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Н
ЕЗВАЖАЮЧИ на довготривалі очікуван.

ня, соціально.економічна ситуація у

країні, як і в непрості попередні роки,

залишається досить напруженою.

По.перше, індекс інфляції перевищив навіть

прогнозовані значення, а, по.друге, зростав і рі.

вень безробіття... До того ж продовжувались

спроби державних органів влади урізати трудо.

ві права громадян з метою наповнення держ.

бюджету.

Тож залізнична галузь та її працівники знову

відчули на собі усі негаразди, які були в Україні

на зламі тисячоліть…

Рік розпочався з активних солідарних дій, ад.

же вже 10 січня відбулася Всеукраїнська акція

протесту профспілок проти вилучення коштів

соціального страхування у трудящих і включен.

ня їх до Державного бюджету.

В масовому заході взяли участь і наші спілча.

ни на чолі з лідерами профспілки, скоордину.

вавши попередньо свої дії з іншими профспіл.

ками.

Серед трудящих поширювалися тематичні

листівки, які розтлумачували мету акції. 

Так, основним її наміром було об’єднати лю.

дей у прагненні одностайно відстоювати соці.

альні гарантії та рішуче заявити про свою гро.

мадську позицію щодо боротьби за трудові

права.

У лютому представники профспілок пікетува.

ли Кабмін.

Результатом цих масштабних протестних за.

ходів стало ухвалення Кабінетом Міністрів

України 26 лютого 2000 року постанови, у якій

зазначено:

«Кошти Фонду використовуються
тільки за призначенням і вилученню
не підлягають.
Головним розпорядником коштів со.
ціального страхування, крім збору на
обов’язкове соціальне страхування на
випадок безробіття, є Фонд.
Розпорядниками коштів соціального
страхування нижчого рівня є відділен.
ня Фонду в Автономній Республіці
Крим, областях, м. Києві та всеукра�

їнські галузеві профспілки і проф�

спілкові об’єднання...».

86

Рік в історії: 2000.й         

Реалії  напередодні 

нового  тисячоліття

Профспілку залізничників 
і транспортних будівельників України 

офіційно визнано державою як всеукраїнську
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Тож знову на конкретній справі всеукраїнські

профспілки довели, що лише спільні згуртовані

дії приносять вагомі здобутки на користь людей

праці!

Загалом у житті нашої профспілки перший

місяць 2000.го став багатим на події.

25 січня було скликано третій, позачерго�

вий з’їзд.

Основне питання, розглянуте на цьому вели.

кому форумі – приведення Статуту профспілки

залізничників і транспортних будівельників

України у відповідність до Закону України 

«Про професійні спілки, їх права та гарантії ді.

яльності».

Було затверджено ряд відповідних змін і

доповнень до головного документа проф.

спілки.

Оскільки знову виникла загроза передачі лі.

кувально.профілактичних закладів залізнично.

го транспорту до сфери управління Міністерства

охорони здоров’я та місцевих органів самовря.

дування, з’їзд звернувся до Президента України

та Прем’єр.міністра із Заявою «Про збереження

лікувально.профілактичних закладів залізнич.

ного транспорту».

Було висунуто вимогу припинити спроби пе.

редачі лікувально.профілактичних закладів га.

лузі до комунальної власності.
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Наші спілчани — активні учасники солідарних профспілкових акцій

Під час засідання 
координаційної ради 

працівників медичних закладів 
Ради проспілки
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У зверненні до очільників держави та Уря.

ду наголошено, що ініціатори такого кроку

керуються лише фінансовими міркуваннями,

не вдаючись до глибшого аналізу ситуації.

Тому профспілка вкотре підтвердила свій рі.

шучий протест проти намагання ліквідувати

відомчу медицину, голосно висловивши

свою принципову позицію – наполегливо за.

хищати всіма доступними способами консти.

туційне право залізничників на медичне за.

безпечення.

III з’їзд доручив президії Ради визначити і

здійснити конкретні заходи для збереження га.

лузевих лікувально.профілактичних закладів.

Перш за все, Голова Ради профспілки звер.

нувся до Президента України і Прем’єр.мініс.

тра із відповідним листом. Адже особливе

обурення викликали наміри міністерств – фі.

нансів та охорони здоров’я – передати орга.

нам місцевого самоврядування найбільш

важливі і добре оснащені галузеві лікувальні

заклади.

Галузева медицина, наголошувалось у звер.

неннях, існує з моменту заснування залізниць, а

будувалися й оснащувалися відомчі медустано.

ви за рахунок власних коштів трудових колекти.

вів. Їх утримання, придбання обладнання і ме.

дикаментів також завжди здійснювалось за ра.

хунок підприємств залізничного транспорту. Із

державного бюджету фінансується лише зар.

плата персоналу.

Натомість органи місцевого самоврядування,

підкреслювалося в офіційних листах, не в змозі

повністю профінансувати навіть свої територі.

альні медичні заклади. Тому виникає резонне

запитання: яка доля чекає на самодостатні, доб.

ре оснащені залізничні лікувально.профілак.

тичні заклади?!

ДО ТЕМИ

Розгалужена мережа (у 2000.му це
102 лікарні, 63 амбулаторно.поліклі.
нічних заклади, значна кількість мед.
пунктів) створювалась і функціонує як
невід’ємна складова цілодобового і
безперервного технологічного транс.
портного процесу і повністю себе ви.
правдала. Тому Рада профспілки зав.
жди рішуче відстоювала право заліз.
ничників мати міцну систему галузе.
вої медицини.

Профспілці довелось наполегливо відстою.

вати і навчальні заклади, оскільки у галузевій

освіті виникла аналогічна ситуація.

З цього приводу було надіслано листа до

Прем’єр.міністра Віктора Ющенка. У зверненні

наголошувалося, що, зважаючи на те, що галу.

зеві виші отримують значну матеріальну і фі.

нансову допомогу від залізниць, це суттєво

зменшує витрати коштів із держбюджету. Крім

того, студенти і викладачі є членами профспілки

і користуються всіма наданими пільгами й га.

рантіями. Наголошувалось, що передача на.

вчальних закладів у відання Міністерства освіти

й науки призведе до зниження соціального за.

хисту працівників закладів освіти залізничного

транспорту і погіршення досягнутого рівня

профспілкового обслуговування студентів.

Наміри Ради профспілки з цього приводу під.

тримав Міністр транспорту Леонід Костюченко.

Підтримати спільну позицію профільного мі.

ністерства й Ради профспілки було також запро.

поновано керівникам сталевих магістралей кра.

їни та головам дорожніх комітетів.

Тож комплекс дій щодо захисту відомчих на.

вчальних закладів дав позитивний результат.
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Водночас постійно у полі зору Ради профспіл.

ки знаходилось вирішення ще однієї проблеми –

фінансування з держбюджету відомчих культ.

освітніх закладів. І також завдяки системній ро.

боті та своєчасному клопотанню перед Кабмі.

ном і Верховною Радою це фінансування було

збережено й у 2000 році.

Відбувались очевидні зрушення й у веденні

соціального діалогу на галузевому рівні.

Так, у 2000.му вперше було укладено Галузе.

ву угоду між акціонерним товариством «Мосто.

буд» і Радою профспілки. Раніше соціально.тру.

дові відносини на цьому підприємстві регулю.

валися колективними договорами.

Ця угода стала четвертою Галузевою угодою,

що укладаються Радою профспілки.

Цього року сталася ще одна важлива подія: у

зв’язку з передачею Київського метрополітену із

державної у комунальну власність територіаль.

ної громади Києва задля забезпечення досяг.

нутого рівня захисту соціально.економічних ін.

тересів його працівників дію Галузевої угоди

поширено на працівників Київського метропо.

літену.

Спільну постанову з цього приводу підписали

Голова Київської міської державної адміністра.

ції Олександр Омельченко та Голова Ради

профспілки Анатолій Чорномаз.

Фахівці Ради профспілки ретельно проаналі.

зували ситуацію щодо впорядкування систем

преміювання, доплат і надбавок, інших заохо.

чувальних виплат на залізницях, і це питання

було внесено на розгляд президії.

З метою посилення ролі заробітної плати за.

лежно від рівня професіоналізму, кваліфікації,

відповідальності працівника Рада профспілки

запропонувала зміни до наказу Укрзалізниці

№ 340.Ц та пропозиції до Положення про вста.

новлення надбавок, які було ухвалено.

Наказом Укрзалізниці затверджено Поло.

ження про порядок встановлення надбавки за

професійну майстерність, високі досягнення у

праці та виконання особливо важливих робіт,

проект якого було розроблено Радою проф.

спілки.

Свою ефективність вкотре довели професійні

секції Ради профспілки, підтверджуючи, що рі.

шення про таку форму роботи було виваженим

і надзвичайно своєчасним.

Наведемо лише один приклад їх злагодженої

роботи.

Вказавши на недоліки наказу Укрзалізниці

№ 340.Ц при його практичному застосуванні,

профсекції ініціювали внесення змін у Поло.

ження щодо оплати праці машиністів локомоти.

вів в одну особу, прийомоздавальників ванта.

жу та багажу, квиткових касирів та інших кате.

горій залізничників.

У результаті вказівкою Укрзалізниці запропо.

новані Радою профспілки зміни та доповнення

було внесено в зазначений наказ.
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Засідання профсекції працівників
локомотивного господарства
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Важливою подією року стала перереєстрація

Міністерством юстиції України (14 березня)

профспілки залізничників і транспортних буді.

вельників України – держава офіційно визнала

її як всеукраїнську, і вона набула статусу юри.

дичної особи.

Відповідно до законодавства Міністерством

юстиції України було зареєстровано Статут

профспілки у редакції від 25 січня 2000 року.

Запам’яталась ще одна подія: 27 квітня перед

учасниками VII пленуму Ради профспілки впер.

ше виступив перший заступник Міністра транс.

порту–Генеральний директор Укрзалізниці

Георгій Кірпа.

У своєму виступі новий керівник галузі про.

аналізував організаційний, фінансовий і техніч.

ний стан залізниць.

Відносно діяльності галузевої профспілки

Г.Кірпа висловив думку, що профорганізації

всіх рівнів не повинні бути «ручними» при гос.

подарчих керівниках – нічого не бачити й не чу.

ти, аби тільки їх не чіпали. Адже, наголосив він,

ми повинні працювати разом на добробут заліз.

ничників і стабільність роботи стратегічної для

економіки держави галузі.

Як приклад недостатнього контролю з боку

профорганів він назвав наявність значної різни.

ці – до 100 грн. – в заробітній платі працівників

однакових професій на різних залізницях.

Тож для посилення дієвості й впливу профор.

ганів усіх рівнів на поліпшення соціального стану

трудових колективів Георгій Кірпа вважав за не.

обхідне запропонувати їм ретельно й принципо.

во контролювати виконання чинної Галузевої

угоди та колективних договорів залізниць і під.

приємств, рішуче висловлювати думку спілчан,

щоб голос кожного працівника був почутий. 

Це буде лише на благо всім нам, зауважив

очільник галузі.

Георгій

К і р п а

б у в  по�

с п р а в ж �

ньому щи�

рим, від�

повідаль�

ним парт�

н е р о м

профспіл�

ки у соці�

а л ь н о м у

діалозі!
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Під час роботи VII пленуму 


