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ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

П
РОФСПІЛКА залізничників і транс/
портних будівельників України

наполягає на невідкладній індексації
залізничних вантажних тарифів та по/
дальшому запровадженні їх автома/
тичної індексації на рівень індексу цін
виробників промислової продукції.
Це встановить справедливий меха/
нізм оцінки вартості перевезень заліз/
ницею, дасть можливість інвестувати
достатні кошти в оновлення основних
фондів АТ «Укрзалізниця» в умовах їх
критичного зносу та найголовніше до/
зволить покращити умови праці та по/
силить соціальні гарантії працівників.

Розрив між стрімким збільшенням
цін на продукцію, яку споживає транс/
портна галузь, і відставанням тарифів
на вантажоперевезення ставить Това/
риство в економічно нерівні та некон/
курентні умови з учасниками ринку та
іншими галузями економіки. Роками
державно регульовані залізничні та/
рифи стримувалися, а ціни на продук/
цію, вільно сформовані ринком,
стрімко зростали. Така модель не
сприяє рівним умовам та прогнозова/
ній діяльності учасників ринку. Авто/
матична індексація тарифів дозволить
поступово зменшувати розрив між
рівнем цін на продукцію і залізнични/
ми тарифами, оскільки її пропонуєть/
ся здійснювати щоквартально пост/
фактум на рівень індексу цін виробни/
ків (ІЦВ) на основі офіційних даних
Держстату.

Заяви щодо негативного впливу ін/
дексації це не що інше як маніпуляції,
оскільки він є незначним. Зокрема,
стримується та обростає дискусіями
індексація на рівень ІЦВ за підсумками
2018 року, на 14,2 %, на фоні зростан/
ня вартості дизельного палива, елект/
роенергії, матеріалів. При цьому ви/
кликає стурбованість той факт, що не
виконується Постанова Кабінету Мі/
ністрів України від 16 грудня 2009 р.
№ 1392 «Про забезпечення прозорості
державної тарифної політики щодо
перевезення вантажів залізничним
транспортом у межах України», в якій
визначено, що тарифи на перевезення
вантажів у межах України підлягають
щорічній індексації до початку нового
фінансового року. Витрати Товариства
зростають швидше, ніж доходи, а по/
треба в оновленні основних фондів
через їх високе зношення – колосаль/
на. Критичний рівень зношення рухо/
мого складу при недостатньому рівні
фінансування його ремонту та онов/
лення ставить під загрозу забезпечен/
ня безпеки руху, належного утриман/

ня та відновлення робочого парку
вантажних вагонів і локомотивів. Нині
середній вік електровозів становить
40,6 року при нормативному віці
30 років, магістральних тепловозів –
30,7 року при нормативному віці
20 років, маневрових тепловозів –
35,8 року при нормативному віці
25 років.

Також щороку збільшується кіль/
кість кілометрів колії з простроченими
термінами ремонту, в не найкращому
стані контактна мережа, тягові під/
станції, об’єкти систем управління ру/
хом. АТ «Укрзалізниця» не отримує
відшкодування різниці між економіч/
но обґрунтованими та державно регу/
льованими тарифами за пасажирські
перевезення. У 2018 році на субсиду/
вання пасажирських перевезень за
рахунок вантажних спрямовано понад
11 млрд грн., а у 2019 році за прогно/
зом – понад 12 млрд грн.

Не в повному обсязі та на низькому
рівні відбувається компенсація від пе/
ревезень пільгових категорій пасажи/
рів. Так, за 2018 рік отримано компен/
сацію лише 13 % від суми наданих
послуг.

Протягом більш як 25 років заліз/
ничний транспорт працює без дер/
жавної підтримки. З моменту прий/
няття Закону України «Про залізнич/
ний транспорт» держава не забезпе/
чила його виконання щодо виділення
коштів з державного бюджету, як це
визначено у статті 10. Таким чином
держава самоусувається від виконан/
ня своїх прямих обов'язків, визначе/
них законом, що призвело до накопи/
чення АТ «Укрзалізниця» багато/
мільярдних боргів.

Врешті/решт ці невирішені пробле/
ми стають причиною значного відтоку
кваліфікованих кадрів і лягають до/
датковим тягарем на плечі працівни/
ків, які сумлінно і відповідально став/
ляться до виконання своїх посадових
обов'язків, забезпечують безперебій/
ний рух і безпеку перевезень.

Відсутність державної підтримки
негативно впливає та гальмує процеси
реформування транспортної галузі.

Профспілка залізничників і транс/
портних будівельників України заува/
жує, що у разі не проведення індекса/
ції тарифів на вантажні перевезення в
2019 році учасники ринку відчують не/
гативні наслідки у вигляді погіршення
стану вантажного парку, загострення
дефіциту локомотивів, зростання со/
ціального напруження у трудовому
колективі Товариства тощо.

5 березня відбувся інфор/
маційний день для профактиву
із використанням системи 
веб/конференцій профспілки
(стор. 2). 

12 березня Голова ФПТУ і
профспілки В.Бубняк взяв
участь у засіданні комітету стра/
тегії і фінансів Наглядової ради
АТ «Укрзалізниця» під голову/
ванням члена Наглядової ради
К.Куна.

15 березня перший заступник
Голови профспілки О.Мушенок
взяв участь у нараді з представ/
никами бізнесу під егідою Дер/
жавної регуляторної служби
України з приводу застосування
індексу цін виробників для авто/
матичного коригування тарифів
на перевезення вантажів заліз/
ницею. За її результатами ство/
рено експертну групу.

15 березня завідувач відділу
економічної роботи, організа/
ції праці і заробітної плати
С.Анісімова та провідний спеці/
аліст відділу О.Булавін вивчали
питання обліку та оплати робо/
чого часу працівників філії
«Центр діагностики залізничної
інфраструктури».

19 березня на зустрічі Голови
профспілки В.Бубняка з Голо/
вою правління АТ «Укрзалізни/
ця» Є.Кравцовим та членом
правління Товариства Ж.Марче/
ком було обговорено питання
щодо виконання вимог проф/
спілки до АТ «Укрзалізниця» та
шляхів їх вирішення. Голова
профспілки запросив очільника
Товариства взяти участь у засі/
данні Ради профспілки, що від/
будеться 28 березня.

20 березня Рада профспілки
провела засідання профсекції
працівників вагонного госпо/
дарства.

Профспілка наполягає 
на перегляді вантажних тарифів та 
їх подальшій автоматичній індексації

Підтримаймо 
спільну вимогу 
до Парламенту!
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Тільки об’єднавши зусилля і приєднавшись до категоричної пози/
ції профспілки проти незаконного і необґрунтованого виключення
із законодавства норм щодо призначення пенсій за вислугу років
окремим  категоріям залізничників, можна досягти позитивного
результату.

НА САЙТІ електронних петицій Верховної Ради України 4 березня
оприлюднено петицію «Вимагаємо повернути залізничникам,

які безпосередньо здійснюють організацію залізничних переве�
зень та забезпечують безпеку руху поїздів, право дострокового
виходу на пенсію за вислугу років».

Спілчани, не будьте

байдужими, кожен ваш

голос — ВАЖЛИВИЙ!

Збір підписів триватиме до 4 червня 2019 року.

Потрібно зібрати 25 000 голосів!

17% Н
А 26 березня п. р. за петицію
«Вимагаємо повернути заліз�

ничникам, які безпосередньо здійс�
нюють організацію залізничних
перевезень та забезпечують без�
пеку руху поїздів, право достроко�
вого виходу на пенсію за вислугу
років», проголосували 4222 особи.

Звертаємо вашу увагу, що це лише
17% з необхідної кількості голосів.

Рада профспілки виготовила
1380 тематичних інформаційних

плакатів, які розіслано 
у профорганізації всіх рівнів для

подальшого розповсюдження
ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

4 млн 182 тис. грн. незаконно
невиплачених або утриманих
коштів повернуто спілчанам у
2018 році за результатами роботи
правового інспектора праці Ради
профспілки у дорожній профор/
ганізації Південно/Західної заліз/
ниці О.Колядної (Конотопський
терком). Захищено трудові
права 1676 працівників.

Протягом минулого року здійс/
нено 25 перевірок дотримання
адміністрацією трудового законо/
давства щодо використання ро/
бочого часу і часу відпочинку,
оплати праці, правомірності на/
кладання дисциплінарних стяг/
нень, виконання роботодавцями
рішень профорганів тощо. Нада/
вались практичні рекомендації
профкомам і представникам
адміністрації: працівникам відділів
кадрів, економістам, нормуваль/
никам тощо з окремих умов ко/
лективних договорів, Положення
з преміювання та інших питань.

Правова інспекція праці ак/
тивно сприяла профактиву у
здійсненні громадського конт/
ролю за дотриманням адмініст/
рацією трудового законодавства.

ПРЕС�ЦЕНТР
Конотопського  

теркому профспілки

!

Газета ««ММааггііссттрраалльь»»,
№10 (2410) від 16—22

березня 2019  року

За оперативною інформацією
слідкуйте на сайті

www.zalp.org.ua та офіційній
сторінці профспілки 

у соціальній мережі Фейсбук
www.facebook.com/zalporg



П
РОТЯГОМ тижня на початку березня на
базі навчально/методичного центру Фе/

дерації профорганізацій Чернігівської області
відбулися навчання та перевірка знань з охо/
рони праці технічних (головних технічних) ін/
спекторів праці Ради профспілки, представ/
ників профспілки з охорони праці, які є члена/
ми відповідних постійно діючих комісій у ре/
гіональних філіях, структурних і виробничих
підрозділах АТ «Укрзалізниця».

В останній день навчання комісією під го/
ловуванням начальника управління Держав/
ної служби України з питань праці у Черні/
гівській області С.ДОРОШЕНКА (фото технічного інспектора праці Ради профспілки в
Одеській дорожній профорганізації Сергія Гілки) було екзаменовано слухачів. За
результатами навчання вони отримали посвідчення з охорони праці. 

Інф. «ВІСНИКА»

«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 6 (761)* 28 березня  2019 р.

ОХОРОНА  ПРАЦІ

У ПРЕЗИДІЇ 

Навчалися та перевіряли знання

Н
А ЗАСІДАННІ президії
Ради профспілки, що

відбулося 28 лютого п. р.,
розглянуто низку важливих
питань профспілкової діяль/
ності.

Обговорено проект змін
до Статуту профспілки (на
початку лютого проект змін і
доповнень до Статуту було

всебічно розглянуто на засі/
данні комісії з питань органі/
заційно/масової та інформа/
ційної роботи Ради проф/
спілки і напрацьовані матері/
али надано на розгляд пре/
зидії). Проект погоджено,
окрім змін до пунктів 6.1.1 та
6.1.11. Також вирішено про/
довжити дискусії стосовно

цих пунктів та внести до по/
рядку денного засідання Ра/
ди профспілки у березні п. р.
питання про затвердження
змін до Статуту.

Президія затвердила за/
ходи на 2019 рік з посилен/
ня громадського контролю
за використанням робото/
давцями робочого часу та
його оплатою у рамках гас/
ла 2019/го «Відпрацьовано/
му часу – гарантовану опла/
ту!». Дорожнім, територіаль/
ним та об’єднаним коміте/
там, профкомам первинок
рекомендовано зосередити
увагу на посиленні гро/
мадського контролю за ви/
користанням та оплатою ро/
бочого часу, залученням
працівників до роботи у ви/
хідні, святкові і неробочі дні,

оплатою надурочного часу
відповідно до норм трудово/
го законодавства тощо.

Підбито підсумки роботи
правової та технічної інспек/
цій праці Ради профспілки у
2018/му, ухвалено статис/
тичний звіт профспілки за
минулий рік, погоджено
нормативні документи.

Заслухано звіт про резуль/
тати роботи Професійного
недержавного пенсійного
фонду «Магістраль» у
2018 році, в тому числі пред/
ставників компаній, які нада/
ють послуги ПНПФ, – КУА,
Адміністратора та Зберігача.

Розглянуто низку інших
питань. На сайті профспілки
www.zalp.org.ua розміще/
но ухвалені постанови.

Фото ВВооллооддииммиирраа  ММААРРЧЧУУККАА

Обговорено важливі питанняНОВІТНЯ історія 
профспілки:

25 років 
у незалежній  Україні
№ № 1—4, 6, 7, 12—14, 16, 18—19, 24* 2018 р.
1—2, 3* 2019 р.

РІК В ІСТОРІЇ: 2013�й

Вирішення соціально?трудових
проблем триває

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

виконання ряду вимог до Уряду й Укрзалізниці

У
ВИМОГАХ до Кабміну, затверджених на засіданні
президії Ради профспілки 9 січня 2013 року,  зазначено

необхідність:
скасувати рішення про перерахування до Держбюджету

30 % чистого прибутку залізниць, а кошти спрямувати на
оновлення рухомого складу;

передбачити в бюджеті кошти на придбання рухомого
складу та модернізацію магістральних ліній;

затвердити порядок індексації тарифів на залізничні пере/
везення;

врегулювати механізм повернення коштів за перевезення
пільговиків;

погасити заборгованість за безоплатне перевезення вугіл/
ля у 2009–2010 роках;

скасувати постанову про перелік працівників, які пра/
цевлаштовуються за контрактною формою трудового до/
говору;

забезпечити у фінпланах виділення коштів на всі пільги та
гарантії за Галузевою угодою і затверджувати їх у передбаче/
ні законодавством терміни.

У 14 пунктах вимог до Укрзалізниці відображено всі
основні проблеми залізничників.

Так, профспілка вимагала підвищити тарифні ставки і по/
садові оклади протягом року на 25 %; не допускати скоро/
чення штату працівників; забезпечити достовірний облік
робочого часу та безумовне дотримання трудового законо/
давства, виконання подань правової і технічної інспекцій
праці Ради профспілки; створити в апараті Укрзалізниці ор/
ган, який би займався питаннями соціального розвитку та
контролював виконання Галузевої угоди і колдоговорів;
разом із профспілками розробити типову для галузі форму
контракту; своєчасно доводити підрозділам залізниць фі/
нансово/економічні показники роботи; при формуванні
проектів фінпланів передбачати кошти на виконання Галу/
зевої угоди і збереження пільг і соціальних гарантій; роз/
глянути доцільність комп’ютерного відбору провідників па/
сажирських вагонів; гарантувати працівникам, зайнятим у
важких і шкідливих умовах праці, надання додаткових від/
пусток і доплат за результатами атестації робочих місць;
всебічно дослідити умови праці локомотивних бригад;
удосконалити порядок фінансування проїзду залізничників
у виробничих потребах; не допускати застосування нетипо/
вих форм зайнятості на роботах, пов’язаних із перевезен/
нями.

Укрзалізниці було наведено конкретні приклади і факти
порушень законодавства про працю, галузевих норматив/
них документів тощо, за результатами чого на залізницях
пройшли оперативні наради з поясненнями відповідальних
осіб, проведено роботу з усунення більшості вказаних недо/
ліків.

Як зазначено у відповідній постанові, у випадку неза/
доволення вимог профспілки буде ініційовано створення
примирної комісії, до складу якої увійдуть члени прези/
дії.

Вже 18 січня у Міністерстві інфраструктури відбулася зу/
стріч Голови профспілки з Міністром В.Козаком та першим
заступником Генерального директора Укрзалізниці С.Боло/
боліним, під час якої обговорено виконання висунутих
профспілкою вимог.

Лідер профспілки В.Ткачов наголосив на тому, що напру/
жені переговори з Укрзалізницею профспілка вела ще із
жовтня минулого року, а на початку січня 2013/го вони вий/
шли на фінішну пряму.

На момент цієї зустрічі Укрзалізницею було задоволено
приблизно 80 % висунутих профспілкою вимог, з окремих
проблем тривали інтенсивні консультації.

Міністр запевнив, що реформування галузі в жодному
разі не повинно негативно вплинути на дотримання вста/
новлених законом прав працівників, і вкотре наголосив на
недостовірності інформації, яка дискутувалася у суспільст/
ві щодо можливих масових звільнень залізничників. Та/
кож він підкреслив, що бачить надалі свою роботу у конст/
руктивному діалозі із профспілками транспортних підгалу/
зей...

Далі буде
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Фото ВВііттааллііяя  ККООППИИШШАА,,  
керівника Центру «Перспектива»

Н
А ЗАСІДАННІ президії Попаснянського
теркому профспілки підбито підсумки

минулорічної діяльності правової інспекції
праці, зокрема у рамках заходів під гаслом
«Відпрацьованому часу – гарантовану
оплату!».

Завдяки наполяганню фахівців теркому,
комісії з питань заробітної плати, нормуван/
ня праці та реалізації системи громадського
контролю і захисту прав працюючих, яку
очолює голова профорганізації Попаснянсь/
кого вагонного депо О.Бутенко, та голів пер/
винок було захищено трудові права понад
700 спілчан. Членам профспілки загалом
повернуто незаконно утриманих або недо/
нарахованих понад 239 тис. грн.

Проведено майже 100 перевірок стану
дотримання трудового законодавства у
структурних підрозділах регіональної філії
«Донецька залізниця» і Попаснянського
територіального управління філії «Центр
будівельно/монтажних робіт та експлуата/
ції будівель і споруд», а також у попас/
нянських ліцеї залізничного транспорту та
центральній районній лікарні, де діють
первинки нашої профспілки.

За поданням профорганів скасовано
9 незаконно виданих наказів про притяг/
нення працівників до дисциплінарної від/
повідальності. Особливо зосереджено ува/
гу на питаннях щодо запобігання випадкам
порушень трудового законодавства, а у ра/
зі їх встановлення – виправленню ситуації
на краще.

Правовим інспектором праці Ради
профспілки у Лиманській дорожній проф/
організації (Попаснянський терком) про/
ведено два семінари для профактиву – в
Попаснянському локомотивному депо та
на станції Попасна.

Під час особистого прийому проконсульто/
вано понад 1 тис. спілчан.

ПРЕС�ЦЕНТР
Попаснянського теркому профспілки

Про проблеми, що на часі
Н

А ВИЇЗНОМУ засіданні проф/
секції працівників локомо/

тивного господарства регіональ/
ної філії «Південно/Західна заліз/
ниця», яке пройшло у березні на
базі локомотивного депо Козя/
тин, обговорено важливі пробле/
ми виробничого та соціального
спрямування, і вони розгляда/
лись за участі в. о. голови дорп/
рофсожу О.Лозка та голови Козя/
тинського теркому профспілки
А.Вільчинського.

Учасники засідання – представ/
ники служб локомотивного госпо/
дарства та приміського перевезен/
ня, організації, нормування та
оплати праці, кадрової політики,
реформування, фінансової служ/
би регіональної філії. Лідери пер/
винних профспілкових організацій
порушували гострі питання, зокре/
ма, щодо реформування локомо/
тивного господарства філії, дотри/
мання умов праці та відпочинку,
про необхідні заходи для змен/
шення кількості понаднормових
годин праці на продовжених пле/
чах та ін.

Насамперед, всіх турбує відтік з
транспортної галузі висококваліфі/
кованих кадрів. Основна причина –
низький рівень заробітних плат,
особливо у залізничників, котрі
зайняті ремонтом. Введення в дію
нового Положення про оплату пра/
ці суттєво ситуації не змінило, а на/
впаки – розділило людей і спричи/
нило соціальну напругу через явні
перекоси в оплаті праці.

Також викликають занепокоєння
накази Товариства щодо встанов/
лення граничної чисельності посад
у штатних розписах локомотивних
депо, які не мають фінансово/еко/
номічних, технологічних, структур/
них чи будь/яких інших обґрунту/
вань означених дій.

За результатами засідання сек/
ції прийнято рішення спрямувати
відповідне звернення до голови
правління АТ «Українська заліз/
ниця» Є.Кравцова та в.о. дирек/
тора регіональної філії «Півден/
но/Західна залізниця» Р.Веп/
рицького.

ПРЕС�ЦЕНТР Козятинського
теркому профспілки

Інформаційний день для профактиву
Р

АДА ПРОФСПІЛКИ 5 бе/
резня провела щомісяч/

ний інформаційний день для
профспілкового активу у
форматі відеоконференцій.
До київської студії підключи/
лися 32 абоненти системи
веб/конференцій.

Голова профспілки В.Буб/
няк поінформував усіх учасників заходу про важливі питання, над якими
нині працює Рада профспілки, а фахівці доповіли та відповіли на запитан/
ня щодо оплати та охорони праці, правозахисної, організаційної діяль/
ності тощо.

Інф. «ВІСНИКА».  Фото ВВооллооддииммиирраа  ММААРРЧЧУУККАА

«Відпрацьованому часу —
гарантовану оплату!»



П
РЕЗИДІЄЮ Ради профспілки 28 лютого п. р.
погоджено проекти збірників нормативних

документів:
у господарстві автоматики та телекомунікації –

«Типові норми часу на технічне обслугову�
вання комплексів технічних засобів КТСМ�
01 та КТСМ�01Д»;

у господарстві колії та споруд – «Типові
технічно обґрунтовані норми часу на
окремі види робіт з поточного утримання і
ремонту земляного полотна та штучних
споруд».

Запровадження збірників здійснюватиметь/
ся з дотриманням вимог ст. 86 КЗпПУ і пові/
домленням працівників про застосування не
пізніше як за один місяць.

Погоджено нормативні
документи

«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 6 (761)* 28 березня  2019 р. 3

Середня  заробітна
плата  працівників (грн.)

Донецька (Лиман) 11367,7
Придніпровська 10591,0
Південна 10665,4
Південно/Західна 11907,6
Одеська 10925,8
Львівська 11449,4
По регіональних філіях 11168,3
По філіях 10742,3
По ПрАТ 8057,9
По АТ «Укрзалізниця» 10992,7

Січень

Залізничний транспорт 11060
Транспорт у цілому 10980
Промисловість 10388

В галузях народного господарства 9223

Місце по зарплаті  працівників залізничного 12
транспорту серед галузей економіки

Січень

Індекс споживчих цін у січні 2019 р.— 101,0 %.
Інформацію підготовлено за даними уп/

равління статистики «Укрзалізниці» та Дер/
жавного комітету статистики України.

Від номера
до номера•

Мережа автозаправних станцій
«GLUSCO» для наших спілчан, які вирішили
скористатися її послугами, надає знижку на
бензин та дизпаливо – 1,30 грн./л., газ –
0,25 грн./л.

Т.М. «ПРИЧИСТА» пропонує знижку 10 % на
бутель 18,9 л води (замовлення можна офор/
мити в м. Києві, Київській області (Бориспіль,
Ірпінь, Вишневе, Боярка та інших населених
пунктах – в межах 20 км), м. Житомирі, Жито/
мирській області (в межах 20 км) та м. Корос/
тишеві), а Т.М. «ЭКСПРЕССИЯ» пропонує таку ж
знижку на той самий об’єм за замовленням у
містах Дніпрі та Запоріжжі, а також Дніпропет/
ровській та Запорізькій областях у радіусі
20 км.

Ресторан «УЮТ» надає 10 % знижки на ме/
ню (м. Київ, б/р Вацлава Гавела, 8).

Ресторан «Караван Гала» – на банкетне
меню та ресторану діє 10 % знижки (м. Ірпінь,
вул. Чапаєва, 29а).

Клінінгова компанія CleanART – приби/
рання квартир, будинків, офісів, після ремонту
або затоплення, хімчистка килимів, ковроліну,
м’яких меблів, миття вікон та інші послуги з 
10/відсотковою знижкою.

Мережа розважальних центрів «Ігро�
ленд» пропонує на товари та послуги (крім ка/
фе) знижку 10 % (м. Київ, пр/т Романа Шухе/
вича 2Т, ТРЦ «Sky Mall»; м. Дніпро, вул. Ниж/
ньодніпровська, 17, ТРЦ «Караван»; м. Одеса,
пр/т Небесної Сотні, 2, ТРЦ «City Center», пров.
Семафорний, 4, ТРЦ «Fontan Sky»; м. Львів,
вул. Під Дубом, 76, ТЦ «Forum»).

Магазин парфумерії «АРОМАТ» на свої
товари надає такі знижки: 10 % на одну одини/
цю або 15 % у разі придбання трьох (м. Київ,
вул. Вербова, 23 (метро Почайна)).

Нові партнери
дисконтної програми

ЗВІТУЮТЬ  ПЕРВИНКИ

П
РОТЯГОМ звітного року
профком разом з адміністра/

цією локомотивного депо Коно/
топ регіональної філії «Півден/
но/Західна залізниця» спільно
вирішували питання, пов’язані з
практичною реалізацією соціаль/
них гарантій працівників, перед/
бачених колдоговором. На сьо/
годні зобов’язання по ньому ви/
конані майже в повному обсязі.

Заробітну плату, авансові ви/
плати працівники отримували у
терміни, встановлені законодав/
ством. У повному обсязі прово/
дилися доплати за тимчасово
відсутнього робітника. Основні
відпустки надавалися за затверд/
женими графіками, а додаткові,
передбачені колдоговором, – у
межах встановлених термінів без
виключення. Однак були окремі
випадки порушення порядку ви/
плат за дні перебування у від/
пустці та авансові – за відря/
дження. Це виникало в період
літніх відпусток і масових відря/
джень, що пов’язано, насампе/
ред, з діючою системою центра/
лізованого фінансування таких
виплат на рівні підприємства. Ви/
падки з відрядженням поодинокі
і рішення щодо ліквідації забор/

гованості приймалися оператив/
но та результативно.

За участі профкому функціонує
комісія з питань заробітної пла/
ти, що дає можливість стимулю/
вати та заохочувати залізнични/
ків.

Водночас турбує питання під/
вищення заробітної плати для
окремих категорій працівників,
фактичний заробіток яких стано/
вить не більш як 5–6 тис. грн.,
що навіть не відповідає критерію
«належний рівень життя». Ця
проблема неодноразово пору/
шувалася на рівні керівництва
регіональної філії тощо.

Додатково до основного заро/
бітку працівникам депо в 2018/му
нараховано та виплачено згідно
з чинним колдоговором майже
26 млн грн. А загалом на вико/
нання положень колективного
договору витрачено більш як
43,5 млн грн.

Непрацюючим пенсіонерам на
лікування, оздоровлення, до
ювілейних дат, а також на похо/
вання було виділено понад
1,5 млн грн. матеріальної допо/
моги. Крім того, профком депо
надавав всебічну підтримку
сім’ям робітників і пенсіонерів,

які потребували допомоги в ор/
ганізації поховання рідних.

Покращено умови на робочих
місцях, в кімнатах приймання
їжі, відремонтовано окремі сані/
тарно/побутові приміщення, ор/
ганізовано виготовлення шаф
для локомотивних бригад
основного депо та оборотного
депо Ворожба.

Працівники, які належать до
відповідної категорії, своєчасно
та у повному обсязі отримували
молоко. Робітники були забезпе/
чені спецодягом, хоча є заува/
ження щодо якості зимового
взуття та рукавиць, але це нама/
гаємося вирішити на рівні регіо/
нальної філії, тим паче, що у ви/
робничому підрозділі належним
чином працює система заміни
спецодягу, спецвзуття у разі їх
дострокового псування.

Стосовно відпочинку та оздо/
ровлення спілчан і членів їхніх сі/
мей маємо хороші показники:
літні табори відвідали 52 дитини
(переважна більшість відпочива/
ли у «Зорьці»), 49 залізничників
скористалися сімейними путівка/
ми для відпочинку, 47 – пройш/
ли профілактичне лікування в са/
наторних закладах, 61 працівник

та їхні діти брали участь в органі/
зованих турах вихідного дня до
морського узбережжя.

Протягом звітного періоду
135 спілчан відвідали екскурсії в
Сорочин Яр, Чернігів, Закарпат/
тя. Молодіжною радою первин/
ки організовано сплав на бай/
дарках річкою Сейм.

За участі членів профкому ор/
ганізовуються різні святкові та
фізкультурно/спортивні заходи
тощо.

Пишаємося, що 23 деповча/
нам вручено високі відомчі наго/
роди з відповідними грошовими
виплатами. Понад 50 працівни/
ків отримали грамоти та пода/
рунки від адміністрації та нашої
первинки.

Нині всі ми переживаємо
справді нелегкі часи, однак усі
зусилля профкому спрямовано
на збереження трудового колек/
тиву, кількісний склад якого, на
жаль, зменшується, підвищення
життєвого рівня працівників, під/
тримку здорової атмосфери се/
ред спілчан. Сподіваємось, що
ситуація найближчим часом змі/
ниться на краще.

Олена СЕЛЮК,
голова профорганізації

локомотивного депо Конотоп

Аналізуємо і рухаємося вперед

Н
А ЗАСЕДАНИИ прези/
диума Одесского до/

рожного комитета профсо/
юза рассмотрен ход выпол/
нения ранее принятого по/
становления «Об организа/
ции и оплате труда работ/
ников структурных подраз/
делений службы пригород/
ных пассажирских перево/
зок» с участием начальни/
ка службы пригородных
пассажирских перевозок
регионального филиала
Ю.Мельника.

Президиум отметил ряд
положительных моментов в
выполнении данного поста/
новления. Так, 18 работни/
кам моторвагонного депо
Одесса/Застава I доначис/
лена заработная плата за
фактически отработанное
время, доплаты за почетное
звание и за выполнение
обязанностей временно от/
сутствующего работника,
возвращена неправомерно
удержанная премия за ос/
новные результаты хозяйст/
венной деятельности.
Общая сумма выплаченных
средств составила более
19 тыс. грн.

В моторвагонном депо
Христиновка работникам ло/
комотивных бригад оплаче/
ны часы технических занятий,
доначислены доплаты за вы/
полнение обязанностей вре/
менно отсутствующего работ/
ника и за работу в тяжелых и
вредных условиях труда, вы/
плачен средний заработок за
время прохождения медос/
мотра. Всего 74 работникам
доначислена заработная пла/
та на общую сумму 22,4 тыс.
грн.

Вместе с тем обращено
внимание на нерешенные
вопросы:

не оплачивается труд руко/

водителей и машинистов/ин/
структоров за время осуществ/
ления ими целевых и внезап/
ных проверок, проводимых в
нерабочее время, а также в
выходные и праздничные
дни;

машинисты дизель/поез/
да моторвагонного депо
Одесса/Застава I привлека/
ются к дежурствам в депо в
нарушение требований
приказа Укрзализныци
№ 255/Ц от 17.05.2002 г.
«Положение о порядке и
условиях организации де/
журства работников же/
лезнодорожного транспор/
та на объекте и дома»;
«Положение о премирова/
нии работников моторва/
гонного депо Одесса/За/
става I за основные резуль/
таты хозяйственной де/
ятельности» предусматри/
вает снижение премии до
100 % по 9 показателям,
что не предусмотрено «Ре/
комендациями по преми/
рованию работников Одес/
ской железной дороги за
основные результаты
хозяйственной деятель/
ности», утвержденными
приказом № 156/Н от
26.03.2010 г.;

при расчете среднего зара/
ботка не учитываются требо/
вания постановления КМУ от
08.02.1995 г. № 100 и дорож/
ного коллективного догово/
ра, в результате чего работ/
никам выплачивается зара/
ботная плата не в полном
объеме и другие.

Президиум оставил поста/
новление на контроле – до
устранения всех выявленных
недостатков.

Александр МАНАХОВ,
заведующий отделом

социально/экономических
отношений 

Одесского дорпрофсожа

Контролировать — до устранения
выявленных нарушений

Н
А ЗАСІДАННІ президії Покровського теркому профспілки підбито
підсумки роботи з охорони праці, організації та нормування праці за

минулий рік.
Технічний інспектор праці Ради профспілки в Лиманській дорожній

профорганізації В.Соболєв (Покровський терком) відзначив, що у 2018/му
було здійснено 27 перевірок структурних підрозділів регіональної філії
«Донецька залізниця», в результаті чого виявлено 309 порушень вимог
нормативних актів з питань охорони праці. Заборонено роботу 49 машин,
а також механізмів, обладнання та однієї виробничої дільниці.

Торік розглянуто 29 письмових та усних звернень спілчан з питань
охорони праці, з яких 26 вирішено позитивно.

Зафіксовано три випадки допущення виробничого травматизму, за/
гальна кількість днів втрати працездатності – 348. Матеріальну допомо/
гу виплачено за випадками природної смерті помічника машиніста елек/
тровозу локомотивного депо Покровськ, а також травмування монтера
Волноваської дистанції колії.

На постійному контролі технічної інспекції праці перебувають питання
проведення атестації робочих місць зі шкідливими та важкими умовами
праці і, відповідно, надання працівникам додаткових відпусток.

Вирішене питання щодо надання права на додаткову відпустку за
особливий характер праці при виконанні робіт на комп’ютері квиткових
касирів вокзалу Маріуполь.

На вимогу технічного інспектора праці надано документи на підвищен/
ня категорії інженеру з охорони праці станції Авдіївка.

Завдяки проведеним заходам з поліпшення виробничого побуту від/
ремонтовано приміщення вокзалу станції Авдіївка, а також деякі будівлі
авдіївських експериментального заводу і заводу залізобетонних конст/
рукцій, покрівлю у кімнаті для обігріву цеху машин важкого типу Дон/
баського центру механізації колійних робіт (Покровськ) та котельні ло/
комотивного депо Волноваха, забезпечено водопостачанням будівлі по/
ста ЕЦ станції Маріуполь/Сортувальна. Ремонтні роботи тривають.

Провідний фахівець з організації та нормування праці теркому О.Сви/
щова повідомила, що за результатами перевірок протягом 12 місяців
2018/го працівникам повернуто незаконно недонарахованих та своєчас/
но невиплачених коштів на загальну суму 218,8 тис. грн., з яких 37,2 тис.
грн. – оплата за понаднормові години 79 працівникам; 41,3 тис. грн. –
щомісячної премії 155 працівникам за основні результати господарської
діяльності; 8 тис. грн. – за роботу у вихідний день; 67 тис. грн. – однора/
зової матеріальної допомоги 12 жінкам при народженні дитини.

ПРЕС�ЦЕНТР Покровського теркому профспілки

Підбито  підсумки…

У
БЕРЕЗНІ п. р. на
спільному засіданні

керівництва регіональної
філії «Південна залізни/
ця» та дорожнього комі/
тету профспілки обгово/
рено виконання колек/
тивного договору у 2018
році. Сторони соціального

діалогу відзначили, що його положення виконані майже у повному обсязі.
Так, протягом минулого року було здійснено заходи, спрямовані на реалі/
зацію затверджених правлінням АТ «Укрзалізниця» планових завдань з
фінансово/економічної та виробничої діяльності регіональної філії, а та/
кож поліпшення умов праці та її охорони, виробничого побуту тощо.

ПРЕС�ЦЕНТР дорпрофсожу  Південної залізниці

Фотофакт

Фото ООллееккссааннддрраа  ЛЛААННЕЕВВССЬЬККООГГОО
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У
КОНФЕРЕНЦІЇ трудового колективу
Шевченківської дирекції залізничних

перевезень щодо виконання колективно/
го договору, окрім її делегатів, взяли
участь керівники станцій, відділів і секто/
рів дирекції, Знам’янського територіаль/
ного управління філії «Центр будівельно/
монтажних робіт та експлуатації будівель і
споруд» та інших структурних підрозділів,
голови рад ветеранів.

Про важливі проблеми, що на часі,
учасникам зібрання доповіли начальник
дирекції М.Малинка та голова терито/
ріальної профорганізації В.Мотузенко.

Начальник сектору організації праці і за/
робітної плати дирекції А.Руденко поін/
формувала присутніх щодо доповнень до
колдоговору, запропонованих робочою
комісією, а також про те, що чинний ко/
лективний договір буде пролонговано до
кінця 2019 року.

За результатами обговорення ухвалено
постанову, в якій зазначено, що умови
колдоговору Шевченківської дирекції за/
лізничних перевезень за 2018 рік в цілому
виконано та схвалено відповідні допов/
нення.

ПРЕС�ЦЕНТР Шевченківського 
теркому профспілки

П
ІДСУМКИ виконання колдоговору в
2018 році у дистанції колії Сновськ ре/

гіональної філії «Південно/Західна заліз/
ниця» обговорено у березні на конферен/
ції трудового колективу. Найбільш гостра
тема, порушена її делегатами, – процес
оптимізації, розпочатий АТ «Укрзалізниця».

Правовий інспектор праці Ради проф/
спілки у дорожній профорганізації Пів/
денно/Західної залізниці О.Колядна ак/
центувала увагу присутніх на здійсненні
правового захисту спілчан, проведенні
громадського контролю за виконанням
роботодавцями законодавства про пра/
цю, а також роз’яснила відповідні поло/
ження колективного договору щодо змін в
організації виробництва і праці та про/
цедури правомірності та дотримання за/
конодавства під час проведення оптиміза/
ції штату.

Ніна ЗАЙЧЕНКО, 
голова профорганізації 
дистанції колії Сновськ

Н
А СВЯТКОВУ зустріч до
Києва запрошено майже

200 працівниць філії «Паса/
жирська компанія».

Жінок/залізничниць тепло
привітали, вручивши наго/
роди та весняні квіти, дирек/
тор департаменту з організа/
ції внутрішніх та міжнарод/
них пасажирських переве/
зень АТ «Укрзалізниця»
О.Красноштан, директор фі/
лії «Пасажирська компанія»
М.Міняйло та голова об’єд/
наної профорганізації філії
В.Кукса.

Так, знака «Залізнична
Слава» III ступеня удостоєні
Т.Валуєва – бригадир паса/

жирського вагонного депо
Запоріжжя I і Г.Кулинич – ма/
ляр пасажирського вагонно/
го депо Львів.

Серед інших нагород – го/
динники від Голови правління
АТ «Укрзалізниця», нагрудний
знак «Відмінник пасажирсько/
го господарства», почесні гра/
моти, подяки
від керівницт/
ва філії з мате/
ріальним за/
охоченням.

Жінки були
щиро вдячні за
увагу до себе
та чудове свя/
то.

З нагоди 8 Березня відбулися
різноманітні заходи…Відлуння свята — Міжнародного жіночого дня

ОО..ККРРААССННООШШТТААНН

Нагороди 

вручає 

керівник 

«Пасажирської

компанії»

М.МІНЯЙЛО

ССввяяттккоовваа
ззааллаа......

ФФооттоо  ССєєрржжаа  ГГООННЧЧААРРООВВАА,,  ««ММааггііссттрраалльь»»

Фото «ВІСНИКА»

ССппііллччааннии  ——  ппррааццііввнниицціі  ггррууппии  ооббллііккуу
ДДннііппррооввссььккооггоо  ллооккооммооттииввннооггоо  ддееппоо  
уу  22001199  ррооцціі  ——  зз  ««ВВІІССННИИККООММ»»……  

ДДяяккууєєммоо,,  ччииттааччіі!!

Фото ВВооллооддииммиирраа  РРООММААННЕЕННККАА,,
завідувача відділу дорпрофсожу
Придніпровської залізниці

Фотофакт

ВІСТІ  З  МІСЦЬ «У міський будинок культу/
ри ім. Т.Шевченка представниць
мелітопольських локомотивного
депо, дистанцій сигналізації та
зв’язку, колії  запросили на святко/
вий концерт, який організував
профком на чолі із головою пер/
винки локомотивного депо О.Во/
робйовою. Після привітань голова
Запорізької територіальної проф/
організації О.Семерунь вручив за/
лізничницям грамоти та подяки від
міського голови, дорпрофсожу та
теркому, а зірка програми «Х/фак/
тор» О.Кензов заспівав для них.

Урочистості влаштовано і для
працівниць Запорізької дирекції
залізничних перевезень. Із весня/
ним святом їх поздоровляли на/
чальник дирекції В.Соколов і голо/
ва громадської організації пенсіо/
нерів залізничників Г.Самусь, від
імені всіх голів первинок спілчанок
привітав голова територіальної
профорганізації О.Семерунь. Про/
грама концерту творчого колекти/
ву «Талісман» була насиченою та
різноманітною, бурхливі оплески
глядачів в той день не вщухали», –
розповів фахівець з організаційно/
масової та соціально/побутової
роботи Запорізького теркому
профспілки Андрій ХИЖНІЙ.

«Профком Смородинської
дистанції колії регіональної філії
«Південна залізниця» до свята для
своїх працівників організував ціка/
вий відпочинок – подорож у ви/
хідні по «Золотій підкові Львівщи/
ни». Середньовічні замки та фор/
теці передали настрій тієї епохи,
залишивши незабутні враження.
Після відвідування ресторану,
оздоблення якого теж було у ста/
ровинному стилі, спілчан запроси/
ли до Львівського оперного театру
послухати віртуозне виконання
класичної гри на фортепіано
Є.Хмари.

Спілчани багато фотографува/
лися на згадку про одне із найкра/
сивіших і колоритніших міст нашої
країни», – поділилася враження/
ми голова первинки Лілія СУГАК.

Голова профкому Олег
МАР’ЮК розповів, що працівниць
локомотивно/
го депо Смо/
родине регіо/
нальної філії
«Південна за/
лізниця» уро/
чисто привітав
к е р і в н и к
В.Богменко та
для них було
організовано
святковий кон/
церт.

«Весняний настрій для заліз/
ничниць моторвагонного депо Лю/
ботин регіональної філії «Південна
залізниця» створювали місцеві са/
модіяльні артисти. Романтичні пісні
та сольний спів легенди любо/
тинського гурту «Сузір’я» Д.Дальо/
кого справили приємне враження у
жінок. Їх привітали від профкому та
адміністрації, вручили подарунки
для господинь», – сповістила голо/
ва первинки Нінель КУХАРЧИК.

Від голови ради ветеранів
первинки Світлани СВІДКО дізна/
лися, що у Люботинській колійній
машинній станції регіональної фі/
лії «Південна залізниця» вона ра/
зом з начальником А.Мінченко,
головою первинки О.Пелішенко
привітали працівниць зі святом
8 Березня та вручили їм подарун/
ки. А далі на всіх чекав виступ ар/
тистів міського будинку дитячої та
юнацької творчості.

«До Міжнародного жіночого
дня у локомотивному депо Сновськ
регіональної філії «Південно/Захід/
на залізниця» готувалися заздале/
гідь. Профактив організував куль/
турно/масові заходи – урочисті збо/
ри та святковий вечір, а також за/
охотив спілчанок грошовими вина/
городами. Приємні подарунки от/
римали і 28 пенсіонерок, яких відві/
дали наші ветерани/активісти. Міс/
цева районна організація ветеранів
теж підготувала чудовий святковий
захід», – дізналися з листа секрета/
ря, члена профкому локомотивного
депо Сновськ Анни ПОЛЮШКО.

«До 8 Березня профком пер/
винки станції Попасна регіональ/
ної філії «Донецька залізниця» ор/
ганізував святкові заходи на усіх лі/
нійних станціях. Приємні, теплі
слова привітання та весняні пода/
рунки створили гарний настрій для
майже 500 працівниць і жінок –
ветеранів праці», – повідомила
голова первинки Галина
КОВИЖЕНКО.

Фото надано Запорізьким теркомом

Чудовою традицією для
працівників Конотопської

дистанції сигналізації та зв’язку
регіональної філії «Південно/
Західна залізниця» стало виїз/
дити щороку на природу для
проведення змагань із зимових
видів спорту. Дистанцію по чер/
зі проходили і новачки, хто
вперше став на лижі. Звісно, їх
підтримували більш досвідчені
любителі цих змагань.

Голова первинки В.Скотар та
його заступник С.Кликайло на/
городили переможців. Цього/
річ серед призів були термоси,
теплі спортивні рукавички, на/
стільна гра та, звичайно, меда/
лі. Оскільки нам неймовірно
пощастило з погодою, усі бажа/
ючі мали
з м о г у
вдосталь
поспуска/
тись на
санчатах та
льодянках
із засніже/
них пагорбів вже такого знайо/
мого Новоселівського яру. Такі
розваги допомагають неабияк
струсити тягар навислих по/
всякденних проблем та погля/
нути на життя під іншим кутом.
Відбулось перезавантажен/
ня…», – поділилася враження/
ми електромеханік Конотопсь/
кої дистанції сигналізації та
зв’язку, голова молодіжної ра/
ди територіальної профоргані/
зації Алла ЦАРЮК.

СПОГАДИ

««««
Про зиму…


