 5 Іван КОЗАК: «Як і кілька років поспіль, з прихо�
дом весни наші спілчани з різних підрозділів вирішили об’єднати�
ся і зробити наше селище кращим та затишнішим. Викопавши у лі�
сі близько сотні молоденьких берізок, всі гуртом висадили їх по
вулиці селища Королеве».

В іншому своєму листі наш постійний дописувач розповів про
колишнього начальника пункту технічного обслуговування Коро�
леве, а нинішнього голову ради ветеранів В.Щура і його роботу:
«Допомоги потребує у нас майже кожен пенсіонер, особливо хво�
рі та самотні. Тому Василь Іванович максимум уваги приділяє тим
людям, для яких опіка й турбота найбільше необхідна. Нещодав�
но, зокрема, йому вдалося добитися виділення двох інвалідних
візків. Він завжди у вирі подій і добре знає, що треба робити, щоб
залишатися молодим у душі, – не сидіти склавши руки».

«За скромністю нашого спілчанина, електромонтера СЦБ
Дарницької дистанції сигналізації та зв’язку С.Яловенка криється
глибока повага до людей. Він був у групі засновників благодійно�
го фонду, що працює з інвалідами, пенсіонерами, воїнами АТО,
колишніми залізничниками, що проживають в Конотопі, Бахмачі,
Крутах, Ніжині. Займається і волонтерською діяльністю, зокрема,
взято під опіку 22�річного чергового по станції Яготин, якого було
тяжко поранено в зоні АТО, допомагає переселенцям, залізнични�
кам – учасникам бойових дій, ветеранам. Його діяльність відзна�
чено багатьма нагородами», – написав ветеран Конотопської
асоціації ветеранів Віталій ВОРОБЕЙ.

Обязательства

выполняются

П
РЕДСЕДАТЕЛИ первичных
профорганизаций под�

разделений хозяйства строи�
тельно�монтажных работ и
гражданских сооружений ре�
гионального филиала «Одес�
ская желез�
ная дорога»
на совеща�
нии в дор�
профсоже
о б с у д и л и
о с т р ы й
вопрос о
предстоя�
щих структурных изменениях.

Начальник службы строи�
тельно�монтажных работ и
гражданских сооружений
С.Маковский представил
предложенный службой ру�
ководству ПАО «Укрзализны�
ця» проект структуры хозяйст�
ва, который предусматривает
сохранение всех производст�
венных подразделений.

Но предложения не вошли
в разработанную руководст�
вом ПАО структуру реоргани�
зации, более того, она, в раз�
рез с законодательством,
Отраслевым соглашением и
колдоговорами, не согласо�
вана ни с профсоюзными ор�
ганизациями, ни с трудовым
коллективом, предполагает
объединение подразделений

и сокращение численности
работников.

Потому участники совеща�
ния приняли решение от име�
ни трудовых коллективов на�
править обращение в адрес

Премьер�министра В.Гройс�
мана с просьбой приостано�
вить изменения структуры до
объявления программы по�
этапного реформирования
отрасли с соблюдением дей�
ствующего законодательства
и Отраслевого соглашения.

На имя председателя прав�
ления ПАО «Укрзализныця»
В.Балчуна и лидера профсою�
за В.Бубняка направлены
письма о необходимости про�
ведения реорганизации хо�
зяйства строительно�монтаж�
ных работ и гражданских со�
оружений исключительно в
рамках требований трудового
законодательства и действую�
щего Отраслевого соглашения.

ПРЕСС�ЦЕНТР
Одесского дорпрофсожа

На кону — судьба

строителей

Н
А ЗБОРАХ членів профспілки Київського
центру механізації колійних робіт філії

«Центр з ремонту та експлуатації колійних
машин» ПАТ «Укрзалізниця» 16 березня п. р.
ухвалено низку важливих для спілчан рі�
шень.

Зокрема, вирішено об’єднати дві первинні
профспілкові організації, які діяли в підрозділі пі�
сля об’єднання Українського центру механізації
колійних робіт і ЦМКР Південно�Західної залізни�
ці. Обрано профком і ревізійну комісію, а очолив
первинку начальник дільниці Є.Москаленко. Рі�
шенням зборів голова профорганізації буде
звільнений від основної роботи.

Визнавши роботу обох первинок задовіль�
ною, спілчани звернули увагу на низку недоліків,
які має виправити новообраний профком. Зок�
рема, члени профспілки вимагають більш від�
критої роботи профкому, особливо щодо на�
дання путівок, розподілу матеріальної допомо�
ги, можливості участі в екскурсіях, поїздках ви�
хідного дня та інших культурно�масових захо�
дах. Нарікали учасники зборів на якість спецодя�
гу та проблеми з наявністю необхідних розмірів
спецвзуття.

Інф. «ВІСНИКА»
Фото ООллееннии  РРООММААННООВВООЇЇ

Об'єднання

первинок 

Т
РУДОВОЙ коллектив регионального фи�
лиала «Донецкая железная дорога» под�

вел итоги выполнения обязательств колдо�
говора за 2016 год.

На конференции было отмечено, что
обязательства обеими сторонами в основ�
ном выполнялись, в частности, из 205 пунк�
тов выполнены не в полном объеме лишь
10. Кроме этого, в Луганской и Донецкой
дирекциях железнодорожных перевозок
из�за сложившейся в регионе ситуации вы�
полнять колдоговор не представляется воз�
можным.

В целом работа регионального филиала
в прошлом году была направлена на дости�
жение устойчивого и эффективного разви�
тия хозяйств и структурных подразделений,
а также обеспечения в полном объеме тру�
довых прав и социальных гарантий, уста�
новленных для работников и ветеранов.

Принято решение продлить действую�
щий коллективный договор до заключения
колдоговора ПАТ «Укрзализныця», обеспе�
чить в полном объеме выполнение и фи�
нансирование в 2017 году установленных
норм и гарантий.

ПРЕСС�ЦЕНТР Лиманского 
дорожного комитета профсоюза

Фото 
Андрея 
ХИЖНЕГО

Разговор о важном

Жінкам — гідну працю
ЗЗ пошти «Вісника»

Наталья СЕРЫХ,
ведущий специалист дорпрофсожа
Приднепровской железной дороги

Андрій ШЕПІЛОВ,
головний  технічний інспектор праці 

Ради профспілки у Лиманській 
дорожній профорганізації

03049, Київ,
Повітрофлотський

проспект, 15 А.

Фото Галины ПЕРХАЛЮК


