
Н
А ПОЧАТОК року ситуація в галузі була

напруженою. Хоча з 1 січня відбулось

підвищення тарифних ставок і посадо%

вих окладів працівників на 5 %, темпи зростан%

ня доходів залізничників значно відставали від

галузей економіки, а збільшення заробітної

плати відбувалося в основному за рахунок

зменшення чисельності працюючих, кошти від

зростання тарифів на вантажні і пасажирські пе%

ревезення практично не використовувались для

цих цілей.

Внаслідок запровадження режиму неповного

робочого часу та надання відпусток без збере%

ження заробітної плати зростала напруга у тру%

дових колективах.

Крім цього, при кожній зміні державної вла%

ди у галузі мінялося керівництво, що мало дуже

негативний ефект, особливо у тих випадках, ко%

ли на найвищі посади призначались особи без

фахової освіти й достатнього рівня професійно%

го досвіду.

З цього приводу профспілка змушена була

звернутися до владних структур з проханням не

керуватися виключно політичною доцільністю у

прийнятті кадрових рішень, адже це може при%

звести до непоправних наслідків.

В умовах реформування головним завданням

для профспілки залишалося збереження соціальної

сфери і захист трудових прав залізничників, насам%

перед – недопущення масового скорочення праців%

ників. Тому вирішено 2014 рік провести під гаслом

«Збережемо кадри – забезпечимо майбутнє!».

Зважаючи на певні досягнення у розвитку не%

державного пенсійного забезпечення залізнич%

ників, і зокрема – довгоочікуване зарахування в

кінці минулого року коштів на індивідуальні ра%

хунки вкладників Професійного недержавного

пенсійного фонду «Магістраль», що стало важ%

ливим кроком, Рада профспілки разом з Укрза%

лізницею організували в січні тематичний семі%

нар%нараду для профспілкових працівників,

молодіжних лідерів і профактиву.
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Принципова 

боротьба 

в критичних умовах

Зусилля профспілки спрямовано 
на скасування режиму неповного робочого часу 

та боротьбу з порушеннями трудового законодавства 



Під час заходу перший заступник Голови

профспілки М.Сінчак та представники компа%

ній%партнерів Фонду детально розповіли про

переваги галузевого пенсійного забезпечення,

механізм накопичення додаткової пенсії та

спростували хвилювання залізничників за вкла%

дені кошти, надавши інформацію про їх захист.

По закінченні для молоді було проведено тре%

нінг, де вони вчилися презентувати ПНПФ «Ма%

гістраль» своїм колегам.

Водночас у «ВІСНИКУ» фахівці з недержавно%

го пенсійного забезпечення продовжують

роз’яснювати всі спірні моменти і надають від%

повіді на запитання спілчан щодо принципів

впровадження ПНПФ.

...Увесь минулий рік тривав трудовий спір з

Урядом, але врегулювання його відбулося у

2014%му. 

Попри досягнуті примирною комісією з вирі%

шення трудового спору компроміси, робота із

впорядкування трудових контрактів з провідни%

ками пасажирських вагонів не припинилася.

У відповідь на звернення президії Ради

профспілки було перевірено діючі контракти у

всіх моторвагонних депо, і для усунення вияв%

лених зауважень Головним управлінням при%

міських пасажирських перевезень Укрзалізниці

дано вказівку:

«До 1 квітня 2014 року провести робо%
ту з приведення контрактів з провід%
никами пасажирських вагонів мотор%
вагонного рухомого складу у відпо%
відність до чинних нормативних до%
кументів та фактичних умов праці».

У зв’язку з реорганізацією виникла потреба

вирішити проблемні питання щодо збереження

галузевих пільг і соціальних гарантій працівни%

кам вагоноремонтних депо, які передаються ва%

гонним компаніям.

Рада профспілки з цього приводу ініціювала

проведення наради в Головному управлінні ре%

формування та корпоративного розвитку

Укрзалізниці, в результаті якої досягнуто до%

мовленостей щодо збереження і внесення в

колдоговори пільг і гарантій для цих працівни%

ків.

Послідовні і наполегливі дії профспілки ще в

одному напрямку виявилися ефективними. Так,

з 1 червня Укрзалізницею скасовано порядок

використання автоматизованої системи відбо%

ру кандидатів на вакантні робочі місця праців%

ників поїзних бригад та використання автома%

тизованої системи формування поїзних бригад.

Варто нагадати, що це питання неодноразово

порушувалося під час зустрічей з керівниками

Мінінфраструктури та галузі, а також було серед

вимог профспілки до Укрзалізниці.

У форматі відвертого конструктивного діало%

гу та порозуміння з приводу вирішення нагаль%

них проблем 28 березня пройшла зустріч лідера

профспілки Вадима Ткачова з Міністром інфра%

структури Максимом Бурбаком.
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Засідання примирної комісії



Розглянуто низку питань, порушених Радою

профспілки, зокрема, передбачення витрат на

реалізацію соціальних гарантій за Галузевою

угодою та колдоговорами у фінансовому плані,

медичне страхування, утримання соціальної

сфери, збереження робочих місць та зменшен%

ня надурочних годин тощо.

Профлідер передав Міністру Звернення

профспілки з приводу виваженого підходу до

кадрових змін в системі залізничного транспор%

ту, не користуючись при цьому політичними ар%

гументами.

Міністр запевнив, що всі рішення будуть зва%

женими і спрямованими на виправлення ситуа%

ції в галузі, наголосивши при цьому, що всі

основні соціальні виплати в 2014%му буде збе%

режено.

Підсумки виконання Галузевої угоди у

2013 році підбито на ІІІ Конференції проф%

спілки.

Затверджено також звіти про роботу Ради і

Ревізійної комісії профспілки за два попередніх

роки.

Перший заступник Голови профспілки М.Сін%

чак доповів про хід реалізації пропозицій та

критичних зауважень делегатів IV з’їзду проф%

спілки.

Червоною ниткою у виступах усіх делегатів

пройшли теми необхідності підвищення заро%

бітної плати, виплати винагороди за підсумка%

ми роботи за минулий рік, а також організації та

проведення оздоровлення працівників та членів

їхніх сімей.

Делегати конференції задовольнили заяву

заступника Голови профспілки  Василя Леська 

у зв’язку з виходом на пенсію та щиро подякува%

ли за багаторічну плідну співпрацю.

Заступником Голови проф%

спілки обрано Олександра

Мушенка, який до цього

працював завідувачем відді%

лу соціально%трудових відно%

син і побутової роботи Ради

профспілки.

...Над залізничниками нависла загроза суттє%

вого скорочення, адже проектом фінплану за%

лізниць було заплановано значне – від 7,5 до

8 % – скорочення контингенту порівняно з ми%

нулим роком. Таке масштабне зменшення шта%

ту працюючих мало стати чи не найбільшим за

всі попередні роки.

Додала «масла у вогонь» публікація в газеті

«Урядовий кур’єр» від 2 липня 2014 року, роз%

повсюджена і в інтернеті:
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«Міністр інфраструктури запевнив,
що майже 17,5 тис. працівників (5 %
загальної кількості) Укрзалізниці буде
звільнено до кінця року. Згоду на це
дали профільні профспілки. Щоправ%
да, за умови, що звільненим праців%
никам запропонують іншу роботу».

Профспілка одразу ж забила тривогу, звер%

нувшись до Міністра інфраструктури та керівни%

ка Укрзалізниці, наголосивши на тому, що вже

котрий рік поспіль середньооблікова чисель%

ність працівників галузі не відповідає нормати%

вам, що призводить до масових порушень за%

конодавства та збільшує інтенсивність праці за%

лізничників. 

Крім того, праця більше ніж 70 % трудящих

галузі не залежить від обсягів перевезень. То%

му Рада профспілки наполягає на перегляді

показника скорочення працівників та реко%

мендує привести штат до нормативу й обсягів

роботи. Також профспілка наголосила у Звер%

ненні, що рівень підвищення заробітної плати

у 2014%му має бути не нижчим, ніж показник

інфляції.

Щоправда, і Мінінфраструктури, й Укрзаліз%

ниця своїми листами попросили з розумінням

поставитись до складної ситуації в Україні і по%

відомили, що підвищення зарплати у цей не%

простий час є недоцільним...

Проте зрушення все ж були – профспілка

неодноразово зверталась із пропозицією від%

мінити рішення Укрзалізниці щодо економії

фонду зарплати за рахунок скорочення чи%

сельності працюючих, акцентуючи на тому, що

Укрзалізниця своїми наказами не може в од%

носторонньому порядку обмежувати норми,

встановлені колдоговорами. Тож Генеральний

директор Укрзалізниці Борис Остапюк підпи%

сав з цього приводу телеграму, якою наголо%

сив:

«Позиція керівництва Укрзалізниці
щодо збереження кадрового потенці%
алу та недопущення звільнення пра%
цівників з підстав скорочення чисель%
ності або штату залишається незмін%
ною та принциповою».

Також Укрзалізницею було створено робочу

групу за участі профспілкових фахівців, яка од%

разу ж приступила до роботи і провела розра%

хунки нормативної чисельності працівників від%

повідно до обсягів роботи.

Рішення з цього приводу було прийнято і на

національному рівні: до державної реєстрації

ПАТ «Укрзалізниця» законодавчо заборонено

проводити скорочення чисельності працівників

без згоди Мінінфраструктури.

Спільно з роботодавцями, як і щороку, про%

ведено Тиждень і День охорони праці, гаслом

цьогорічної кампанії стало «Безпека праці та

здоров’я під час використання хімічних речовин

на виробництві».

Рада профспілки б’є на сполох, бо критична

ситуація склалася на залізницях із забезпечен%

ням працівників спецодягом і спецвзуттям.

Основна її причина – відсутність на залізницях

дозволів на проведення процедур закупівлі. Це

зумовило численні скарги працівників і, що

найнебезпечніше, підвищило ймовірність ви%

никнення нещасних випадків. 

Тому Рада профспілки звернулася до керів%

ництва Укрзалізниці з пропозицією терміново

вжити невідкладних заходів для виправлення

становища.
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Через надзвичайно непросту політичну, а у

зв’язку з цим – і економічну ситуацію, що скла%

лася в країні, а також несподівану анексію Кри%

му, що «нокаутувала» таку важливу соціальну

складову, як оздоровлення залізничників та їх%

ніх дітей, з наближенням літа ця проблема по%

ставала все гостріше. Тож керівництво проф%

спілки разом із головами дорожніх профоргані%

зацій під час виїзного засідання президії в Запо%

ріжжі вишукували шляхи вирішення проблеми,

обирали альтернативні Криму варіанти. Одним

із них вбачалось Азовське узбережжя.

У 2014 році молодіжному профспілковому

руху виповнилося 10 років.

За цей час молодь набиралася досвіду та все

активніше долучалася до профспілкової роботи

своїх організацій, і це – добрі сходи посіяного,

адже профспілка не шкодувала зусиль на їх на%

вчання і розвиток.

У червні молоді профлідери взяли участь у

роботі IV Міжнародного молодіжного форуму

Міжнародної конфедерації профспілок заліз%

ничників, що проходив у Білорусі. Такий фор%

мат спілкування молодих активістів, безпереч%

но, має велику вагу – вони не лише знайом%

ляться з діяльністю молодіжних рад в інших

країнах, а й переймають корисні ідеї, представ%

ляють нашу профспілку на міжнародному рівні,

вчаться плідно співпрацювати з іноземними ко%

легами.
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«Їдемо до моря!»

До ювілею
видано книгу 

«10 років
молодіжного

руху
профспілки»,

2014 р.

Делегати міжнародного 
Форуму молоді від нашої профспілки 

з Генеральним секретарем МКПЗ 
Геннадієм Косолаповим, 

Білорусь, 2014 р.

В 2014 році Рада
профспілки видала
«Альманах
оздоровниць
залізничного
транспорту України»



Нові знання й навички отримали молоді спіл%

чани під час семінару%тренінгу, проведеному

для них Радою профспілки на станції Бугаз

Одеської залізниці, завдяки чому вони вико%

ристовуватимуть набутий досвід у роботі своїх

рад при організації різноманітних заходів та ре%

алізації профспілкових проектів.

Водночас вирішувались важливі та складні

питання. Так, на часі постало питання приведен%

ня структури профспілки у відповідність до змін,

які відбуваються в галузі. Зокрема, президією

Ради ухвалено рішення про реорганізацію тери%

торіально%функціональної структури у верти%

кально інтегровану, а також затверджено поря%

док взаємодії та розмежування функцій органі%

зації профспілки. Тобто зроблено кроки для по%

етапного здійснення змін.

У зв’язку з проведенням на сході країни анти%

терористичної операції, в якій брали участь і на%

ші спілчани, Укрзалізниця і Рада профспілки

спільною постановою внесли зміни до Галузевої

угоди, що посилюють соціальний захист праців%

ників, мобілізованих або поранених в зоні про%

ведення АТО, та сімей загиблих. 

Також керівництво галузі підтримало ініціати%

ву профспілки щодо сприяння тимчасовому

працевлаштуванню залізничників, які вимуше%

но покинули зону АТО, надавши їм переважне

право прийому на роботу. 

Дорожнім і територіальним профорганізаці%

ям рекомендовано приділити цим питанням

максимальну увагу.

Грозові хмари знову згустилися над відомчи%

ми медичними закладами.

Цього разу Верховною Радою було зареєст%

ровано законопроект щодо децентралізації

бюджету, згідно з яким наша галузь може втра%

тити свою медицину.

Боротьба залізничників за право існування

відомчої медицини – справа дуже довготрива%

ла, та із завидною періодичністю це питання

знову і знову набувало загострення...

Ще одна важлива проблема, яка викликала

стурбованість профспілки – застосування нети%

пових форм зайнятості спілчан.

Вона пов’язана з тим, що при залученні

сторонніх організацій до виконання робіт зі

штату виводиться частина співробітників і

вони втрачають низку соціальних гарантій,

виконуючи, по суті, ті ж самі обов’язки. Тож

профспілка запропонувала керівництву га%

лузі мінімізувати застосування нетипових

форм роботи. У свою чергу, Укрзалізниця

теж надала вказівку обмежити залучення

сторонніх організацій на виконання робіт,

пов’язаних з прибиранням, охороною та бу%

дівництвом.

Крокуючи в ногу з часом, Рада профспілки й

профорганізації на місцях поступово освоюють

нові форми роботи.

Врахувавши позитивні відгуки спілчан щодо

впровадження інноваційних технологій у проф%

спілкове життя, вперше було проведено засі%

дання деяких професійних секцій Ради проф%

спілки у форматі відеоконференції.

Така практика поступово набувала поширен%

ня завдяки оперативності та економії коштів і

часу, і до того ж, відповідає Стандарту інформа%

ційної діяльності профспілки щодо спілкування

голів виборних профорганів з колегами та акти%

вом.
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Згодом в онлайн%режимі

проводились і засідання пре%

зидії Ради профспілки, профе%

сійних секцій, інформаційні

дні для всіх структур профспіл%

ки, Молодіжної ради проф%

спілки та інші профспілкові

заходи…

На Всеукраїнському форумі профспілок до

Всесвітнього дня дій за гідну працю, в якому

взяла участь наша делегація, було висловлено

занепокоєння наслідками соціально%економіч%

ної ситуації для населення України, наступом на

права профспілок та відсутністю дієвого соці%

ального діалогу з владою.

У прийнятій резолюції висунуто ряд вимог до

Кабміну.

А 15 жовтня до Міжнародного дня боротьби з

бідністю Спільний представницький орган

профспілок організував попереджувальну ак%

цію під стінами Кабміну. Наші представники з

різних куточків країни приїхали підтримати ви%

моги до Уряду.

Групою активістів, у тому числі і наших спіл%

чан, вимоги було передано до Кабміну, Прези%

дента і Верховної Ради.

Влада відреагувала на вимоги, заплану%

вавши розглянути їх на засіданні Національ%

ної тристоронньої соціально%економічної

ради.

Не погодивши проект нового Трудового ко%

дексу, СПО профспілок розпочав тривалий і не%

простий процес роботи над цим законопроек%

том, що триває і досі...

Рік виявився надзвичайно складним і для

країни, і для галузі, і для профспілки...

Відкритих питань залишилось чимало. На

останньому в 2014%му засіданні Ради вкотре бу%

ло ухвалено звернення до керівництва держави

з приводу злободенних питань – збереження

галузевої медицини, вирішення питання діяль%

ності Донецької залізниці, а також запобігання

дестабілізуючим звинуваченням щодо галузі та

її очільників.
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Голови молодіжних рад первинок
Шевченківської територіальної
профорганізації — 
учасники відеоконференції
Молодіжної ради профспілки, 
6 листопада 2014 р.
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І завершився

2014%й багатотисяч%

ною акцією протесту

профспілок, що

представляли інте%

реси працівників

усіх галузей еконо%

міки. Мітингуваль%

ники були глибоко

обурені антисоці%

альними планами

Уряду, який не до%

слухається до голо%

су своїх громадян та

ігнорує їх справед%

ливе невдоволення

шоковою терапією

влади.

Наші спілчани солідарно з іншими закликали

державних керманичів невідкладно розпочати

консультації з роботодавцями і профспілками,

щоб припинити подальше зубожіння населення

і зазіхання на конституційні права працюючих.

Прийнято вимоги, текст яких передано до Каб%

міну і Верховної Ради.

ФАКТ

Внаслідок здійснення результативно%
го громадського контролю за дотри%
манням трудового законодавства ро%
ботодавцями повернуто працівникам
5,6 млн грн. недоплачених або неза%
конно утриманих коштів.
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Члени нашої
профспілки

стали
активними

учасниками
попереджу%

вальної акції
протесту 

під стінами
Кабміну, 

15 жовтня 
2014 р. 


