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Невідкладно 
провести консультації
З такою пропозицією щодо визначення
розмірів і термінів підвищення тариф�
них ставок і посадових окладів праців�
ників у 2019 році Голова профспілки
В.Бубняк звернувся до очільника
«Укрзалізниці» Є.Кравцова.

Профспілка стурбована складною ситуа'
цією, пов'язаною із відтоком кваліфікова'
них робітників основних виробничих про'
фесій через неконкурентний рівень оплати
їхньої праці, що ставить під загрозу якісне
виконання технологічних процесів і забез'
печення безпеки руху, наголошено в офі'
ційному листі:

«На сьогодні до переліку робітничих
професій, відсутність яких може зупинити
роботу окремих виробничих підрозділів,
належать складачі поїздів, оглядачі вагонів,
слюсарі з ремонту рухомого складу, монте'
ри колії, електрогазозварювальники, тока'
рі, чергові по переїзду, електромеханіки,
електромонтери, провідники пасажирсь'
ких вагонів тощо. Дуже низька тарифна
складова не приваблює працівників на ро'
бочі місця, які пропонують виробничі під'
розділи, оскільки на окремих державних і
підприємствах промисловості та приватно'
го бізнесу заробітна плата кваліфікованих
робітників значно вища, ніж на залізничному
транспорті. До того ж Держбюджетом на
2019 рік передбачається зростання міні'
мальної заробітної плати і прожиткового
мінімуму. Тож вкрай важливо вжити відпо'
відних заходів щодо зростання основної
заробітної плати на залізничному транс'
порті у найближчі терміни, щоб не усклад'
нити ситуацію».

У зверненні до керівництва АТ «Укрза'
лізниця» наведено обґрунтовані відомості.

АКТУАЛЬНО
Питання вирішувати
комплексно, 
без ущемлення прав
залізничників
Голова ФПТУ і профспілки В.Бубняк
спрямував на адресу в. о. Голови прав�
ління АТ «Укрзалізниця» Є.Кравцова
листа щодо незадовільного стану забез�
печення працівників форменим одягом.

У листі запропоновано, зокрема, активі'
зувати роботу над проектом нового Поло'
ження, запровадження якого може виріши'
ти існуючі проблеми, та ініціювати своєчас'
ний перегляд та/або внесення відповідних
змін до Постанови Кабміну від 11.12.1996 р.,
№ 1508 «Про знаки розрізнення і форме'
ний одяг працівників залізничного транс'
порту» (з метою впровадження згаданого
нового Положення). Водночас зазначено,
що факт спільної роботи над проектом но'
вого Положення до його фактичного впро'
вадження не знімає з керівництва Товарис'
тва, регіональних філій і філій відповідаль'
ності за невиконання чинних галузевих
нормативних документів.

У зверненні наголошено: «Вимагаємо
заборонити притягнення до дисциплі�
нарної відповідальності за неналежне
носіння або невідповідність форменого
одягу працівників, яких своєчасно та в
повному обсязі не було забезпечено
форменим одягом або його елемента�
ми з вини роботодавця».

Зміни і доповнення до чинного
Положення про оплату праці
працівників ПАТ «Українська
залізниця» затверджено нака�
зом від 30.11.2018 р., № 752.

Внесено зміни до Положення…
ФАКТ

Ц
ЬОМУ передувала всебічна
робота, проведена «Укрза'

лізницею» та нашою профспілкою.
Після запровадження в повному

обсязі наказу «Укрзалізниці» від
27.04.2018 р., № 285 «Про питан'
ня оплати праці працівників ПАТ
«Українська залізниця» в окремих
виробничих і структурних підроз'
ділах виявились певні невідповід'
ності з оцінкою виконуваної робо'
ти. Тож, щоб детальніше у цьому
розібратися, з ініціативи Ради
профспілки було створено робочу
групу, до якої увійшли представ'
ники департаменту оплати  праці
та мотивації персоналу «Укрзаліз'
ниці» і Ради профспілки.

Фахівці з виїздом на місця ре'
тельно вивчили ситуацію, що
склалася за окремими професія'
ми, проаналізували впроваджен'
ня нової системи оплати праці,
детально розглянули проблемні
питання тощо. За підсумками цієї
роботи було запропоновано
більш ніж 50 змін і доповнень до
Положення про оплату праці пра'
цівників Товариства.

Варто зауважити, що у деякі
пункти внесено лише уточнюючі
записи, але у більшість – зміни у
схемах окладів у бік їх збільшен'
ня. Це стосується працівників воє'
нізованої охорони, чергових по
станціях 4'го та 5'го класів, черго'
вих по роз’їзду, начальника та йо'
го заступника відновного поїзда,
передбачено також доплату скла'
дачам поїздів, які разом з манев'
ровим локомотивом обслугову'
ють кілька проміжних (лінійних)
станцій. Врегульовано окремі
оклади персоналу в апаратах ре'
гіональних філій, дирекціях заліз'

ничних перевезень. Включено до
додатків чинного Положення по'
сади, яких раніше не було у філіях.
Визначено оплату праці у створе'
них дирекціях філії «Центр буді'
вельно'монтажних робіт та екс'
плуатації будівель і споруд»,
окремих категорій працівників фі'
лії «Головний інформаційно'об'
числювальний центр» та ін.

Нагадуємо, що всі пропозиції,
які надійшли до Ради профспіл'
ки після введення наказу від
27.04.2018 р., № 285, було зве'
дено до єдиного документа і пе'
редано в «Укрзалізницю» для
подальшого розгляду та враху'
вання.

Тож робота була насиченою,
адже вивчалась кожна пропози'
ція і, якщо більшістю фахівців
підтримувалася, вона включала'
ся до змін нового наказу. Таким
чином, виявлені невідповідності
було виправлено, а трудові
права та інтереси залізничників –
захищено.

П
ІД ЧАС засідання Ради профспілки, що від'
булося 27 листопада п. р., розглянуто низку

актуальних питань, зокрема про посилення гро'
мадського контролю профорганізацій за вико'
ристанням роботодавцями робочого часу пра'
цівників та його оплатою (стор. 1–2).

У профспілковому заході взяли участь, висту'
пили та відповіли на численні запитання присут'
ніх член правління АТ «Укрзалізниця» Ж.Мар'
чек, директор з управління персоналом та соці'
альної політики Є.Козак, директор департамен'
ту оплати праці та мотивації персоналу О.Скар'
лат, в. о. директора департаменту економіки,
планування та бюджетування Р.Жадік. Йшлося про
показники діяльності Товариства за 10 місяців 2018'
го, виконання соціальних зобов’язань адміністра'
цією, щодо перспектив на наступний рік тощо. Прин'
ципове питання – підвищення тарифних ставок і по'
садових окладів залізничників після запровадження
Положення про оплату праці та внесення змін до ньо'
го. З цього приводу ухвалено рішення звернутися з
відповідним листом до в. о. Голови правління АТ
«Укрзалізниця» Є.Кравцова (стор. 1).

На засіданні ухвалено постанови з розгляду питань

щодо проведення в 2019 році звітної кампанії у
профспілці та звітно'виборної – у молодіжних радах
всіх рівнів; реалізації Програми підтримки молодих
членів профспілки у 2019 році.

Також внесено зміни до складу Ради профспілки,
її президії, професійних секцій та комісій (деталь'
ніше на сайті www.zalp.org.ua у розділі «Поста�
нови»).

За обговореними питаннями ухвалено відпо'
відні постанови, які розміщено на сайті проф'
спілки.

ІЗ  ЗАСІДАННЯ  РАДИ  ПРОФСПІЛКИ

КОМЕНТАР

Час  вимагає  виважених  рішень

Відпрацьованому часу — гарантовану оплату

ППіідд  ччаасс  ззаассііддаанннняя  РРааддии  ппррооффссппііллккии...... Фото ВВооллооддииммиирраа  ММААРРЧЧУУККАА

« Правовим інспектором
праці Ради профспілки у
дорожній профорганізації
Південно'Західної залізниці
(Конотопський терком)
Оленою Колядною внесе'
но подання керівникам двох
виробничих підрозділів.
Так, за результатами пере'
вірок:

у Бахмацькій дистанції за'
хисних лісонасаджень взято
до обліку та донараховано
працівникові за роботу у ве'
чірні години понад 180 грн., а
також згідно із Положенням
про оплату праці йому прове'
дено доплату за ненормова'
ний робочий день у розмірі
25 % посадового окладу –
загалом 4,9 тис. грн.;

скасовано незаконно вида'
ні накази про притягнення
двох працівників Бахмацької
дистанції сигналізації та зв’яз'
ку до дисциплінарної відпові'
дальності, їм повернуто ви'
робничу премію на загальну
суму 3,7 тис. грн.», – поінфор'
мував ПРЕС�ЦЕНТР Коно�
топського теркому проф�
спілки.

Посилення громадського конт�
ролю профорганізацій за вико�
ристанням робочого часу пра�
цівників та його оплатою.

П
РОВЕДЕНА робота в рамках
профспілкового Року «Від'

працьованому часу – гарантова'
ну оплату!» засвідчила, що у регіо'
нальних філіях і філіях масового
характеру набула практика залу'
чення працівників до роботи по'
наднормово та у вихідні дні: від'
повідно до галузевої статистичної
звітності за 9 місяців 2018'го за'
лізничники відпрацювали над'
урочно понад 2 млн годин (1,8 млн
годин – у локомотивному госпо'
дарстві). Порівняно з аналогіч'
ним періодом минулого року цей
показник загалом зріс на 20 %.

Перевірками, що здійснювали
правова інспекція праці Ради
профспілки та комісії, створені на
цей період часу профорганами
всіх рівнів, встановлено, що прак'
тично в більшості виробничих і
структурних підрозділах паса'
жирського, вагонного госпо'
дарств, підрозділів служби руху та
комерційної роботи, автоматики,
телемеханіки та зв’язку, електри'
фікації та електропостачання, бу'
дівельно'монтажних експлуата'
ційних управліннях понаднормо'
вий робочий час є в наявності, але
не обліковується і не позначається
у галузевій статзвітності, а від'
ображається  як робота у вихідні
дні.

Так, за дев’ять місяців п. р. у всіх
регіональних філіях відпрацьова'

но майже 1,5 млн годин у вихідні
дні, на оплату яких витрачено
більш як 99,5 млн грн. – на 12 %
більше порівняно з аналогічним
періодом минулого року. Най'
більша кількість робіт у вихідні дні
фіксується в колійному господар'
стві (534,4 тис. годин), службах:
перевезень (335,4 тис.) вагонній
(143,2 тис.), електропостачання
(103,5 тис. годин).

Така організація облікової полі'
тики «Укрзалізниці» суперечить
вимогам ст. 65 КЗпП України, яка
регулює граничні норми застосу'
вання надурочних годин роботи
без шкоди для здоров’я працівни'
ків, а в нашому випадку – і без
загрози безпеці руху...

Стор. 2

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

ДДоо  ууввааггии!!
Про колективно�договірне
регулювання та внесення
змін і доповнень до діючих
колективних договорів.

НА АДРЕСУ Ради профспілки
надходять численні запи'

тання від профорганів усіх рів'
нів з приводу листа «Укрзаліз'
ниці» від 29.11.2018 р. № Ц'
6–26/3233–18 щодо продов'
ження строку дії колдоговорів
усіх структурних підрозділів То'
вариства до кінця 2019 року та
об’єктивної потреби внесення
змін до чинних колективних
договорів регіональних філій,
філій, їх виробничих і структур'
них підрозділів.

Повідомляємо, що, відповід'
но до ст. 14 Закону України
«Про колективні договори і
угоди», зміни і доповнення до
діючого колективного договору
можуть вноситися тільки за
взаємною згодою сторін в по'
рядку, визначеному цим кол'
договором. Іншої процедури
внесення змін до колективних
договорів законодавством не
передбачено.

Водночас нагадуємо, що ст. 6
цього ж Закону забороняється
будь'яке втручання, яке може
обмежити законні права праців'
ників та їх представників або за'
боронити їх здійснення, у тому
числі з боку органів господарсь'
кого управління та роботодавців
при укладенні та виконанні чин'
них колективних договорів.

Тож Рада профспілки пропо'
нує сторонам колективно'дого'
вірного регулювання всіх рівнів
при внесенні змін і доповнень
до діючих колективних догово'
рів керуватися чинним законо'
давством.
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Закінчення. 
Початок на 1�й стор.

У
ЗВ’ЯЗКУ із суттєвою не'
укомплектованістю шта'

ту робітничих професій май'
же у всіх перевірених вироб'
ничих підрозділах значна
кількість залізничників, які
працюють у змінному режи'
мі, за 9 місяців п. р. вже від'
працювали по півтори–дві
річних норми надурочних го'
дин (обліковані як робота у
вихідні дні). При цьому в ав'
томатизовані системи обліку
свідомо вносяться відомості,
які не відповідають дійсності,
що призводить до викрив'
лення статистичних даних. Як
наслідок, це дозволяє робо'
тодавцю не вживати відпо'
відних заходів з прийняття
економічно обґрунтованих
рішень для формування не'
обхідного кадрового потен'
ціалу на обсяги роботи по
окремих службах і господар'
ствах, а профорганізаціям
відповідного рівня усклад'
нює вжиття належних дій з

виправлення негативної си'
туації у виробничому процесі
та приведення робочого часу
і часу відпочинку працівників
до вимог трудового законо'
давства. При цьому встанов'
лено непоодинокі випадки,
коли надурочні години робо'
ти та години роботи у вихідні
дні зовсім не обліковано (ре'
гіональні філії Придніп'
ровської, Одеської, До'
нецької, Південно'Західної
залізниць, філії «Паса'
жирська компанія» та ін.).
Загалом у рамках Року «Від'
працьованому часу – гаран'
товану оплату!» виявлено
необлікованих і неоплаче'
них понад 20 тис. годин над'
урочної та більше 5 тис. го'
дин роботи у вихідні дні. На
вимогу правових інспекто'
рів праці Ради профспілки та
виборних профорганів різ'
них рівнів залізничникам бу'
ло повернуто недоплачених
коштів на загальну суму по'
над 600 тис. грн.

За підсумками розгляду

питання Рада профспілки
вимагає від в. о. Голови
правління АТ «Укрзалізниця»
Є.Кравцова, директорів ре'
гіональних філій і філій, ке'
рівників виробничих і струк'
турних підрозділів вжити не'
гайних заходів щодо усунен'
ня грубих порушень законо'
давства про працю, а також
для забезпечення єдиних
підходів щодо достовірного
обліку робочого часу, нала'
годження реальної статис'
тичної та бухгалтерської
звітності у питаннях понад'
нормової роботи і роботи у
вихідні дні та їх оплати; з ме'
тою недопущення надуроч'
них робіт привести штат
основних професій до обся'
гів виконуваної роботи, не
допускати необґрунтованого
зниження контингенту під
час складання річного і квар'
тальних планів з праці, а як'
що все ж таки таке зменшен'
ня необхідне, то зробити оп'
тимізацію за рахунок апарату
АТ «Укрзалізниця» і регіо'

нальних філій; поінформу'
вати Раду профспілки про
вжиті заходи до 30 січня на'
ступного року.

Профкоми первинок у пер'
шому півріччі 2019'го зо'
бов’язані детально, за участі
господарських керівників
проаналізувати стан обліку
робочого часу та його оплати,
дотримання трудового зако'
нодавства з питань режиму
праці та відпочинку, оплати
праці за виконану роботу.

Правова інспекція праці
Ради профспілки за участі
представників первинок у
першому півріччі наступного
року вивчатиме ситуацію що'
до організації робочого часу і
часу відпочинку працівників,
обліку робочого часу та його
оплати у виробничих і струк'
турних підрозділах госпо'
дарств регіональних філій –
колійного, сигналізації та
зв’язку, електропостачання,
де було зафіксовано наймен'
шу кількість надурочних і го'
дин роботи у вихідні дні.

Відпрацьованому часу — гарантовану оплату

введення їх в дію, а в Кре'
менчуцькому – для сторожів
графіки на червень–серпень
п. р. взагалі не погоджені.

Ще одним зафіксованим
порушенням є відсутність в
колдоговорах додатків з ви'
значеним переліком робіт, на
яких через умови виробницт'
ва перерву на відпочинок і
харчування встановити не'
можливо. Так, у Криворізько'
му територіальному управ'
лінні для змінних працівників
передбачена одна година
обідньої перерви. Однак че'
рез те, що вони не мають пра'
ва залишати робоче місце, їм
ця година часу всупереч нор'
мам законодавства не облі'
ковувалася і, відповідно, не
оплачувалася. У Запорізько'
му – з метою дотримання ба'
лансу робочого часу для цієї ж
категорії працівників вста'
новлено скорочені робочі
зміни, тривалість яких коли'
вається від однієї години до 11
(при фактичній робочій зміні –
12 годин). До того ж наявні
випадки порушення режиму
відпочинку, коли працівника
залучають до роботи трива'
лістю 12 годин протягом чоти'
рьох календарних днів.

Систематично порушують'
ся права змінних працівників
щодо оплати проходження
медичних оглядів у вихідні
дні (Харківське, Запорізьке,
Криворізьке територіальні
управління).

Зафіксовано факти недо'

тримання адміністрацією зо'
бов’язань за колдоговорами з
питань охорони праці. Під час
вибіркової перевірки протоко'
лів засідань профкому Запо'
різького теруправління вста'
новлено, що протягом року
розглядалися питання при'
дбання питної води для пра'
цівників, які залучені до робіт
на відкритому повітрі при тем'
пературі 300С та вище, за ра'
хунок профспілкового бюдже'
ту, а не коштом адміністрації.

У Київському теруправлін'
ні не проведено коригування
середньої зарплати 30 пра'
цівникам, які на момент вве'
дення в дію наказу перебува'
ли у щорічних відпустках.

Відповідно до атестації ро'
бочих місць, законодавчих
та внутрішніх локальних ак'
тів «Укрзалізниці», а також
положень колдоговорів на'
рахування доплати за роботу
із шкідливими умовами пра'
ці має відбуватися за фак'
тично відпрацьований час.
За даними Одеського дор'
профсожу, при залученні
працівників до роботи у ви'
хідні дні доплата за таку ро'
боту не нараховувалась.

За третій квартал п. р. пра'
цівниками філії відпрацьова'
но у вихідний день 3549 го'
дин, що значно більше попе'
реднього аналогічного періо'
ду, а доплата становить по'
над 1 млн грн. Це, насампе'
ред, пов’язане зі зменшенням
кількості працівників, що мо'

же призвести у майбутньому
до зупинки виробничого про'
цесу. Як приклад, у Корос'
тенському, Полтавському,
Криворізькому, Херсонсько'
му, Подільському, Знам’ян'
ському, Жмеринському та ін'
ших територіальних управ'
ліннях було затверджено
завдання, якими передбаче'
но зменшення середньооблі'
кової кількості працівників у
2018 році і, відповідно, змен'
шено фонд оплати праці.
Однак це є неприпустимим,
адже на сьогодні відхилення
штатної чисельності від нор'
мативної у зазначених під'
розділах перевищує 50 %.

Окреслені гострі проблеми
потребують детального роз'
гляду профкомами на місцях.
Адміністрація, у свою чергу,
має забезпечити укомплекту'
вання штату, оскільки відсут'
ність необхідної кількості ро'
бітників призводить не тільки
до порушень технологічного
процесу, а й до зростання ін'
тенсифікації праці людей, по'
рушень трудового законо'
давства щодо режиму праці
та відпочинку. Голові об’єд'
наної профорганізації філії,
головам первинок територі'
альних управлінь рекомен'
довано посилити контроль за
обліком та оплатою відпра'
цьованого часу, щоб уникну'
ти випадків недоотримання
працівниками певної суми
заробітної плати. Це є недо'
пустимим!

Потрібні спільні зусилля та принциповий контроль

ІЗ  ЗАСІДАННЯ  РАДИ  ПРОФСПІЛКИ

У  ПРЕЗИДІЇ  РАДИ  ПРОФСПІЛКИ
Н

А ЗАСІДАННІ президії Ради
профспілки 26 листопада п. р.

обговорено питання щодо:
організації обліку відпрацьованих

годин роботи у філії «Центр буді'
вельно'монтажних робіт та експлуа'
тації будівель і споруд» та заходів з
поліпшення ситуації (стор. 2);

виконання постанови президії від
23 липня 2015 року «Про стан охо'
рони праці в ДП «Управління про'
мислових підприємств» (стор. 3);

забезпечення форменим одя'
гом, взуттям і знаками розрізнення
працівників АТ «Укрзалізниця»
(стор. 1).

Також погоджено проекти збірників
нормативних документів, які в «Укрза'
лізниці» запроваджуються вперше
(стор. 3), затверджено план роботи Ра'
ди профспілки на 2019 рік та його пер'
ше півріччя.

Постанови опубліковано на веб'
сайті профспілки.Фото ВВооллооддииммиирраа  ММААРРЧЧУУККАА

Про стан організації обліку
відпрацьованих годин та
їх оплату у філії «Центр
будівельно�монтажних
робіт та експлуатації буді�
вель і споруд».

І
НФОРМАЦІЮ з цього пи'
тання надали заступник ди'

ректора філії М.Чубенко та
завідувач відділу економіч'
ної роботи, організації праці і
заробітної плати Ради проф'
спілки С.Анісімова.

Згідно із статистичною звіт'
ністю за 9 місяців п. р. серед'
ньооблікова кількість персо'
налу становила 10798 осіб, се'
редньомісячна заробітна пла'
та – 8615,6 грн. Середній від'
соток премії, що виплачувала'
ся за результати господарської
діяльності, дорівнював 22,9 %,
а її максимальний відсоток
відповідно до положень про
преміювання працівників те'
риторіальних управлінь не мо'
же перевищувати 30 %. Тож ці
нормативні документи потре'
бують перегляду, адже такі
встановлені норми не мотиву'
ють і не стимулюють до висо'
копродуктивної праці.

У територіальних управ'
ліннях обліковим періодом
для більшості працівників є
місяць, хоча у деяких це не
визначено внутрішніми доку'
ментами. Також на підпри'
ємствах розроблено графіки
роботи для кожної категорії
працівників, які мають бути
спочатку погоджені профко'
мом. Проте в окремих ви'
падках, як'от в Полтавсько'
му, це відбувається після

Р
АДА ПРОФ'
СПІЛКИ про'

вела 4 грудня п. р.
т р а д и ц і й н и й
щомісячний ін'
формаційний
день для голів
профорганізацій прямого підпорядкування.

Про актуальні питання діяльності колег поінформували Голо'
ва профспілки В.Бубняк, його перший заступник О.Мушенок, а
також фахівці, які зупинилися на окремих питаннях щодо опла'
ти праці, правозахисної, інформаційної, організаційної та кад'
рової роботи. Вони відповіли на запитання учасників заходу.

Інф. «ВІСНИКА».  Фото ВВооллооддииммиирраа  ММААРРЧЧУУККАА

П
РОТЯГОМ п’яти попередніх номерів «ВІСНИК» детально ін'
формував читачів про хід підписання електронної петиції

«Про пенсійне забезпечення працівників, які раніше ко�
ристувалися правом на пенсію за вислугу років», яку 11 ве'
ресня 2018'го було зареєстровано на сайті електронних петицій
Кабінету Міністрів.

Минуло 90 днів, збір підписів тривав до 9 грудня включно.
Петиція набрала 18,1 % підтримки – 4 тис. 522 голоси з 25 тис.
необхідних для того, щоб її було офіційно розглянуто.

Дякуємо всім небайдужим спілчанам, які використали шанс
на підтримку 43 тис. залізничників, яких було позбавлено права
дострокового виходу на пенсію. Однак, на превеликий жаль,
мало хто з них самих став на захист своїх порушених прав та й ін'
ші залізничники не виявили активної солідарності з колегами…

Ми зробили певні висновки, набули важливого досвіду, під'
сумували недоліки в проведенні цієї масової акції, аби не при'
пуститися такого у подальшому. Адже сучасні колективні фор'
ми звернення до влади з гострих питань сьогодення – елект'
ронні петиції – набиратимуть обертів…

ПІДСУМКИ

Як важливо 
бути

небайдужими…

18,1%

Інформаційний 
день для профактиву

У
ЛИМАНСЬКІЙ дорожній профорганізації за участі її голо'
ви Л.Бессарабова та інших профпрацівників у листопаді

відбувся один з традиційних заходів – «День права».
Цього разу його проведено на станції Покровськ регіональної

філії «Донецька залізниця». Напередодні зустрічі з профактивом і
представниками адміністрації відбулися перевірки щодо виконан'
ня трудового законодавства та Закону України «Про охорону пра'
ці». Правовим та технічним інспекторами праці детально проаналі'
зовано виявлені порушення, проведено бесіди з керівництвом і фа'
хівцями структурного підрозділу, під час яких отримано відповіді та
встановлено конкретні строки виконання зауважень.

ПРЕС�ЦЕНТР Лиманського дорпрофсожу

День права

Перевірки та спілкування

У
ЛИСТОПАДІ п. р. правовим і технічним інспекторами праці
Ради профспілки у дорожній профорганізації Придніп'

ровської залізниці (Криворізький терком) спільно з головою
первинки експлуатаційного вагонного депо Батуринська Н.Ко'
ровайнюк та за участі фахівців виробничого підрозділу вивче'
но питання дотримання трудового законодавства на пунктах
технічного обслуговування вагонів Кривий Ріг'Сортувальний і
Нікополь. Про виявлені порушення складено відповідні акти і
направлено на розгляд адміністрації.

На зустрічі зі спілчанами ПТО Нікополь представники проф'
спілки та адміністрації відповіли на запитання присутніх. Їх та'
кож поінформовано про підсумки цьогорічного оздоровчого
сезону та роз’яснено порядок надання матеріальної допомоги
працівникам тощо.

До уваги читачів. Шановні дописувачі! Нагадуємо, що листування
з читачами на шпальтах газети не ведеться, а у разі, якщо неодмінно
хочете отримати письмову відповідь, будь ласка, повідомляйте вашу
поштову адресу. Саме з цього приводу, на жаль, немає можливості
відправити листа нашій постійній читачці з м. Сміла Черкаської обл.
В.Кравченко…

Галина ІСАЄВА, технічний 
інспектор праці Ради профспілки 

у дорожній профорганізації Придніпровської залізниці

Фото 
ВВооллооддииммиирраа

ККООРРООССТТЕЕЛЛЬЬООВВАА



Н
АША ПРОФСПІЛКА зверну'
лася за солідарною під'

тримкою до виконавчого комі'
тету Європейської федерації
транспортників (ЄФТ) щодо
приведення Закону України
«Про транспорт», який заборо'
няє конституційне право на
страйк на транспорті, у відпо'
відність до Конституції України
(статей 22 і 44).

Під час засідання 30 листопада
п. р. Голова ФПТУ і профспілки
В.Бубняк поінформував членів
виконкому ЄФТ про обмеження

права транспортників України на
страйк. Він наголосив на тому,
що Європейський суд з прав лю'
дини визнав порушення ст. 11
Конвенції про захист прав люди'
ни і основоположних свобод та
зобов’язав нашу державу при'
вести Закон «Про транспорт» у
відповідність до норм Конститу'
ції України, що залишається не'
виконаним дотепер.

Виконком ЄФТ одностайно
ухвалив відповідну резолюцію
та рішення про персональні
письмові звернення колегіаль'

ного керівного органу ЄФТ до
влади України. Додатково було
наголошено про неприйнятність
рівня прогресу (лише 11 %) вико'
нання Україною Угоди про асоці'
ацію з ЄС у сфері транспорту.

Отже, розпочата нашою проф'
спілкою ще декілька років тому
активна боротьба про зняття за'
борони на страйк на транспорті,
у тому числі щодо актуального
на сьогодні законопроекту

№ 4639'Д від 13.07.2017 р., пе'
рейшла на якісно новий рівень –
міжнародний. Наш наступний
крок – активна співпраця з цього
приводу з виконавчим комітетом
Міжнародної федерації транс'
портників (МФТ), яка є однією з
десяти глобальних профспілко'
вих федерацій у світі.

Сергій ІВАНСЬКИЙ,
завідувач відділу 

міжнародного співробітництва 
Ради профспілки

З
АСЛУХАВШИ інформацію відділу охоро'
ни праці Ради профспілки про хід вико'

нання попередньої постанови від
23.07.2015 р. «Про стан охорони праці в ДП
«Управління промислових підприємств
Державної адміністрації залізничного
транспорту України», президія Ради проф'
спілки 26 листопада п. р. зазначила, що за цей
час проведено комплекс заходів, спрямова'
них на профілактику виробничого травматиз'
му, створення  безпечних умов праці тощо.

Так, у колдоговори всіх перевірених
кар’єроуправлінь внесено в повному обсязі
додатки з переліками професій працівників,
яким за роботу у важких і шкідливих умовах

за результатами атестації робочих місць на'
даються доплати у підвищеному розмірі, до'
даткові оплачувані відпустки, у тому числі за
особливий характер праці, встановлено ско'
рочену тривалість робочого часу, забезпе'
чення спецодягом і спецвзуттям понад вста'
новлених норм, молоком і милом.

Налагоджено виробничий побут, зокрема,
у приміщеннях санітарно'побутового корпу'
су Новомосковського шпалопросочувально'
го заводу проведено косметичний ремонт,
відремонтовано також шафи для зберігання
спецодягу і спецвзуття.

За підсумками обговорення зазначену по'
станову з контролю знято. Водночас президія

Ради профспілки рекомендувала: керівницт'
ву філії «Центр управління промисловістю»,
її структурних підрозділів – системно вжива'
ти заходів з охорони праці, звертаючи особ'
ливу увагу на дотримання чинного законо'
давства, покращення виробничого побуту,
якісне та в повному обсязі забезпечення ро'
бітників спецодягом, спецвзуттям, іншими
засобами індивідуального захисту тощо, де'
партаменту охорони праці та промислової
безпеки АТ «Укрзалізниця» – встановити на'
лежний контроль, а виборному органу об’єд'
наної профорганізації філії – посилити гро'
мадський контроль щодо надійного захисту
трудових прав та інтересів спілчан.

Профспілки Європи проводять поточну кампанію
«За справедливий транспорт». Їх зусилля спрямова'
ні на зниження рівня соціального демпінгу та нечес'
ної конкуренції, а також за гідність на роботі – у став'
ленні до працівника та щодо дотримання технічних і
правових аспектів стану робочого місця.
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МІЖНАРОДНА  ПРОФСПІЛКОВА   СОЛІДАРНІСТЬ 

3
ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

Одностайна підтримка ЄФТ

Посилити роботу з боку адміністрації та профкомів

Середня зарплата працівників (грн.)

Донецька (Лиман) 11700,5 10800,2
Придніпровська 11382,8 10084,9
Південна 10839,3 10098,3
Південно'Західна 12281,3 10923,6
Одеська 11447,2 10642,5
Львівська 11982,2 10539,7
По регіональних філіях 11629,3 10514,7
По філіях 11155,3 10327,8
По ПрАТ 11803,0 9399,5
По ПАТ «Укрзалізниця» 11508,4 10466,7  

З початку
2018 р.Жовтень

Залізничний транспорт 11508 10467

Транспорт у цілому 10596 9770
Промисловість 10236 9383

В галузях народного 
господарства 9218 8666

Місце по зарплаті працівників 
залізничного транспорту серед 11 10
галузей економіки

Жовтень З початку
2018 р.

Від номера
до номера•

Г
ОЛОВА ФПТУ і профспілки В.Бубняк звер'
нувся 5 грудня п. р. до Прем’єр'міністра

В.Гройсмана з офіційним листом щодо дер'
жавної підтримки залізничного транспорту.

У листі на адресу очільника Уряду наголошено:
«Проблема, яка потребує негайного вирі'

шення для подальшої стабільної роботи за'
лізничного транспорту, – це виконання статті 10
Закону України «Про залізничний транспорт»
щодо придбання рухомого складу та утри'
мання інфраструктури за рахунок Держбюд'
жету. 

Відсутність державної підтримки галузі не
дає також можливості підвищити заробітну
плату залізничникам на гідний рівень, який би
відповідав складності та інтенсивності праці.

Вимагаємо суттєвої підтримки залізничного
транспорту з боку держави, передбачивши у
Держбюджеті на 2019 рік необхідні кошти для
забезпечення виконання заходів згідно зі
статтею 10 зазначеного Закону України».

Вимагаємо суттєвої 
підтримки з боку держави

У  ПРЕЗИДІЇ  РАДИ  ПРОФСПІЛКИ  

Н
А ЗАСЕДАНИИ президиума дорпрофсожа вопрос го'
товности к работе в зимний период рассмотрен с участи'

ем первого заместителя директора регионального филиала
«Одесская железная дорога» Р.Мякишева и главного инже'
нера – заместителя директора П.Чекалова.

Результаты проверки технической инспекцией труда по'
казали, что в основном выполнен комплекс мероприятий
по ремонту служебных, производственных и санитарно'
бытовых помещений, систем водоснабжения и канализа'
ции, котельных установок и отопительных систем. В то же
время выявлены и серьезные недостатки.

Не завершен ремонт в некоторых производственных,
служебных зданиях и санитарно'бытовых помещениях, в
том числе кровель. Не все котельные установки и отопи'
тельные системы оказались готовы к работе, кроме всего
не был завезен уголь.

На протяжении ряда лет не решается вопрос восстанов'
ления воздушных тепловых завес для отсечения холодного
воздуха при открывании ворот в некоторых цехах Знамен'
ского локомотивного депо.

На некоторых станциях не соответствует установленным
нормам освещенность рабочих мест составителей поездов,
регулировщиков скорости движения вагонов, осмотрщи'
ков вагонов.

Ряд зданий и сооружений, находящихся на балансе тер'
риториальных строительных управлений, эксплуатируется
в неудовлетворительном состоянии. На неоднократные
обращения руководства подразделений в строительных
управлениях не реагируют.

Остается злободневным вопрос своевременного обес'
печения работников спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты.

В дирекциях железнодорожных перевозок и некоторых
производственных подразделениях регионального филиа'
ла не укомплектован штат работников по таким професси'
ям, как составители поездов, дежурные по станции, регу'
лировщики скорости движения вагонов, агенты коммер'
ческие, приемщики поездов, машинисты, помощники ма'
шинистов тепловозов и электровозов, монтеры пути и др.

Члены президиума предложили руководству регио'
нального филиала в кратчайшие сроки исправить ситуа'
цию и принять все меры для выполнения намеченных ме'
роприятий по подготовке хозяйства к работе в зимних
условиях.

Валентин БОЧКАРЕВ, главный технический 
инспектор труда Совета профсоюза 

в Одесской дорожной профорганизации

ДО ТЕМИ
За повідомленням автора матеріалу, на сьогодні заліз'
ничників, у тому числі першозимників, забезпечено
спецодягом і спецвзуттям.
Завершено ремонт котельних установок і опалювальних
систем.

Mеры — недостаточны Усунути  порушення…

П
ІД ЧАС обговорення першого
питання вказано на порушення

деяких норм колективного догово'
ру залізниці і трудового законодав'
ства: недоліки при нарахуванні се'
реднього заробітку; неналежним
чином ведення графіків змінності,
відсутність графіків чергування у ви'
хідні та святкові дні для керівників і
спеціалістів, які передбачають на'
дання протягом 10 календарних
днів іншого вихідного дня тієї ж три'
валості, що і чергування; проведен'
ня не в повному обсязі оплати за ке'
рівництво стажуванням; заборгова'
ність з надання щорічних відпусток;
незаконне притягнення працівників
до дисциплінарної відповідальнос'
ті; неналежні умови зберігання ар'
хівних документів тощо.

З
ПИТАННЯ про дотримання зако'
нодавства з охорони праці у

структурних підрозділах служби
сигналізації та зв'язку відзначено,
що згідно із розробленими комп'
лексними заходами працівники за'
безпечуються основними видами
спецодягу, спецмилом, а ті з них,
хто зайнятий на роботах зі шкідли'
вими умовами – молоком. Водно'
час наголошено на неповній забез'
печеності залізничників іншими за'
собами захисту: запобіжними по'
ясами, касками, навушниками, рес'
піраторами, окулярами – через не'

своєчасне централізоване постачан'
ня. Виявлено порушення з розробки
інструкцій з охорони праці, прове'
дення технічного навчання, безпеч'
ної експлуатації виробничого об'
ладнання на робочих місцях струк'
турних підрозділів.

Поінформовано, що в 2014– 2018
роках у структурних підрозділах
проведено атестацію робочих
місць зі шкідливими та важкими
умовами праці, згідно із якими
працівникам було встановлено від'
повідні пільги і компенсації, а у ди'
станціях Слов’янськ, Покровськ і
Лиман здійснено заходи щодо
утримання виробничих і побутових
приміщень.

Президія зобов’язала керівницт'
во служби усунути виявлені право'
вою та технічною інспекціями праці
порушення трудового законо'
давства і зобов’язань колдоговору
та провести відповідне навчання
керівників і спеціалістів структур'
них підрозділів за участі фахівців
дорожнього комітету профспілки,
а голів первинок – посилити гро'
мадський контроль за використан'
ням робочого часу, правильністю
його обліку та оплатою.

За інформацією 
головних правового і технічного

інспекторів праці Ради профспілки
у Лиманській дорожній

профорганізації Галини КАЙДАШ
і Андрія ШЕПІЛОВА

На засіданні президії Лиманського дорпрофсожу розглянуто питан�
ня щодо виконання законодавства про працю та з охорони праці у
структурних підрозділах служби сигналізації та зв'язку регіональ�
ної філії «Донецька залізниця».

Профспілкова традиція
В

ЖЕ восьмий рік поспіль профком і моло'
діжна рада апарату Криворізької дирекції

залізничних перевезень регіональної філії
«Придніпровська залізниця» вітає своїх праців'
ників, що одружилися, пам’ятними кубками.

У 2018'му взяли шлюб три члени профспілки.
А напередодні Дня залізничника, 2 листопада,
наш символічний приз отримав молодий спіл'
чанин, юрисконсульт О.Куктенко (на знімку). Фото надано профкомом

Раїса БОРИСЕНКО, економіст,  голова модіжної ради первинки

26 листопада проведено засідання ради
ПНПФ «Магістраль».

29–30 листопада делегація на чолі з Головою
ФПТУ і профспілки В.Бубняком брала участь у
роботі виконавчого комітету Європейської фе'
дерації транспортників.

3 грудня провідний спеціаліст відділу еконо'
мічної роботи, організації праці і заробітної
плати О.Булавін взяла участь у засіданні три'
сторонньої робочої групи з підготовки розділу
проекту Генеральної угоди «З питань оплати
праці».

4 грудня проведено інформаційний день для
профактиву.

4 грудня правовий інспектор праці Ради
профспілки М.Абрамова взяла участь у засі'
данні національного тристороннього «кругло'
го столу» щодо запровадження другого рівня
пенсійного забезпечення в Україні.

5 грудня відбулась робоча зустріч Голови
ФПТУ і профспілки В.Бубняка із в. о. Голови
правління Товариства Є.Кравцовим, під час
якої обговорено перспективи підвищення за'
робітної плати в 2019 році та добових витрат
працівників, розвиток ПНПФ «Магістраль» та
інші важливі теми соціального спрямування.
Голова профспілки також поінформував очіль'
ника «Укрзалізниці» про проблемні питання,
що були порушені на засіданні Ради профспіл'
ки 27 листопада п. р.

6 грудня проведено спільну нараду представ'
ників АТ «Укрзалізниця» та профспілки з пи'
тань недержавного пенсійного забезпечення
залізничників.

Індекс споживчих цін у жовтні 2018 року —
101,7 %, з початку року – 107,4 %.
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ЗВІДУСІЛЬ

Готуємось заздалегідь... до літа Т
ІЛЬКИ'НО підбито підсумки цьогорічного сезону від'
починку та оздоровлення, а вже час думати про на'

ступний. Тож Запорізький терком профспілки часу не гає,
і вже потурбувався про озеленення території дитячого та'
бору «Сокіл», що на узбережжі Азовського моря. У лис'
топаді на центральній алеї було висаджено деревоподіб'
ні ялівець, а біля їдальні – туї.

До роботи долучилися голова територіальної профор'
ганізації О.Семерунь, колишній голова А.Калиберда,
працівники теркому та Запорізького територіального
управління філії «Центр будівельно'монтажних робіт та
експлуатації будівель та споруд».

Андрій ХИЖНІЙ, фахівець з організаційно'масової 
та соціально'побутової роботи Запорізького теркому

Н
А ЗАСІДАННІ президії Ради профспілки
26 листопада п. р. погоджено проекти

збірників нормативних документів, які в
«Укрзалізниці» запроваджуються вперше:

«Нормативи завантаження енергодис'
петчерів із використанням автоматизова'
них систем управління у дистанціях елект'
ропостачання АТ «Укрзалізниця»;

«Типові норми часу на роботи станційно'

го технологічного центру оброблення поїз'
ної інформації та перевізних документів із
застосуванням єдиної централізованої ав'
томатизованої системи керування вантаж'
ними перевезеннями АТ «Укрзалізниця»;

«Типові норми часу на малярні роботи
при деповському ремонті суцільнометале'
вих пасажирських вагонів механізованим
способом фарбування поверхонь».

Погоджено нормативні документи

Р
ОБОЧОЮ групою з розробки професійних стандартів АТ
«Укрзалізниця» розроблено, а Міністерством соціальної по'

літики затверджено професійні стандарти професій «Стюард
(послуги в дорозі)» та «Машиніст електровоза» — вимоги до ком'
петентностей працівників, що слугують основою для форму'
вання професійних кваліфікацій. У вищезазначених докумен'
тах вказані трудові функції, професійні та загальні компетент'
ності, предмети та засоби праці тощо (детальніше  – на сайті
www.zalp.org.ua у розділі «Галузеві документи»).

Затверджено профстандарти 

ФФооттоо  ааввттоорраа

Навчання з охорони праці

Н
А БАЗІ Харківського навчально'методологічного
центру охорони праці та промислової безпеки де'

партаменту охорони праці та промислової безпеки АТ
«Укрзалізниця» відбулося відповідне навчання та пе'
ревірка знань 11 голів первинок Покровської територі'
альної профорганізації. Захід пройшов успішно, спо'
вістив технічний інспектор праці Ради профспілки у
Лиманській дорожній профорганізації (Покровський
терком) Володимир СОБОЛЄВ.

Семінар9практикум

К
РИВОРІЗЬКИЙ терком профспілки організував для
профактиву цікавий та корисний для подальшої

роботи захід за участі викладача навчально'методич'
ного центру Федерації профорганізацій Чернігівської
області, практикуючого психолога, переможниці Все'
українського огляду'конкурсу ФПУ» І.Глушко.

У семінарі'практикумі на тему «Управління конф'
ліктом. Взаємодія при агресивній комунікації» взяли
участь голови первинок виробничих підрозділів вузла
та голови молодіжних рад. Їм сподобався формат
спілкування та невимушена атмосфера під час прове'
дення заходу.

ПРЕС�ЦЕНТР Криворізького теркому профспілки

Наші профактивісти

П
ИШАЄМОСЯ нашими молодими спілчанами –
енергійними, амбіційними та справжніми профе'

сіоналами своєї справи! Серед них – черговий по пар'
ку, голова молодіжної ради первинки станції Конотоп
регіональної філії «Південно'Західна залізниця»
А.Савченко та медпрацівник К.Грива (Федчун). Вони
з родин залізничників. До речі, наприкінці року моло'
діжна рада територіальної профорганізації тепло
привітала їх з 30'літтям.

Андрій працював сигналістом на станції Ворожба,
регулювальником швидкості руху на станції Конотоп,
а набувши необхідних знать та досвіду, зайняв посаду
чергового по парку (в 2011 році він закінчив навчання
у Харкові в Українській державній академії залізнич'
ного транспорту на факультеті «Управління процеса'
ми перевезення»). Очолює молодіжну раду первинки
станції Конотоп. Нещодавно брав участь у тактичних
навчаннях з окремим батальйоном територіальної
оборони, здобув нові знання та оволодів необхідни'
ми навичками.

Катерина, як член нашої молодіжної ради, додає
усім нам неабиякого оптимізму. Цікаво, що у свої від'
пустки вона залюбки працює вихователькою в нашій
улюбленій дитячій оздоровниці «Зорька».

А нещодавно, до Всесвітнього дня боротьби зі
СНІДом, молодіжна рада територіальної профоргані'
зації провела традиційні інформаційно'просвітницькі
заходи серед студентів і залізничників.

Алла ЦАРЮК, електромеханік 
Конотопської дистанції сигналізації та зв’язку,

голова молодіжної ради 
територіальної профорганізації

Під час спілкування зі спілчанами
голови територіальної 
профорганізації О.ЖУКА

В
РАЖЕННЯМИ про
спортивне свято «Ко'

зацькі розваги», що відбу'
лося восени в парковій зо'
ні біля Палацу спорту «Ло'
комотив», поділилася ін'
структор'методист з фіз'
культури і спорту Криво'
різького ФСК Наталія
КОЧЕРГІНА:

«Учасники, які з’їхалися зі всього Криворізького регіону, змагалися за право називатися справж'
німи козаками та козачками. Їм довелося пройти через дев’ять випробувань, долаючи усілякі пере'
шкоди, бігати, стрибати, малювати, надавати медичну допомогу «пораненим» козакам, танцювати
навприсядки гопак та співати українські козацькі пісні. Вважалося, що справжнім козаком може на'
зиватися лише той, хто пройшов хоч раз у житті через дев’ять дніпровських порогів…

Окрім того, разом з естафетами учасники мали змогу взяти участь у спортивно'туристичній квест'
грі. Після активних розваг усіх пригостили справжнім козацьким кулішем».

«Козацькому роду – нема переводу!»

Р
ЕГІОНАЛЬНА філія «Донецька залізниця» і
Лиманська дорожня профорганізація про'

вели 5 грудня п. р. фестиваль'конкурс «Мо'
лодь обирає залізничні професії», в якому взя'
ли участь команди трьох міських шкіл, ліцею та
гімназії. З привітаннями та добрими побажан'
нями до учнів та запрошених звернулися за'
ступник начальника служби соціальної та кад'
рової політики регіональної філії Л.Кретова і
голова Лиманської дорожньої профорганізації
Л.Бессарабов.

Залізничний транспорт потребує спеціалістів
високого рівня професійної підготовки, тому
мета заходу обґрунтовує актуальність пробле'
ми профорієнтації молоді, акцентує увагу на ці'
леспрямованій профорієнтаційній роботі, зок'
рема, зі школярами.

У виступах в ігровому форматі конкурсанти
висвітлили всі запропоновані теми, підготували
цікаві презентації за основними напрямами ро'
боти залізничного транспорту та професіями.
Відмінні композиції, чудові танцювальні номе'
ри, гарні пісні створили позитивний настрій як у
глядачів, так і в учасників дії.

Перше місце журі присудило команді школи
№ 4, вручивши нагороду – ноутбук. Призери –
представники ліцею та школи № 2 – отримали
по принтеру. Їх, а також усіх інших учасників ор'
ганізатори потішили солодощами. 

Про всі подарунки потурбувався Лиманський
дорпрофсож.

Текст і фото Алли ГЛАДКОЇ,
завідувача відділу соціально'побутової 

та культурно'масової роботи 
Лиманського дорпрофсожу

Молодь обирає 
залізничні професії

Спогади...•

Н
А ЗМАГАННЯХ за
кубок Луганської

області з класичного па'
уерліфтинґу та жиму
лежачи, що відбулися у
м. Кремінна, встановле'
но рекорд України се'
ред жінок в присіданні зі
штангою у ваговій кате'
горії понад 84 кг. І це
зробила з результатом
187,5 кг електромеханік
Попаснянської дистанції

електропостачання ре'
гіональної філії «До'
нецька залізниця» А.Чу'
макова, яка, до речі, до
2014 року очолювала
молодіжну раду первин'
ки. Пишаємося, що
Альона виборола перше
місце з триборства у
своїй ваговій категорії!

ПРЕС�ЦЕНТР
Попаснянського 

теркому профспілки

І про спорт...

Фото надано теркомом


