
ЕНЬ ЗА ДНЕМДДДД Хроніка подій
15 травня правовий інспектор праці
Ради профспілки М.Абрамова пере�
віряла стан дотримання законодав�
ства про відпустки у локомотивному
депо Київ�Пасажирський Південно�
Західної залізниці, а 27 травня ра�
зом з колегою М.Бєльченком взяли
участь у семінарі Укрзалізниці щодо
особливостей застосування трудо�
вого законодавства при прийнятті,
звільненні та переведенні працівни�
ків і судової практики при звільненні.

21 травня відбулося засідання пре�
зидії Ради профспілки (стор. 1 — 2).

21 і 23 травня заступник Голови проф�
спілки В.Лесько, а 22, 24 і 28 травня —
перший заступник Голови профспілки
М.Сінчак взяли участь у роботі комісії
Укрзалізниці з атестації працівників ке�
рівного складу залізниць та підпри�
ємств залізничного транспорту.
27 травня перший заступник Голови
профспілки М.Сінчак взяв участь у
засіданні профспілкової сторони
правління Фонду соціального стра�
хування з тимчасової втрати праце�
здатності.

28–31 травня завідувач відділу ор�
ганізаційної і кадрової роботи
О.Гнатюк перевірив стан організа�
ційної та кадрової роботи профор�
ганізацій на вузлах Луганськ і Рода�
кове Донецької залізниці.
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НА ЗАСІДАННІ президії Ра�
ди профспілки, що відбу�

лося 21 травня п. р., обгово�
рено низку актуальних пи�
тань.

За участі начальника Го�
ловного пасажирського уп�
равління Укрзалізниці О.Івань�
ка і головного інженера па�
сажирської служби Півден�
ної залізниці В.Леоненка
всебічно проаналізовано
стан виконання законодав�
ства та Галузевої угоди з пи�
тань організації й оплати
праці в пасажирському гос�
подарстві Південної залізни�
ці (стор. 1).

Розглянуто проект змін до
нормативів обслуговування
пасажирських поїздів. Виріше�
но не погоджувати без суттє�
вого покращання в організації
роботи провідників зміни і до�
повнення до наказу Укрзаліз�
ниці від 25.05.2013 р., № 369�Ц
«Про організацію роботи по�
їзних бригад пасажирських
поїздів». Але пункт 5 приміт�
ки до Додатку 2 погоджено та
запропоновано викласти в
редакції: «Час на проходжен�
ня провідниками пасажирсь�
ких вагонів прикордонного та
митного контролю заклада�
ється у графік роботи кожно�
му провіднику та зарахову�
ється як робочий час. У мар�
шрутах провідника облікову�
ється фактичний час на про�
ходження прикордонного та
митного контролю».

Обговорено питання щодо
дотримання прав працівни�
ків підрозділів локомотивно�
го господарства при наданні
щорічних основних і додат�
кових відпусток згідно з За�

коном України «Про відпуст�
ки» та Галузевою угодою
(стор. 2).

Ухвалено постанову щодо
стану забезпечення житлом
залізничників. Зазначено, що
забезпечення черговиків жит�
лом здійснюється шляхом бу�
дівництва власними силами
залізниць, реконструкції буді�
вель під житлові будинки,
придбання квартир за кошти
залізниць, надання працівни�
кам безпроцентних позик для
житлового будівництва. Що�
річно у фінансовому плані за�
лізниць передбачаються кош�
ти на ці цілі. Так, у 2012�му бу�
ло передбачено майже
140 млн грн. Проектом фін�
плану на поточний рік запла�
новано майже 96 млн грн.
Незважаючи на це, наголо�
шено під час розгляду цього
актуального питання, забез�
печення житлом залізнични�
ків відбувається вкрай низь�
кими темпами. Керівництву
Укрзалізниці запропоновано
зберегти при реформуванні
галузі чергу на забезпечення
житлом трудівників (стор. 3).

Прийнято за основу і на�
правлено в Укрзалізницю для
подальшого опрацювання
проект «Положення про особ�
ливості регулювання робочого
часу та часу відпочинку, умов
праці окремих категорій пра�
цівників залізничного транс�
порту, робота яких безпосе�
редньо пов’язана з рухом по�
їздів, маневровою роботою та
обслуговуванням пасажирів»
(чинний наказ № 40�Ц). З
урахуванням думки дорожніх
комітетів профспілки Укрза�
лізниці рекомендовано не

включати до зазначеного
проекту норми, що стосу�
ються запровадження на
магістралях особливого ре�
жиму роботи в період масо�
вих літніх пасажирських пе�
ревезень. Водночас рекомен�
довано і начальникам заліз�
ниць, вагонних пасажирських
дільниць, депо, а також дор�
профсожам не застосовувати
особливий режим роботи в
цей період 2013�го.

Президія ухвалила відпо�
відні рішення щодо організації
та проведення відеоконфе�
ренцій і початку роботи з утво�
рення корпоративної проф�
спілкової мережі мобільного
зв’язку. Реалізація цих акту�
альних програм сприятиме
більш ефективному розвитку
профспілкової комунікації і,
зокрема, економії коштів
профбюджету та спілчан.

Прийнято постанови про
відзначення 95�річчя техніч�
ної інспекції праці профспілок
(стор. 1), підготовку і прове�
дення профспілкового свята –
Дня профспілки залізничників
і транспортних будівельників
України 4 серпня. Профорга�
нам усіх рівнів запропонова�
но, зокрема, звернутися до
роботодавців з вимогою що�
до безумовного виконання
трудового законодавства та
зобов’язань за колдоговора�
ми, а також провести в пер�
винках інформаційну кампа�
нію серед спілчан щодо необ�
хідності активно захищати за
допомогою профспілки ко�
лективні права та свої осо�
бисті трудові інтереси.

Ухвалено рішення щодо
реалізації проекту «Профі�

лактика ВІЛ/СНІДу серед
працівників Придніпровської
залізниці в АР Крим та паса�
жирів» за технічної та фінан�
сової підтримки Німецького
товариства міжнародного
співробітництва (GIZ). За до�
рученням президії меморан�
дум про співпрацю з гро�
мадською організацією щодо
виконання відповідної про�
грами підпише Голова проф�
спілки В. Ткачов.

Започатковано і буде вве�
дено в дію з 1 липня п. р. По�
чесний знак профспілки «За
розвиток соціального діало�
гу». Затверджено Положення.

Підбито підсумки конкурсу
на кращий проект інформа�
ційного стенда первинної
профорганізації. Призами
(оргтехнікою – ксероксом з
функціями принтера і скане�
ра) заохочено шість профко�
мів первинок із всіх дорожніх
профорганізацій. Відділу ін�
формації Ради профспілки до
листопада 2013 року доруче�
но розробити уніфікований
(систематизований та стан�
дартизований) макет інфор�
маційного стенда первинної
профорганізації з урахуван�
ням наданих на конкурс про�
ектів.

Затверджено план роботи
Ради профспілки на друге пів�
річчя.

За всіма розглянутими пи�
таннями прийнято відпо�
відні постанови, з якими
можна ознайомитися на
сайті www.zalp.org.ua,
окремі матеріали публіку�
ються сьогодні на сто�
рінках «ВІСНИКА».

ЦЮ ДАТУ відзначаємо у травні – від�
тоді, 95 років тому, розпочалася іс�

торія технічної інспекції праці профспі�
лок. Пройшовши непростий шлях ста�
новлення і розвитку, технічна інспекція
праці на всіх етапах своєї історії стояла
на сторожі збереження найціннішого –
життя та здоров’я працівників. 

...З 2002�го у виконавчому апараті Ра�
ди профспілки залізничників і транспор�
тних будівельників створено відділ охо�
рони праці, а у всіх дорожніх та біль�
шості територіальних профорганізацій
введено посади технічних (головних

технічних) інспекторів праці, загальна
кількість яких становить на сьогодні
21 особу. Технічна інспекція праці Ради
профспілки бере активну участь у здійс�
ненні громадського контролю за дотри�
манням законодавства про охорону

праці, створенні безпечних і нешкідли�
вих умов праці на підприємствах заліз�
ничного транспорту.

Значний внесок у діяльність інспекції
зробили Ф.Заблоцький, Е.Плаксієнко,
В.Васильєв, А.Іщенко, Ю.Міненков,

О.Кашлик, О.Лященко, В.Мельничук,
В.Панібратцев, В.Тютюнник, П.Поліщук,
Е.Сафарян, А.Скалозуб, О.Танцюра,
М.Ткаченко, Г.Сергієнко...

Детальніша інформація – на стрічці
новин сайта www.zalp.org.ua

В ІДЗНАЧЕНО, що норми
трудового законодавства

та Галузевої угоди в паса�
жирському господарстві Пів�
денної залізниці з оплати пра�
ці в основному виконуються,
але в організації праці є ряд
суттєвих порушень, які потре�
бують усунення та приведен�
ня до вимог законодавчих та

галузевих нормативних актів.
З метою вдосконалення ор�

ганізації праці та усунення по�
рушень трудового законодав�
ства спеціалісти Ради проф�
спілки вивчили питання в усіх
структурних підрозділах паса�
жирського господарства Пів�
денної залізниці і виявили ряд
характерних порушень зако�
нодавства з питань режиму
праці та відпочинку.

Згідно з проведеними роз�
рахунками нормативної чи�
сельності на виконуваний об�
сяг робіт недотримання персо�
налу до нормативу в госпо�
дарстві становить 492 особи, і
працівники систематично за�
лучаються до роботи у вихідні
дні, на що витрачено минуло�
річ 19,7 млн грн. Але за ці кош�
ти залізниця могла б утриму�
вати 407 осіб для забезпечен�

ня нормального режиму праці
і відпочинку працівників згід�
но з законодавством.

Враховуючи виявлені пору�
шення трудового законодав�
ства та галузевих норматив�
них актів у структурних під�
розділах пасажирського гос�
подарства Південної залізни�
ці, президія Ради профспілки
рекомендувала начальнику
Південної залізниці О.Філато�
ву та начальнику пасажирсь�
кої служби залізниці В.Гуляєву
вжити заходів для забезпе�
чення безумовного дотриман�
ня норм трудового законо�
давства щодо залучення пра�
цівників до роботи у святкові і
неробочі дні та розглянути пи�
тання укомплектування штату
структурних підрозділів паса�
жирського господарства до
нормативів для забезпечення

режиму праці і відпочинку
працівників згідно з законо�
давством.

Керівники структурних під�
розділів пасажирського гос�
подарства повинні забезпечи�
ти виконання вимог трудово�
го законодавства та галузевих
нормативних актів з обліку й
оплати відпрацьованого часу.
Їм також запропоновано не
допускати випадків залучення
працівників до робіт, не обу�
мовлених трудовим догово�
ром, без їх згоди і відповідної
оплати згідно з чинним зако�
нодавством та Галузевою уго�
дою.

До розгляду виконання
ухваленої постанови президія
Ради профспілки повернеться
у 2014 році.

Подробиці – на сайті
www.zalp.org.ua

Діяти за нормою закону!

У президії•

Президія Ради профспілки 21 травня п. р. ухвалила постанову 
«Про стан виконання законодавства України та Галузевої угоди з питань 
організації і оплати праці в пасажирському господарстві Південної залізниці»

Стор. 2

Щоб наші діти
були здорові

ЗАПОЧАТКУВАВШИ рік тому про�
ведення семінарів�нарад для фа�

хівців галузевих дитячих оздоров�
ниць з актуальних питань організації
відпочинку, цьогорічний захід Рада
профспілки провела у пансіонаті
«Променистий» Південно�Західної
магістралі (у 2012�му – у «Буревест�
нику» Донецької).

Перший заступник Голови проф�
спілки М.Сінчак всебічно поінформу�
вав представників дитячих закладів за�
лізниць і фахівців профорганів усіх рів�
нів, які безпосередньо беруть участь в
організації оздоровлення дітей, про си�
туацію в галузі з цього питання, відпо�
відні рішення правління Фонду соці�
ального страхування з тимчасової
втрати працездатності та проблемні
питання, які вимагають законодавчого
вирішення й обговорювалися під час
парламентських слухань.

З досвідом профспілок в організа�
ції дитячого оздоровлення слухачів
ознайомила завідувач відділу з гу�
манітарних питань ФПУ І.Зоря. Про
практику застосування державних
санітарних правил при експлуатації
дитячих закладів розповів головний
санітарний лікар Кримської лінійної
ділянки А.Кравець. Заступник голо�
ви дорпрофсожу – головний техніч�
ний інспектор праці Ради профспіл�
ки на Придніпровській залізниці
А.Лейко висвітлив питання безпеки
при організації оздоровлення дітей.

Учасники семінару обмінялися
досвідом роботи, ознайомилися з
«Променистим», щиро подякував�
ши директору пансіонату В.Рубаніку
і всім причетним за організацію за�
ходу на високому рівні, та отрима�
ли виданий Радою профспілки спе�
ціальний збірник нормативної бази
у сфері дитячого оздоровлення.

ООллееккссааннддрр  ММУУШШЕЕННООКК,,  
завідувач відділу соціально�

трудових відносин і побутової
роботи Ради профспілки

ДО  ТЕМИ
Голова профспілки В.ТКАЧОВ висло�
вив подяку начальнику Південно�За�
хідної магістралі О.КРИВОПІШИНУ за
сприяння у проведенні 15–16 травня п.
р. у пансіонаті «Променистий» акту�
ального напередодні літнього сезону
семінару, який сприяє поширенню пе�
редового досвіду з організації оздо�
ровлення дітей залізничників.

Аналізуємо, обговорюємо, рекомендуємо...Раді профспілки 
відповідають...•

«На вимогу профкому Хутір�Ми�
хайлівської дистанції колії та після
звернення від імені колективу до
начальника Південно�Західної ма�
гістралі О.КРИВОПІШИНА, адмініст�
рація служби колії залізниці і керів�
ництво дистанції вирішили пози�
тивно питання, які було порушено.
Зокрема, працівникам повернуто
170 тис. грн. – 70 % підрядної суми
за березень 2013�го, нараховано та
виплачено 20 % премії за лютий –
191,4 тис. грн., виплачено 65 тис.
грн. матеріальної допомоги на
оздоровлення за березень. Захище�
но трудові права 468 працівників,
яким повернуто 426,4 тис. грн.», –
повідомила голова профорганізації
Хутір�Михайлівської дистанції колії
Марина ДЕМЧЕНКО.

Позиція збігається:
медичні заклади

залишити у галузі!
НА ВИКОНАННЯ доручення Каб�

міну Мінінфраструктури розгля�
нуло лист Ради профспілки залізнич�
ників і транспортних будівельників
України щодо збереження галузе�
вих медичних закладів у підпоряд�
куванні міністерства і повідомило
Адміністрацію Президента України,
Кабінет Міністрів та Міністерство
охорони здоров’я про позицію Мін�
інфраструктури – непідтримку пере�
дачі галузевих медичних закладів у
спільну власність територіальних
громад та про ризики порушення
технологічних процесів, пов’язаних з
безпекою руху на залізничному
транспорті у випадку зміни порядку
функціонування відомчих медичних
закладів, зазначив у листі заступник
Міністра Д.ДЕМИДОВИЧ.

14 травня п. р. у Мінінфраструкту�
ри проведено нараду за участю
представників Координаційного
центру з упровадження економічних
реформ та Кабміну щодо коригуван�
ня завдань і заходів Національного
плану дій на 2013 рік, щодо яких існу�
ють розбіжності. За результатами на�
ради листом від 14.05.2013 р. нада�
но пропозиції Мінекономрозвит�
ку щодо вилучення пункту 29.1
«Передача державних закладів охо�
рони здоров’я, що належать до сфе�
ри управління Міністерства інфра�
структури України, Міністерства охо�
рони здоров’я України (крім закла�
дів загальнодержавного значення) і
надають медичну допомогу населен�
ню, у тому числі за професійною, не
пов’язаною із станом здоров’я люди�
ни, ознакою, у власність відповідних
територіальних громад».

«Мінінфраструктури повністю під�
тримує позицію профспілки заліз�
ничників і транспортних будівельни�
ків України щодо необхідності збе�
реження галузевих медичних закла�
дів у його підпорядкуванні», наголо�
шено у листі.

ППіідд  ччаасс  ррооззгглляяддуу  ппииттаанннняя  
(на передньому плані знімка —
завідувач відділу економічної
роботи, організації праці і
заробітної плати Ради
профспілки С.АНІСІМОВА
та начальник Головного
пасажирського управління
Укрзалізниці О.ІВАНЬКО)

Технічній інспекції праці — 95!
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НА ПОЧАТКУ березня 2003 року у Раді профспілки відбулася
зустріч із профспілковими працівницями та активістками. По�

над 40 профспілкових працівниць та активісток було запрошено
до Києва для участі у святкових заходах на честь Міжнародного
жіночого дня. Голова Ради профспілки В.Ткачов урочисто вручив
їм профспілкові нагороди, квіти, святкові подарунки.

Президія Ради профспілки традиційно оголосила конкурс на
найкращих авторів «Вісника профспілки» й у 2003�му, затвердив�
ши відповідне Положення.

22 травня відбулася установча конференція Федерації профспі�
лок транспортників України (ФПТУ). Їй передувало засідання орг�
комітету зі створення ФПТУ, що проходило за участі Голови Ради
профспілки залізничників і транспортних будівельників України
В.Ткачова та керівників транспортних профспілок. Було обговоре�
но порядок денний і регламент, статутні та організаційні питання. 

На установчій кон�
ференції було ство�
рено Федерацію
профспілок транс�
портників України.
Головою новостворе�
ної організації обра�
но В.М. Ткачова, за�
ступником – М.Кірєє�
ва, голову Централь�
ної ради профспілки
робітників морського транспорту. У роботі профспілкового фору�
му взяв участь і виступив Міністр транспорту України – Генераль�
ний директор Укрзалізниці Г.Кірпа. Виникнення Федерації було
зумовлене необхідністю створення паритетного Міністерству
транспорту профспілкового органу з метою проведення узгодже�

ної виробничої та соціальної політики у транспортних га�
лузях і підвищення на цій основі рівня соціальних гарантій
працівників. Затверджено Статут і Положення про Ревізій�
ну комісію, склад Ради Федерації та Ревізійної комісії. То�
го ж дня відбулося перше засідання Ради ФПТУ.

Ось як згадує про ці події перший заступник Голови
профспілки М.Сінчак: «Федерацію профспілок транспорт�
ників України створено за ініціативою чотирьох Всеукра�
їнських профспілок транспортної галузі України: авіапра�
цівників, працівників автомобільного транспорту і шляхо�
вого господарства, залізничників і транспортних буді�
вельників та робітників морського транспорту, які охоп�
люють переважну більшість профспілковців, зайнятих на
транспорті. Вона представляє інтереси понад одного міль�
йона членів профспілок. Створення Федерації – це, по су�
ті, перший крок у формуванні об’єднавчого процесу
профспілкового руху в Україні»...

Далі буде

Новітня історія
профспілки:

20 років 
у незалежній  Україні

Продовження. Початок 
у №№ 17—24 (580—587)*2011 р.;

1—24 (588—611)* 2012 р.; 
№9 (620)* 2013 р.
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НАШІ
ПАРТНЕРИ

З повним списком партнерів, а також іншою інформацією щодо
реалізації програми можна ознайомитися на сайті профспілки
www.zalp.org.ua  (http://zalp.org.ua/kartka/). 

м. Козятин:
салон�магазин «Фавор», вул. Грушевського, 23 – знижка

3–10 % на ексклюзивні шпалери, ламінат, 3–5 % – на ролети,
декоративні штукатурки, теплу підлогу, 3�D панелі.
м. Рені:

магазин «Комп’ютерний site», вул. 3�го Гвардійського Пол�
ку, 43 – знижка 1–5 % на комп’ютерну техніку, 1–10 % – на мо�
більні телефони.
м. Харків:

юридичні послуги, вул. Б.Хмельницького, 32�А, оф. 4, адво�
кат О.М. Дворянчиков – знижка 20 % на юридичну консульта�
цію, 5 % – юридичний супровід, 3–5 % – юридичні послуги,
представництво в судах.
м. Христинівка:

магазин «Мальва», вул. Леніна, 32 – знижка 5 % на тюль,
штори, 2 % – на шпалери, постільну білизну.
м. Кривий Ріг:

магазин «Сусід», вул. Телевізійна, 2/12 – знижка 5–10 % на
побутову хімію, косметику, 5 % – на продукти харчування.
м. Одеса:

мережа магазинів «Ваш сад», Французький бульвар, 85,
вул. Пантелеймонівська, 25 – знижка 10 % на весь асортимент
товарів.
м. Івано�Франківськ:

Фотостудія «Позитив», вул. Мазепи, 11�А – знижка 3 % на
всі послуги.

ДО УВАГИ! 
Укладено договір з мережею супермаркетів «ЕКО» у Києві і ще

8 містах. Адреси магазинів – у наступному номері «ВІСНИКА».

Соціальний проект профспілки — 
дисконтна програма•

У БЕРЕЗНІ–КВІТНІ п. р. у 18 локомотив�
них депо: Слов’янск, Красний Лиман

Донецької залізниці, Дарниця та Київ�
Пасажирський – Південно�Західної, Чер�
нівці та Львів�Захід – Львівської, ім.
Т.Шевченка – Одеської, Дніпропет�
ровськ – Придніпровської, крім того,
правовою інспекцією Ради профспілки на
Південній залізниці – у восьми локомо�
тивних депо цієї магістралі вивчено стан
дотримання вимог Закону України «Про
відпустки», Галузевої угоди та дорожніх
колдоговорів щодо надання відпусток
працівникам.

Президія Ради профспілки на засідан�
ні, що відбулося 21 травня, відзначила:
після останнього розгляду цього питання
20 вересня 2007 року ситуація суттєво по�
кращилась.

Та водночас існують і окремі недоліки.
Так, майже у всіх депо виявлено по�

рушення в частині перенесення термінів
відпусток на інші періоди та відкликання
за виробничої необхідності, що призво�
дить до заборгованості за минулі роки...

У локомотивному  депо Красний Ли�
ман  вибіркове вивчення наказів показа�
ло, що членам локомотивних бригад
додаткові відпустки надаються у зменше�
ному розмірі – від 2 до 5 календарних
днів.

Потребує контролю з боку дорожніх
і територіальних комітетів і питання за�
стосування у структурних підрозділах
локомотивного господарства ст.ст.
25–26 Закону щодо надання відпусток
без збереження заробітної плати. Ви�
явлено факти, що не відповідають чин�
ній нормативній базі. Так, в локомо�
тивному депо Слов’янськ відсоток по�
казників, попередньо схвалених керів�
ництвом залізниці по економії фонду
робочого часу, перевищує плановий

на 24,1 %, що свідчить про застосуван�
ня адміністративного ресурсу при ор�
ганізації роз’яснювальної роботи се�
ред працівників щодо необхідності
вжиття таких заходів через суттєве па�
діння обсягів перевезень. Про це свід�
чить вибіркове вивчення наказів про
надання відпусток без збереження за�
робітної плати та журналів приходу на
роботу і виходу з роботи, інструктажів
з охорони праці безпосередньо по це�
хах та виробничих дільницях, за якими
майже 5 % працівників замість зна�
ходження у відпустці без збереження
зарплати безоплатно працювали у сво�
їй зміні. Аналогічна ситуація в локомо�
тивному депо ім. Т.Шевченка, де за�
плановані показники щодо економії
фонду робочого часу перевищено на
3 %, а вибіркове вивчення засвідчило,
що майже 3 % працівників знаходи�
лись на своїх робочих місцях.

Більшість виявлених порушень чин�
ного законодавства, за інформацією з
місць, усунуто. 

Наприклад, у локомотивному депо
Красний Лиман недодані відпустки за
важкі і шкідливі умови праці за 2012�й
перераховані та приєднуються до від�
пустки за 2013 рік. Такі відпустки вже по�
вернуто 44 працівникам. Залізнични�
кам локомотивного депо ім. Т.Шевчен�
ка виплачено 1,2 тис. грн.

Президія Ради профспілки рекомен�
дувала начальникам залізниць вжити
невідкладних заходів щодо забезпечен�
ня виконання в структурних підрозділах
залізниць вимог Закону України «Про
відпустки» у повному обсязі, а профор�
ганам усіх рівнів – здійснювати постій�
ний контроль.

Подробиці – на сайті профспілки
www.zalp.org.ua

Ситуація суттєво 
покращилась, але…

ПРАВОВОЙ инспектор труда
Совета профсоюза на До�

нецкой магистрали Виктор Чер�
нятьев по результатам проверок
структурных подразделений
службы перевозок выявил в пер�
вом квартале т. г. 39 нарушений
законодательства о труде, для
устранения которых направил
администрации шесть представ�
лений. В результате его дейст�
вий защищены права 56 работ�

ников, которым возвращено не�
законно удержанных и недопла�
ченных 74 тыс. грн.

Особое внимание уделялось
установлению скрытых сверх�
урочных часов. Так, после про�
верки были учтены и оплачены
34 работникам часы сверхуроч�
ной работы на общую сумму
20,3 тыс. грн.

Почти 8 тыс. грн. единовре�
менной материальной помощи

в связи с переводом в другую
местность выплачено четверым
работникам станций Иловайск,
Постниково и Горловка.

Учитывая, что на станции Ило�
вайск в 2012–2013 годах систе�
матически нарушалось законо�
дательство о труде, не предпри�
нимались меры по устранению
недостатков, а единственной ре�
акцией на представления были
отписки (!), по предложению

президиума Иловайского терко�
ма профсоюза начальник дороги
объявил выговор начальнику
станции. Кроме того, руководи�
телю структурного подразделе�
ния как члену профсоюза прези�
диум впервые объявил и… об�
щественный выговор.

Николай УВАРОВ,
председатель Иловайской

территориальной 
профорганизации

Профсоюз не только защищает, но и… наказывает

Ц ІЙ ТЕМІ було присвячено добірку матеріалів у попередньому но�
мері «ВІСНИКА», але повідомлення про проведення заходів у

рамках Всесвітнього дня охорони праці продовжують надходити…
Більше ніж по 400 зустрічей з трудовими колективами, тематичних

бесід і лекцій проведено на Південній та Одеській залізницях, понад
800 – на Донецькій, 678 – на Львівській. Відбулися й інші традиційні
заходи.

Приміром, на Південній магістралі профпрацівники долучилися до
проведення понад 50 перевірок стану охорони праці. На Кремен�

чуцькому вузлі за участі головних технічного і правового інспекторів
праці Ради профспілки на цій залізниці і керівництва Полтавського
теркому проведено «День трудового права».

«День трудового права» проведено також на Христинівському вуз�
лі Одеської мігістралі. Шевченківським залізничним регіоном курсу�
вав вагон «Охорона праці», і представники відповідної служби заліз�
ниці та Держгірпромнагляду надавали працівникам роз’яснення та
консультації.

Різноманітні заходи відбувалися і на інших залізницях...

ЛУГАНСК. В апреле проведено семь
проверок, по результатам которых ру�
ководству структурных подразделений
выданы представления. К сожалению,
ситуация показала, что представители
профсоюза, включенные в аттестаци�
онные комиссии, не принимают учас�
тия в определении перечня рабочих
мест, подлежащих аттестации, а также
не контролируют составление «Карты
условий труда». Недооценивается ад�
министрацией и профкомами роль об�
щественных инспекторов по охране
труда, потому система трехступенчато�
го контроля зачастую реализуется фор�
мально.

Проведена встреча представителей
профорганизаций с заведующей поли�
клиникой отделенческой больницы
станции Луганск Т.Кобыляцкой по теме
медобследований для профилактики
профзаболеваний.

Владимир СОБОЛЕВ, технический
инспектор труда Совета профсоюза

на Донецкой железной дороге

ХУТОР�МИХАЙЛОВСКИЙ. В ди�
станции пути в ходе совместных прове�
рок администрации и профкома из вы�
явленных 179 замечаний 145 было не�
медленно устранено. Общие недостат�
ки – неудовлетворительное состояние

рабочих помещений, недостаточное
количество путевого инструмента, сиг�
нальных принадлежностей. Хотя в ми�
нувшем году на мероприятия по охране
труда администрацией выделено более
0,5 млн грн., а профкомом приобрете�
но 52 бытовых прибора, перед руко�
водством и профорганизацией стоит
еще много задач.

Например, необходимо решить во�
прос обеспечения работников питье�
вой водой на станциях Маково, Свесса,
переезде 505 км, остановочных плат�
формах Майоровка, Реть. Путейцу да�
же негде помыть руки перед обедом…
Вопрос рассмотрен на заседании проф�
кома с участием заместителя начальни�
ка дистанции, постановление направ�
лено администрации. Надеемся, что
совместными усилиями проблему
удастся решить, ведь уже есть положи�
тельные прецеденты. Так, при непо�
средственном содействии профкома
решен вопрос об обеспечении в зим�
ний период нормального температур�
ного режима рабочего помещения на
станции Шостка. На очереди – бытовой
корпус на станции Кролевец…

Марина ДЕМЧЕНКО, 
председатель профорганизации 

Хутор�Михайловской 
дистанции пути

Охорона праці: запобігти професійним захворюванням

«Протягом квітня–травня п. р. правовим інс�
пектором праці Ради профспілки на Південно�
Західній залізниці Анатолієм Кашперовецьким
виявлено факти невиплати працівникам колійної
машинної станції № 120 матеріальної допомоги
на оздоровлення та відпускних у 2012 році на су�
му 20,7 тис. грн.; порушення у нарахуванні та ви�
платі премій працівникам КМС № 193 на загаль�
ну суму 1896 грн.; недоплати 3585 грн. двом пен�
сіонерам Фастівської дистанції колії, звільненим
у минулому році. Ще 13 звільненим працівникам
цього підприємства недоплачено 2523 грн. За ци�
ми та іншими порушеннями внесено подання ад�
міністрації структурних підрозділів, і вже 20 трав�
ня кошти повернуто спілчанам, про що їх персо�
нально повідомлено головою Козятинської тери�
торіальної профорганізації Анатолієм Віль�
чинським», – повідомив ПРЕС�ЦЕНТР Козя�
тинського теркому профспілки.

«По настоянию профкома Ясиноватской ди�
станции пути молодому специалисту доплачено
2,4 тыс. грн. в связи с переездом в другую мест�
ность. Кроме того, наладчику путевых машин и
механизмов Н.Кравченко восстановлен стаж ра�
боты на железной дороге, в результате чего при
выходе на пенсию ему выплачено единовремен�
ное пособие в размере шести средних заработ�
ков, а не трех, как планировалось ранее. Отменен
приказ о лишении премии и доплачено 1,3 тыс.
грн. работнику вагонного депо Мариуполь в ре�
зультате проведенной профкомом проверки» –
сообщила заместитель председателя Ясиноват�
ской территориальной профорганизации Ната�
лья ПЕТРЯКОВА.

«По итогам плановой проверки в апреле т. г.
на станции Штеровка Донецкой магистрали
профком Дебальцевской дирекции железнодо�
рожных перевозок потребовал устранить выяв�
ленное нарушение в оплате труда. 123 часа
сверхурочной работы шестерым операторам
оперативно оплачено», – проинформировала
ведущий специалист Дебальцевского теркома
профсоюза  Ирина МАМЕДОВА.

ПРОФСПІЛКА ДОПОМОГЛА

Студенты Артемовского колледжа транс�
портной инфраструктуры подготовили

плакаты, стенгазеты и рефераты для
конкурса и выставки «Охрана труда глазами
студентов». Мультимедийные презентации

демонстрировались в перерывах между
занятиями. Лучшие работы отмечены

профкомом. А при участии представителей
МЧС проведены учебная эвакуация 

на случай чрезвычайной
ситуации и практические

занятия по тушению
очага возгорания.

Алексей БРЮХАНОВ, 
председатель 

профорганизации 
колледжа 

Переможці конкурсу малюнка – учні 
І.КОРЕНІВСЬКА, С.БОРТЮК та М.МОГИР

з економістом, головою профорганізації
Козятинської колійної машинної станції 

Південно�Західної залізниці Галиною КОЗИР

ФФооттоо  ннааддаанноо  ппррооффккооммааммии

Далі буде
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Житло: чи не примарні
перспективи?..

ПРЕЗИДІЯ РАДИ профспілки зазначила, що у га�
лузі приділяється увага вирішенню проблеми

забезпечення житлом залізничників, зокрема, в
основному сформовано нормативну базу, щороку у
фінпланах на ці цілі передбачаються кошти. Однак
минулого року на жодній із залізниць не побудова�
но та не реконструйовано житлових приміщень, а з
2007�го по 2012�й було надано лише 406 цільових
позичок на загальну суму 60,5 млн грн. Крім того,
це не вирішує питання забезпечення житлом пенсі�
онерів і працівників старшого покоління. Процес
ускладнюється ще й несвоєчасним затвердженням
фінпланів залізниць.

Загалом на квартирному обліку перебуває
близько 15 тис. осіб. Примарні перспективи отри�
мання житла негативно впливають на рівень при�
вабливості професії залізничника, особливо серед
молоді.

Керівництву Укрзалізниці, начальникам заліз�
ниць і структурних підрозділів президія запропо�
нувала вжити заходів для активізації роботи щодо
вирішення житлової проблеми, зокрема, шляхом
збільшення обсягів будівництва власними силами
та реконструкції будівель під житлові, значно
збільшити кошти для надання кредитів та позичок
і забезпечити рівномірне їх виділення впродовж
року.

Ефективні підходи 
до навчання

ДОРОЖНІЙ комітет профспілки Львівської заліз�
ниці організовує та проводить семінари так,

щоб теорія займала не більше 20 % часу, а решту –
практичні заняття з моделюванням і детальним роз�
бором ситуацій, які виникають в роботі голови
профорганізації.

Тож фахівці дорпрофсожу поділилися набутим
досвідом у цьому напрямі.

Володимир ШРАМКО, головний правовий інс�
пектор праці Ради профспілки на залізниці:
– Сьогодні, безперечно, однією із найгостріших

тем є реформування галузі. Слід розуміти, що голо�
ви профкомів перші, до кого звертаються працівни�
ки у випадку конфліктних ситуацій та спірних пи�
тань. Кожен спілчанин повинен відчувати себе за�
хищеним настільки, щоб робота профкомів не ви�
кликала жодних сумнівів. Саме для цього і слід про�
водити подібні семінари. Поінформованість – го�
ловна зброя проти правового безчинства.

Богдан НЕЧАЙ, головний технічний інспектор
праці Ради профспілки на залізниці:
– На семінарі вдалось поінформувати присутніх

та обговорити проблемні питання, зокрема, про
принциповий контроль за забезпеченням залізнич�
ників спецодягом і спецвзуттям. Важливо було роз�
глянути можливі варіанти дій працівників і голів
профорганізацій у випадках невиконання адмініст�
рацією зобов’язань щодо належних умов праці згід�
но із чинним законодавством.

Денис БУЛГАКОВ, завідувач відділу соціального
захисту, праці та заробітної плати:
– Було помітно, що голови профкомів відчувають

гостру необхідність в отриманні відповідей на акту�
альні запитання. Вони, зокрема, у практичній пло�
щині розглянули складання відповідних графіків
роботи, а також правильність і послідовність органі�
зації залучення працівників до роботи у «вікно».

Анатолій ЯКИМ, завідувач відділу організацій�
но�кадрової роботи:

– Основною метою було закріпити
знання з підготовки та проведення
профспілкових зборів і конференцій.
Учасниками навчання розглянуто
22 ситуації, що можуть виникнути під
час таких заходів. Важливо, що ко�
жен з голів первинок мав можливість
запропонувати саме свій варіант усу�
нення проблеми. Після обговорення
знаходили правильне рішення.

Підсумовуючи результати першо�
го етапу навчань, можна відзначити
достатньо високий рівень знань і до�
свід роботи голів наших первинок.
Водночас учасники семінару�на�
вчання не приховували, що отрима�
ли багато нових знань, які неодмінно
буде застосовано ними в практичній
роботі.

На черзі – другий етап навчання, і
слухачам буде запропоновано іншу
тематику.

Марта КОЧЕРГА,
cпеціаліст відділу організаційно�

кадрової роботи дорпрофсожу
Львівської залізниці
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Т РЕБОВАНИЯ определили два
основных критерия: образование

и стаж работы в профсоюзных орга�
нах. Причем, чем выше уровень
профоргана, тем выше требования к
кандидатам на должность председа�
теля профорганизации.

На должность председателя пер�
вичной профсоюзной организации
может быть избран член профсоюза,
имеющий высшее или средне�специ�
альное образование и опыт работы
на общественных началах в профсо�
юзе железнодорожников и транс�
портных строителей Украины не ме�
нее одного года, или из числа тех, кто
находится в резерве кадров не менее
1 года. Причем к опыту работы кан�
дидата в председатели первичной
организации выдвигаются вовсе не�
значительные требования – работа в
составе профкома, цехкома, посто�
янной комиссии профкома, моло�
дежном совете и т. п.

Эти, казалось бы, незначительные
критерии участия в профсоюзной
жизни позволили серьезным обра�
зом улучшить подбор профсоюзных
кадров — избирать председателей из
числа профактивистов, положитель�
но зарекомендовавших себя в работе
в профорганизации. И это, в свою
очередь, позволяло им после избра�
ния без дополнительной адаптации
сразу включаться в работу.

Более жесткие требования к стажу
работы в органах профсоюза предъ�
являются к кандидатам на должности
председателей (и их замов) объеди�
ненных, территориальных, дорож�
ных профорганизаций, Совета проф�
союза – соответственно, два, три,
пять и пять лет.

Считаю, что это вполне понятно и
закономерно, так как указанные ор�
ганизации представляют собой круп�
ные, разветвленные структуры, име�
ющие подразделения разной формы
собственности, социальную сферу:
культурные, спортивные, оздорови�
тельные, медицинские и др. учреж�
дения. А это налагает на председате�
ля выборного органа широкий круг
обязанностей, необходимость при�
нятия разноплановых, сложных ин�
дивидуальных и коллегиальных ре�
шений.

Так что накопленный ими преды�
дущий опыт работы в профсоюзе бу�
дет чрезвычайно необходимым и по�
лезным для работы на новом, более
высоком уровне.

Относительно уровня образова�
ния кандидатов в профсоюзные ли�
деры, то позиция профсоюза состоит
в том, чтобы высшее образование
преобладало везде, так как предсе�
дателю выборного органа предстоит
взаимодействовать с работодателем,
специалистами разного профиля,
имеющими, конечно же, высшее об�
разование.

Тезис «А мы университетов не за�
канчивали» – не для ХХI века.

Поэтому для того, чтобы вести со�
циальный диалог с паритетным хо�
зяйственным и вышестоящим орга�
нами на должном уровне, профсо�
юзному работнику необходимо
иметь высшее образование (бака�
лавр, специалист, магистр).

Нормы устава, которые мы сейчас
обсуждаем и комментируем, прошли
через горнило двух отчетно�выбор�
ных кампаний, в профсоюзе нарабо�
тана практика их применения.

Несмотря на это, то и дело возни�
кают вопросы, часто и со стороны ра�
ботодателей, а также некоторых
профлидеров, что требование п.
6.7 Устава не демократичны, нару�
шают, дескать, Конституцию Украи�

ны и не обязательны для выполне�
ния.

Давайте рассмотрим эту ситуацию,
и, как говорится, «отделим зерна от
плевел».

Ст. 36 Конституции Украины гла�
сит, что «громадяни мають право на
участь у професійних спілках з метою
захисту своїх трудових і соціально�
економічних прав і інтересів. Профе�
сійні спілки є громадськими організа�
ціями, що об’єднують громадян,
пов’язаних спільними інтересами за
родом їх професійної діяльності.
Професійні спілки утворюються без
попереднього дозволу на основі
вільного вибору їх членів»… Как ви�
дим, Конституция Украины никаким
образом, ни одним словом не регу�
лирует вопросы избрания в профсо�
юзные органы.

Наряду с этим, ст. 38 Конституции
Украины гласит: «Громадяни мають
право брати участь в управлінні дер�
жавними справами, у всеукраїнсько�
му та місцевих референдумах, віль�
но обирати і бути обраними до
органів державної влади та орга�
нів місцевого самоврядування.

Громадяни користуються рівним
правом доступу до державної служ�
би, а також до служби в органах міс�
цевого самоврядування».

Как видно из этой статьи, Консти�
туция гарантирует право изби�
рать и быть избранным в органы
государственной власти и местно�
го самоуправления, а не в органы
общественных организаций.

Таким образом, право быть изб�
ранным в профсоюзные органы,
председателем профсоюзной орга�
низации не является конституцион�
ным правом граждан.

А как же регулируются эти вопро�
сы? Исключительно законами Украи�
ны и Уставом профсоюза.

Еще раз воспользуемся Конститу�
цией Украины, где ст. 92 определе�
но, что «Виключно законами України
визначаються:

11). Засади утворення і діяльності
політичних партій, інших об’єднань
громадян, засобів масової інформа�
ції».

Профсоюзы, их организации явля�
ются «громадськими об’єднаннями»
и их деятельность регулируется Зако�
ном Украины «Про громадські об’єд�
нання».

Однако, учитывая организацион�
но�правовую форму, массовость и
место профсоюзов в обществе, при�
нят специальный Закон Украины
«Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності», который опреде�
ляет особенности правового регули�
рования, принципы создания, права
и гарантии деятельности.

Этот Закон в ст. 14 гласит: «Проф�
спілки діють відповідно до зако�
нодавства та своїх статутів.

Статут (положення) профспілки
повинен містити:

6). Організаційну структуру проф�
спілки, повноваження її організацій,
виборних органів, порядок форму�
вання їх складу».

Всего Законом предусматривается
12 обязательных положений Устава,
кроме того, «у Статуті профспілки мо�
жуть бути передбачені і інші поло�
ження, що стосуються особливостей
створення та функціонування певної
профспілки, якщо це не суперечить
цьому Закону».

То есть Закон дает право проф�
союзам самостоятельно устанав�
ливать полномочия и порядок
формирования выборных орга�
нов.

Таким образом, еще раз подчерк�

ну логику нашей правовой аргумен�
тации.

Конституция Украины отсылает
нас по данному вопросу к законам
Украины. Закон Украины «Про про�
фесійні спілки, їх права та гарантії ді�
яльності» говорит о том, что профсо�
юзы действуют в соответствии с зако�
нодательством и Уставом, и опреде�
ляет критерии для этих уставов.

Устав профсоюза железнодорож�
ников и транспортных строителей
Украины зарегистрирован в установ�
ленном порядке, полностью соответ�
ствует законодательству, неодно�
кратно проходил правовую эксперти�
зу в Министерстве юстиции как при
первичной регистрации, так и при
внесении изменений и дополнений в
него.

Так что нужно оставить бесплод�
ные разговоры о неконституционнос�
ти Устава профсоюза и его нормы п.
6.7.1, в том числе и подпункта 6)
«члена профспілки, який досяг офі�
ційно встановленого пенсійного віку
за загальнообов’язковим державним
пенсійним страхуванням, не може
бути обрано на посади голів проф�
спілкових організацій всіх рівнів
вперше та не може бути призначено
профспілковим представником
вперше».

При этом следует иметь в виду, что
в профсоюзах многих стран сущест�
вует уставная норма (преимущест�
венно этическая), предусматриваю�
щая окончание полномочий профсо�
юзного лидера в связи с достижени�
ем пенсионного возраста.

Как видите, нашим профсоюзом
сделаны первые шаги в этом направ�
лении, мы и дальше будем продви�
гаться по мере совершенствования
пенсионного законодательства, раз�
вития негосударственного пенсион�
ного обеспечения, становления мо�
лодежного движения и реализации
действенного резерва кадров.

Кроме правового обоснования,
следует также учитывать сложившу�
юся в Украине практику решения
этих и аналогичных вопросов.

Например, согласно ст. 43 Консти�
туции Украины, каждый имеет право
на труд. Однако занять определен�
ную должность можно лишь в соот�
ветствии с образованием, квалифи�
кацией, опытом работы.

Трудно себе представить, что сос�
тавитель поездов с высшим образо�
ванием без прохождения по соответ�
ствующей должностной лестнице мо�
жет сразу стать начальником дирек�
ции железнодорожных перевозок.
Или машинист локомотива, также с
высшим образованием, сразу же
займет должность начальника локо�
мотивной службы...

Мы уже цитировали ст. 38 Консти�
туции о равном доступе к государст�
венной службе. На самом же деле на
практике все министерства и многие
другие ведомства объявляют конкурс
на замещение вакантных должнос�
тей, при этом указывают необходи�
мые требования к образованию, ста�
жу работы в данной или аналогичной
должности, возрасту. Никто по этому
поводу не возмущается, не кивает на
ст. 38 Конституции.

Такая же система критериев к кан�
дидатам в председатели определена
в Уставе и нашего профсоюза.

Избрание на руководящие проф�
союзные должности лиц, имеющих
определенный для каждого случая
стаж профсоюзной работы, исключа�
ет избрание «революционных матро�
сов» в наше время, лиц, не прошед�
ших проверку на принципиальность
при проведении переговоров по кол�

лективным договорам, соблюдению
трудового законодательства и т. д.

Кроме того, эта норма Устава сводит
на нет административный ресурс рабо�
тодателя, открывает дорогу молодежи.

Очень важно, чтобы это поняли
все: и профработники, и работодате�
ли. Практика прошлых лет показыва�
ет, что попытка администрации внед�
рить на должность председателя
профорганизации кандидата, не со�
ответствующего нормам Устава, тер�
пит фиаско, а в случае избрания он
становится, как правило, формаль�
ным лидером, не имеющим поддер�
жки членов профсоюза, опоры тру�
дового коллектива.

В трудную минуту такой председа�
тель не защитит ни работодателя, ни
интересы подразделения, ни членов
профсоюза.

Надо сказать, что Устав профсою�
за, Инструкция о проведении отчетов
и выборов в профсоюзе очень демо�
кратичны и предусматривают право
членов профсоюза быть избранными
в профорганы, выдвигать свою кан�
дидатуру для избрания председате�
лем профорганизации с учетом п.
6.7 Устава.

Известно, что, избирая членов вы�
борного органа, председателей проф�
организаций, участники собрания,
делегаты конференции обсуждают
все выдвинутые кандидатуры и име�
ют право аргументированного их от�
вода, даже тех, которые соответству�
ют требованиям Устава. То есть кан�
дидат на должность председателя
профорганизации должен взвесить,
«вписывается» ли он в нормы Устава,
если нет – снимать свою кандидатуру
самостоятельно или ожидать, когда
ее отведут участники собрания или
конференции. Последний вариант
очень болезненно воспринимается —
отвод кандидатуры бьет по их само�
любию и авторитету, следовательно,
этого следует избегать.

Как видите, право избираться есть
у всех членов профсоюза, но если их
кандидатуры не соответствуют тре�
бованиям Устава, то они не включа�
ются в списки для голосования в ре�
зультате отвода.

На наш взгляд, мы достаточно ар�
гументировали нововведения в Уста�
ве и практику применения, но куда
важнее отходить от стереотипов, в
повседневной деятельности изби�
рать достойных лидеров.

Новое – не синоним худшего.
Михаил СИНЧАК, 

первый заместитель
Председателя профсоюза

Розмір мінімальної зарплати в Україні вста�
новлено на рівні прожиткового мінімуму для
працездатної особи з 1 січня 2013 р. — 1147 грн.

Індекс споживчих цін у квітні — 100,0 %, з
початку року — 100,1 %.

Донецька 3896,3 3813,6
Львівська 3544,1 3404,0
Одеська 3887,9 3769,7
Південна 4061,6 3907,6
Південно�Західна 3946,4 3953,3
Придніпровська 3967,4 3767,6
По залізницях 3882,6 3771,8 

Залізниця З початку
рокуКвітень

Середня  заробітна плата
працівників (грн.)

Залізничний транспорт 3882,6 3771,8

Транспорт у цілому 3590,0 3493,0
Промисловість 3734,0 3635,0

В галузях народного 
господарства 3233,0 3116,0

Квітень З початку
року

УСТАВ — закон профсоюза•
Более семи лет прошло с того момента, когда 28 января 2006 года на заседании Совета профсоюза 

были внесены изменения и дополнения к Уставу профсоюза, которые определили требования 
к кандидатам на должности председателей профсоюзных органов всех уровней.

Эта норма Устава дополнялась и совершенствовалась, в дальнейшем была утверждена на V съезде профсоюза
14 декабря 2006 года и VI съезде 15 декабря 2011 года. Все изменения и дополнения к Уставу, принятые на 

V съезде, были зарегистрированы в соответствующем департаменте Министерства юстиции Украины, 
а редакция Устава, принятого VI съездом профсоюза, – в Государственной регистрационной службе Украины.

Мы выбираем, нас выбирают…

М.СИНЧАК
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ПОВТОРНОЕ рассмотрение на
заседании президиума

Одесского дорпрофсожа вопро�
са о состоянии содержания жи�
лых (турных) вагонов производ�
ственно�бытового назначения
показало, что ситуация, к сожа�
лению, кардинально не измени�
лась.

…На балансе структурных
подразделений службы пути
дороги находится 194 таких ва�
гона: 25 из них в нынешнем го�
ду исчерпали свой срок служ�
бы и требуют проведения ди�
агностики, а 40 подлежат спи�
санию.

На капитальный, деповской
ремонты, техническое обслу�
живание турных вагонов еже�

годно выделялись значитель�
ные средства, однако на 2013�й
запланирована модернизация
только одного вагона на сумму
2,8 млн грн.

В ходе проверок технической
инспекцией труда Совета
профсоюза на Одесской магис�
трали было установлено, что
большинство турных вагонов
не оборудованы генераторами.
Из�за отсутствия постоянного
заряда аккумуляторные бата�
реи не выдерживают норма�
тивных сроков эксплуатации, а
их энергии хватает не более
чем на сутки. На многих ваго�

нах этих батарей и вовсе нет,
освещение и электропитание
производится только при ста�
ционарном подключении, ко�
торое далеко не всегда воз�
можно при выполнении путе�
вых работ. Кроме того, вагоны
не оборудованы санитарно�
бытовыми помещениями, хо�
лодильниками, мебелью, не
обеспечены моющими и обез�
зараживающими средствами.
Еще в феврале 2010�го в турных
вагонах были демонтированы
газовые плиты, но на новый
вид топлива они до сих пор не
переоборудованы (!).

Отмечено, что с СЭС не согла�
совываются графики выезда
турных вагонов и их дислокации
в местах проведения путевых
работ.

Руководству службы пути
дороги предложено до
20 июня т. г. разработать конк�
ретные мероприятия по созда�
нию надлежащих санитарно�
бытовых условий и организа�
ции горячего питания в жилых
(турных) вагонах, запретить
эксплуатацию вагонов, нахо�
дящихся в неудовлетворитель�
ном санитарно�техническом
состоянии и организовать про�

ведение комиссионных прове�
рок состояния турных вагонов
и условий проживания в них
работников.

Теркомы и первички струк�
турных подразделений путевого
хозяйства должны усилить конт�
роль за условиями проживания
и общим состоянием турных ва�
гонов с выездом непосредствен�
но на участки производства
работ.

Валентин БОЧКАРЕВ,
главный технический 

инспектор труда 
Совета профсоюза 

на Одесской железной дороге

Прошел год, а проблем не убавилось... 

Робота —
як на долоні…
ПРОФОРГАНІЗАЦІЯ станції Здолбу�

нів Львівської магістралі об’єднує
330 членів профспілки, і пріоритетним
напрямком роботи є захист їхніх тру�
дових прав та інтересів. Основну увагу
профком приділяє дотриманню режи�
му праці та відпочинку працівників,
обліку їх робочого часу, питанням
охорони праці, покращанню виробни�
чого побуту, забезпеченню спецодя�
гом і спецвзуттям, іншими засобами
індивідуального захисту тощо.

Із 52 засідань профкому, на яких
обговорювалися важливі для всіх
проблеми, на 17 розглядались питан�
ня про надання згоди на залучення
працівників до роботи у вихідний
день. З травня 2012 року до роботи у
вихідний день став 21 працівник, їм
оплачено 24 робочі зміни.

Профком стежить за створенням
належних умов виробничого побуту,
зокрема, для 15 робочих постів заку�
пили і встановили холодильники,
електрочайники та мікрохвильові печі.
З ініціативи та за допомогою профко�
му було відремонтовано коридор
пункту комерційного огляду  Півден�
ного парку.

Важливим напрямком роботи вва�
жаємо залучення до громадського
життя молодих залізничників, і, оскіль�
ки є нечисленна альтернативна проф�
організація, значну увагу приділяємо
психологічному настрою в колективі.

Значні зусилля нашого профактиву
спрямовані на культурно�масову ро�
боту – проведення, приміром, цікавих
і пізнавальних екскурсій, що згуртову�
ють, дають можливість більше спілку�
ватись один з одним. Організовува�
лись поїздки до Кам’янця�Подільсь�
кого, Києва, Умані, на Закарпаття та в
Карпати, спілчани не раз відвідували
одну зі святинь України – місто Поча�
їв. Профком долучає працівників і до
мистецького життя: заохочуємо квит�
ками до Рівненського академічного
музично�драматичного театру, на різ�
номанітні концерти, проводимо тема�
тичні вечори…

Піклуємося про оздоровлення пра�
цівників та членів їхніх сімей. Лише за
2012 рік було надано більше 15 оздо�
ровчих путівок до пансіонату
«Львівський залізничник» у Судаку, 8
– у будинок відпочинку в Саках, а та�
кож до пансіонату «Галичина» на Хер�
сонщині та інших оздоровниць. Діти
наших працівників відпочивають, лі�
куються і набираються сил в оздоров�
чих таборах «Чайка» у Лазурному та
«Експрес» на Рівненщині. А для дітей –
сиріт та інвалідів – щороку організову�
ємо поїздки до Львова на театралізо�
вані свята, надаємо їх родинам мате�
ріальну допомогу тощо.

Можна бути голослівним, багато
розповідаючи про те, що ти робиш, а
наш профком своєю щоденною діяль�
ністю показує результати на справах –
намагається зробити все можливе для
спілчан.

Валентина КОВАЛЬНИЦЬКА,
оператор, голова 

профорганізації станції Здолбунів

«На мітингу біля обеліску на території
локомотивного депо Шепетівка Півден�
но�Західної залізниці спогадами поділи�
лись учасники бойових дій, які пройшли
війну до Берліна – колись машиністи, а
нині пенсіонери Є.Цибульский та М.Ли�
сенко. Для ветеранів підприємства
9 Травня організовано святковий обід, а
напередодні активісти провідали учасни�
ків бойових дій вдома. Покладено квіти
до обелісків загиблим працівникам депо
та жителям міста», – написала голова
профорганізації Ніна ГРИГОРЧУК.

«Представители администрации Козя�
тинской дирекции железнодорожных пе�
ревозок и теркома профсоюза с добрыми
пожеланиями и подарками побывали в
гостях у вдовы Героя Советского Союза,
летчика Ивана Григорьевича Склярова
Ольги Васильевны. Со слезами на глазах
делилась она воспоминаниями о муже,
который совершил более 220 боевых вы�
летов, провел 46 воздушных боев, лично
сбил 26 самолетов противника. В мирное
время герой работал старшим инжене�
ром, затем – заместителем начальника
вагонного отдела в Козятинском отделе�
нии Юго�Западной железной дороги», –
повідомив ПРЕС�ЦЕНТР Козятинського
теркому профспілки.

«Молодежь Апостоловской дистанции
пути поддерживает ветеранов труда и
участников войны. У некоторых из них де�
ти и внуки далеко, а есть и вовсе одино�
кие, потому мы навещаем их, помогаем по
хозяйству. Недавно наши молодые акти�
висты вместе с членами совета ветеранов
посетили ветерана войны Ивана Алексее�
вича Полякова, навели порядок во дворе и
доме, нарубили дров, и
главное – тепло пообща�
лись», – розповіла Юлія
ШВЕЦЬ, сигналіст, голова
молодіжної ради профорга�
нізації Апостолівської ди�
станції колії

Фото 
ТТееттяяннии  ДДИИККООВВООЇЇ,,

голови ради ветеранів

«Профработники поздравили на дому
ветеранов�попаснянцев. Торжественно
открыт памятник детям – жертвам Вели�
кой Отечественной войны, в сборе
средств на который активное участие
приняли работники узла. Концерт в ис�
полнении самодеятельных артистов,
младшему из которых едва исполнилось
5 лет, растрогал сердца присутствовав�
ших, в завершение всех участников угос�
тили вкусной полевой кашей», – йдеться
у повідомленні ПРЕС�ЦЕНТРУ Попас�
нянського теркому.

«Никто из работников вагонного депо
Мариуполь не остался равнодушным,
слушая воспоминания свидетелей горь�
ких лет войны и радостного дня Победы
на митинге в честь 9 Мая на железнодо�
рожном вокзале. Участница трудового
фронта А.Ножкина рассказала о том,
как, изготавливая 15�летней девочкой
детали для танков, работала за сосед�
ним станком с будущей народной ар�
тисткой СССР Людмилой Зыкиной.
В.Андреева поведала о жизни в оккупа�
ции… Ветераны возложили цветы к па�
мятнику героям�освободителям, а за�
тем их ждал праздничный обед и кон�
церт, организованный молодежным со�
ветом первички и учениками местной
школы», – повідомила голова профор�
ганізації вагонного депо Маріуполь Ма�
рина ШАТУНОВА.

Первинки і профактивісти надають
ветеранам необхідну допомогу. «В
профком станции Дебальцево�Сорти�
ровочное Донецкой дороги обратилась
ветеран труда В.Кузьменко с просьбой
помочь приобрести костыли. Через
благотворительный фонд «Магист�
раль» костыли куплены и доставлены

по адресу. Профком организо�
вал также для ветеранов эк�
скурсию выходного дня в Свя�
тогорск», – читаємо у повідом�
ленні голови профорганізації
станції Дебальцеве�Сортуваль�
не Ганни ГІЛЬ.

На урочисті заходи 9 Травня 
наші спілчани завжди приходять

разом із родинами…
Анна ПОЛЮШКО, секретар, член

профкому локомотивного депо Щорс

«9 Мая железнодорожники, ветера�
ны войны и труда возложили цветы к
памятнику партизанам Сумщины. Само�
деятельные артисты подготовили для
дорогих гостей замечательный концерт.
Звучали песни военных лет и народные,
а «День Победы» зрители спели вместе
с хором», – поділився голова ради вете�
ранів Сумської дистанції сигналізації та
зв’язку Анатолій РЕЗНІЧЕНКО.

«Праздничную программу для ветера�
нов подготовили профком и молодеж�
ный совет первички вагонного депо Лу�
ганск. При поддержке благотворитель�
ного фонда «Магистраль» для них были
приобретены подарочные наборы.
Артисты Луганского академического ук�
раинского музыкально�драматического
театра и детского народного ансамбля
эстрадного танца «Виктория» подарили
всем присутствующим хорошее настрое�
ние», — написала председатель профор�
ганизации Татьяна ЛЕВЧУК.

«Людей разных профессий коснулось
пламя той ужасной войны: представители
управления Одесской дороги, активисты
молодежного совета первички почтили
память и воинов�кинематографистов,
погибших в годы Великой Отечествен�
ной. Многие работники Одесской кино�
студии пошли в ополчение, оставшись в
осажденном городе, а многие погибли на
фронте…» – розповів інженер, голова мо�
лодіжної ради первинки управління
Одеської залізниці Сергій ГАЛУША.

6 червня –
День журналіста

Шановні друзі, щиро вітаю вас
із професійним святом – Днем
журналіста!

Ваша значуща творча робота
дає можливість усім нам бути в
курсі новин галузі та профспілки,
своєчасно отримувати об’єктив�
ну інформацію. Слово журналіс�
тів�транспортників має неабияку
вагу у медійному просторі, адже
вони відстоюють авторитет галузі
і професії залізничника.

Вагомий внесок у важливу
справу інформування читачів роб�
лять і наші дописувачі�профакти�
вісти, які оперативно надсилають
повідомлення з місць та діляться
своїми думками щодо вирішення
актуальних проблем сьогодення.

Зичу вам, друзі, творчої насна�
ги, виконання найсміливіших за�
думів і міцного здоров’я.

З повагою Вадим ТКАЧОВ, 
Голова ФПТУ, Голова профспілки

залізничників і транспортних 
будівельників України

ПР А Ц І В Н И К И
Щорської ди�

станції колії День Пе�
ремоги відзначили
відвідинами колиш�
ніх колійників – учас�
ників війни, участю в
урочистих мітингах у
Щорсі, Бахмачі, Ме�
ні, Городні…

Фото
Віктора ЯДОВА, 

голови профкому
Щорської 

дистанції колії

Будні профкомів•

Звідусіль•

ДИТЯЧИЙ оздоровчий табір «Дубки» цьогоріч першу зміну дітлахів
прийме з 14 червня по 4 липня. Всього планується провести три

заїзди по 21 дню, закриється сезон 20 серпня.
Щороку терком, адміністрація дирекції та структурних підрозділів

регіону, профкоми об’єднують зусилля для того, щоб створити найкра�
щі умови для юних відпочивальників. Харчування у «Дубках» шестира�
зове, і кухарі вкладають душу у кожну страву. 

ПРЕС�ЦЕНТР Жмеринського теркому профспілки

К ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ сезону готовы пять детских лагерей, сана�
торная группа «Здоровье» при детской клинической больнице

(здесь в прошлом году произведен ремонт и созданы все условия для
отдыха школьников) и санаторий�профилакторий на станции Бугаз, в
котором родители смогут отдыхать с детьми все лето.
Галина ПЕРХАЛЮК,  ведущий специалист Одесского дорпрофсожа 

УУУУрррраааа,,,,     ккккааааннннііііккккууууллллииии!!!!

ССССввввяяяяттттоооо    ддддлллляяяя    ввввссссііііхххх.... .... ....

Урочисто відлунало
свято 9 Травня, 

але до скриньки
«ВІСНИКА» 

продовжують
надходити листи зі 
словами вдячності
нашим славетним 

переможцям 
та розповідями 

про вшанування
ветеранів і 

полеглих на 
фронтах Великої 

Вітчизняної...
ППППААААММММ’’’’ЯЯЯЯТТТТААААЄЄЄЄММММОООО!!!!

ЩОРОКУ сотні дітлахів набирають�
ся сил у дитячому таборі «Гайда�

рівець». Тож для впорядкування тери�
торії перед початком літнього сезону
було оголошено суботник, на який
прийшли працівники всіх структурних
підрозділів Шевченківського регіону.
Дружно включилися в роботу й наші ак�
тивісти – прибирали, фарбували, рес�
таврували, словом, робили все, щоб ді�
тям було комфортно й затишно.

Тетяна ДІБРІВКА, голова 
профорганізації Шевченківської
дистанції сигналізації та зв’язку

1 червня — Міжнародний день захисту дітей


