
ДО  УВАГИ

Роз'яснення щодо дії Галузевої
угоди і колективних договорів
Д

О  РАДИ ПРОФСПІЛКИ надхо�
дять звернення щодо вирі�

шення окремих питань колектив�
но�договірного регулювання ре�
гіональних філій, філій, підрозділів
ПАТ «Укрзалізниця». Тож з метою
єдиного підходу до вирішення
цього питання було надано спіль�
не роз’яснення, яке надіслано всім
начальникам регіональних філій,
філій, дорожнім, територіальним,
об’єднаним і первинним профор�
ганізаціям.

У листі від 3.01.2018 р. за підпи�
сами в. о. Голови правління ПАТ
«Укрзалізниця» Є.Кравцова, члена
правління Ж.Марчека і Голови
профспілки залізничників і транс�
портних будівельників України
В.Бубняка вказано, що відповідно
до пункту 2 Статуту ПАТ «Укрзаліз�
ниця», затвердженого постановою
Кабміну від 2.09.2015 р., № 735,
ПАТ «Укрзалізниця» є правона�
ступником усіх прав і обов’язків
Укрзалізниці та підприємств заліз�
ничного транспорту.

Відповідно до ст. 7 Закону «Про
особливості утворення Публічного

акціонерного товариства залізнич�
ного транспорту загального корис�
тування» ПАТ «Укрзалізниця» пов�
ністю відповідає за зобов’язання�
ми, які передбачені Галузевою уго�
дою між Укрзалізницею та проф�
спілками щодо підприємств заліз�
ничного транспорту, до укладення
нової відповідної угоди.

Згідно зі ст. 9 Закону «Про ко�
лективні договори і угоди» після
закінчення строку дії колективний
договір (угода) продовжує діяти
до того часу, поки сторони не укла�
дуть або не переглянуть чинний,
якщо інше не передбачено догово�
ром (угодою).

Між Спільним представниць�
ким органом профспілок, що діють
в галузі, та представниками ПАТ
«Укрзалізниця» продовжуються
переговори щодо проекту колек�
тивного договору Товариства та
додатків до нього. Тож до його
укладення рішення щодо пролон�
гації чинного колдоговору на всіх
суб’єктів колективно�договірного
регулювання (адміністрація, пра�
цівники, профспілкові органи,

пенсіонери тощо), апарату управ�
ління ПАТ «Укрзалізниця», регіо�
нальних філій, філій (в тому числі
новостворених) та їх структурних
підрозділів приймаються спільним
рішенням сторін колективного до�
говору.

Таким чином, до укладення ко�
лективного договору ПАТ «Укрза�
лізниця» у 2018 році має бути за�
безпечено у повному обсязі вико�
нання й фінансування норм і га�
рантій, визначених діючими Галу�
зевою угодою і колдоговорами за�
лізниць, підприємств, організацій,
структурних підрозділів.

ДО  ТЕМИ
Робота з опрацювання проекту
колективного договору ПАТ
«Укрзалізниця» на даний час
триває. Фахівці з боку адмініст�
рації та профспілки наразі ре�
тельно аналізують окремі Поло�
ження та Порядки, які мають
стати додатками або невід’єм�
ними частинами майбутнього
документа.

На засіданні СПО розглянуто пропозиції 
до проекту колдоговору ПАТ «Укрзалізниця»
У

ПРИМІЩЕННІ  Ради профспілки 17 січня п. р. відбу�
лося  засідання Спільного представницького органу

первинних профспілкових організацій  ПАТ «Укрзаліз�
ниця» з ведення колективних переговорів щодо укла�
дення колдоговору Товариства.

У ході проведення заходу розглянуто всі пропозиції та
зауваження, що надійшли від членів СПО до матеріалів
проекту колективного договору. Їх буде систематизова�
но й обговорено при подальшому веденні переговорів
із соціальним партнером – ПАТ «Укрзалізниця».

Відділ інформації Ради профспілки

«В 2017 году в производственных подразделениях
Знаменского региона осуществлено 35 проверок со�
блюдения законодательства о труде, в ходе которых
выявлено 282 нарушения. По их результатам составле�
но 35 актов и справок для принятия мер и устранения
нарушений. При изучении вопросов правомерности
привлечения работников к дисциплинарной ответст�
венности в шести случаях были нарушены требования
норм трудового законодательства. По внесенным
представлениям было отменено шесть выговоров, не�
законно объявленных работникам, и им возвращено
8,3 тыс. грн. премии.

В целом защищены трудовые права 164 железнодо�
рожников, им возвращено незаконно удержанных или
недоплаченных более 232 тыс. грн.

Работающим и пенсионерам предоставлено
241 консультацию по вопросам трудового права», –
сообщил правовой инспектор труда Совета профсою�
за в Одесской дорожной профорганизации Евгений
СТОРОЖЕНКО.

«На виконання подання правового інспектора праці
Ради профспілки у Львівській дорожній профорганізації
Володимира Паруни з чотирьох працівників Ужго�
родської дистанції електропостачання знято незаконно
накладені дисциплінарні стягнення. Частково погашено
заборгованість по відпустках п’ятьом працівникам. Та�
кож на його вимогу змінено формулювання причини
звільнення з роботи працівнику Мукачівської дистанції
колії та доплачено одноразову грошову допомогу за стаж
роботи у галузі і до ювілейної дати згідно з колдоговором
на загальну суму понад 25 тис. грн.», – повідомив ПРЕС*
ЦЕНТР Ужгородського теркому профспілки.

«Первинки виробничих підрозділів Попаснянського
регіону упродовж минулого року провели значну роботу
із захисту трудових прав і соціальних гарантій працівни�
ків, постійно контролюючи ситуацію з використанням та
оплатою їхнього робочого часу. Так, за результатами пе�
ревірок на вимогу профспілкових комітетів спілчанам по�
вернуто 75,7 тис. грн. незаконно не виплачених коштів.

Насамперед, це стосувалося недоплат робітникам ви�
нагороди за підсумками роботи за 2016 рік (санаторій�
профілакторій «Сосновий»), компенсації при прийомі на
роботу працівників, переведених з іншої місцевості (по�
паснянські дистанція колії, територіальне управління фі�
лії «Центр будівельно�монтажних робіт та експлуатації
будівель і споруд»).

Крім того, проведено донарахування при звільненні на
пенсію, переведенні на нижчеоплачувану роботу (станція
Попасна), за відпрацьований час у важких та шкідливих
умовах праці (Попаснянська дистанція колії), компенсо�
вано не надані дні відпустки при зміні стажу роботи. Ска�
совано два незаконних накази про притягнення до відпо�
відальності працівників вагонного депо та територіаль�
ного управління філії «Центр будівельно�монтажних ро�
біт та експлуатації будівель і споруд».

Усунено також виявлені порушення ведення трудових
книжок, наказів та розпоряджень», – поінформував
ПРЕС*ЦЕНТР Попаснянського теркому профспілки.
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ДДДД Хроніка подій

29 грудня 2017 р. Голова проф�
спілки В.Бубняк взяв участь у се�
лекторній нараді з підбиття під�
сумків роботи ПАТ «Укрзалізни�
ця» в 2017 році.

3 січня 2018 р. відбулась робоча
зустріч Голови профспілки
В.Бубняка та держсекретаря Мі�
ністерства інфраструктури А.Га�
лущака, під час якої обговорено
питання співпраці.

3 січня у ході робочої зустрічі
Голови профспілки В.Бубняка та
в. о. Голови правління ПАТ
«Укрзалізниця» Є.Кравцова роз�
глянуто низку проблемних пи�
тань та підписано спільного лис�
та�роз’яснення з приводу вирі�
шення окремих питань колек�
тивно�договірного регулювання
(стор. 1).

9 січня перший заступник Голо�
ви профспілки О.Мушенок і заві�
дувач відділу соціально�трудо�
вих відносин та побутової робо�
ти Я.Мальський взяли участь у
засіданні робочої групи з обго�
ворення зауважень і пропозицій
до законопроекту «Про колек�
тивні договори й угоди», що від�
булося у Мінсоцполітики.

9, 11 і 16 січня головний техніч�
ний інспектор праці Ради проф�
спілки В.Дорошенко взяв участь
у засіданні постійно діючої комі�
сії з попередньої перевірки
знань у посадових осіб ПАТ
«Укрзалізниця» з питань охоро�
ни праці та пожежної безпеки.

10 січня перший заступник Голо�
ви профспілки О.Мушенок, голо�
ви дорожніх профорганізацій та
їх заступники, завідувач відділу
соціально�трудових відносин і
побутової роботи Я.Мальський
взяли участь у засіданні робочої
групи з розробки Порядку виді�
лення путівок на оздоровлення та
лікування в ПАТ «Укрзалізниця».

11 січня головний технічний інс�
пектор праці Ради профспілки
В.Дорошенко взяв участь у се�
лекторній нараді з підбиття під�
сумків стану безпеки руху в ПАТ
«Укрзалізниця» у 2017 році.

11 січня відбулось засідання ме�
тодологічної ради профспілки у
форматі відеоконференції з роз�
гляду питання введення єдиної
облікової політики у профспілці
(стор. 3).

11 січня завідувач відділу соціаль�
но�трудових відносин і побутової
роботи Я.Мальський і провідний
фахівець А.Єрмоленко взяли
участь у засіданні робочої групи з
розробки проектів порядку проїз�
ду залізничним транспортом за
особистими потребами та порядку
забезпечення форменим одягом
працівників ПАТ «Укрзалізниця».

12 січня провідний фахівець від�
ділу соціально�трудових від�
носин і побутової роботи
А.Єрмоленко взяв участь у засі�
данні комісії ПАТ «Укрзалізниця»
з питань надання працівникам
Товариства, пенсіонерам та чле�
нам їхніх сімей соціальної під�
тримки, матеріальної допомоги
на медичні та інші цілі.

Лише разом подолаємо непрості випробування
Шановні спілчани, колеги!

23
СІЧНЯ відзначено 26�ту річницю

з дня створення профспілки за�
лізничників і транспортних будівельни�
ків у незалежній Україні.

Незважаючи на досить молодий вік,
наша профспілка по праву вважається
однією з найбільш впливових гро�
мадських об’єднань в державі. За цей

час ми всі гуртом долали непрості ви�
пробування, вдосконалювали методи
роботи, шанували традиції й шукали
ефективні шляхи вирішення злободен�
них проблем.

Наша спільна праця триває, перед
нами постають нові завдання, які вима�
гають постійного руху вперед, кроків на
випередження, і ми докладаємо всіх зу�
силь, щоб досягти головної мети – бути

надійним захисником трудових прав
працівників та інтересів пенсіонерів га�
лузі.

Бажаю вам, шановні друзі, миру і зла�
годи, впевненості у майбутньому, успіхів
у всіх добрих починаннях.

З повагою

Вадим БУБНЯК,
Голова профспілки залізничників і

транспортних будівельників України

23 січня — день створення профспілки залізничників 
і транспортних будівельників у незалежній Україні

Під час засідання СПО 
первинних профорганізацій  

ПАТ «Укрзалізниця»

Фото Володимира МАРЧУКА

У січні в первинках розпочалася профспілкова звітна кампанія, яка цьогоріч проходитиме під гас*
лом «Відпрацьованому часу – гарантовану оплату!». Профгрупи і цехові профорганізації звітуватимуть
у січні–березні, первинки – у березні–травні 2018 року.

До 31 травня п. р. триватиме конкурс зі створення мотиваційних відеороликів за актуальними на*
прямками діяльності. До участі у ньому запрошуються профорганізації, молодіжні ради всіх рівнів, а та�
кож всі бажаючі спілчани. Змонтовані відеоролики направляйте на адресу visnykprof@gmail.com. Наді�
слані перші 8 творчих робіт розміщено на YouTube�каналі профспілки (www.youtube.com/zalporgua).
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Всі зусилля — на подолання 
наслідків кризи

Головний пріоритет профспілки — 
соціально�економічний захист інтересів спілчан

У
РАМКАХ міжнародних проектів з
профілактики захворювання на

ВІЛ/СНІД у Сімферополі у День міста –
5 червня 2010 року проведено другий
профспілковий рок�фестиваль «Продов�
жуючи життя», влаштований профспіл�
кою спільно з міжнародним проектом
«Разом до здоров’я», який привернув
увагу величезної кількості кримчан і не
тільки їх.

Цього року акція до Міжнародного дня дій МФТ знову пройшла
за участі Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, а
на вокзалі Київ�Пасажирський юні актори гендерного інтерактив�
ного театру громадської організації «Школа рівних можливостей»
підготували коротку виставу на гостру соціальну тематику.

Проводилися семінари з активізації участі профспілок, організо�
вані фондом Ф.Еберта, де представники Ради профспілки ознайо�
милися з досвідом зарубіжних колег та розглянули перспективи
його запровадження в українських умовах.

Темою одного із семінарів була інформаційна профспілкова ді�
яльність, що сприяло покращанню оперативного розповсюдження
інформації та зміцненню зв’язку між профспілковими ланками.

ЦИТАТА
А.МАКАРЕНКО, за�
відувач відділу Ки�
ївського міського
центру здоров’я:
«Ми не вперше й із
задоволенням спів�
працюємо із проф�
спілкою залізнични�
ків».

Наші молоді спілчани взяли активну участь у всеукраїнській
благодійній акції «День серця». 

Тригодинний захід пройшов з користю для всіх на 24 залізнич�
них вокзалах майже кожного обласного центру.

ФАКТ
Середня заробітна плата на залізничному транспорті за 2010 рік
склала 2847,2 грн. і зросла порівняно з 2009 роком на 14,5 %,
або на 360,2 грн.

Так минув ще один, ювілейний рік у нашому профспілковому
житті...

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.

Далі буде

2010 р.
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ЗАПИТУЄТЕ — ВІДПОВІДАЄМО

Н
А ПОЧАТКУ 2018�го Михай�
ло Григорович відзначив

70�літній ювілей. Роки його тру�
дового життя були сповнені
важливих і корисних справ на
залізниці, а потім і у профспілці.
І це не дивно, адже він гідний
продовжувач династії залізнич�
ників.

Трудовий шлях розпочинав з
механіка рефрижераторних по�
їздів, був слюсарем, оглядачем
вагонів, інженером, старшим
інженером у вагонному де�
по Одеса�Застава І. Тож можна
впевнено сказати, що тут він от�
римав ті основи володіння про�
фесією, які надалі допомагали
приймати правильні рішення на
користь людини праці.

Починаючи із 1982 року

М.Сінчак працював завідувачем
відділу райпрофсожу Одесько�
го відділку залізниці, а далі оби�
рався секретарем цього ж рай�
профсожу, у 1996–2002 роках
був першим заступником голо�
ви Одеського дорпрофсожу.
Таким чином, на посаду першо�
го заступника Голови профспіл�
ки залізничників і транспортних
будівельників прийшов уже
добре «підкованим» і у вироб�
ничих, і у соціально спрямова�
них питаннях. Тому й не дивно,
що 15 років поспіль з честю ви�
правдовував висловлену йому
довіру спілчан.

Його небайдужість до робо�
ти, професіоналізм, активна
життєва позиція відзначені ба�
гатьма галузевими й профспіл�

ковими нагородами: знаком
«Почесному залізничнику»,
Почесним знаком «За заслуги
перед профспілкою»...

Досконало орієнтуючись в пи�
таннях організаційної і кадрової
роботи, реформування і струк�
турування ланок профспілки,
недержавного пенсійного забез�
печення, інформаційної діяль�
ності, не залишав без відповіді
жодного запитання колег по ро�
боті і членів профспілки, які
зверталися по допомогу. Вели�
кий внесок М.Сінчак зробив у
відродження й розвиток галузе�
вого фізкультурного спортивно�
го руху і всією душею вболівав за
те, щоб він ставав більш масо�
вим, дбав про збереження спор�
тивно�оздоровчих закладів...

На кожну неоднозначну ситу�
ацію, що виникала у ході роботи
з соціальними партнерами, Ми�
хайло Григорович мав і досі має
компетентний і принциповий по�
гляд. Його роздуми зібрані у кни�
зі «Статті, коментарі, спогади...»,
що вийшла друком у 2017 році.

Перебуваючи на заслужено�
му відпочинку, Михайло Григо�
рович тримає руку на пульсі
життя профспілки, активно ціка�
виться всіма галузевими нови�
нами, продовжує співпрацю з
«ВІСНИКОМ»...

Щиро вітаємо шановного ко�
легу з ювілеєм і зичимо міцного
здоров’я, довголіття, сімейного
затишку й благополуччя!
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Саме так можна охарактеризувати життєву позицію і роботу на профспілковій ниві
першого заступника Голови профспілки з 2002�го по 2016 рік М.Сінчака. 

Разом із однодумцями він стояв у самих витоків нашої профспілки в незалежній
Україні, у перші місяці суверенності вже розпочавши роботу у складі комісії 

над проектом головного профспілкового документа – Статуту...

До Ради профспілки часто надходять запитання
з приводу того, чи можуть роботодавці та інші
представники адміністрації очолювати проф*
спілкові організації. Так, профактивісти вокзалу
станції Рівне цікавляться: чи може старший інс*
пектор з кадрів виробничого підрозділу бути
головою первинки?
Тож на прохання дописувачів надаємо розгор*
нуту відповідь.

В
ІДПОВІДНО до ст. 7 Закону України «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності» «роботодавці

не можуть бути членами виборних органів проф*
спілки будь*якого рівня», а згідно з п. 6.9.2 Статуту
профспілки «Роботодавці не можуть бути членами
виборних органів профспілки будь�якого рівня, а також
членами вищих органів профспілки та профспілкових
організацій».

Пропонуємо звернутися до Статуту профспілки, де в 
п. 6.9.8 зазначено, що: «До складу виборних проф*
спілкових органів та їх президій за посадою входять
голови відповідних профспілкових організацій та їх
заступники, голови молодіжних рад відповідних проф�
спілкових організацій, які одночасно є делегатами відпо�
відних конференцій, з’їзду».

Тобто відповідь зрозуміла – роботодавці не можуть бу�
ти членами виборних профорганів (членами комітетів
профспілки, їх президій, делегатами профспілкових кон�
ференцій, з’їздів) та не можуть очолювати профорганіза�
ції будь�якого рівня.

Тепер маємо розібратися, кого із працівників ми відно�
симо до категорії «роботодавці» і чи є роботодавцем
старший інспектор з кадрів?

В інструктивному листі Ради профспілки від 15.03.2006 р.,
№ 177/02 «Про забезпечення виконання статутних вимог
під час звітно�виборної кампанії» було роз’яснено, що 
«до роботодавців відносяться керівники підприємств і
структурних підрозділів та їх заступники, головні інженери,
які мають право прийому працівників на роботу, їх звіль�
нення, а також накладення на них стягнень».

Така ж норма є і в Інструкції з проведення звітів та ви�
борів…

Враховуючи зазначене, начальник відділу кадрів струк�
турного (виробничого) підрозділу, старший інспектор з
кадрів, помічник начальника із кадрових питань – мають
право обиратися на посаду голови первинної профорга�
нізації за умови дотримання норм п. 6.7.1 Статуту проф�
спілки («Кваліфікаційні вимоги до голів профспілкових
організації та їх заступників…»).

Водночас маємо погодитися із дописувачами із Рівно�
го, що існують випадки, коли голові первинки, який од�
ночасно перебуває на посаді помічника начальника з кад�
рів, начальника чи інспектора відділу кадрів, дуже склад�
но ефективно відстоювати трудові права та представляти
інтереси членів профспілки. Це визначається специфікою
роботи на зазначених посадах.

Остаточне рішення має бути за спілчанами первинки –
учасниками профспілкових зборів чи делегатами конфе�
ренції, і залежати воно повинно від об’єктивної оцінки
ділових якостей кандидата на посаду голови профорга�
нізації, переконаності в тому, що людина, обіймаючи
будь�яку із посад, наприклад, у відділі кадрів, буде
принципово відстоювати і захищати інтереси членів
профспілки.

Лариса НЕСТЕРЕНКО, 
заступник завідувача відділу організаційної 

і кадрової роботи Ради профспілки

Рок+фестиваль, 5 червня 2010 р.

Наш знімок, відібраний 
з фотоілюстрацій 
779 профспілок, 
що представляють 
4,7 млн працівників
транспорту зі 155
країн, було розміщено
на офіційному плакаті 
до Дня єдиних дій
залізничників МФТ 
у 2010 році. 

Плакат надруковано
багатомільйонним
накладом вісьмома
найпоширенішими
мовами світу

Київ, 29 вересня 2010 р.

На вимогу технічної інспекції праці…
Я

КЩО говорити сухою мовою цифр, то минулого року технічною інс�
пекцією праці Ради профспілки у Лиманській дорожній профоргані�

зації ретельно перевірено 76 виробничих підрозділів. Завдяки вжитим
заходам головного технічного інспектора праці з усунення 352 виявлених
порушень відповідних нормативних актів вдалося запобігти або уникну�
ти багатьох загрозливих ситуацій з охорони праці. Так, роботодавцями
вирішено позитивно 42 подання.

Водночас непокоїть стан виробничого травматизму, адже, на жаль,
сталося 11 випадків, у тому числі три зі смертельним наслідком. Споді�
ваємось, що проведений за найактивнішої участі профспілкових фахів�
ців детальний аналіз причин допоможе здійснювати більш ефективну
профілактичну роботу на підприємствах регіональної філії «Донецька
залізниця».

У зв’язку з цим доречно навести факт конкретної дії додаткової со�
ціальної гарантії для наших спілчан – йдеться про матеріальну допомогу
на випадок виробничого травматизму. Загальна сума виплаченої мате�
ріальної допомоги від профспілки постраждалим працівникам або їхнім
спадкоємцям за підсумками 2017 року сягнула 105 тис. грн.

Не лишаються поза увагою профспілкових фахівців і факти оплати не
в повному обсязі технічного навчання працівників у неробочий час, про�
ходження медоглядів тощо.

На постійному контролі – питання проведення атестації робочих місць
зі шкідливими і важкими умовами праці та, зокрема, своєчасного вста�
новлення щомісячної доплати в розмірі 4 % і надання додаткових відпус�
ток, у тому числі за особливий характер роботи. На вимогу головного
технічного інспектора праці в дорожній профорганізації на 2018 рік за�
плановано провести атестацію робочих місць в моторвагонних депо:
Сватове (оператора котельні, штукатура, апаратника хімводоочищення)
і Лиман  (маляра).

На виконання подань технічної інспекції праці усувається заборгова�
ність з видачі молока залізничникам, що працюють у шкідливих умовах.
У підсумку загальна сума складає понад 160 тис. грн.

Особлива увага приділяється забезпеченню працівників спецодягом і
спецвзуттям (усунуто факти незабезпечення ними окремого персоналу
станцій Слов’янськ і Покровськ, дистанцій – колії (Волноваха), електро�
постачання (Попасна).

На загальну суму понад 16 тис. грн. ліквідовано заборгованість із за�
безпечення працівників спецмилом (у вагонних депо Слов’янськ, По�
кровськ, Костянтинівка, дистанції колії Волноваха).

Протягом року здійснювався контроль за виконанням заходів із поліп�
шення виробничого побуту. Так, на вимогу технічної інспекції праці про�
ведено поточний ремонт у виробничих і побутових приміщеннях району
контактної мережі Лиман, дистанції колії Волноваха, станції Лиман, ва�
гонних депо Попасна і Костянтинівка, локомотивного депо Покровськ.
Водночас наша пильна увага спрямована на виконання незавершених на
сьогодні ремонтних робіт в інших підрозділах. Адже всі залізничники
мають законне право працювати у гідних умовах.

Протягом минулого року всі 36 письмових та усних звернень  членів
нашої профспілки з питань охорони праці були вирішені позитивно.

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

ПІДСУМКИ  2017�го

ПОРТРЕТ  НА  ФОНІ...

Із команди першопрохідців

Фото ЮЮллііїї  ССААВВООССТТЕЕННООКК,, провідного
фахівця Лиманського дорпрофсожу

Головні технічний і
правовий інспектори

праці Ради профспілки
у Лиманській дорожній

профорганізації
А.ШЕПІЛОВ і Г.КАЙДАШ

багато перевірок у
виробничих підрозділах

регіональної філії
«Донецька залізниця»
здійснюють спільно. 

Під час обговорення
підсумків 

чергового заходу...
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Закінчення. Початок на 1*й стор.
12 січня Голова профспілки В.Бубняк, його перший
заступник О.Мушенок, правовий інспектор праці
Ради профспілки – секретар ПНПФ «Магістраль»
М.Абрамова, представники Адміністратора Фонду
і фахівці ПАТ «Укрзалізниця» провели зустріч з об�
говорення актуальних питань діяльності ПНПФ.

16 січня завідувач відділу організаційної і кадрової
роботи О.Гнатюк та його заступник Л.Нестеренко
провели нараду із головами (заступниками голів)
об’єднаних профорганізацій філій ПАТ «Укрзаліз�
ниця» з питань складання статистичного звіту.

16 січня правовий інспектор праці Ради профспіл�
ки М.Абрамова взяла участь у нараді представни�
ків всеукраїнських профспілок щодо подальших
дій з приводу скасування права виходу на пенсію
за вислугою років.

17 січня Голова профспілки В.Бубняк, його перший
заступник О.Мушенок, голови дорожніх профорга�
нізацій та фахівці Ради взяли участь у засіданні
Спільного представницького органу первинних
профорганізацій профспілок, що діють на залізнич�
ному транспорті, з ведення колективних переговорів
щодо укладення колдоговору Товариства (стор. 1).

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

Про захист трудових прав
інформуємо спілчан постійно

Від номера
до номера•

Індекс споживчих цін у листопаді — 100,9 % ,
грудні  — 101,0%, з початку 2017 року — 113,7%.

Розмір мінімальної зарплати в Україні  з 1 січня
2018 року становить 3723 грн.

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

ПІДСУМКИ  2017�го

Проект документа
взято за основу 
В

ІДБУЛОСЬ чергове засідання методологічної
ради профспілки, яке проведено 11 січня п. р. у

форматі відеоконференції. У студіях на місцях були
присутні також головні бухгалтери та бухгалтери
об’єднаних і первинних профорганізацій прямого
підпорядкування Раді профспілки.

Розглянуто актуальне на сьогодні питання – щодо
введення єдиної облікової політики у профспілці.

Напередодні членам методради було спрямова�
но відповідні матеріали та отримано від колег про�
позиції. Тож під час засідання, всебічно обгово�
ривши запропоновану тему, вирішено взяти за
основу проект документа, доопрацювати його за
результатами розгляду та надати президії Ради
профспілки на  затвердження.

Світлана ПРОКОФ’ЄВА,
завідувач відділу фінансової роботи – 
головний бухгалтер Ради профспілки

Донецька (Лиман) 9952,8 6425,7
Львівська 9307,1 7953,3
Одеська 9607,7 8092,0
Південна 8940,4 7899,3
Південно�Західна 9527,9 8009,4
Придніпровська 9191,2 7801,0
По регіональних філіях 9392,2 7751,5

Залізниця З початку
2017 р.Грудень

Середня заробітна 
плата працівників (грн.)

Залізничний транспорт 8597,8 7749,6

Транспорт у цілому 8023,0 7578,0
Промисловість 8169,0 7479,0

В галузях народного 
господарства 7479,0 6953,0

Листопад З початку
2017 р.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ   СОЦІАЛЬНОГО   ПРОЕКТУ 

З душею 
до кожної

справи
М

АЙЖЕ все життя присвятив
М.ЄРМАК роботі на заліз�

ничному транспорті. З 1971�го по
2009�й працював у локомотив�
ному депо Сновськ токарем,
бригадиром, інженером�техно�
логом, майстром, досконало
знає технологію ремонту рухомого складу... Тож Знак «Почес�
ному залізничнику» – заслужене визнання його сумлінної
праці.

І понад 20 років (навіть коли пішов на заслужений відпочи�
нок) спілчани незмінно обирають Миколу Івановича головою
своєї первинки.

Від них про М.Єрмака можна почути тільки хороше, адже
завжди вислухає, поцікавиться справами, порадить у вирі�
шенні нагальних питань тощо. На всіх знаходить час, кажуть
люди, і ще ніколи не відмовив у допомозі.

Такий підхід до кожної справи потребує багато мудрості,
людяності та відповідальності. До душі спілчанам і такі риси
характеру Миколи Івановича, як справедливість, сумлінне
ставлення до потреб працівників і пенсіонерів. А ще всім відо�
мо, що він не тільки надійний захисник їхніх трудових прав та
інтересів (бо справжній профлідер!), але й завзятий садівник,
грибник, риболов. Сам із задоволенням вчиться й оточуючих
навчає доброму.

Наталія МАКАРЕНКО, заступник голови 
Конотопської територіальної профорганізації

Десять років — як одна мить…
У

ГРУДНІ 2017�го Запорізьке моторвагонне депо відзначило своє перше десятиріч�
чя. До цієї дати за ініціативи профкому для спілчан підготували насичену святко�

ву програму.

Під час урочистостей п’ятьом
працівникам було вручено подя�
ки від керівництва регіональної
філії «Придніпровська залізни�
ця».

Голова Запорізької територі�
альної профорганізації О.Семе�
рунь подарував колективу спеці�
ально розроблений з цієї нагоди
настінний годинник.

Усім присутнім було висловле�
но найкращі новорічні побажання, а наші талановиті колеги – провідник пасажирсь�
кого вагона Я.Самофал, технік В.Тіщенко, машиніст тепловоза О.Малінов, спеціаліст
територіального управління філії «Центр будівельно�монтажних робіт та експлуатації
будівель і споруд» П.Малінов та дитячий ансамбль «Загадка» порадували вдячних
глядачів чудовим концертом.

Андрій ХИЖНІЙ, голова профорганізації Запорізького моторвагонного депо
Фото Валентина САМОЙЛЕНКА,

слюсаря з ремонту рухомого складу, голови молодіжної ради первинки

ПРОФАКТИВІСТ

Фотофакт

На вимогу правового інспектора праці Ради профспіл*
ки в дорожній профорганізації Південно*Західної за*
лізниці Олени Колядної у 2017 році захищені трудові
права і соціальні гарантії 1552 спілчан. Загальна сума по�
вернутих їм незаконно утриманих, не нарахованих або не�
доплачених адміністрацією коштів становить майже
731 тис. грн.

У
ПРОДОВЖ минулого року на особистому прийомі
119 членам профспілки надано консультації з питань пра�

вового та соціального захисту, у тому числі 59 пенсіонерам.
Завдяки цій роботі:

працівнику станції Хутір�Михайлівський було перерахова�
но стаж роботи в галузі при звільненні на пенсію і доплачено
3,7 тис. грн.;

двом спілчанам Конотопської дирекції виплачено 3,7 тис.
грн. матеріальної допомоги на оздоровлення за 2016�й і
1,4 тис. грн. – працівниці станції Конотоп;

надано 3,2 тис. грн. матеріальної допомоги у зв’язку зі
смертю рідних трудівнику вагонного депо Конотоп.

Для підвищення рівня правового захисту залізничників та
членів їхніх сімей за участі правового інспектора праці прове�
дено шість семінарів з профактивом, у деяких з них брали
участь фахівці Ради профспілки та дорпрофсожу, і два семі�
нари з молодими активістами. На Сновському вузлі вперше
відбувся окремий захід – «День прийому працівників з осо�
бистих питань». Крім того, правовий інспектор праці інфор�
мувала спілчан про результати роботи під час проведення
зборів (конференцій) у трудових колективах і первинках ви�
робничих підрозділів регіональної філії «Південно�Західна
залізниця».

Діяльність правової інспекції праці постійно висвітлюється
на сторінці Конотопського теркому на сайті профспілки та на
шпальтах «ВІСНИКА». До речі, в територіальній профоргані�
зації передплатна кампанія на нашу профспілкову газету на
2018 рік пройшла активно, відчувалась зацікавленість чита�
чів, тож загалом виписано 3675 примірників.

ПРЕС*ЦЕНТР Конотопського теркому профспілки

Пильний  контроль
П

РОТЯГОМ 2017 року у виробничих підрозділах Знам’янсь�
кого регіону регіональної філії «Одеська залізниця» про�

ведено 31 перевірку, з них чотири – разом з органами дер�
жавного нагляду та відомчого контролю за охороною праці.
Виявлено 419 порушень вимог нормативних актів, для їх усу�
нення роботодавцям надіслано 31 подання, з яких 28 виріше�
но позитивно. Залізничникам повернуто 3,2 тис. грн. неви�
плачених коштів за проходження медичних оглядів та керів�
ництво стажуванням.

За поданням технічного інспектора праці призупинялась
робота 44 машин, механізмів, устаткування.

Регулярно проводилося тематичне навчання профактиву.
Розглянуто 17 письмових та усних звернень спілчан, усі вирі�
шено позитивно.

Олександр ОХРІМЕНКО, 
технічний інспектор праці Ради профспілки 

в Одеській дорожній профорганізації

ФАКТ

У профспілці триває обмін 
паперових квитків на електронні

Копітка робота, пов’язана з вирішенням
багатьох організаційних питань, 

поступово набирає обертів

«В
ІСНИК» повідомляв про ухвалене
президією Ради профспілки рі�

шення щодо заохочення первинок, які
досягли найкращих результатів у реалі�
зації цього важливого проекту, а у на�
ступному номері газети плануємо роз�
повісти про вручення переможцям цін�
них подарунків.

Партнерами проекту профспілки із
метою підвищення обізнаності наших
спілчан про основні сервіси, переваги
та особливості користування електрон�

ним профквитком  проведено з 15 по
19 січня п. р. корисні ознайомчі заходи
в Києві, Харкові, Полтаві, Кривому Розі
та Дніпрі. 

Під час зустрічей наші спілчани –
власники електронних профквитків у
привітній та святковій атмосфері отри�
мали вичерпну інформацію та відпо�
віді на запитання. Як додатково пові�
домив «ВІСНИКУ» заступник началь�
ника управління з роботи з партнера�
ми банку «Кредит Дніпро» Андрій

КІКТЕНКО, загалом у
заходах взяли участь
993 члена профспіл�
ки, і 100 з них було
подаровано USB�
флеш�накопичувачі.
Всіх гостей пригощали
кавою та солодощами.

МОЛОДЬ  У  ПРОФСПІЛЦІ Дружня атмосфера 
М

ОЛОДІЖНА рада
первинки локомо�

тивного депо Конотоп
регіональної філії «Пів�
денно�Західна залізни�
ця» у 2017 році плідно по�
працювала: активісти за�
взято проводили спор�
тивні заходи, колективні
виїзди, екскурсії історич�
ними місцями України
(особливо запам’ятались
поїздки в Бердянськ, до
Львова та Чернігова, ка�
тання на лижах в Сорочи�
ному Яру, сплав по річці
Сейм на байдарках), ди�
тячий конкурс, започат�

кований теркомом проф�
спілки тощо.

Все це вдалося втілити
в життя завдяки злагод�
женій співпраці з проф�
комом. Ми вдячні стар�
шим колегам, які завжди
підтримують наші почи�
нання і нерідко долуча�
ються до заходів.

Віктор ГОНЧАРОВ,
інженер локомотивного

депо Конотоп, 
голова молодіжної 

ради первинки

«З
ГУРТОВАНІСТЬ і од�
ностайність вияви�

ли молоді профактивісти

Конотопської територі�
альної профорганізації –
всі разом відвідали ви�
ставу «Ніч перед Різд�
вом» Чернігівського об�
ласного драмтеатру, що
завітав до нашого міста
напередодні новорічних
свят. Таким чином ми не
тільки організовуємо до�
звілля, а й підвищуємо
свій культурний рівень»,
– написала електромеха�
нік Конотопської дистан�
ції сигналізації та зв’язку,
голова молодіжної ради
територіальної профор�
ганізації Алла ЦАРЮК.

Фото надано 
партнером 
проекту профспілки
«Електронний 
профспілковий квиток»

У
РАДІ ПРОФСПІЛКИ 16 січня п. р. проведено
нараду із головами (заступниками голів)

об’єднаних профорганізацій філій ПАТ «Укрзаліз�
ниця» з питань складання статистичного звіту.

Під час 
наради…

Фото 
Володимира
МАРЧУКА



П
РОФКОМ
Сновської

дистанції колії
регіональної
філії «Півден�
но�Західна за�
лізниця» разом
із молодіжною
радою первин�
ки подбали
про працівни�
ків та пенсіоне�
рів, що мають інвалідність. До ново�
річних свят їм було вручено 25 про�
дуктових наборів.

Ветеран праці Валентина Яківна
Одинець, яка 19 років пропрацю�
вала в дистанції, радо зустріла го�
лову молодіжної ради первинки
В.Завадського.
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П
РЕЗИДІЯ Лиманського дорпроф�
сожу визначила переможців

огляду�конкурсу з інформаційної ро�
боти в первинках, який тривав з
1 травня до 1 грудня 2017�го під гас�
лом «Єдність, солідарність, справед�
ливість!». Конкурсні матеріали було
проаналізовано комісією з організа�
ційно�масової та інформаційної ро�
боти і визнано найкращих у чоти�
рьох номінаціях. Перше місце за
кращий профспілковий стенд отри�
мала профорганізація Красноли�
манського локомотивного депо регі�
ональної філії «Донецька залізни�
ця», а молодіжна рада цієї первинки
тримає першість з випуску свого ін�
формаційного вісника. Найкраще
налагоджено інформування спілчан
через профспілковий вісник у проф�
організації станції Краматорськ.

Найпрогресивнішою у застосуванні
інноваційних технологій стала пер�
винка Лиманської дистанції електро�
постачання.

Переможці отримали почесні гра�
моти дорпрофсожу із виплатою мате�
ріального заохочення.

Також дипломами і преміями від�
значено дві первинки, які в минулому
році стали абсолютними лідерами се�
ред працюючих та молоді щодо впро�
вадження Стандарту інформаційної
діяльності профспілки — Красноли�
манського локомотивного депо та
Слов’янського коледжу транспортної
інфраструктури.

Тетяна БОРИСЕНКО,
завідувач відділу 

організаційної 
та кадрової роботи 

Лиманського дорпрофсожу

Завдання —
зберегти належні
умови праці
Н

А ЗАСІДАННІ президії Шевчен�
ківського теркому профспілки

під час розгляду проекту комплекс�
них заходів щодо покращення умов
праці і попередження виробничого
травматизму на 2018 рік викликала
занепокоєння відсутність у ньому
запланованих коштів на виконання
пунктів про підготовку систем опа�
лення до роботи в зимовий період,
створення нових санітарно�побуто�
вих приміщень та на ремонт і ре�
конструкцію діючих.

Оскільки служба БМЕС вийшла зі
складу регіональної філії «Одеська
залізниця», наразі немає інформації
про виділення коштів на підтриман�
ня в належному стані вже існуючих
санітарно�побутових приміщень та
систем опалення. Тож постановою
президії встановлено постійний
контроль за виконанням «Комплек�
сних заходів...» у Шевченківській
дирекції і в усіх виробничих підроз�
ділах регіону.

ПРЕС*ЦЕНТР Шевченківського
теркому профспілки

«Організаторами новорічних свят�
кувань в Одеській дирекції залізничних
перевезень, за встановленою тради�
цією, були профлідери первинок. Саме
вони відповідали за створення казково�
го оформлення і цікавих забавок для ді�
тей. Найкраще постаралися в підготовці
й проведенні дитячих ранків первинки
станцій Вапнярка (голова профорганіза�
ції Л.Колесник), Первомайська�на�Бузі
(О.Ляхвацька), Подільськ (В.Ткач), Ко�
лосівка (Н.Дашкель). До речі, батьки –
наші спілчани – також не залишилися
осторонь, брали активну участь у захо�
дах, виготовленні карнавальних костю�
мів. Малеча веселилася на повну: відга�
дували загадки, розповідали вірші, спі�
вали, танцювали, змагалися у спритнос�
ті, та ще й отримували за це подарунки.
Яскравих вражень набралися дорослі й
діти від шоу мильних бульбашок на
станції Вапнярка. 

Приємно, що вже вкотре чарівні зи�
мові свята об’єднали нашу велику друж�
ну сім’ю», – поділилася враженнями за�
ступник голови об’єднаної профоргані�
зації Одеської дирекції залізничних пе�
ревезень Тетяна ЗУБРЕЙ. Фото надано
профкомом станції Вапнярка.

«Традиційно в актовому залі мо�
торвагонного депо Люботин регіональ�
ної філії «Південна залізниця» для дітей
залізничників Сумської дирекції було
влаштовано новорічне свято. Малеча із
задоволенням водила хороводи навко�
ло красуні�ялинки, а вистава колективу
Сумської філармонії перенесла глядачів
у справжню казку з Дідусем Морозом і
живими ляльками», – написала голова
профорганізації моторвагонного депо
Люботин Нінель КУХАРЧИК.

«Зимние праздники для детей ра�
ботников и учащихся Попаснянского
лицея железнодорожного транспорта
традиционно начались 19 декабря, ког�
да Святой Николай всем принес слад�
кие подарки. А Дед Мороз со Снегуроч�
кой, веселые пираты и другие сказоч�

ные персонажи устроили малышам на�
стоящее волшебное действо с захваты�
вающими приключениями, хоровода�
ми и призами.

В лицее активно работают две пер�
вички – работников и учеников, в этом
году порадовать ребятишек помогли
дорожный и территориальный комите�
ты профсоюза. Благодаря им были при�
обретены сладости», – поделились
председатели первичек работников и
учащихся – преподаватель Анна
МИРОШНИЧЕНКО и мастер Елена
ЛУКИНА.

«На зимових канікулах у відділен�
ні одного з банків Сновська для дітей
наших спілчан – працівників локомо�
тивного депо і дистанції колії – було
влаштовано захоплюючий пізнаваль�
ний захід – фінансову гру (квест). Ма�
леча і підлітки були дуже задоволені
ознайомчою екскурсію, доступною роз�
повіддю про роботу такої серйозної
установи, а найцікавіше для них було
спробувати себе у ролі співробітників та
клієнтів банку. Конкурси і вікторини на�
довго запам’ятаються дітворі, а ще пер�
сонал відділення побалував своїх гос�
тей солодкими новорічними подарун�
ками», – дізналися з листа секретаря,
члена профкому локомотивного депо
Сновськ Анни ПОЛЮШКО.

«Завітали казкові герої і до діто�
чок залізничників Люботинської ди�
станції колії. Талановиті актори з Трос�
тянецького палацу дітей та юнацтва
проводили захоплюючі конкурси, роз�
давали подарунки, а також заряджали
святковим настроєм. Всі – від малечі до
підлітків – радо включалися в ігри коло
ялинки», – розповіла голова профорга�
нізації Люботинської дистанції колії
Юлія ЯЛОВЕНКО.

«Профком Попаснянской дистан�
ции пути особое внимание уделяет орга�
низации детских новогодних утренни�
ков. В этом году на станциях Попасная и
Сватово они удались на славу: дети весе�
лились, рассказывали стихи, пели песни,
водили хороводы, участвовали в увлека�
тельных играх и конкурсах. А Дед Мороз
и Снегурочка подарили всем детишкам
подарки», – написала председатель
профорганизации Анна БУНДЮК.

«Праздничную атмосферу на
станции Огульцы регионального фили�
ала «Южная железная дорога» работ�
ники создали своими руками – с поро�
га всех входящих в помещение радова�
ли зимние композиции и нарядная елка
в центре зала. Заглянули в гости к ребя�
тишкам и взрослым Дед Мороз со Сне�
гурочкой. Вместе водили хоровод, пели
песни и вручили сладкие подарки», –
сообщили начальник станции Светла*
на СИДОРЧЕНКО и председатель цех�
кома Валентина БУЦКАЯ (фото).

«Ветерани різних залізничних
професій зібралися у прикрашеному за�
лі будинку науки і техніки станції Во�
рожба, щоб разом відзначити новорічні
свята. У теплій, щирій атмосфері при�
сутніх привітали профлідери первинок
Конотопської дистанції сигналізації та
зв’язку та виробничих підрозділів вузла
Ворожба. А музичні колективи подару�
вали незабутній концерт з піснями та
вокально�гумористичними номерами.
Продовжила вечір дискотека в ретро�
стилі.

Всі новорічні заходи пройшли наси�
чено – дітлахи переглянули казку «Кри�
жане серце», проведено дискотеки і
вогники для працівників, у новорічну
ніч на привокзальній площі відбувся
«Новорічний розгуляй» для всіх бажаю�
чих. До організації святкувань, як завж�
ди, долучились Конотопський терком
профспілки та первинки», – повідомила
завідувач бібліотеки станції Ворожба
Наталія ТЕРЕЩЕНКО.

«Цікаві заходи пройшли в дні но�
ворічних і різдвяних свят у вагонному
депо Каховка регіональної філії «Одесь�
ка залізниця». Як і щороку, профком ра�
зом зі студентами, які займаються в мо�
лодіжному театрі «Шанс», підготували
вітання для всіх дітей працівників депо у
вигляді театралізованих постанов. А на
Старий Новий рік деповчан розважили
колядками, щедрівками й піснями учні
підшефної школи № 5, за що отримали
смачне частування тортом і цукерки та
гроші до своєї торбинки», – розповіла
бухгалтер профкому Вікторія ЧЕБАН.

Результат  творчої  роботи — перемога

На знімку профлідери первинок 
Краснолиманського локомотивного депо –

Ю.РЕУЦЬКИЙ, Слов’янського коледжу 
транспортної інфраструктури – О.ГЛОБА

з головою Лиманської дорожньої 
профорганізації Л.БЕССАРАБОВИМ (ліворуч).

Фото ЮЮллііїї  ССААВВООССТТЕЕННООКК,,
провідного фахівця відділу 

організаційної та кадрової роботи
Лиманського дорпрофсожу

ВАЖЛИВО

Подорож у казку
З

А ДОБРОЮ традицією, в Сумсь�
кому регіоні з особливою тепло�

тою і турботою керівники, голови
первинок разом із працівниками
створюють чарівну атмосферу ново�
річних свят для дітей і дорослих.
Цього року їм допомагали артисти
Сумської філармонії і Тростянецько�
го палацу дітей та юнацтва. Дітлахи
були учасниками театралізованих
казок, отримали солодощі та призи
за пісні, конкурси, танці, а ще кожній
дитині дістався м’який символ року –
іграшковий песик. Здивували й по�
радували малечу веселі Панда і Бі�
лий Ведмідь, які водили хороводи й
фотографувалися на згадку.

Всього на місцях було проведено
14 новорічних ранків, у яких взяли
участь близько 1400 дітей. А завдя�
ки керівництву регіональної філії
«Південна залізниця» та дорпрофсо�
жу вдома під ялинкою на них чекав
ще один солодкий подарунок. Та�
кож 4 і 5 січня по 300 дітей відвідали
вистави в Центральному будинку
науки і техніки Південної магістралі
та Харківському ФСК «Локомотив»
ім. Героя України Г.Кірпи.

Марія БЄЛЬСЬКА, голова 
Сумської територіальної 

профорганізації

ЗЗЗЗ     юююю вввв іііі лллл ееее єєєє мммм !!!!
У

ПЕРШІ дні  нового року колек�
тив Смородинської дистанції

колії відзначив 140�річний ювілей з
дня створення підприємства.

Сьогодні тут трудяться понад
400 працюючих, а ще у нас біль�
ше 200 ветеранів. Їх щиро вітали
численні поважні гості, а голова
Сумської територіальної профор�
ганізації М.Бєльська подякувала
за професіоналізм, високі досяг�
нення у роботі та згуртовану і міц�
ну команду спілчан.

За вагомий внесок у розвиток
залізничного транспорту, актив�
ну громадську роботу багатьох
працівників нагороджено галу�
зевими відзнаками і грамотами
дорожньої профорганізації Пів�
денної залізниці.

Артисти районного будинку
культури подарували усім при�
сутнім чудовий концерт.

Лілія СУГАК, 
голова первинки 

Смородинської дистанції колії

Текст і фото Ніни ЗАЙЧЕНКО,
голови профорганізації 

Сновської дистанції колії 
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Фото предоставлено профкомом
Попаснянской  дистанции пути


