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ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

«У Запорізькій дирекції залізничних
перевезень регіональної філії «Придніп5
ровська залізниця» в порушення відпо5
відних пунктів Положення про оплату
праці працівників АТ «Укрзалізниця» до5
плати – за суміщення професій, роботу у
важких і шкідливих умовах праці, високу
професійну майстерність та інші – прова5
дилися не за фактичний час роботи, а за
норму годин облікового періоду. Це при5
звело до недонарахування загалом
58,7 тис. грн. до заробітної плати робіт5
ників за 9 місяців 2018 року.

За поданням правового інспектора
праці Ради профспілки на Придніпровсь5
кій залізниці Наталії Філобок (Запорізь5
кий терком) порушення усунуто, а зазна5
чені кошти нараховано та виплачено пра5
цівникам у грудні 2018 року», – поінфор5
мував ПРЕС�ЦЕНТР Запорізького тер�
кому профспілки.

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

«Відпрацьованому часу — 
гарантовану оплату!» 

«П
РАВОВИМ інспектором праці на
Південно5Західній залізниці Васи�

лем Горіним (Жмеринський терком)
минулого року здійснено перевірки на
25 підприємствах, в ході яких виявлено
193 порушення трудового законодавства
та вимог колективних договорів. За під5
сумками складено 22 акти, керівникам
внесено 25 подань, в результаті чого бу5
ло виконано 189 пропозицій про усунен5
ня виявлених порушень.

У 20185му спілчанам повернуто неза5
конно утриманих або недоплачених
коштів на загальну суму 910,5 тис. грн.», –
повідомив ПРЕС�ЦЕНТР Жмеринського
теркому профспілки.

Т
РАДИЦІЙНИЙ,
перший у 2019

році інформацій5
ний день для
профспілкового
активу відбувся
5 лютого у фор5
маті відеоконференції із підключен5
ням до київської студії 36 абонентів
системи веб5конференцій Ради
профспілки.

Про актуальні питання колег все5
бічно поінформували Голова проф5
спілки В.Бубняк, його перший за5

ступник О.Мушенок, а також фахів5
ці, які зупинилися на окремих пи5
таннях щодо оплати праці, право5
захисної, інформаційної, організа5
ційної та кадрової роботи. Вони
відповіли на запитання учасників
заходу.

Внесены важные предложения
Г

ЛАВНЫЕ вопросы, рассмотрен5
ные на очередном заседании

профсекции работников приго5
родных пассажирских перевозок, –
о перспективах работы в 2019 году
производственных подразделе5
ний и повышения заработной пла5
ты железнодорожникам. Важные
темы обсуждены с участием ди5
ректора департамента оплаты тру5
да и мотивации персонала АТ
«Укрзалізниця» О.Скарлат и пер5
вого заместителя директора де5
партамента пригородных пасса5
жирских перевозок В.Рядковского.
Встреча, которая проходила в те5
чение трех часов в режиме «воп5
рос–ответ», была особенно полез5
ной, поскольку сейчас проходят
конференции по выполнению кол5
договоров и полученная инфор5
мация будет подспорьем в нашей
работе.

Участники заседания – предста5
вители 16 моторвагонных депо,

филиала «КЭВРЗ» и Центра ре5
гиональных перевозок пассажиров
Юго5Западной железной дороги –
предложили руководству АО
«Укрзалізниця» рассмотреть и по5
ложительно решить более 40 воп5
росов, включенных в подготовлен5
ный по итогам заседания протокол:
основной – повышение часовых
тарифных ставок и должностных
окладов железнодорожникам,
особенно остродефицитных про5
фессий, чтобы предотвратить от5
ток квалифицированных кадров.

Акцентировалось внимание и на
том, что неудовлетворительное
обеспечение запасными частями,
материалами, колодками, инстру5
ментом препятствует своевремен5
ному и качественному ремонту мо5
торвагонного подвижного состава
(МВПС) в деповских условиях.

Повторно вернулись к вопросу
сопровождения пригородных
поездов сотрудниками полиции
либо работниками ВОХР для обес5
печения безопасности проводни5
ков и пассажиров.

Члены профсекции предложили
внести изменения в действующее
Положение об оплате труда и уста5
новить локомотивным бригадам
локомотивов и МВПС доплату за
работу в летний период (с 1 июня
по 31 августа) независимо от тем5
пературы наружного воздуха и на5
личия либо отсутствия кондицио5
неров в кабинах.

Предложили также установить
доплату проводникам «за переот5
дых» в пунктах оборота и «следо5
вания пассажиром», как это сдела5
но для локомотивных бригад, и ре5
шить вопрос подвозки проводни5
ков к месту работы (месту житель5
ства) в ночное время с 22.00 до
6.00.

В очередной раз мы обратили
внимание руководителей депар5

таментов на незаконное привлече5
ние проводников к дисциплинар5
ной ответственности по телефон5
ным звонкам5жалобам пассажи5
ров на «горячую линию» «Укрза5
лізниці». По общему мнению
председателей профкомов мотор5
вагонных депо, лишать премии
проводника нужно на законных
основаниях и с соблюдением ста5
тей 5 и 8 Закона Украины «Об об5
ращении граждан», а во всех ос5
тальных случаях жалобы, в том
числе в социальных сетях, считать
анонимными.

Рассмотрена инициатива, пред5
ложенная представителями мо5
торвагонного депо Фастов, об
установлении локомотивным бри5
гадам пригородных поездов до5
платы «за интенсивность и напря5
женность труда», которая будет
определяться по критериям: на5
пряженность и количество движе5
ния на участке скорых, пассажир5
ских, грузовых и пригородных по5
ездов, техническая скорость, ко5
личество остановочных платформ,
расстояние и перегонное время
между остановочными платфор5
мами, количество разгонов и тор5
можений МВПС, населенность
МВПС и т. д. Предложено совмест5
но изучить данное предложение в
остальных моторвагонных депо.

Итоговый протокол заседания
профсекции будет направлен в де5
партаменты «Укрзалізниці» – при5
городных пассажирских перево5
зок и оплаты труда и мотивации
персонала, Совет профсоюза.

Очередное заседание профсек5
ции запланировано провести во
втором квартале т. г.

Владимир СКИБА,
председатель профсекции

Совета профсоюза, 
председатель профорганизации

моторвагонного депо 
Одесса5Застава І

ФФооттоо  ООллььггии  ААРРТТЕЕММ’’ЄЄВВООЇЇ

млн грн. незаконно неви5
плачених або утриманих
коштів повернуто праців5

никам АТ «Укрзалізниця» – спілчанам
профспілки залізничників і  транспорт5
них будівельників України за підсум5
ками роботи правової інспекції праці
в 2018 році.

ЦИФРА

Минулого року завдяки втручанню
правових інспекторів праці Ради
профспілки захищено трудові права та
інтереси понад 20,5 тис. залізничників.

Детальніше про це – у матеріалах
рубрики «Тема номера», які пла5
нується опублікувати у наступному
номері «ВІСНИКА».

ФАКТ

18,7

Стор. 2

У
«ВІСНИКУ» від 28 грудня 2018 року (№ 24* 755) було опублі5
ковано текст листів5звернень Європейської федерації транс5

портників (ЄФТ) до Президента України, Голови Парламенту та
Прем’єр5міністра щодо зняття заборони на страйк на транспорті.

Як повідомили Раді профспілки, 29 січня п. р. на адресу Гене5
рального секретаря ЄФТ Е.Чагаса спрямовано відповідь за підпи5
сом голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту Я.Дубне5
вича, в якій, зокрема, йдеться про те, що Комітет звернувся до Го5
лови Верховної Ради України з проханням включити проект Закону
про внесення змін до деяких законів України щодо гарантування
конституційного права людини на страйк (реєстр. № 46395д від
13.07.2017 р.) до порядку денного наступного пленарного тижня. До
того ж, як зазначено в листі, Комітет у межах компетенції та повно5
важень сприятиме розгляду цього законопроекту у Парламенті.

Р
АДА профспілки 30 січня п. р. провела чер5
гове і перше цього року засідання професій5

ної секції працівників господарства приміських
пасажирських перевезень.

За участі Голови профспілки В.Бубняка, його
першого заступника О.Мушенка обговорено ак5
туальні проблеми сьогодення та шляхи їх вирі5
шення, а фахівці Ради профспілки поінформува5
ли колег про окремі питання профспілкової
діяльності.

Публікуємо також матеріал про підсумки
роботи профсекції.

Інформаційний день для профактиву

ФФооттоо  ВВооллооддииммиирраа  ММААРРЧЧУУККАА

28 січня і 5 лютого провід5
ний спеціаліст відділу еконо5
мічної роботи, організації
праці і заробітної плати О.Бу5
лавін взяла участь у засідан5
нях робочої групи з розробки
професійних стандартів за
професіями «черговий по пе5
реїзду» та «електромонтер
контактної мережі», після чого
вони будуть направлені на по5
годження до Галузевої ради, а
далі проходитимуть затверд5
ження в Мінсоцполітики. На5
разі розпочалась робота над
професійними стандартами
«провідник пасажирського
вагона» та «начальник поїзда
(пасажирського)».

30 січня Голова ФПТУ і
профспілки В.Бубняк взяв
участь у засіданні правління
АТ «Укрзалізниця».

30 січня Рада профспілки
провела засідання професій5
ної секції працівників госпо5
дарства приміських пере5
везень (стор. 1).

31 січня перший заступник
Голови профспілки О.Муше5
нок, завідувач відділу со5
ціально5трудових відносин і
побутової роботи Я.Мальсь5
кий та провідний фахівець
І.Жулай взяли участь у робо5
чій зустрічі з директором з
управління персоналом та со5
ціальної політики Є.Козаком
та причетними фахівцями То5
вариства. Розглядалися пи5
тання щодо узгодження роз5
біжностей за проектами По5
ложення про заохочувальні
відзнаки АТ «Укрзалізниця» і
«Порядку надання матеріаль5
ної допомоги на медичні та
інші цілі працівникам, пенсіо5
нерам АТ «Укрзалізниця» та
членам їхніх сімей». Робота
над проектами зазначених
документів триває.

5 лютого відбувся інфор5
маційний день для профак5
тиву із використанням систе5
ми веб5конференцій проф5
спілки (стор. 1).

6–7 лютого відбулося засі5
дання комісії Ради профспіл5
ки з питань організаційно5ма5
сової та інформаційної робо5
ти (стор. 2).

11 лютого завідувач відділу
організаційної і кадрової ро5
боти О.Гнатюк взяв участь у
робочій зустрічі представників
СПО об’єднань профспілок та
СПО сторони роботодавців з
обговорення питання щодо
внесення змін до Порядку
оцінки відповідності критеріям
репрезентативності та підтвер5
дження репрезентативності
суб’єктів сторін профспілок та
організацій роботодавців.

12 лютого відбулося засі5
дання Молодіжної ради
профспілки (подробиці – у
наступному номері).
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НОВІТНЯ історія 
профспілки:

25 років 
у незалежній  Україні

РІК В ІСТОРІЇ: 2012�й

Рік молоді у профспілці.
Створення СПО профоб'єднань

Профспілка безпосередньо бере участь у підготовці 
до реформування галузі, визначивши основним

пріоритетом принциповий захист прав 
та гарантій спілчан у складний період змін

2

Закінчення. 
Початок на 1�й стор.

У
РЕЗУЛЬТАТІ правозахисної роботи,
проведеної протягом минулого ро5

ку, відстояно трудові права та інтереси
понад 1,5 тис. членів профспілки.

Наведемо деякі приклади.
На виконання подання правового інс5

пектора праці 79 працівникам експлуата5
ційного вагонного депо Жмеринка про5
ведена оплата надурочних годин за 9 мі5
сяців 2017 року на загальну суму
223,4 тис. грн.

Працівникам Вінницької дистанції ко5
лії за звітний період повернуто понад
81 тис. грн. Так, чотирьом черговим по
переїзду за понаднормову роботу у
2017 році проведено нарахування та ви5
плачено 8,8 тис. грн., а 73 – за перший
квартал 20185го – майже 43 тис. грн. Ке5
рівному складу за роботу у святкові та
вихідні дні донараховано 12,4 тис. грн. За
час перебування у щорічних відпустках
5 працівників отримали до заробітної
плати 15,3 тис. грн. Внаслідок скасування
наказу про притягнення до дисциплінар5
ної відповідальності бригадиру майстер5
ні, який до того ж є членом профкому,
повернуто виробничу премію у сумі
1,5 тис. грн. Ще одному спілчанину у
зв’язку з виходом на пенсію донарахова5
но 350 грн.

Відповідно до колективного дого5
вору 133 непрацюючим пенсіонерам
Жмеринської дистанції захисних
лісонасаджень з нагоди ювілею випла5
чено загалом 66,5 тис. грн. грошової
допомоги.

Працівникам Старокостянтинівської

дистанції колії загалом повернуто
17,9 тис. грн., з яких: машиністам незнім5
ної дрезини, машиністам залізнично5бу5
дівельних машин за 2016–2017 роки та
3 місяці 20185го проведено доплату за
роботу у шкідливих і важких умовах на
12,9 тис. грн. і ще чотирьом працівникам
за роботу у шкідливих і важких умовах
праці донараховано понад 1,3 тис. грн.;
за неправомірне скасування 10 % допла5
ти за ведення військового обліку праців5
никові повернуто 2,7 тис. грн. недонара5
хованих з жовтня 20175го по лютий
2018 року; внаслідок скасування двох
наказів про притягнення до дисциплі5
нарної відповідальності виплачено ви5
робничу премію на суму понад 300 грн.;
секретарю начальника підприємства до5
нараховано 620 грн. премії.

Керівному складу Старокостянти5
нівської колійної машинної станції про5
ведено нарахування та виплачено кошти
за роботу у святкові та вихідні дні на за5
гальну суму майже 21 тис. грн.; бухгал5
теру та майстру надано невикористані
відпустки за 2016–2017 роки. Для пра5
цівників встановлено порядок ознайом5
лення з Правилами внутрішнього трудо5
вого розпорядку та колективними дого5
ворами.

Внаслідок скасування незаконно вида5
них наказів у 2018 році про притягнення
до дисциплінарної відповідальності сі5
мом працівникам Жмеринської дирекції
залізничних перевезень повернуто ви5
робничу премію, ще двом донараховано
за 2017 рік 13,7 тис. грн.

Голові профкому філії «Старокостян5
тинівський завод залізобетонних

шпал» повернуто незаконно утриманих
коштів на суму понад 12 тис. грн., пра5
цівникові при переведенні на постійну
нижчеоплачувану роботу донарахова5
но 280 грн.

Трьом працівникам Хмельницької
дистанції колії надано невикористані
відпустки за 2016–2017 роки; одному –
нараховано і виплачено 2,9 тис. грн.
матеріальної допомоги на оздоров5
лення.

Минулого року розглянуто 20 письмо5
вих заяв спілчан, у тому числі одну ко5
лективну. Скасовано 14 наказів про при5
тягнення працівників до дисциплінарної
відповідальності, яким було повернуто
преміальні кошти. На особистому прийо5
мі надано консультаційну допомогу
402 працівникам і пенсіонерам.

Під час перевірок за консультаціями
щодо колективного договору та інших
положень трудового законодавства, а
також впорядкування Правил внутріш5
нього трудового розпорядку звертались
голови первинок, профактивісти, пред5
ставники адміністрації. 

Протягом звітного періоду опублікова5
но шість тематичних матеріалів у «Вісни5
ку Жмеринського теркому профспілки»,
три – у газеті «Вісник профспілки», роз5
міщується фотоілюстративна інформація
на стенді теркому тощо.

На Вінницькому, Хмельницькому та
Жмеринському вузлах у 2018 році про5
ведено 11 «Днів трудового права».

Василь ГОРІН,
правовий інспектор праці 

Ради профспілки 
в дорожній профорганізації 
Південно5Західної залізниці

«Відпрацьованому часу — гарантовану оплату»: підсумки 20185гоЗасідання комісії Ради профспілки

Н
А ЯНВАРСКОМ заседа5
нии президиума дор5

профсожа с участием перво5
го заместителя директора
регионального филиала
«Одесская железная доро5
га» Р.Мякишева речь шла о
выполнении намеченных
мероприятий в зимний пе5
риод.

Как показали выборочные
проверки, проведенные тех5
нической инспекцией труда,
в производственных под5
разделениях не все ранее
выявленные недостатки бы5
ли своевременно устране5
ны. К примеру, в дирекциях
железнодорожных перево5
зок и некоторых подразде5
лениях регионального фи5
лиала не укомплектован
штат работников по основ5
ным профессиям: дежурные
по станции, составители
поездов, дежурные стрелоч5
ных постов, монтеры пути,
машинисты тепловозов и
электровозов, др.

Обеспечение работников
спецодеждой и спецобувью,
в некоторых подразделе5
ниях оказалось ниже офи5
циальных данных. В недо5
статочном количестве нали5
чие костюмов х/б, «Путеец»,
«Гудок», шапок5ушанок, во5
дозащитных комплектов,
утеплённых сапог. Также не в
полном объеме работники
обеспечены мылом.

Территориальными строи5
тельными организациями не
завершен ремонт целого ря5
да производственных, слу5
жебных и бытовых зданий,
не выполнен запланирован5
ный ремонт кровель.

Руководству филиала и
его подразделений предло5

жено принять все меры по
исправлению ситуации.

П
РЕЗИДИУМ дорпрофсо5
жа с участием главного

инженера – первого замес5
тителя директора регио5
нального филиала «Одес5
ская железная дорога»
П.Чекалова рассмотрел так5
же вопрос о выполнении
«Комплексных мероприя5
тий по достижению уста5
новленных нормативов
безопасности, гигиены тру5
да и производственной
среды, повышению сущест5
вующего уровня охраны
труда, предупреждению
случаев производственного
травматизма, профзаболе5
ваний и аварий в произ5
водственных подразделе5
ниях регионального фи5
лиала «Одесская железная
дорога» за 2018 год» и со5
гласовании комплексных
мероприятий на 20195й.

Отмечено, что руководст5
вом регионального филиала
и производственных под5
разделений приняты меры
по выполнению намеченно5
го в установленные сроки. 
В 2018 году при плане 77,5 млн
грн. освоено более 99 млн.
За счет этих средств, в част5
ности, произведены ремонт
и реконструкция санитарно5
бытовых помещений, улуч5
шена освещенность рабочих
мест, приобретены спец5
одежда, спецобувь и другие
средства индивидуальной
защиты, молоко или равно5
ценные продукты для работ5
ников, занятых во вредных
условиях труда, а также мы5
ло и моющие средства. Про5
ведены аттестация по усло5

виям труда
371 рабоче5
го места,
о п л а ч е н о
время обя5
зательных
м е д и ц и н 5
ских осмот5
ров.

Тем не
менее вы5
борочными проверками тех5
нической инспекции труда
установлено, что, несмотря
на общее перевыполнение,
ряд запланированных на
2018 год мероприятий пол5
ностью или частично не вы5
полнен. В результате некото5
рых работников производст5
венных подразделений
своевременно не обеспечи5
ли спецодеждой, спецобу5
вью и СИЗ, мылом, а комна5
ты приема пищи не укомп5
лектованы микроволновы5
ми печами, электрочайника5
ми и т. д., также не пополне5
ны медицинские аптечки.

В прошлом году в дор5
профсож и к руководству ре5
гионального филиала обра5
тились начальники ряда
служб по корректировке
«Комплексных мероприя5
тий…» на общую сумму бо5
лее 3 млн грн. Это свиде5
тельствует о том, что руково5
дители отраслевых служб не
осуществляют должный кон5
троль за их выполнением и
не предъявляют принципи5
альной требовательности к
руководителям производст5
венных подразделений. Ука5
зано также на отсутствие
надлежащего контроля и со
стороны профкомов отдель5
ных первичек.

Президиум дорпрофсо5

жа предложил руководству
регионального филиала
выяснить причины невы5
полнения отдельными
службами «Комплексных
мероприятий…» и принять
меры по их безусловной
реализации в 2019 году, а
председателям территори5
альных и первичных проф5
организаций – усилить об5
щественный контроль за их
выполнением в установ5
ленные сроки.

Стоит также отметить,
что впервые за последние
годы на заседании прези5
диума дорпрофсожа об5
суждался вопрос о том,
чтобы не согласовывать
представленные админист5
рацией «Комплексные ме5
роприятия…» на текущий
год по причине отсутствия
плана капитальных инвес5
тиций и ремонта основных
фондов, зданий и сооруже5
ний, находящихся на ба5
лансе других филиалов, а
также отсутствия утверж5
денных соответствующими
департаментами «Укрзаліз5
ниці» планов капитальных
инвестиций.

Валентин БОЧКАРЕВ,
главный технический

инспектор труда 
Совета профсоюза 

в Одесской дорожной
профорганизации

Щ
Е НА РІК збережено існуючі соціальні пільги та гаран5
тії – підписано спільну постанову про продовження дії

Галузевої угоди на 20135й.
Це особливо вагоме досягнення, оскільки у найближчий

дуже важливий період соціальні гарантії для працівників за5
лишаться незмінними. А їх під час структурних змін хвилю5
ють питання збереження робочих місць і працевлаштування,
вивільнення і професійної перепідготовки, соціального за5
хисту, підвищення заробітної плати, тож за наполяганням
профспілки вимоги щодо збереження цих пріоритетів знайш5
ли відображення у головних документах з реформування.

Для технічних інспекторів праці у Києві проведено семінар
з питань охорони праці. Протягом п’яти днів профспілкові
спеціалісти удосконалювали фахові знання та навички. На5
вчання проводили консультанти Центру підвищення кваліфі5
кації керівних працівників та спеціалістів промисловості Мін5
промполітики, Держгірпромнагляду, Головного управління
медичних закладів Укрзалізниці, а закріпив отримані знання
відповідний іспит.

Майже в останні дні року, що минав, було спрямовано
звернення до Прем’єр5міністра України з пропозицією пе5
редбачити у фінансовому плані залізниць на наступний рік
підвищення тарифів на залізничні перевезення, які останнім
часом були фактично заморожені.

Також в останні дні року проведено засідання професійних
секцій, на яких обговорено питання реформування галузі і
профспілкової структури та болючу тему фінансового стану
залізниць і його наслідки для працівників.

У 20125му тарифні ставки й посадові оклади заліз5
ничників підвищено двічі – з 1 травня і 1 жовтня –
на 5 % щоразу.

№ № 1—4, 6, 7, 12—14, 16, 18—19, 24* 2018 р.
1—2* 2019 р.

РІК В ІСТОРІЇ: 2013�й

Вирішення соціально2трудових
проблем триває

Рада профспілки продовжує принципово відстоювати
трудові права спілчан, висунувши і, врешті, досягнувши

виконання ряду вимог до Уряду й Укрзалізниці

П
ОЧАТОК року ознаменувався активною роботою профспіл5
ки та посиленням діяльності у форматі соціального діалогу.

Це було зумовлено тим, що протягом тривалого періоду на
залізничному транспорті накопичилось чимало проблем, які
призвели до соціальної напруги в колективах і потребували
негайного вирішення.

Саме на цьому було наголошено на засіданні президії Ра5
ди профспілки 9 січня. З цього приводу затверджено вимоги
до Кабінету Міністрів та Укрзалізниці щодо державної під5
тримки залізничного транспорту та вирішення соціально5
трудових проблем у галузі. Вони повністю відповідали прин5
циповій позиції профспілки у питаннях забезпечення гаран5
тій зайнятості працівників, безумовного дотримання законо5
давства про працю, підвищення тарифних ставок і посадових
окладів залізничників...

ФАКТ

Далі буде

Планировали.  Но  не  все  выполнили…

У
НАВЧАЛЬ5
НО5мето5

дичному цент5
рі Федерації
профорганіза5
цій Чернігівсь5
кої області
6–7 лютого
п р о в е д е н о
засідання ко5
місії з питань
організацій5
но5масової та інформаційної
роботи. Обговорювався про5
ект змін і доповнень до Стату5
ту профспілки. Напрацьовані

матеріали буде надано на
розгляд президії Ради проф5
спілки, засідання якої відбу5
деться наприкінці лютого п. р.

ФФооттоо  ОО..  ААРРТТЕЕММ’’ЄЄВВООЇЇ
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«Д
ІТИ працівників Попаснянської
дистанції колії беруть активну

участь у восьмому
всеукраїнському
конкурсі дитячого
малюнка на тему
«Охорона праці
очима дітей». Чер5
говий його етап у
структурних підроз5
ділах регіональної
філії «Донецька за5
лізниця» було ого5
лошено у січні 20195го.

Головна мета цього заходу полягає у приверненні уваги дітей
і молоді до наявних проблем з охорони праці», — сповістила голова
первинки Ганна БУНДЮК.

3
Від номера
до номера•

Н
АГАДУЄМО, що відповідно до ст. 166 По5
даткового кодексу України учасники –

вкладники Професійного недержавного пен5
сійного фонду «Магістраль» мають право на
податкову знижку*.

Тим, хто вирішив скористатись цим пра5
вом, необхідно заявити про своє бажання
через подання річної податкової декларації
до податкової інспекції за місцем проживан5
ня. Термін подання декларації за 2018 рік – до
31 грудня п. р.

Платник повинен надати документальні до5
кази здійснених витрат, а саме: заповнену
форму «Податкової декларації про майновий
стан і доходи», копію пенсійного контракту, ко5
пію паспорта, копію ідентифікаційного коду,
довідку з розрахунками заробітної плати, копії
платіжних доручень та витягів з платіжних ві5
домостей про перерахування внесків (при собі
необхідно мати паспорт та оригінал довідки
про присвоєння ідентифікаційного коду).

Сума податку, яка підлягає поверненню
платнику, становить 18 % від суми сплаче�
них пенсійних внесків.

Про детальнішу інформацію можна дізнати5
ся на веб5сайті профспілки www.zalp.org.ua
у розділі «ПНПФ «Магістраль», за консуль5
тацією можна звернутися до Ради профспілки
за телефоном 5–92–04 (залізничний) або
(044) 406–92–04 (міський).

Тож не зволікайте скористатися правом
отримати податкову знижку.

Марина АБРАМОВА, правовий 
інспектор праці Ради профспілки, 

секретар ПНПФ «Магістраль»

* Податкова знижка – це право платника по5
датку на доходи фізичних осіб зменшити за5
гальний річний оподатковуваний дохід на
суму витрат, понесених протягом календар5
ного року у зв'язку із здійсненням платником
діяльності за чітко окресленими в ст. 166 ПК
напрямами. Зокрема, до таких витрат до5
зволяється включати суми пенсійних внес5
ків, сплачених платником до недержавного
пенсійного фонду за пенсійним контрактом
з недержавним пенсійним фондом.

Скористайтеся
податковою знижкою 

Д
ЛЯ СПІЛЧАН – власників дисконтних кар5
ток або електронних профспілкових квит5

ків відтепер діють також знижки в мережах
аптек: «ТАС�фарма» – 5 % на лікарські засо5
би та 10 % на парафармацевтичні товари;
«Аптека низьких цін» і «Благодія» – по 3 %.

Нові партнери
дисконтної програми

Розвиватимемо перспективні напрями

Контролюємо, щоб убезпечити ситуацію

О наболевшем…
В

РАБОТЕ заседания профессиональ5
ной секции работников вагонного

хозяйства секции приняли участие замес5
титель председателя дорожной профор5
ганизации А.Лейко, специалисты дор5
профсожа, а также главный инженер
службы вагонного хозяйства региональ5
ного филиала «Приднепровская железная
дорога» А.Грачев.

Представитель администрации проин5
формировал о результатах финансово5
экономической деятельности вагонного
хозяйства в 2018 году, выполнении комп5
лексных мероприятий по охране труда,
обеспечении железнодорожников спец5
одеждой и спецобувью, молоком, мылом,
планах службы по капитальным инвести5
циям и ремонту санитарно5бытовых и
производственных помещений в 20195м.

Специалисты дорпрофсожа информи5
ровали членов секции об оплате труда в
вагонных депо, об установлении фондов
оплаты труда, об оплате сверхурочных, о
действиях дорпрофсожа по недопущению
необоснованной оптимизации (сокраще5
ния) численности, разъяснили порядок
приема спецодежды по качеству, ответи5
ли на вопросы присутствующих.

В форме конструктивного диалога при
участии представителей дорпрофсожа и
администрации прошло обсуждение ак5
туальных вопросов. Речь, в частности, шла
о неукомплектованности штата и массо5
вом оттоке железнодорожников из отрасли,
к примеру, на предприятия Криворожья,
где заработная плата наполовину или да5
же на 100 % выше. Обращалось внимание
на недостаточное обеспечение запчастями
и инструментом, необеспеченность фона5
рями, радиостанциями и др., низкое ка5
чество спецодежды и спецобуви (особен5
но костюмов сварщика и ботинок), пере5
бои в обеспечении работников питьевой
водой в летний период, недостаточное
оснащение производственных помеще5
ний мебелью…

Члены секции приняли решение обра5
титься к руководству регионального фи5
лиала о возобновлении выплаты премии
работникам основных остродефицитных
профессий, задействованных на ремонте
и обслуживании подвижного состава, в
размере не менее 20 % и пересмотре мак5
симального процента премирования ра5
ботников по ремонту и обслуживанию по5
движного состава – с 40 до 60 %.

Наталья КОРОВАЙНЮК,
председатель профорганизации 

эксплуатационного вагонного депо
Батуринская, председатель 
профсекции дорпрофсожа

Середня  заробітна
плата  працівників (грн.)

Донецька (Лиман) 10493,5 10745,5
Придніпровська 10312,5 10108,2
Південна 10028,1 10093,4
Південно5Західна 11458,0 11009,5
Одеська 10905,9 10659,9
Львівська 11830,8 10690,0
По регіональних філіях 10899,0 10559,8
По філіях 10896,1 10364,3
По ПрАТ 10829,6 9663,3
По АТ «Укрзалізниця» 10898,2 10509,6

З початку
2018 р.Грудень

Залізничний транспорт 10898,2 10509,6

Транспорт у цілому 10670,0 9860,0
Промисловість 11563,0 9633,0

В галузях народного 
господарства 10573,0 8865,0

Місце по зарплаті працівників 
залізничного транспорту серед 16 12
галузей економіки

Грудень З початку
2018 р.

Індекс споживчих цін у грудні 2018 р. —
100,8 %, з початку 2018 року – 109,8 %.

Інформацію підготовлено за даними
управління статистики «Укрзалізниці» та
Державного комітету статистики України.

Н
А ПЕРШОМУ у цьому

році засіданні молодіжної
ради дорожньої профоргані5
зації Південної залізниці, 24 січ5
ня, обговорено питання щодо
проведення молодіжної звіт5
но5виборної кампанії у проф5
спілці, яка вже стартувала і
триватиме до жовтня п. р.

Ухвалено рішення про
проведення щорічного, по5

чинаючи з 20045го, конкурсу
на кращого молодого проф5
активіста. За результатами
переможці нагороджувати5
муться грошовими преміями
та безкоштовними путівками
для відпочинку. Також вирі5
шено провести інший тради5
ційний захід – спартакіаду з
пляжних видів спорту серед

молодіжних рад дорожньої
профорганізації, вже дев’яту
цього року.

Провідний фахівець відді5
лу організаційної роботи дор5
профсожу О.Колісник, спіл5
куючись з молодими активіс5
тами, зазначив, що треба при5
діляти більше уваги розвитку
соціальних проектів проф5
спілки, а також поширювати
актуальні повідомлення про
роботу молодіжних рад, ін5
формувати про успіхи і проб5
леми молоді на сучасних ін5
формаційних майданчиках,
які є у розпорядженні дор5
профсожу та профспілки.

Усі доповідачі наголошу5
вали на тому, що у непрості
часи, які переживаємо сьо5
годні, виникає дуже багато
проблем, але треба, незва5
жаючи на всі перепони, про5
являти активність й шукати
можливості для розвитку
перспективних напрямів ді5
яльності молодіжної ради.

З
А МИНУЛИЙ РІК технічною
інспекцією праці Ради проф5

спілки у Лиманській дорожній
профорганізації перевірено
63 виробничих підрозділи: вияв5
лено 590 порушень норматив5
них актів з охорони праці, забо5
ронено роботу 72 машин, меха5
нізмів та обладнання.

Завдяки проведенню ефектив5
ної профілактичної роботи у під5
розділах регіональної філії «До5
нецька залізниця» спостерігаєть5
ся позитивна тенденція знижен5
ня виробничого травматизму без
смертельних наслідків з 11 ви5
падків у 2017 році до 6 – у 20185
му. Однак, на жаль, зафіксовано
шість випадків природної смерті
працівників, за якими проведено
спеціальні розслідування.

За підсумками попереднього
року загальна сума виплаченої
від профспілки працівникам, по5
страждалим від нещасних ви5
падків на виробництві, або їхнім
спадкоємцям матеріальної до5
помоги становить 67,5 тис. грн.

Не залишаються осторонь
профпрацівників факти недона5
рахування працівникам оплати
за технічне навчання, що прово5
дилось у неробочий час. Так, за
попередній рік на вимоги техніч5
ної інспекції праці їм було повер5
нуто загалом 1,2 тис. грн.

Особливу увагу зосереджено
на якості проведення атестацій
робочих місць залізничників, які
працюють у важких та шкідливих
умовах. Зокрема, встановлено
щомісячні доплати у розмірі
4–8 %, надання додаткових від5
пусток, у тому числі за особливий
характер роботи, а також своє5
часне забезпечення молоком.

Важливим залишається питан5
ня належного забезпечення ро5
бітників спецодягом та спецвзут5
тям. Ліквідовано заборгованість
у сумі 27 тис. грн. із постачання
миючих засобів (мила).

У 20185му здійснювався конт5
роль за виконанням заходів із
поліпшення виробничого побу5
ту. Так, на вимогу технічної інс5

ОХОРОНА   ПРАЦІ

пекції праці проведено поточний
ремонт у виробничих і побуто5
вих приміщеннях Слов’янського
локомотивного депо, Бахмутсь5
кої дистанції сигналізації та
зв’язку, станції Маріуполь5Сор5
тувальний та інших.

Протягом минулого року роз5

глянуто 61 письмове та усне
звернення спілчан з питань охо5
рони праці, все було вирішено
позитивно.

Андрій ШЕПІЛОВ,
головний технічний інспектор

праці Ради профспілки 
у Лиманській дорожній 

профорганізації

Очима дітей…

Фото ООллееккссааннддрраа  ЛЛААННЕЕВВССЬЬККООГГОО («Південна магістраль»)

У
РАМКАХ проекту
професійної орієн5

тації голови молодіж5
них рад територіаль5
ної профорганізації та
первинки Запорізького
моторвагонного депо
Є.Бабак і В.Самойленко
зустрілись у місцевому
професійному ліцеї за5
лізничного транспорту
з випускниками за5
гальноосвітніх шкіл.
Вони розповіли їм ба5
гато цікавого про себе.
Приміром, Єгор, кот5
рий працює черговим по станції Запоріжжя І
регіональної філії «Придніпровська залізни5
ця», поділився спогадами про роботу на За5
порізькій дитячій залізниці. У Валентина пер5
ше «робоче місце» (машиніста тепловозу)
теж було на дитячій залізниці, а зараз він вже
працює слюсарем з ремонту рухомого складу
у Запорізькому моторвагонному депо та є
головою первинної профорганізації.

Профактивісти поінформували учнів шкіл
про соціальний пакет гарантій для залізнич5
ників, у тому числі працюючої молоді, захист

трудових і соціально5економічних прав та
інтересів молодих спілчан, ознайомили з ді5
яльністю молодіжних рад, зокрема щодо
участі у фізкультурно5спортивних, туристич5
них, культурно5масових та інших заходах,
популяризації здорового способу життя,
оздоровлення у галузевих пансіонатах та ди5
тячому закладі «Сокіл» тощо.

Андрій ХИЖНІЙ,
фахівець з організаційно5масової 

та соціально5побутової роботи
Запорізького теркому профспілки

Фото надано теркомом

ФФооттоо  ннааддаанноо  ппррооффккооммоомм

МОЛОДЬ  
У  ПРОФСПІЛЦІ

«Моє 
майбутнє 3

безпека 
праці 

батьків»

ПРЕС�ЦЕНТР дорпрофсожу  Південної залізниці

Поспілкувалися  зі  школярами
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«Всі працюючі спілчани
Полтавської вагонної дільниці та
вокзалу Полтава5Південна цього5
річ отримують «ВІСНИК» за
адресною передплатою, тож вони
в курсі профспілкових новин», –
сповістив голова первинки, голо5
ва об’єднаної профорганізації
філії «Пасажирська компанія»
Вадим КУКСА.

Як завжди, у пошті
«ВІСНИКА» багато повідомлень
від читачів, які не залишаємо по5
за увагою. Тож дякуємо нашим
новим дописувачам – працівниці
55ї виробничої дільниці (ст. Во5
рожба) Конотопської дистанції
колії регіональної філії «Півден5
но5Західна залізниця», голові
цехкому Юлії ГРИЩЕНКО та
старшому квитковому касиру
станції Коломак регіональної
філії «Південна залізниця», голо5
ві цехкому Людмилі РОССОСІ за
цікаві розповіді про організацію
новорічно5різдвяних заходів для
дітей спілчан.

«Почесний залізничник
М.Шульган нещодавно відзначив
905річчя. Він, гідно продовжуючи
династію, понад 40 років вправ5
но працював на залізниці – спо5

чатку черговим по станції, а зго5
дом начальником льодопункту.
Голови первинки та ветеранської
ради станції Бахмач І.Кручко та
О.Золотарьова щиро привітали
ювіляра», – повідомив ПРЕС�
ЦЕНТР Конотопського теркому
профспілки.

Тепло розповіла про шанов5
них ювілярів голова первинки
Смородинської дистанції колії
Лілія СУГАК: «Майже 40 років
О.Остренко пропрацював у ко5
лективі Смородинської дистанції
колії регіональної філії «Південна
залізниця», набув чимало цінного
досвіду, який передав молодим
робітникам. Разом з дружиною,
колишньою працівницею дистан5
ції колії, виховав двох дітей та
вже радіє онукам.

С.Кравченко більш ніж 32 роки
свого трудового життя присвяти5
ла дистанції. Її професійні досяг5
нення неодноразово відзнача5
лись адміністрацією, а нещодав5
но спільною постановою керів5
ництва регіональної філії та пре5
зидії дорпрофсожу нагороджена
нагрудним знаком «За доблесну
працю на Південній залізниці».

У поштовій скриньці завжди
багато цікавих листів про різнома5
нітні спортивні заходи та дозвілля
спілчан. Так, голова первинки
Криворізької дистанції колії ре5
гіональної філії «Придніпровська
залізниця» Юрій ШЕЛАМКОВ
написав про проведення тради5
ційних турнірів: з настільного тені5
су за участі одинадцяти гравців та
сімох – з шахів. «Задоволення від
змагань та спілкування отримали і

вболівальники. Вони запропону5
вали профкому розширити та
урізноманітнити цьогорічний ка5
лендар, додавши до масових за5
ходів змагання з інших видів
спорту», – додав автор листа.

«У січні в попаснянському
спорткомплексі «Відродження»
відбувся міський турнір з міні5фут5
болу. У напруженій боротьбі зійш5
лися вісім команд5учасниць, се5
ред яких представники вагонного
депо, дистанцій колії, сигналізації
та зв’язку регіональної філії «До5
нецька залізниця», а також інші
наші спілчани – працівники ваго5
норемонтного заводу та учні ліцею
залізничного транспорту. Перше
місце дісталося вагонникам, друге
і третє вибороли команди відділу
поліції та дитячо5юнацької спор5
тивної школи», — поінформував
ПРЕС�ЦЕНТР Попаснянського
теркому профспілки.

Команда працівників локо5
мотивного депо Сновськ ре5
гіональної філії «Південно5Захід5
на залізниця» наприкінці січня
брала участь у змаганнях з шахів
і шашок за першість району се5
ред підприємств міста, де зайня5
ла перше місце. Приємно було
дізнатися, що автор цього пові5
домлення – наша постійна допи5
сувачка секретар депо, член
профкому Анна ПОЛЮШКО –
виборола друге місце серед жі5
нок – гравців у шашки, а її син,
беручи за приклад досягнення
мами, теж цього року представ5
ляв команду гімназії і на рівних з
дорослими змагався за перемогу
із шахістами.

ЗЗ
03049, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 15 А,

e5mail: visnykprof@gmail.com•пошти «Вісника»

ССппііллччааннии  ——  ппррооффссппііллккооввіі  ааккттииввііссттии  
ДДннііппррооввссььккооггоо  ммооттооррввааггооннннооггоо  ддееппоо

ЛЛііввоорруучч  ——  ппррооффааккттииввііссттии    ппееррввииннккии  ввооккззааллуу  ДДннііппрроо  
Фото ВВооллооддииммиирраа  РРООММААННЕЕННККАА,,
завідувача відділу оргмасової і соціально3побутової роботи дорпрофсожу Придніпровської залізниці

Обговорено 
важливі теми

Н
А СЕМІНАРІ для профактиву Жмеринсь5
кої територіальної профорганізації, який

відбувся 13–14 січня п. р., обговорено нагаль5
ні питання.

Зокрема, йшлося про ведення профспілко5
вої документації, оформлення протоколів
згідно із вимогами до нормативних докумен5
тів та оновленої Інструкції з організації діло5
водства та документообігу в профспілці.

Присутніх ознайомлено з проектом Поряд5
ку формування і розподілу житлового фонду
АТ «Укрзалізниця» та забезпечення житлови5
ми приміщеннями працівників Товариства.
Також поінформовано про заходи, що плану5
ється провести цьогоріч під гаслом «Відпра5
цьованому часу – гарантовану оплату!», сис5
тему впровадження електронного профспіл5
кового квитка в первинках, облікову політику
профорганів та зміни в бухгалтерському
обліку профорганізацій. 

Учасники семінару отримали також багато
іншої корисної інформації.

Сергій ШИНКАР, 
заступник голови Жмеринської 
територіальної профорганізації

Милосердя

П
РАЦІВНИЦЮ експлуатаційного вагонного
депо Батуринська регіональної філії

«Придніпровська залізниця» О.Казмали, яка є
головою молодіжної ради первинки та, до ре5
чі, дописувачем газети «Вісник профспілки»,
спіткало страшне лихо… Після двох перенесе5
них операцій вона потребує ще шести курсів
хіміотерапії, променевої терапії тощо, що ду5
же дорого для родини Оксани, в якої батьки
працюють оглядачами5ремонтниками ваго5
нів ПТО Інгулець, адже загалом на лікування
необхідно понад 700 тис. грн.

Профкомом надано матеріальну допомогу,
крім того, спільними зусиллями колективу
вдалося зібрати більш як 20 тис. грн. і збір
коштів триває. Молодіжною радою первинки
за підтримки профкому депо проведено
благодійний концерт, зібрано 10,8 тис. грн.
А нещодавно молодіжна рада Криворізької
територіальної профорганізації за підтримки
теркому організувала благодійний концерт за
участі самодіяльних артистів і на якому гляда5
чів частували імбирно5медовими пряниками
та солодощами. Тож більш як 11 тис. грн. та5
кож перераховано на лікування.

Для всіх небайдужих повідомляємо номер
картки Приватбанку:

5168742607378225 (отримувач – Казмали
Оксана Дмитрівна).

Катерина ІЗМАЙЛОВА, інженер 
служби капітальних вкладень регіональної

філії «Придніпровська залізниця», 
голова молодіжної ради територіальної

профорганізації; 
Олександра КОЛЕСНИКОВА, оператор

станції Кривий Ріг5Сортувальний 
та інші профактивісти

Д
О 275ї річниці створення профспілки,
яку відзначено 23 січня п. р., проф5

ком Попаснянського територіального
управління  філії «Центр будівельно5
монтажних робіт та експлуатації будівель
і споруд» АТ «Укрзалізниця» для спілчан
первинки організував екскурсію на
справжню перлину Донецького краю –
Артемівський завод шампанських вин,
що в місті Бахмуті.

Профком влаштовує цікавий відпочи5
нок для наших працівників, адже їм до5
водиться працювати нині у важких умо5
вах – поблизу фронтової лінії…

Тетяна ЦЬОВА, голова 
профорганізації Попаснянського

територіального управління

Відзначили день створення профспілки...
«Про

профспілкові
новини

дізнаємося із
«ВІСНИКА»…

В
НАЧАЛЕ февраля т. г. на за5
седании молодежного сове5

та Лиманской дорожной проф5
организации победителям по
итогам смотра5конкурса, прове5
денном в 2018 году, молодеж5
ному совету первичной профор5
ганизации Славянского локомо5
тивного депо, во главе с предсе5
дателем Е.Кулинченко, вручены
диплом и денежная премия.
Также денежными премиями от5
мечены лучшие конкурсные ра5
боты, представленные моло5
дежными советами Лиманского
локомотивного депо и Славян5

ской дистанции пути. Все участ5
ники получили поощрительные
призы.

После торжественного награж5
дения перешли к обсуждению
плановых вопросов: проведению
отчетно5выборной кампании в
молодежных советах, программе
поддержки молодых членов
профсоюза и другим. Рассмотрен
вопрос о подготовке ко 25й отчет5
но5выборной конференции мо5
лодежи Лиманской дорожной
профорганизации.

ПРЕСС�ЦЕНТР
Лиманского дорпрофсожа

ФОТОФАКТ

ФФооттоо  ЮЮллииии  ССААВВООССТТЕЕННООКК

Вибір: бути 
у профспілці!

У
БАХМАЦЬКІЙ дистанції сиг5
налізації та зв’язку регіо5

нальної філії «Південно5Західна
залізниця» посаду бухгалтера ни5
ні обіймає освічений і енергійний
Є.Верба, який першого ж трудо5
вого дня виявив бажання стати
членом нашої профспілки. 

Разом
з проф5
квитком
й о м у
вручено
пам’ят5
ний су5
венір від
первин5
ки та
дисконтну картку профспілки.
Сподіваємось на громадську ак5
тивність профспілчанина.

Олександр ДЕМЧЕНКО,
старший електромеханік,

голова первинки Бахмацької
дистанції сигналізації та зв’язку

ППіідд  ччаасс  ббллааггооддііййннооггоо  яяррммааррккуу......

Фото надано профкомом


