
О
БГОВОРИВШИ хід виконання своєї
попередньої постанови від 27 листо�

пада 2013 року «Про дотримання трудо�
вих прав працівників у господарстві при�
міських пасажирських перевезень»,
президія Ради профспілки відзначила
позитивні зміни: стан справ та організа�
ція роботи в структурних підрозділах в
цілому відповідають вимогам законо�
давства про працю, Галузевій угоді,
колективним договорам та галузевій
нормативній базі. Про це свідчать, зок�
рема, результати перевірок у моторва�
гонних депо: Основа, Люботин (Півде�
нна залізниця), Запоріжжя (Придніп�
ровська), Здолбунів (Львівська), Одеса�
Застава І (Одеська).

На виконання рішень президії Голов�
ним управлінням приміських пасажирсь�
ких перевезень Укрзалізниці вжито низку
заходів. Так, до кінця 2013 року додатко�
во перевірено майже всі підпорядковані
підрозділи, розроблено нормативи об�
слуговування пасажирів з оформлення
проїзних документів в електро� та ди�
зель�поїздах. Завдяки цьому на залізни�
цях планові завдання на отримання ви�
ручки від продажу квитків в контрольно�
му періоді приймались з урахуванням
місцевих норм праці на обслуговування
пасажирів.

Врахування норм часу на оформлен�
ня проїзних документів провідником
при формуванні планових завдань до�
зволило підвищити рівень відповідаль�
ності за виконання роботи. При цьому
місячні планові завдання на окремих
залізницях за шість місяців п. р. зали�
шаються стабільними. Такий підхід
призвів до зменшення кількості праців�
ників, які не виконують місячний план
виручки, та підвищив по залізницях до�
хідність служби приміських паса�
жирських перевезень. Як приклад, в
моторвагонному депо Люботин Пів�
денної залізниці протягом другого
кварталу всі провідники виконали пла�
нові завдання при відпрацьованій нор�
мі робочого часу в середньому на
114 %. Аналогічна позитивна динаміка
спостерігається і в моторвагонних депо
Харків і Здолбунів. З січня до травня
2014�го вона фіксувалась і в моторва�
гонному депо Запоріжжя Придніп�
ровської магістралі.

Про позитивні зміни свідчить і стан
трудової дисципліни. Якщо в 2012–2013
роках у деяких підрозділах кількість при�
тягнутих до дисциплінарної відповідаль�
ності перевищувала наявний штат пра�
цівників, то вже в першому півріччі п. р.
за порушення у сфері обслуговування па�

сажирів та безквиткове перевезення до
дисциплінарної відповідальності не при�
тягнуто жодного працівника у моторва�
гонних депо Люботин, Харків, Запоріж�
жя, Здолбунів, майже вдвічі зменшився
цей показник у моторвагонному депо
Одеса–Застава І.

Позитивну роль в реалізації планових
завдань відіграло і додаткове матеріаль�
не стимулювання працівників за переви�
щення планових завдань. В цілому в за�
лежності від залізниці премія за виконан�
ня плану виручки коливається від 7 до
10 %. А за перевиконання – 40–60 % від
надпланової суми виручки.

На Придніпровській залізниці роз�
роблено Положення про преміювання,
відповідно до якого преміальні випла�
ти не залежать від результатів основ�
ної діяльності. Так, за виконання пла�
нових завдань працівник від суми ви�
ручки отримує 15 %, а розмір премії
обмежується тільки 75 % посадового
окладу.

Проте непоодинокі випадки пору�
шень норм трудового законодавства
у сфері регулювання питання норму�
вання праці нівелюють зазначені до�
сягнення…
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На засіданні президії Ради профспілки, що відбулося
24 липня, розглянуто низку актуальних питань. Зокрема,
обговорено хід виконання постанови президії від 27 лис�
топада 2013 року «Про дотримання трудових прав праців�
ників у господарстві приміських пасажирських переве�
зень» і стан охорони праці в механізованих дистанціях на�
вантажувально�розвантажувальних робіт залізниць за
участі керівництва відповідних головних управлінь Укрза�
лізниці.

Йшлося також про реформування залізничного транспор�
ту України, першочергові заходи щодо приведення струк�
тури профспілки у відповідність до змін у зв’язку з утво�
ренням Публічного акціонерного товариства «Українська
залізниця» тощо.

З усіх розглянутих питань ухвалено постанови, повний
текст яких розміщено на сайті профспілки. Матеріали із за�
сідання президії публікуються сьогодні у «ВІСНИКУ».

ПРО ГОЛОВНЕ

Н
А АДРЕСУ дорожніх, територі�
альних і первинних профорга�

нізацій з подальшим інформуван�
ням членів профспілки 18 липня п. р.
надіслано телеграму за підписом
Голови профспілки В.ТКАЧОВА у
зв’язку з численними запитами
спілчан.

«Інформуємо, що відповідно до
Закону України «Про особливості
утворення публічного акціонерного
товариства залізничного транспор�
ту загального користування»:

1. Скорочення чисельності пра�
цівників не може проводитись без
згоди Міністерства інфраструкту�
ри до державної реєстрації Това�
риства.

2. Товариство повністю відпові�
дає за зобов'язання, які передбаче�
ні Галузевою угодою між Укрзаліз�
ницею та профспілками щодо під�
приємств залізничного транспорту,
до укладення нової відповідної уго�
ди. Галузева угода діє до 2015 року
включно, тому у цей період діють
всі норми і соціальні гарантії, нею
передбачені.

3. Трудові відносини працівників
Укрзалізниці, підприємств залізнич�
ного транспорту продовжуються з
Товариством, тому працівникам не�
ма необхідності писати заяву на
звільнення, а потім на прийом до
Товариства».

Інф. «ВІСНИКА»

Рада профспілки інформує
АКТУАЛЬНО

Н
АКАЗОМ Генерального директора
Укрзалізниці Б.ОСТАПЮКА від

14.07.2014 р., № 391�Ц/од з метою покра�
щання умов виконання працівниками служ�
бових обов’язків затверджено заходи з від�
новлення на залізничному транспорті транс�
портних вимог форм 3 і 6�А.

Зазначені заходи, зокрема, передбачають
відновлення до 1.01.2015 р. видачі для
проїзду у внутрішньому сполученні
службових транспортних вимог форм 3,
6�А для працівників залізничного транс�
порту, службові обов’язки яких пов’яза�
ні з оперативно�експлуатаційною робо�

тою або мають роз’їзний характер. Від�
повідний перелік посад має бути розробле�
но і затверджено на залізницях до 15 верес�
ня п. р.

Нагадуємо, що президія Ради профспілки
15 травня 2014 року ухвалила постанову «Про
стан забезпечення проїзду працівників заліз�
ничного транспорту у службових цілях», від�
значивши низку проблем із забезпеченням
проїзду залізничників у службових цілях, і за�
пропонувала керівництву Укрзалізниці роз�
глянути можливість видачі працівникам від�
повідних транспортних вимог.

Відділ інформації Ради профспілки

Злободенне питання вирішується
Передбачається відновити транспортні вимоги 
для проїзду залізничників у службових цілях

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

9 липня заступник завідувача
відділу організаційної і кадро�
вої роботи Л.Нестеренко та
провідний фахівець відділу со�
ціально�трудових відносин та
побутової роботи А.Єрмоленко
надали консультації і презенту�
вали соціальні проекти проф�
спілки активістам первинки
розрахункового центру Мін�
інфраструктури.

11 і 16 липня заступник Голови
профспілки О.Мушенок взяв
участь у засіданні СПО об’єд�
нань профспілок.

14 липня завідувач і провідний
фахівець відділу соціально�тру�
дових відносин і побутової ро�
боти Я.Мальський і А.Єрмолен�
ко взяли участь у нараді Укрза�
лізниці стосовно актуалізації ін�
формації щодо власників оздо�
ровчих закладів залізничного
транспорту України, а 21—22
липня А.Єрмоленко у складі ко�
місії Укрзалізниці взяв участь у
роботі щодо визначення прина�
лежності оздоровчих закладів
Львівської залізниці.

14 липня провідний фахівець
відділу економічної роботи, ор�
ганізації праці і зарплати
О.Данько взяла участь у нараді
тристоронньої робочої групи з
напрацювання проекту Концеп�
ції реформування оплати праці
від профспілкової сторони На�
ціональної тристоронньої соці�
ально�економічної ради.

14–15 липня головний право�
вий інспектор праці Ради проф�
спілки М.Бєльченко перевіряв,
як дотримується трудове зако�
нодавство в Запорізькому мо�
торвагонному депо Придніп�
ровської залізниці.

15 і 29 липня перший заступник
Голови профспілки М.Сінчак
взяв участь у засіданнях проф�
спілкової сторони правління
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездат�
ності.

17 липня Голова Федерації
профспілок транспортників
України, Голова профспілки
В.Ткачов взяв участь у засідан�
нях профспілкової сторони На�
ціональної тристоронньої соці�
ально�економічної ради та цієї
ради і того ж дня – у Колегії Мі�
ністерства інфраструктури.

24 липня відбулося засідання
президії Ради профспілки
(стор. 1—3). До речі, вперше
за його перебігом нашим ко�
легам і профактивістам у ре�
гіонах можна було спостері�
гати в режимі відеоконфе�
ренції. Робота в напрямку ви�
користання сучасних комуніка�
ційних засобів триватиме.

29 липня Голова ФПТУ, Голова
профспілки В.Ткачов взяв
участь у засіданні Ради Укрза�
лізниці.

«За поданням правового інспек�
тора праці Ради профспілки на Пів�
денно�Західній залізниці Анатолія
Кашперовецького 12 працівни�
кам Фастівської дистанції сигналі�
зації та зв’язку у червні виплачено
35,2 тис. грн. заборгованої матері�
альної допомоги на оздоровлен�
ня», – повідомив заступник голови
Козятинської територіальної проф�
організації Дмитро ЖИВЧИК.

«По представлению правового
инспектора труда Совета профсо�
юза на Одесской железной дороге
Евгения Стороженко двум води�
телям автотранспортных средств
Помошнянской дистанции сигна�
лизации и связи оплачено факти�
чески отработанное время, еще
двум – возмещены командиро�
вочные расходы на общую сумму
1,6 тыс. грн., а электромеханику
дистанции, которому при перево�
де на другую постоянную нижеоп�
лачиваемую работу в течение двух
недель не был сохранен его преж�
ний средний заработок, доплаче�
но 860 грн.», – сообщил ПРЕСС�
ЦЕНТР Знаменской территори�
альной профорганизации.

«Профком защитил трудовые
интересы дорожного мастера
Б.Остренко, которому согласно
колдоговору было доначислено
766 грн. – 10 % должностного ок�
лада за Знак «Почетному железно�
дорожнику», – сообщила предсе�
датель профорганизации Попас�
нянской дистанции пути Донецкой
магистрали Анна БУНДЮК.

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

3  серпня  —  День  профспілки  залізничників  і  транспортних  будівельників  України ССССввввяяяяттттоооо
ддддлллляяяя    ввввссссііііхххх

У першу неділю серпня 
вже водинадцяте 
відзначатимемо 
День профспілки 

залізничників
і транспортних

будівельників України

С
ПРАВДІ, ЦЕ СВЯТО – для всіх і
для кожного спілчанина. Тож

на місцях планується провести
різноманітні заходи. Профорга�
нам усіх рівнів запропоновано
звернутися до роботодавців з
вимогою безумовного виконан�
ня трудового законодавства та
умов колективних договорів.

З повагою Вадим ТКАЧОВ, Голова Федерації профспілок транспортників України, Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України

Дорогі спілчани!
Щиро вітаю вас із Днем профспілки залізнич�

ників і транспортних будівельників України! Це
свято з року в рік згуртовує наші лави, засвідчую�
чи надійність профспілки і міцність її традицій.

Сьогодні, у непростий для країни, галузі, для
всіх нас час усі зусилля ми спрямовуємо на за�
хист трудових прав і соціальних гарантій, забез�
печення гідних умов праці та відпочинку праців�
ників і членів ваших родин, підтримуємо ветера�

нів. Профспілка невпинно працює над подолан�
ням нагальних проблем, запроваджує та ефек�
тивно реалізує різноманітні соціальні програми
на користь спілчан. За останні роки значно по�
жвавилася робота з молоддю, результати якої
втішають.

Бажаю вам, дорогі друзі, вашим рідним і
близьким, перш за все, миру, успіхів у добрих по�
чинаннях, затишку і впевненості у майбутньому,
благополуччя у кожній оселі.

10 серпня —

День будівельника
Шановні друзі, щиро вітаю вас 

із професійним святом! 
Ваш внесок у розвиток галузі неоці�

ненний, адже всі об’єкти, які зведені
та постійно підтримуються в належно�
му стані вашими невтомними руками,
надзвичайно важливі для працівни�
ків, пасажирів, мешканців міст і сіл на�
шої країни.

Бажаю вам і вашим родинам миру,
злагоди, міцного здоров’я і достатку.

ЗЗЗЗ гггг уууу рррр тттт уууу йййй мммм оооо сссс яяяя ,,,,     вввв іііі дддд сссс тттт оооо юююю юююю чччч ииии
пппп рррр аааа вввв аааа     лллл юююю дддд ииии нннн ииии     пппп рррр аааа цццц іііі !!!!

Позитивні зрушення влаштовують не всіх? 

ІЗ  ЗАСІДАННЯ  ПРЕЗИДІЇ  РАДИ  ПРОФСПІЛКИ 
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Новітня історія
профспілки:

20 років 
у незалежній  Україні
Продовження. Початок у номерах:

17—24 *2011 р.; 1—24 * 2012 р.;  
9—12, 15—18, 22—24 * 2013 р.;

4, 6* 2014 р.

На засіданні президії Ради профспілки 23 березня
2005 року було ухвалено слова і текст Гімну профспілки. Про
події того часу згадує перший заступник Голови профспілки
М.Сінчак:

«Крім Гімну, підготовленого у Раді профспілки, свої версії на�
дали дорпрофсож Південної залізниці і Криворізький терком
профспілки. Проекти було розглянуто і прослухано на засіданні
президії Ради профспілки.

За результатами голосування переможцем визнано Гімн на
слова М.Погребцова і музику Є.Пухлянка. З того часу це
офіційний Гімн профспілки залізничників і транспортних
будівельників України. Вперше публічне його виконання
відбулося на урочистому зібранні, присвяченому 100�річ�
чю профспілкового руху залізничників, у квітні 2005 року.
Згодом після розтиражування, Гімн виконується при всіх
офіційних, святкових, спортивних заходах профспілки та
її організацій.

Існує думка, що період становлення профспілки, поряд
з іншими чинниками, завершився саме створенням Гімну
профспілки».

16 квітня у Києві відбулося урочисте зібрання, при�
свячене 100�річчю профспілкового руху залізничників і
транспортних будівельників України. У заході взяли
участь профактивісти, ветерани профспілкового руху,
зарубіжні гості, представники Укрзалізниці та інші почесні
гості. Про це — у наступному номері.Ф
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Закінчення. 
Початок на 1�й стор.

Н
А ПРИДНІПРОВСЬКІЙ залізниці те�
леграмою планові завдання для

провідників Запорізького моторвагон�
ного депо та інших підрозділів на чер�
вень п. р. піднято на 6 тис. грн. порівня�
но з травнем і вдвічі – у порівнянні з квіт�
нем. План прийнято без урахування
норм праці на обслуговування пасажи�
рів із встановленням щомісячного ліміту
на обслуговування тільки 650 пільгових
категорій пасажирів. Як наслідок, у чер�
вні жоден працівник не виконав планові
завдання, у зв’язку з чим розмір заробіт�
ної плати кожного знизився в середньо�
му на 30—40 %. Та, незважаючи на це, у
липні план виручки збільшився ще на
тисячу гривень.

На Львівській залізниці відповідними
телеграмами розмір премії провідників
у приміському сполученні обмежено
5 % посадового окладу, попри те, що їх
преміювання, в тому числі і додаткове,
залежить не від результатів основної ді�
яльності, а виключно від виконання/пе�
ревиконання планових завдань.

Слід відзначити, що завдяки принци�
повій позиції профкому моторвагонного
депо Львів премія виплачується в повно�
му обсязі.

В окремих структурних підрозділах
укриваються від обліку надурочні годи�
ни роботи шляхом маніпуляцій з графі�
ками роботи та табелями обліку робочо�
го часу, які не відповідають журналам

прийому/здачі чергувань, приходу/ви�
ходу з роботи, журналам інструктажів
тощо.

Незважаючи на наявність методичної
бази про правове забезпечення конт�
рактної форми трудового договору, від�
повідних рішень президії Ради проф�
спілки, наказу Укрзалізниці від
4.03.2014 р., № 056–Ц/од, яким за�
тверджено Положення про укладання
контрактів з працівниками залізничного
транспорту, які здійснюють обслугову�
вання пасажирів, та Типову форму кон�
тракту з провідником пасажирських ва�
гонів, що схвалена примирною комісією
з розгляду колективного трудового спо�
ру між профспілкою та Кабінетом Мініс�
трів України, майже в усіх структурних
підрозділах служб приміських паса�
жирських перевезень залізниць робота
працівників організовується з порушен�
нями чинного законодавства.

З невідомих причин контракти не при�
водяться до вимог Типового контракту, за�
твердженого наказом Укрзалізниці. Про�
довжується і практика укладання коротко�
термінових контрактів від 3 до 6 місяців,
що використовується як метод психологіч�
ного тиску для виконання доведених пла�
нових завдань, недотримання адміністра�
цією деяких зобов’язань за контрактом, що
не дозволяє працівнику вважати себе пов�
ноцінним членом трудового колективу.

Микола БЄЛЬЧЕНКО,
головний правовий інспектор праці 

Ради профспілки

Ч
ТО МОЖЕТ ПРИНЕСТИ ре�
форма рядовому железно�

дорожнику? Все ли права и со�
циальные гарантии работников
отрасли удалось сохранить?
Есть ли шансы расширить
спектр социальных бонусов?
Об этом – и не только – наш
разговор с первым заместите�
лем Председателя профсоюза
железнодо�
рожников и
транспорт�
ных строите�
лей Украины
М и х а и л о м
СИНЧАКОМ.

– Михаил Григорьевич,
профсоюз принимал самое
активное участие в рефор�
мировании магистралей с
первого же тематического
совещания. Все ли ваши по�
желания учла администра�
ция?

– В целом, да: по большин�
ству вопросов нам удалось
достигнуть взаимопонимания
и, что не менее важно, закре�
пить договоренности законо�
дательно.

Так, изначально важнейшей
задачей профсоюза была ми�
нимизация возможных соци�
альных последствий, которые
в период перемен, увы, неиз�
бежны. В итоге нам удалось за�
ложить механизмы, которые
способствуют защите прав и

социальных гарантий работ�
ников. В частности, в одной из
статей Закона Украины «Об
особенностях создания пуб�
личного акционерного общес�
тва...» оговорено, что до регис�
трации акционерного общест�
ва некоторые действия Укрза�
лизныци и предприятий огра�
ничены. Например, сокраще�
ние численности работающих,
помимо всех условий, преду�
смотренных законодательст�
вом, не может быть проведено
без согласования с Министер�
ством инфраструктуры. Этот
пункт, по сути, табуирует со�
кращение штатов работников
на этапе реформирования от�
расли. Нам удалось доказать,
что общее уменьшение чис�
ленности штата может проис�
ходить и вследствие естествен�
ной текучести кадров.

Кроме этого, в Законе есть
важная статья, согласно кото�
рой новосозданное АО полнос�
тью берет на себя ответствен�
ность за социальные обяза�
тельства, прописанные в Отрас�
левом соглашении между Укр�
зализныцей и профсоюзами.
Также общество обязуется со�
хранить имеющуюся социаль�
ную инфраструктуру. Это, без�
условно, дополнительные рас�
ходы для отрасли, но, тем не
менее, ни у кого не возникало и
мысли, что можно поступить
иначе.

– То есть после реформы
железнодорожные меди�
цинские и оздоровительные
заведения останутся в струк�
туре АО?

– Да. Речь идет о домах куль�
туры, спортзалах, пансионатах
и т. д.

Также в уставной фонд АО
войдут 11 ведущих больниц.
Остальные медучреждения бу�

дут финансироваться, как и
прежде, из госбюджета. Это
решение закреплено в разных
законах и постановлениях. Так
что необходимость защищать
наши объекты от переподчине�
ния, лишения финансирова�
ния и других сюрпризов смут�
ного времени отпадет автома�
тически.

– Есть ли шансы вернуть
железнодорожные вузы в
родные пенаты?

– Действительно, высшие
учебные заведения сейчас на�
ходятся в ведении другого ми�
нистерства. На сегодня речь
идет о возможном возврате
части техникумов. В любом
случае профсоюз этот вопрос
не планирует выпускать из сво�
его поля зрения, и в будущем,
что не исключено, появятся но�
вые варианты выхода из ситуа�
ции.

– Реформа состоялась,
предприятие получило новое
название... Значит ли это, что
все работники должны будут
дружно написать заявления
на увольнение, а после – о
приеме на работу?

– Ни в коем случае: в связи с
изменением юридических ат�
рибутов работодателя его тру�
довые отношения с работника�
ми не прекратятся. К сожале�
нию, некоторые руководители
спекулируют на этом вопросе,
говоря, что подумают, нужно
ли оставлять в штате конкрет�
ного человека после реформи�
рования. Такой подход не толь�
ко некорректен, но и, мягко го�
воря, далек от истины. Так, в
соответствующей статье четко
оговорено, что трудовые отно�
шения работников предприя�
тий продолжаются с акционер�
ным обществом. Это означает,
что в период перехода пред�
приятия из одного юридичес�
кого статуса в другой у каждого
работника просто появится до�
полнительная запись в личном
деле и трудовой книжке; от не�
го же никаких заявлений тре�
бовать не должны.

– На железных дорогах
других стран после реструк�
туризации удалось поднять
уровень зарплаты. Какие
шаги в этом направлении бу�
дут сделаны?

– Будет внедряться програм�
ма по повышению мотивации
труда. Однако более предметно
на эту тему можно говорить не
раньше, чем появится Положе�
ние о корпоративной системе
оплаты труда. 

Цель обоих проектов – ре�
формировать систему оплаты
таким образом, чтобы она соот�
ветствовала сложности и интен�
сивности труда железнодорож�
ников.

– Вы сказали, что социаль�
ные гарантии закреплены
законодательно. О каких
именно постановлениях
идет речь?

– В новой редакции проекта
Закона о железнодорожном
транспорте есть глава под на�
званием «Персонал железнодо�
рожного транспорта». В ней –
статья по поводу социальной
защиты работников. Именно
там прописаны пункты, касаю�
щиеся бесплатного проезда, не�
государственного пенсионного
фонда, надбавки за выслугу
лет, медицинского обслужива�
ния и страхования и многих
других социальных гарантий,
без которых представить нашу
отрасль невозможно. Кроме то�
го, в проекте Устава акционер�
ного общества есть раздел
«Трудовой коллектив», кото�
рый предусматривает ряд норм
по защите интересов железно�
дорожников.

– Будет ли профсоюз ини�
циировать расширение па�
кета социальных бонусов?

– Для начала мы будем на�
стаивать на создании програм�
мы социального развития ак�
ционерного общества – равно
как и на появлении департа�
мента социального развития.
На более отдаленное будущее
идеи есть, но говорить о них
пока рано.

Позитивні зрушення влаштовують не всіх? 
НАШІ  НОВІ

ПАРТНЕРИ

Соціальний проект профспілки — 
дисконтна програма•

міста Дніпропетровськ, Донецьк, Кам’янець�Подільський, Ки�
їв, Луганськ, Луцьк, Львів, Одеса, Хмельницький:

страхова компанія «Юнісон�Гарант», м. Київ, вул. Дегтярівсь�
ка, 33�В, вул. Спортивна, 1�А; м. Львів, вул. Банківська, 5; м. До�
нецьк, пр�т Миру, 17, оф. 113; м. Хмельницький, вул. Зарічанська,
5/3, оф. 230; м. Кам’янець�Подільський, пр�т Грушевського,17/5;
м. Луганськ, квартал Молодіжний, 2�А, оф. 206; м. Дніпропет�
ровськ, вул. Барикадна, 1, пов. 2; м. Луцьк, вул. Коперніка, 36; м.
Одеса, вул. Бугаївська, 21, оф. 906 – знижка 10 % від встановлених
тарифів на добровільне страхування наземного транспорту, крім
залізничного (КАСКО); 15 % – на добровільне страхування майна
фізичних осіб (класичне страхування – з оглядом майна); добро�
вільне страхування квартири оздобленням і обладнанням та відпо�
відальності перед третіми особами (експрес�страхування – без
огляду майна) – 15 % від встановлених тарифів + додаткова
знижка 10 % за умови одночасного укладання договору КАСКО;
добровільне індивідуальне страхування від нещасних випадків
(страхові випадки – смерть, інвалідність І�ІІІ груп, травма – виплата
за таблицею травм) – 20 % від страхового тарифу без урахування
груп ризику за професіями та спортом, а також інших підвищуючих
коефіцієнтів; добровільне страхування подорожуючих за межами
України – 20 % від встановлених тарифів; комплексна програма
страхування дітей віком 6–18 років та дорослих від нещасного ви�
падку та медичного страхування під час їх перебування на відпо�
чинку – 30 % від базової вартості програми.
м. Коломия:

аптека «Люсі�Фарм», вул. Січових Стрільців, 45, – знижка
5–10 % на фармацевтичні товари.
смт Затока (Одеська обл.):

ПП «Анастасія», вул. Лазурна, 74 – знижка 10 % на проживання у
номерах з вигодами та літніх будиночках бази відпочинку «Озерки».
м. Хмельницький:

«Магазинчик�ексклюзивчик», вул. Примакова, 25 – знижка
5 % на продукти харчування з Греції (дегустація безкоштовно).

ДО  УВАГИ!
На автозаправочних комплексах мережі «WOG» спрощено систе�
му надання знижок членам нашої профспілки залізничників –
власникам дисконтних карток. Тепер отримати пряму знижку на
паливо можна, лише пред’явивши на касі дисконтну картку, тобто
без попередньої реєстрації. Для отримання 5 % бонусів при купівлі
супутніх товарів реєстрація необхідна.

ІЗ  ЗАСІДАННЯ  ПРЕЗИДІЇ  РАДИ  ПРОФСПІЛКИ 

Начальникам залізниць України та Го�
ловному управлінню приміських паса�
жирських перевезень Укрзалізниці запро�
поновано:

До 1 листопада 2014 р. привести діючі конт�
ракти з провідниками пасажирських вагонів до
вимог Положення про укладання контрактів з
працівниками залізничного транспорту, які
здійснюють обслуговування пасажирів, та Ти�
пової форми, схваленої примирною комісією з
розгляду колективного трудового спору між
профспілкою та Кабінетом Міністрів України,
затверджених наказом Укрзалізниці від
4.03.2014 р., № 056�Ц/од;

вжити заходів щодо усунення недоліків в ор�
ганізації роботи підпорядкованих підрозділів в
частині організації робочого часу і часу відпо�
чинку працівників, нормування та оплати праці.

Дорожнім, територіальним комітетам
профспілки, профкомам первинних проф�
організацій підрозділів приміських паса�
жирських перевезень рекомендовано:

додатково вивчити зазначені питання та ви�
нести їх на розгляд виборних органів профспіл�
ки до кінця 2014 року, забезпечити контроль за
дотриманням трудових прав працівників;

з урахуванням вимог ст.ст. 10, 14 Закону
України «Про колективні договори і угоди»
вжити заходів щодо внесення в колдоговори
відповідних змін і доповнень, що стосуються
контрактної форми трудового договору, із за�
значенням переліку посад, на які розповсюджу�
ються такі зміни.

З  постанови  президії  
Ради  профспілки

Социальные гарантии — на контроле профсоюза
Редакция газеты «Магистраль» подготовила спецвыпуск

(№ 56 (1942) от 21 июля 2014 г.), посвященный созданию Пуб�
личного акционерного общества «Українська залізниця». В
нем опубликованы материалы по теме, в частности, интер�
вью с первым заместителем Председателя профсоюза
М.СИНЧАКОМ, которое мы сегодня публикуем.

Донецька 4098,9 4163,4
Львівська 3838,9 3738,3
Одеська 4527,9 4112,1
Південна 4263,8 4106,3
Південно�Західна 4203,5 4146,5
Придніпровська 4028,3 4199,4
По залізницях 4156,8 4080,0

Залізниці З початку
2014 рокуЧервень

Середня  заробітна  плата  працівників (грн.)

Залізничний транспорт 4156,8 4080,0

Транспорт у цілому 3739,0 3645,0
Промисловість 4012,0 3880,0

В галузях народного 
господарства 3601,0 3368,0

Червень З початку
року

Індекс споживчих цін у червні – 101,0 %, 
з початку 2014 року – 111,6 %. 
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П
РАВА ПРАЦІВНИКІВ механізо�
ваних дистанцій навантажу�

вально�розвантажувальних робіт
залізниць України на здорові і без�
печні умови праці забезпечуються
не повністю, відзначили члени пре�
зидії Ради профспілки, розглянув�
ши на засіданні 24 липня п. р. пи�
тання про стан охорони праці у цих
структурних підрозділах.

Нехтування вимогами законо�
давства і нормативних документів з
охорони праці, профілактикою ви�
робничого травматизму призво�
дить до вкрай важких і сумних на�
слідків. Так, у 2013 році на вантаж�
ному пункті станції Апостолове
Придніпровської залізниці стався
груповий нещасний випадок, а в
Херсонській виробничій дільниці
Одеської магістралі цьогоріч не�
щасний випадок мав, на жаль,
смертельний наслідок. Аналіз цих
інцидентів свідчить, що сталися во�
ни через незадовільний технічний
стан засобів виробництва, невико�
нання посадових обов’язків та по�
рушення вимог нормативних актів з
охорони праці.

Втім, перевірки виявили недолі�
ки не лише у роботі виконавців.

Так, в порушення п. 3.5.12 Галу�
зевої угоди (фінансування заходів
не менше 0,5 % від суми реалізо�
ваної продукції), колдоговорами
ДП «Вінницятрансприлад», Пол�
тавської механізованої дистанції
передбачено витрати на заходи з
охорони праці не менше 0,5 % від
фонду оплати праці за попередній
рік.

У колдоговорах Полтавської,
Жмеринської, Львівської механі�
зованих дистанцій відсутні додатки
з переліком професій і посад пра�
цівників, яким безоплатно понад
установлені норми видається спец�
одяг, спецвзуття, мило, а на робо�
тах зі шкідливими умовами праці –
молоко або рівноцінні харчові про�
дукти.

Розділи охорони праці колдого�
ворів Запорізької, Львівської, Жме�
ринської механізованих дистанцій
не передбачають зобов’язань адмі�
ністрації щодо проведення атестації
робочих місць за умовами праці з
виділенням необхідних коштів на її
фінансування та своєчасного очи�
щення, дезінфекції, прання спец�
одягу та спецвзуття.

Але й наявність у колдоговорах
відповідних норм не гарантує їх ви�
конання: наприклад, вантажнику
Запорізької механізованої дистан�
ції не виплачено за рахунок коштів

підприємства одноразову допомогу
при тимчасовій втраті працездат�
ності внаслідок нещасного випадку
на виробництві.

Порушуються правила охорони
праці при експлуатації кранового
господарства та виробничого об�
ладнання, щодо утримання захис�
них засобів, несвоєчасно прово�
дяться навчання і перевірки знань з
питань охорони праці.

Виявлено недоліки й у забезпе�
ченні виробничого побуту: в Пол�
тавській (вантажний пункт Супру�
нівка), Запорізькій (вантажний
пункт Запоріжжя�Вантажне),
Львівській (Рівненська дільниця та
майстерня дистанції), Красноли�
манській (механічні майстерні
вантажного пункту Ясинувата) ме�
ханізованих дистанціях санітарно�
побутові приміщення знаходяться
у незадовільному стані і потребу�
ють капітального ремонту, заміни
змішувачів води, шаф і застарілих
дерев’яних меблів. В Одеській ме�
ханізованій дистанції не вирішено
питання щодо обладнання кімнати
приймання їжі, не відремонтовано
будівлю дільниці і водопровід у
побутових приміщеннях водіїв,
покрівлю гаража і допоміжних
приміщень на вантажному пункті
станції Черкаси.

Також технічною інспекцією праці
Ради профспілки виявлено, що
працівникам окремих дистанцій

безпідставно не надаються пільги та
компенсації за роботу зі шкідливи�
ми умовами та особливий характер
праці. Зокрема, у Львівській і Жме�
ринській дистанціях водіям авто�
транспортних засобів не надаються
додаткові відпустки за особливий
характер праці, львів’янам, до того
ж, після проведення у 2011–2012 ро�
ках атестації робочих місць за умо�
вами праці не здійснювались вста�
новлені доплати за несприятливі
умови праці. В Одеській механізо�
ваній дистанції не проведено фото�
графії робочих місць і не внесено в
колдоговір перелік посад працівни�
ків, які виконують роботи на елект�
ронно�обчислювальних машинах,
для отримання додаткової відпуст�
ки до чотирьох календарних днів за
особливий характер праці.

Непоодинокими є випадки не�
своєчасного забезпечення праців�
ників дистанцій спецодягом, спецв�
зуттям, іншими засобами індивіду�
ального захисту, миючими і зне�
шкоджувальними засобами, ме�
дичними аптечками.

У механізованих дистанціях на�
вантажувально�розвантажуваль�
них робіт залізниць України не вирі�
шено питання і не організовано хім�
очищення, прання та ремонт засобів
індивідуального захисту, натомість
працівники перуть ЗІЗ вдома.

Спеціалісти служб охорони праці
Жмеринської, Львівської дистанцій

не в повному обсязі забезпечені не�
обхідними нормативними доку�
ментами, кабінет охорони праці За�
порізької механізованої дистанції
потребує ремонту, оновлення та
приведення до вимог відповідного
Положення.

Зважаючи на результати переві�
рок, президія Ради профспілки дій�
шла висновку, що Головним комер�
ційним управлінням Укрзалізниці,
залізницями, їх комерційними
службами приділяється недостат�
ньо уваги профілактиці виробничо�
го травматизму, створенню здоро�
вих і безпечних умов праці, належ�
них виробничих та санітарно�побу�
тових умов, наданню пільг і ком�
пенсацій за роботу в несприятливих
умовах праці.

Головним управлінням охорони і
організації праці Укрзалізниці,
службами охорони праці залізниць
недостатньо контролюються питан�
ня дотримання чинного законодав�
ства, виконання працівниками по�
садових інструкцій з питань охоро�
ни праці, своєчасного проведення
необхідних випробувань і техніч�
них оглядів устаткування, облад�
нання та об’єктів підвищеної небез�
пеки.

А це – пряма загроза безпеці,
здоров’ю і життю залізничників…

Володимир ДОРОШЕНКО,
головний технічний інспектор

праці Ради профспілки

Коли недбалість — злочинна…
ІЗ  ЗАСІДАННЯ  ПРЕЗИДІЇ  РАДИ  ПРОФСПІЛКИ 

Керівництву Головного комерційного управлін�
ня Укрзалізниці, начальникам залізниць запропо�
новано:

проаналізувати причини нещасного випадку зі смер�
тельним наслідком з вантажником Херсонської вироб�
ничої дільниці та розробити додаткові заходи щодо по�
ліпшення стану охорони праці та недопущення подіб�
них випадків в подальшому;

розробити та затвердити у встановленому порядку на
2014–2015 роки у механізованих дистанціях наванта�
жувально�розвантажувальних робіт залізниць програ�
му поліпшення стану санітарно�побутових приміщень і
підвищення якості побутового обслуговування праців�
ників на виробництві;

вирішити питання щодо організації на залізницях
хімочищення, прання та ремонту засобів індивідуаль�
ного захисту працівників механізованих дистанцій на�
вантажувально�розвантажувальних робіт;

забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям,
іншими засобами індивідуального захисту, медичними
аптечками;

провести розрахунки з працівниками, яким в пору�
шення чинного законодавства не встановлено і не на�
дано додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і
важкими умовами праці згідно з атестацією робочих
місць та за особливий характер праці;

нарахувати і виплатити доплату за роботу у важких і

шкідливих умовах праці згідно з результатами атестації
робочих місць за умовами праці працівникам Львівсь�
кої механізованої дистанції навантажувально�розван�
тажувальних робіт.

Головному комерційному управлінню Укрзаліз�
ниці, залізницям:

інформувати Раду профспілки про хід виконання цієї
постанови та проведені розрахунки з працівниками до
1 жовтня 2014 року.

Головному управлінню охорони та організації
праці Укрзалізниці запропоновано:

при перевірках структурних підрозділів Головного
комерційного управління посилити контроль за ство�
ренням працівникам здорових і безпечних умов праці,
виконанням заходів з профілактики виробничого трав�
матизму, проведенням навчання і перевірки знань з
охорони праці, безпечним виконанням робіт з об’єкта�
ми підвищеної небезпеки.

Дорожнім, територіальним комітетам проф�
спілки, профкомам первинних профорганізацій
рекомендовано:

встановити контроль за створенням належних санітарно�
побутових умов, своєчасним забезпеченням працівників
спецодягом, спецвзуттям, організацією ремонту та прання
засобів індивідуального захисту, наданням працівникам у
повному обсязі пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими
і важкими умовами праці та особливий характер праці.

З  постанови  президії  Ради  профспілки

З
А БАГАТОРІЧНУ АКТИВНУ РОБОТУ щодо захисту трудових прав і соціально�
економічних інтересів членів профспілки та у зв’язку із відзначенням Дня

профспілки нагороджено:

ПОЧЕСНИМ ЗНАКОМ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСПІЛКОЮ» –

ЗАЛОЗНИХ В’ячеслава Анатолійовича – голову дорожньої профорга�
нізації Південної залізниці;

ЗНАКОМ 
«ЗА АКТИВНУ РОБОТУ В ПРОФСПІЛЦІ» –

ФРОЛОВУ Ольгу Михайлівну – голову профорганізації станції Гор�
лівка Донецької залізниці;

ШКУРУ Володимира Григоровича – токаря колійних дорожніх ре�
монтно�механічних майстерень, голову профорганізації станції Самбір Львівсь�
кої залізниці;

ЧУБИК Ніну Савівну – інженера з охорони праці, голову профорганізації Гайво�
ронської дистанції колії Одеської залізниці.

Перелік нагороджених профпрацівників й  активістів буде продовжено 
в наступних номерах «ВІСНИКА».

ВІДЗНАКОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ 
«ЗА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ» нагороджено:

МАЛИНКУ Миколу Івановича – начальника Шевченківської
дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці;

БУЦЕРОГУ Василя Костянтиновича – начальника Козятинсь�
кої дирекції залізничних перевезень Південно�Західної заліз�
ниці.

У  ЛІТОПИС  ПРОФСПІЛКИ

На страже прав 
и доходов работников

тыс. грн. выплачено железнодорож�
никам Ясиноватского региона по тре�
бованию правового инспектора труда
Совета профсоюза на Донецкой ма�
гистрали Игоря Гутарина.

тыс. грн. недоплаченных или незакон�
но удержанных средств было выплаче�
но с начала года работникам по насто�
янию профкомов Ясиноватской
территориальной профорганиза�
ции. Защищены трудовые права
183 членов профсоюза, отменено 11
незаконных приказов.

В
ОПРОС О ВЫПОЛНЕНИИ законодательства о
труде в структурных подразделениях Ясино�

ватского региона и роли профкомов территори�
альной организации по защите трудовых прав ра�
ботников рассматривался на выездном заседании
президиума дорожного комитета профсоюза До�
нецкой железной дороги в конце июня с участием
хозяйственных руководителей, специалистов и
председателей профорганизаций структурных
подразделений.

Отметив активную работу первичек по осущест�
влению общественного контроля за соблюдением
трудового законодательства, президиум дорож�
ного комитета профсоюза в то же время акценти�
ровал внимание на нарушениях, ущемляющих
права железнодорожников. Так, выявлены случаи
невыплаты единовременной материальной помо�
щи в связи с приемом на работу по переводу из
другой местности, неоплаты времени техническо�
го обучения и прохождения обязательного медос�
мотра. Из�за грубого нарушения положений до�
рожного колдоговора о выплате помощи на
оздоровление при уходе в отпуск за апрель–май
2014�го 164 путейцам Красноармейской дистан�
ции пути не было выплачено в общей сложности
146 тыс. грн.

Нередко трудовые права нарушаются вследст�
вие неправильного применения условий оплаты
труда. Например, надбавка за высокое профес�
сиональное мастерство начисляется не на все от�
работанное время, а в пределах месячной нор�
мы. В структурном подразделении «Энергосбыт»
из�за неверного применения нормы рабочего
времени был занижен размер материальной по�
мощи на оздоровление. На вокзале Донецк на
сверхурочные часы не начислялась доплата за
работу во вредных и тяжелых условиях. При на�
числении этой доплаты в дистанциях электро�
снабжения, а также ясиноватских дистанции пу�
ти и строительно�монтажном эксплуатационном
управлении применяется надуманный и непра�
вомерный учет занятости во вредных и тяжелых
условиях труда в течение рабочей смены, что
влечет за собой недоплаты. Причем в СМЭУ на
это нарушение уже обращалось внимание в
2011 году, однако незаконный метод уменьше�
ния расходов на оплату труда продолжает при�
меняться.

Многочисленные нарушения допускаются при
составлении графиков сменности, применяются
незаконные перерывы, ведется недостоверный
учет рабочего времени. Особенно неблагополуч�
ная ситуация по этому вопросу в вагонном депо
Волноваха.

Выборочными проверками в текущем году у
115 железнодорожников выявлено 1,7 тыс. часов –
не учтенных и, соответственно, не оплаченных.

С нарушениями законодательства происходит
привлечение к работе в выходные дни, имеется
задолженность по предоставлению ежегодных
отпусков, издаются незаконные приказы о ли�
шении премии и привлечении к дисциплинар�
ной ответственности. Часто при этом не соблю�
даются процессуальные нормы, а иногда… отсут�
ствует дисциплинарный проступок и вина ра�
ботника (!).

Президиум дорпрофсожа рекомендовал ру�
ководству Ясиноватской дирекции железнодо�
рожных перевозок и структурных подразделений
устранить выявленные нарушения законода�
тельства о труде, а также повысить ответствен�
ность причастных специалистов. Предложено
организовать совместно с теркомом их обуче�
ние, в том числе и профактивистов, по вопросам
трудового законодательства и обмен опытом
работы.

Руководителям структурных подразделений
рекомендовано провести соответствующие про�
верки и произвести необходимые доплаты ра�
ботникам.

Н
А ЗАСІДАННІ ПРЕЗИДІЇ Ради профспілки розглянуто найакту�
альніше питання сьогодення – про реформування залізнично�

го транспорту України. Виконуючий обов’язки директора з рефор�
мування, корпоративного розвитку, майнової та соціальної полі�
тики Укрзалізниці І.Ісопенко поінформував, зокрема, про початок
інвентаризації майна та оцінку активів. Цю роботу, за попередніми
прогнозами, заплановано закінчити до кінця 2014�го й прийняти
Статут Публічного акціонерного товариства «Українська залізни�
ця». Початок господарської діяльності АТ очікується в 2015 році.
(Після прийняття Кабміном відповідної постанови відбудеться
державна реєстрація та завершення формування майнового ком�
плексу, побудова структури управління АТ і створення 25 філій.
Тобто відбуватиметься поступовий перехід від територіально�
функціональної структури управління до вертикально інтегрова�
ної).

Начальник Головного управління реформування та корпора�
тивного розвитку Укрзалізниці А.Буковський запропонував при�
сутнім переглянути презентацію щодо етапів реформування галузі.
З цього питання виступили також заступник начальника управлін�
ня – начальник відділу організації ведення соціального діалогу Го�
ловного управління охорони і організації праці Укрзалізниці
В.Маліцький та начальник управління кадрів Головного управлін�
ня кадрової та соціальної політики Укрзалізниці В.Дзуєнко.

ДО  ТЕМИ
Постанову про першочергові заходи щодо приведення
структури профспілки залізничників і транспортних буді�
вельників у відповідність до змін у зв’язку з утворенням
Публічного акціонерного товариства «Українська залізни�
ця» буде опубліковано у наступному номері «ВІСНИКА», її
текст буде розміщено також на сайті.

ЦИФРЫ
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Тихон ПРИСЯЖНЮК,
главный правовой инспектор труда 

Совета профсоюза 
на Донецкой железной дороге
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В
ПРЕДДВЕРИИ Дня профсо�
юза хочется рассказать о

нашем лидере, ведь председа�
телем первички локомотивного
депо Знаменка Одесской ма�
гистрали Владимир Хохлов в
2011 году был заслуженно из�
бран второй раз. Потому что и к
производственной работе, ког�
да трудился слесарем, помощ�
ником машиниста, он относил�
ся профессионально, и к проф�
союзной деятельности – под�
ход ответственный.

Члены профсоюза ценят в
своем председателе такие ка�
чества, как умение сопережи�
вать, понимать других. Всегда
деловой, доброжелательный,
он проявляет принципиальную
позицию при отстаивании тру�
довых прав, использует каж�
дый шанс помочь, кому может,
и словом, и делом.

В депо стало доброй тради�
цией чествовать юбиляров,
проводить концерты, встречи
ветеранов. Наш самодеятель�

ный народный коллектив
«Джерело» известен далеко за
пределами города. Профком
активно занимается организа�
цией оздоровления работни�
ков и их детей, устраивает вы�
езды на отдых, экскурсии, уде�
ляет внимание спортивной ра�
боте. И, конечно, наша гор�
дость – музей истории, кото�
рый после капитального ре�
монта пополнился новыми ин�
тересными экспонатами, фо�
тографиями, макетами. Вы�

шло второе изда�
ние книги – исто�
рии депо, ее автор,
ветеран�железно�
дорожник В.Молис
провел первую эк�
скурсию по музею
в день его откры�
тия.

В.Хохлов сумел
сплотить вокруг себя активис�
тов�единомышленников, и в

этом залог успеха нашей пер�
вички.

Наш лидер

«Сокіл» –
ювіляр

Д
ЛЯ ДИТЯЧОЇ оздо�
ровниці «Сокіл»

Придніпровської залізни�
ці цьогорічне літо – юві�
лейне, 60�те. До сезону
табір готувався ґрунтов�
но: відремонтовано два
корпуси, медпункт, замі�
нено водогін.

Раніше до «Сокола»
приїжджали переважно діти працівників
Запорізького регіону, але через втрату
оздоровчих об’єктів у Криму цього літа
сюди завітали гості майже з усіх куточків
Придніпровської. За дві зміни на узбе�
режжі Азовського моря відпочили і оздо�
ровилися понад 830 школярів, ще одна
зміна попереду.

Оздоровниця тепло зустрічає юних гос�
тей сюрпризами, різноманітними весели�
ми заходами і, звісно, сонцем і свіжим
морським повітрям.

Микола КОМЛІЧЕНКО,
заступник голови Запорізької 

територіальної профорганізації

Хто де, а ми – 
в «Гайдарівці»!

Щ
ОБ ДІТЛАХИ зустрілись влітку в
улюбленій оздоровниці, посприя�

ли залізничники Шевченківського регіону
Одеської залізниці, голови первинок та
профактивісти. Завдяки їм тут по�справж�
ньому домашня обстановка, та й вдоско�
налення не припиняється.

Школярі разом відпочивають, грають�
ся, вчаться бути дисциплінованими,
охайними, відповідати один за одного,
дружити. З року в рік вони із задоволен�
ням повертаються в «Гайдарівець», щоб
побачити старих друзів, улюблених вихо�
вателів і показати новачкам чудові куточ�
ки. За першу і другу зміни здоров’я набра�
лися понад 400 дітлахів.

Життя в оздоровниці вирує: проводять�
ся різноманітні заходи, діти всі разом ви�
гадують емблеми загонів, готують кон�

церти, прово�
дять конкур�
си, змагання,
спортивні ігри
й естафети,
їздять на ек�
скурсії. А по�
переду у них
стільки ціка�
вого!

Дар’я 
БОРОВИК, 
вихователь

Країна під назвою
«Зорька»

В
ЖЕ 68 років поспіль одним з найкра�
щих місць для дитячого відпочинку

вважається дитячий оздоровчий заклад
«Зорька» Конотопського теркому проф�
спілки, що знаходиться у селищі Тарансь�
кому, неподалік від річки Сейм.

У першу і другу зміну тут відпочили й
оздоровилися понад 770 дітлахів. Вони
з натхненням беруть участь в улюбле�
них заходах: конкурсах малюнків, яр�
марках послуг, розважальних програ�
мах і спортивних змаганнях, а педаго�
гічний колектив постійно працює над
розробкою для відпочивальників нових
цікавих проектів.

«Зорька» увійшла в життя сотень хлоп�
чиків та дівчаток, і кожен з них впевнений,
що відвідав справжню країну добра, в яку
хочеться потрапити знову!

Анна ОДНОРОГ, 
психолог дитячого 

оздоровчого закладу «Зорька»

Все для детей!
В

ЭТОМ ГОДУ здравница им. Л.Шев�
цовой ожила и зазвенела детскими

голосами 5 июля. За несколько дней ре�
бята полностью освоились и окунулись в
атмосферу веселья и радости от участия в
спортивных соревнованиях и культурных
мероприятиях, занятий в кружках и сек�
циях, встреч с профессиональными ар�
тистами, и, конечно же, купания в Черном
море.

И хотя не все еще, что касается обуст�
ройства, соответствует европейским стан�
дартам, но забота и внимание к отдыхаю�
щим в здравнице заметны сразу. Доста�
точно взглянуть на красоту и комфорта�
бельность строящегося корпуса, после
ввода в эксплуатацию которого условия
отдыха значительно улучшатся. Спасибо
строителям, которые трудятся для наших
ребят.

Наталья ОЛЕЙНИК,
директор детского оздоровительного

учреждения им. Л.Шевцовой

ОЗДОРОВЛЕННЯ — 2014

«У результаті реагування на звер�
нення спілчан правового інспектора
праці Ради профспілки на Півден�
но�Західній залізниці Володимира
Концедала у першому півріччі
2014 року: працевлаштовано пра�
цівницю станції Конотоп, якій було
встановлено ІІ групу інвалідності;
надано щорічну відпустку черговій
по станції Кролевець; працівниці
відділкової лікарні станції Конотоп
виплачено 4 тис. грн. страхових
коштів у результаті нещасного ви�
падку на виробництві; черговому
по станції Мена здійснено доплату
за вислугу років на суму 248 грн.;
механіку Конотопської дистанції
сигналізації та зв’язку виплачено
3,3 тис. грн. при звільненні; праців�
ниці станції Конотоп виплачено
1,2 тис. грн. матеріальної допомоги;
працівникам відновлювального по�
їзда доплачено 618 грн. за роботу у
святкові дні в травні п. р.; виплачено
2,8 тис. грн. матеріальної допомоги
на оздоровлення прийомоздаваль�
нику станції Ворожба за
2010–2012 роки і провідниці –
2,2 тис. грн. за 2012–2013 роки. За�
галом протягом шести місяців 2014�
го надано консультації з питань
правового та соціального захисту
113 членам профспілки», – повідо�
мив ПРЕС�ЦЕНТР Конотопського
теркому профспілки.

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

ПЕРВОЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ   АВГУСТА — ДЕНЬ  ПРОФСОЮЗА

С
ПІЛЧАНИ звертаються із запи�
таннями, що їх найбільше тур�

бують, і отримують відповіді від фа�
хівців Ради профспілки на сайті
www.zalp.org.ua та у «ВІСНИКУ».

Чи має право адміністрація
структурного підрозділу вима�
гати від працівника сплати при
звільненні залишкової вартості
спецодягу та спецвзуття?

Дмитро Г. , по e�mail

Володимир ДОРОШЕНКО, 
головний технічний інспектор
праці Ради профспілки:

– Такі вимоги адміністрації не�
правомірні. Адже пунктом 4.2 По�
рядку забезпечення працівників за�
лізничного транспорту спецодягом,
спецвзуттям та іншими засобами
індивідуального захисту, затверд�
женого наказом Укрзалізниці від
12.02.2009 р., № 72�Ц, зазначено:
«3І3, що видаються працівникам, є
власністю підприємства і підлягають
обов'язковому поверненню при:
звільненні; переведенні на тому ж
підприємстві на іншу роботу, для якої
видані засоби індивідуального за�
хисту, не передбачені нормами (ко�
лективним договором); після закін�
чення строків їх носіння взамін одер�
жуваних нових 3І3».

Працівникам слід також мати на
увазі, що відповідно до вимог розді�
лу «Охорона праці» Галузевої угоди у
разі їх звільнення з підприємств за�
лізничного транспорту на пенсію чи
за скороченням чисельності або шта�
ту за ними зберігається право зали�
шити спецодяг та спецвзуття без
утримання їх залишкової вартості.

ЗАПИТУЄТЕ —
ВІДПОВІДАЄМО

Валентина ПОЛОВКО, руководитель художественной 
самодеятельности профкома локомотивного депо Знаменка
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В
ПЕРВЫЕ заседание Одесского дорожного комитета проф�
союза проведено в режиме видеоконференции. Это по�

зволило сэкономить рабочее время и уменьшить затраты на
командировочные расходы 37 членам дорпрофсожа, кото�
рые присутствовали в студиях Шевченковского, Знаменского
и Херсонского теркомов профсоюза.

Председатель дорожной профорганизации А.Прокопенко
проинформировал участников заседания о ситуации в отрас�
ли и финансово�экономическом положении на Одесской до�

роге. С докладом по основному вопросу повестки дня заседа�
ния – об организационной работе в первичных профоргани�
зациях – выступил заведующий орготделом дорпрофсожа
И.Юхимчук.

Участники заседания и присутствующие в студиях поло�
жительно оценили такой формат общения и предложили,
исходя из реалий сегодняшнего дня, совершенствовать эту
работу.

ПРЕСС�ЦЕНТР Одесского дорпрофсожа

Фото ГГааллиинныы  ППЕЕРРХХААЛЛЮЮКК,,  
ведущего специалиста орготдела
Одесского дорпрофсожа

ОООО сссс ьььь     тттт аааа кккк іііі     уууу     нннн аааа сссс
рррр ииии бббб аааа лллл кккк ииии !!!!

К
ОЗЯТИНСЬКИЙ терком ра�
зом із дирекцією провели на

одному з найкращих місцевих
водоймищ – Журбинецькому –
відкритий турнір з риболовлі. Зі�
бралося понад 100 завзятих ри�
балок, навіть дощова погода не
стала їм на заваді. Для підтримки
бойового духу учасників змаган�
ня працювала польова кухня зі
смачною рибацькою юшкою. Пе�
реможцем турніру став електро�
механік Козятинської дистанції
сигналізації і зв’язку Р.Шевчук.

А головний приз – телевізор
вручили найменшому учаснику, 
8�річному рибалці Владиславу
Джеруку, який з допомогою мо�
лодшої сестрички Лесі ледве ви�
тягнув коропа, трохи меншого
за себе.

Літо у розпалі
С

ПЕКОТНІ ДНІ діти львівських залізнич�
ників проводять у затишних умовах

подалі від шумних міст.
Дитячий оздоровчий табір «Трембіта»,

розташований у мальовничому куточку
гірської місцевості Закарпаття, вже втретє
цього літа приймає гостей. Зараз тут від�
почивають понад 170 школярів, протягом
перших двох змін вже оздоровилися
більше ніж 340, а попереду у таборі ще й
четвертий заїзд. Ужгородський терком
профспілки щороку докладає чимало зу�
силь для підготовки табору, зміцнення
його матеріально�технічної бази, органі�
зації цікавого і корисного дозвілля.

Триває третя зміна і в «Експресі», що
розмістився в селі Олександрія – екологіч�
но найчистішій зоні Рівненщини. Оздо�
ровчий комплекс, у якому минулого року
було відремонтовано житлові корпуси і
придбано нові меблі, цього літа приймає
понад 200 юних відпочивальників щозмі�
ни, планує відкритися і вчетверте. Заліз�
ничники і профпрацівники дбають про
свою оздоровницю і щороку долучаються
до підготовчих робіт.

Звісно, не залишимо дітей наших спіл�
чан без моря: як і щороку, організовано
дитячий відпочинок у таборі «Чайка» в ку�
рортній зоні Херсонської області. На чор�
номорському узбережжі вже відпочили
62 школярів, днями розпочалася ще одна
зміна.

Любим «Юный 
железнодорожник»

З
А ТРИ НЕДЕЛИ первой смены в одес�
ском детском оздоровительном лаге�

ре «Юный железнодорожник» отдохнули
111 детей. Судя по отзывам, оставленным
ими, отдых удался.

Маша Синиченко: «Я в лагере уже пя�
тый раз. Мне тут очень нравится. Здесь
дружный коллектив и очень хорошие,
добрые вожатые. Нам не скучно, всегда
нас занимают чем�то интересным. Вожа�
тые проводят классные концерты по вече�
рам и самую полезную зарядку по утрам.
Я люблю наш «Юный железнодорожник»!

Андрей Мхитарян: «Мне очень нра�
вится лагерь,
мы с ребятами
очень хорошо
сдружились,
п р е к р а с н о
провели вре�
мя. Хочу вер�
нуться сюда
еще».

ПРЕСС�
ЦЕНТР

Одесского 
дорпрофсожа

ПРЕС�ЦЕНТР
дорпрофсожу Львівської залізниці

А.Прокопенко В  студиях...
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Олег СИЗОНЮК,
голова профорганізації

експлуатаційного 
вагонного депо Козятин


