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«Проаналізувавши стан ви"
конання зобов’язань колдого"
вору, головний правовий інс"
пектор праці Ради профспілки
на Львівській залізниці Воло�
димир Шрамко встановив,
що працівникам, зайнятим на
роботах з особливо шкідливи"
ми і особливо важкими, шкід"
ливими і важкими умовами
праці згідно зі Списками № 1 і
№ 2, не здійснюється виплата
на здешевлення харчування у
розмірі 50 % від суми неопо"
даткованого мінімуму за від"
працьовану зміну. На вико�
нання подання головного
правового інспектора праці
донараховано і виплачено
кошти працівникам дистанцій
колії: Ковельської – понад
3 тис. грн., Чернівецької –
2,1 тис. грн., Ходорівської –
1,8 тис. грн., колійної машин"
ної станції Дубляни Львів –
майже 5,8 тис. грн., Львівсь"
кого центру механізації колій"
них робіт Глибочок Великий –
4,6 тис. грн., рейкозварю"
вального поїзда Львів –
3,3 тис. грн. Службою колії на"
діслано телеграму у відокрем"
лені підрозділи колійного гос"
подарства щодо приведення у
відповідність до колдоговору
залізниці грошових виплат на
здешевлення харчування всім
працівникам», – повідомив
ПРЕС�ЦЕНТР дорпрофсожу
Львівської залізниці.

«В июне т. г. на рабочем со"
брании старший осмотрщик"
ремонтник вагонов Ю.Горош"
ко от имени коллег обратился
к председателю профкома ва"
гонного эксплуатационного
депо Батуринское Приднеп"
ровской магистрали с прось"
бой посодействовать в том,
чтобы рабочий поезд заезжал,
как раньше, на первый путь
станции. С августа этот вопрос
решен: работники ПТО, а так"
же станции, дистанции сигна"
лизации и связи теперь могут
удобно, безопасно и своевре"
менно добираться на работу и
обратно», – сообщила рас"
пределитель работ, замести"
тель председателя цехкома
ПТО Кривой Рог–Сортировоч"
ный Вита ГРИБАНОВА.

Засідання профсекцій

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

1–2 жовтня головний правовий
інспектор праці Ради профспіл"
ки М.Бєльченко перевіряв стан
дотримання трудового законо"
давства в Івано"Франківській
дирекції залізничних переве"
зень, на станції і вокзалі, а пра"
вовий інспектор праці Ради
профспілки М.Абрамова – в Ки"
ївській дирекції залізничних пе"
ревезень.

2 жовтня Рада профспілки про"
вела засідання професійних сек"
цій працівників господарств:

пасажирського; 

будівельно"монтажних робіт і
цивільних споруд; 

інформаційних технологій.

2 жовтня заступник Голови
профспілки О.Мушенок взяв
участь у засіданні оргкомітету з
підготовки до Всеукраїнського
форуму профспілок.

7 жовтня керівники профспілки,
голови дорожніх, територіаль"
них, об’єднаних та профоргані"
зацій прямого підпорядкування
Раді профспілки взяли участь у
Всеукраїнському форумі проф"
спілок щодо дій на захист прав та
інтересів працівників в умовах
погіршення соціально"економіч"
ної ситуації.

7–8 жовтня завідувач відділу
економічної роботи, організації
праці і заробітної плати С.Ані"
сімова вивчала стан організації
і оплати праці у Знам’янському
підрозділі воєнізованої охо"
рони.

8 жовтня перший заступник Го"
лови профспілки М.Сінчак взяв
участь у нараді керівників репре"
зентативних профоб’єднань з
питання щодо подальших дій
профспілок.

9 жовтня відбулися засідання
професійних секцій Ради проф"
спілки працівників господарств:

локомотивного;

приміських пасажирських пе"
ревезень;

промислових підприємств.

14–15 жовтня провідний фахі"
вець відділу соціально"трудових
відносин та побутової роботи
А.Єрмоленко взяв участь у робо"
ті щодо визначення приналеж"
ності оздоровчих закладів При"
дніпровської магістралі.

Триває передплата на «Вісник» на 2015 рік
Президія Ради профспілки оголосила передплатну кампанію з 1 жовтня

До уваги читачів! 

Вперше такі заходи Рада профспілки
транслювала у форматі відеоконференції 
Як вже повідомлялось, у жовтні відбудуться засідання 
професійних секцій працівників господарств Укрзалізниці.

Перші шість – працівників господарств: 
пасажирського, будівельно"монтажних робіт та цивільних споруд, 
інформаційних технологій; локомотивного господарства, 
приміських пасажирських перевезень і промислових підприємств
працювали 2 і 9 жовтня.Ф
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ПОЧАТКУ було підбито підсумки роботи
профсекцій дорожніх профспілкових

організацій, а також підготовлено й обгово"
рено питання для зустрічі з керівництвом
відповідних департаментів Укрзалізниці.

У засіданнях, які зранку відбувалися
окремо, 2 жовтня взяли участь перший за"
ступник начальника Департаменту паса"
жирських перевезень далекого сполучення
Укрзалізниці М.Козак, перший заступник
начальника Департаменту будівель та спо"
руд Укрзалізниці В.Крилов і начальник тех"
нічного управління Департаменту інформа"
ційних технологій С.Білошицький, а 9 жовт"
ня – начальник Департаменту локомотив"
ного господарства Укрзалізниці В.Зайцев,
головний інженер Департаменту примісь"
ких пасажирських перевезень О.Юрченко,
начальник відділу з організації роботи бри"
гад та обслуговування пасажирів цього Де"
партаменту О.Манюта, директор з рефор"
мування, корпоративного розвитку, майно"
вої та соціальної політики Укрзалізниці
І.Ісопенко, начальник Департаменту рефор"
мування та корпоративного розвитку Б.Лі"
бер, перший заступник Департаменту охо"
рони і організації праці В.Маліцький, на"

чальник Департаменту охорони здоров’я
О.Бабич.

Спільно з представниками Укрзалізниці
члени професійних секцій розглянули акту"
альні теми щодо реформування залізнич"
ного транспорту України по господарствах
та підготовку до роботи в осінньо"зимовий
період. Крім того, на засіданні профсекції
пасажирського господарства обговорено
стан забезпечення працівників форменим
одягом, у тому числі зимовим, особливості
застосування до провідників дисциплінар"
них стягнень та інші питання. 

По завершенні цих засідань відбулася зу"

стріч з керівництвом профспілки. Перший
заступник Голови профспілки М.Сінчак ви"
світлив актуальні питання роботи профспіл"
кових органів. Виступили також заступник
Голови профспілки О.Мушенок і фахівці Ра"
ди профспілки. На запитання колег було на"
дано вичерпні відповіді.

Профсекції ухвалили відповідні рішення.
Протоколи засідань буде розміщено на сай"
ті профспілки www.zalp.org.ua.

Рада профспілки вперше транслювала
засідання у форматі відеоконференції із
абонентами (профорганізаціями), які прой"
шли сертифікацію.

У  ПРОФЕСІЙНИХ  СЕКЦІЯХ

П
РОФСПІЛКИ розуміють складну соціаль"
но"економічну ситуацію в Україні, але

вкрай занепокоєні її наслідками для простих
працівників і громадян, зазначено у Резолюції,
ухваленій за результатами засідання. Водно"
час, вони обурені низкою ініціатив Кабміну,
спрямованих на зниження соціальних стан"
дартів, і тим, що заходи жорсткої економії,
яку можна зрозуміти у скрутний час, вжива"
ються не тимчасово, а шляхом вилучення со"
ціальних гарантій із чинних законів. А також
стурбовані різким падінням реальної заробіт"
ної плати і стрімким зниженням платоспро"
можності громадян, скороченням зайнятості
та збільшенням кількості безробітних, у тому
числі – унаслідок занепаду промисловості й
інфраструктури Донбасу.

Проте, на думку учасників Форуму «За гідну
працю і добробут людини», Уряд не здійснює

ефективних заходів для легалізації тіньового
бізнесу і пошуку економічних джерел наповнен"
ня бюджету. Разом з тим він ініціює руйнацію іс"
нуючої системи загальнообов’язкового соціаль"
ного страхування, яка довела свою ефективність
у період фінансово"економічних потрясінь. 

Відбувається і наступ на права профспілок.
При ухваленні рішень Уряд не вступає в со"

ціальний діалог зі сторонами профспілок і ро"
ботодавців, що порушує законодавство Украї"
ни, Генеральну угоду й основоположні прин"
ципи Міжнародної організації праці.

Окрім Резолюції ухвалено також Вимоги до
Кабінету Міністрів України, зокрема щодо
створення достатньої кількості робочих місць,
особливо для молоді, забезпечення соціаль"
ного діалогу, погашення заборгованості із за"
робітної плати та інші.

Профспілку залізничників і транспорт�
них будівельників України представляла
делегація на чолі з першим заступником
Голови профспілки М.СІНЧАКОМ.

Вимоги до Уряду — на

«За гідну 
працю і

добробут
людини»

Всеукраїнський форум профспілок 

Мітинг 
і пікетування
Кабміну
Р

ІШЕННЯ про проведен"
ня 15 жовтня 2014 року

мітингу і пікетування Кабі"
нету Міністрів прийнято
Всеукраїнським форумом
профспілок «За гідну працю
і добробут людини», що
проходив 7 жовтня у Києві,
у Будинку вчителя.

Мітинг і пікетування орга"
нізовано на підтримку ухва"
лених вимог до Уряду з пи"
тань захисту соціально"тру"
дових і профспілкових прав
та інтересів працівників.
Акцію ініціював Спільний
представницький орган
всеукраїнських профспілок
та профоб’єднань.

У заході, ініційованому Спільним представницьким органом профспілок (СПО) 
у Всесвітній день дій за гідну працю, взяли участь представники всеукраїнських
профспілок і профоб’єднань, громадських організацій і громадських рад 
при міністерствах, науковці, представники СПО роботодавців, а також 
Міністр соціальної політики Л.Денисова, голова Комітету Верховної Ради 
з питань соціальної політики та праці П.Цибенко і директор департаменту 
з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента України Ю.Рубан

Фото ООллееннии  РРООММААННООВВООЇЇ,,  
провідного фахівця 

відділу інформації Ради профспілки

ДО  ТЕМИ

стор. 2

9 жовтня

2 жовтня
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КОНТРОЛЮЄМО  ВИКОНАННЯ  ПОСТАНОВ  ПРЕЗИДІЇ  РАДИ  ПРОФСПІЛКИ
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НАШІ  НОВІ

ПАРТНЕРИ
м. Нікополь:

ремонт побутової техніки, вул. Кооперативна, 5 – знижка 5 %
на ремонт великої побутової техніки (пральних і посудомийних ма"
шин, холодильного обладнання, витяжок, плит, поверхонь), аудіо",
відеотехніки, кондиціонерів, дрібної побутової техніки (кухонних
комбайнів, прасок, хлібопічок, м’ясорубок, пилососів), кавомашин
і кавоварок, підключення побутової техніки, продаж запчастин та
аксесуарів до побутової техніки.

м. Київ:
«Сіті Паб», пр"т Перемоги, 47 – знижка 10 % на основне меню

(безакцизне).

смт Кегичівка (Харківська обл.):
металопластикові вікна та двері, пров. Волошина (павільйон

«Фото») – знижка 7 % на продаж москітних сіток, підвіконь, жалю"
зі, 10 % – на продаж металопластикових вікон та дверей.

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/). 

Для наших спілчан

Соціальний проект профспілки — 
дисконтна програма•

П
РЕЗИДІЯ Ради профспілки,
розглянувши 24 липня п.

р. питання про стан охорони
праці у механізованих ди�
станціях навантажувально�
розвантажувальних робіт за�
лізниць України, рекоменду"
вала Департаменту комерційної
роботи Укрзалізниці та залізни"
цям поінформувати до 1 жовтня
2014 року Раду про хід виконан"
ня відповідної постанови та
проведені розрахунки з праців"
никами.

Отримано відповіді від усіх
причетних.

Зокрема, Департамент ко"
мерційної роботи Укрзалізниці
повідомив, що розроблено та
затверджено «Додаткові захо"
ди щодо поліпшення стану
охорони праці у механізованих
дистанціях навантажувально"
розвантажувальних робіт за"
лізниць України на 2014 рік»,
Програму поліпшення стану
санітарно"побутових примі"
щень і підвищення якості побу"
тового обслуговування праців"
ників на виробництві механі"
зованих дистанцій навантажу"
вально"розвантажувальних
робіт залізниць на
2014–2015 роки, які розіслано
на залізниці.

Крім того, на засіданнях ро"
бочих комісій трудових колек"
тивів дистанцій внесено зміни
до переліку професій зі шкідли"
вими та важкими умовами пра"
ці колективних договорів, від"
повідно до яких проведено роз"
рахунки з працівниками.

Так, у Львівській механізова"
ній дистанції навантажувально"
розвантажувальних робіт пра"
цівникам атестованих професій
за січень–лютий 2011"го і 2012"го
здійснено доплату в розмірі 4 %
за роботу у важких і шкідливих
умовах праці на загальну суму
916 грн.

Організовано роботу пунктів
хімічного чищення і ремонту
спецодягу, за якими закріплено
відокремлені підрозділи
Львівської магістралі.

На Одеській залізниці ви"
явлені недоліки усунено. За"
плановано у 2015 році відре"

монтувати кімнату відпочинку
й кімнату приймання їжі для
працівників дільниці Одеса"
Товарна, побутові приміщення
водіїв, покрівлі гаража і допо"
міжних приміщень на вантаж"
ному пункті Черкаси. На ви"
робничих дільницях Одеської
механізованої дистанції на"
вантажувально"розвантажу"
вальних робіт встановлено
пральні машини для прання
спецодягу, а там, де їх немає,
буде укладено угоди з локомо"
тивними депо.

За інформацією Придніп�
ровської залізниці, на вико"
нання зазначеної постанови
президії Ради профспілки ван"
тажнику вантажного пункту
Кривий Ріг–Головний виплаче"
но 2,7 тис. грн. одноразової ма"
теріальної допомоги у зв’язку з
тимчасовою втратою працез"
датності внаслідок нещасного
випадку на виробництві, а елек"
трогазозварнику надано додат"
кову відпустку за роботу в шкід"
ливих умовах праці. Машиніс"
там крана вантажного пункту
Запоріжжя"Вантажне проведе"
но позачергову перевірку
знань, а причетним працівни"
кам Запорізької механізованої
дистанції навантажувально"
розвантажувальних робіт – по"
заплановий інструктаж з питань
охорони праці.

Виконано ремонтні роботи в
кабінеті з охорони праці дистан"
ції, а у санітарно"побутових
приміщеннях вантажного пунк"
ту Запоріжжя"Вантажне вони
проводитимуться у встановле"
ному порядку. Спецодягом,
спецвзуттям та іншими засоба"
ми індивідуального захисту, а
також миючими засобами пра"
цівники забезпечені. Для орга"
нізації належного догляду за
спецодягом і своєчасного хіміч"
ного чищення Запорізька меха"
нізована дистанція навантажу"
вально"розвантажувальних ро"
біт закріплена за моторвагон"
ним депо, де є машини хімічно"
го чищення.

У Краснолиманському центрі
з вантажної та комерційної ро"
боти Донецької залізниці

проаналізовано причини не"
щасного випадку зі смертель"
ним наслідком з вантажником
Херсонської виробничої діль"
ниці та розроблено додаткові
заходи щодо поліпшення стану
охорони праці та недопущення
подібних випадків у подальшо"
му. Вирішено питання щодо ор"
ганізації хімочищення, прання
та ремонту засобів індивідуаль"
ного захисту працівників. Заліз"
ничників забезпечено спецодя"
гом, спецвзуттям, іншими засо"
бами індивідуального захисту,
медичними аптечками. Прове"
дено розрахунки з працівника"
ми та встановлено і надано до"
даткові відпустки за роботу зі
шкідливими і важкими умова"
ми праці згідно з атестацією ро"
бочих місць за особливий ха"
рактер роботи.

У колдоговір Жмеринської
механізованої дистанції наван"
тажувально"розвантажуваль"
них робіт Південно�Західної
залізниці внесено зміни та до"
повнення, що стосуються поліп"
шення умов і охорони праці.
Придбано нормативні акти з
питань охорони праці, заведено
особисті картки обліку спецодя"
гу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту, орга"
нізовано належний облік і конт"
роль за їх видачею у встановле"
ні строки. Комісією визначаєть"
ся перелік професій, що потре"
бують атестації, триває етап ви"
значення й залучення потрібної
організації для проведення
атестації та санітарно"гігієнічних
досліджень. Після цього згідно з
поданням до кінця 2014"го буде
проведено атестацію робочих
місць.

У повідомленні Південної
залізниці відзначено, що в
колдоговір Полтавської механі"
зованої дистанції навантажу"
вально"розвантажувальних
робіт внесено зміни, що стосу"
ються фінансування на вико"
нання комплексних заходів з
охорони праці у розмірі не мен"
ше 0,5 % від суми реалізованої
продукції, а також надано до"
даток з переліком професій і
посад працівників, яким безоп"

латно понад установлені норми
видається спецодяг, спецвзуття
та мило. 35 працівникам ди"
станції, які працюють у важких
та шкідливих умовах, надають"
ся доплати від 4 % до 12 % та"
рифної ставки, а п’ятьом з них
– безкоштовне молоко. Комір"
ник виробничої дільниці стан"
ції Полтава"Київська та звіль"
нений бригадир вантажпункту
станції Супрунівка пройшли не"
обхідне навчання. Усунено за"
уваження щодо порушення
правил охорони праці при екс"
плуатації кранового господар"
ства та виробничого обладнан"
ня. На вантажпункті станції
Прилуки завершуються роботи
в адміністративно"побутових
приміщеннях, а на дезінфекцій"
но"промивальній станції вико"
нується ремонт будівлі санпро"
пускника, тут також замінено
вікна, двері, сантехнічне облад"
нання. Крім того, заплановано
відремонтувати санітарно"по"
бутові приміщення вантажпун"
кту станції Супрунівка та замі"
нити меблі. Прання спецодягу
працівників виконується влас"
ними силами, з цією метою бу"
ло придбано пральну машину
ємністю 12 кг.

Департаментом комерційної
роботи Укрзалізниці встановле"
но постійний контроль за своє"
часним виконанням відповід"
них заходів та Програми, усу"
ненням зауважень, виявлених
під час перевірок технічними ін"
спекторами праці Ради проф"
спілки на залізницях.

Володимир ДОРОШЕНКО,
головний технічний інспектор

праці Ради профспілки

Охорона  праці: позитивні зрушення

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, 14 — 16,18* 2014 р.

П
ІД ГАСЛОМ «Головне – безпека!»
27 квітня 2006 року пройшов 7"й

Міжнародний день дій залізничників
під егідою МФТ. З цього приводу на"
діслано листа до керівництва Уряду
щодо вирішення проблем галузі і державної підтримки розвит"
ку залізничного транспорту країни.

16 червня відбулося пікетування будинку Кабінету Мі"
ністрів України щодо збереження бюджетного фінансу"
вання галузевих медичних та навчальних закладів та
зменшення відрахувань з «чистого» прибутку з 50 % до
15 %. В акції взяли участь близько двох тисяч залізнични"
ків. Завдяки масовим акціям протесту вдалося зберегти
соціальну сферу залізничного транспорту від передачі її в
комунальну власність чи на приватизацію.
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ЦИФРА

млн грн. заплановано
використати у 2014—
2015 роках на виконання
Програми поліпшення
стану санітарно"побуто"
вих приміщень і підви"
щення якості побутового
обслуговування праців"
ників механізованих ди"
станцій навантажуваль"
но"розвантажувальних
робіт залізниць України.

1,3

«Траст» пропонує новий продукт

Д
ЛЯ ВЛАСНИКІВ дисконтних карток профспілки залізничників і
транспортних будівельників України, які раніше оформлювали

кредити в одному чи декількох банках, і на сьогодні вони діють,
банк «Траст» пропонує новий кредитний продукт «Рефінансування»
зі знижкою.

Переваги цього продукту від партнера дисконтної програми
профспілки очевидні:

економія на щомісячних платежах, оскільки кредитна ставка ниж"
ча, ніж за діючими;

збільшення терміну кредитування і тим самим зменшення розмі"
ру щомісячних платежів за кредитом;

консолідація (об’єднання) кредитів для зручності й економії часу;
закриття заставної позики, тобто звільнення майна від заставних

обов’язків;
отримання додаткових коштів «на руки» за такої необхідності.
Програма «Рефінансування» передбачає широкий діапазон сум

кредиту від 5 тис. грн. до 100 тис. грн. на строк від 3 місяців до 5 років.
Детальнішу інформацію можна отримати за тел.

080–050–90–20 (безкоштовно зі стаціонарних номерів) або звер"
нувшись до одного із представництв банку.

«Водночас банк «Траст» звертає увагу клієнтів – членів профспіл"
ки на те, що останнім часом досить поширеними є випадки, коли
спілчани через непоінформованість потрапляють в економічно не"
вигідні для себе ситуації, користуючись послугами так званих «фі"
нансових посередників» при отриманні кредиту. Банк у цьому ви"
падку несе репутаційні ризики, а клієнт – член профспілки втрачає
значну частину кредиту й отримує більше фінансове навантаження.
Тож будьте пильними! Адже для членів профспілки, за статисти"
кою, створено максимальний рівень узгодження кредитів і при цьо"
му мінімальні відсоткові ставки за кредитами», – повідомив голов"
ний фахівець з розвитку корпоративного каналу банку «Траст»
Владислав АНТОЩАК.

Вимоги до Кабінету Міністрів України
з питань захисту соціально"трудових і профспілкових прав та інтересів працівників

Профспілки виступають
ПРОТИ:

1. Скорочення робочих місць і
заморожування заробітних плат,
пенсій.

2. Економії бюджетних коштів
виключно за рахунок працюючо"
го населення, пенсіонерів, членів
їхніх сімей.

3. Підвищення цін та тарифів в
умовах падіння реальних доходів.

4. Безправ’я людей у трудових
відносинах, поширення неле"
гальної зайнятості без законного
захисту та безпеки праці.

5. Позбавлення працівників і
їхніх дітей санаторно"курортного
лікування та оздоровлення, руй"
нації в цілому ефективно працю"
ючої самоврядної системи соці"
ального страхування.

6. Вибірковості Уряду в прове"
денні соціального діалогу і прий"
няття суспільно важливих рішень
без врахування позиції профспілок.

Профспілки ВИМАГАЮТЬ:
1. Зберегти та створити достат"

ню кількість сучасних робочих
місць, особливо для молоді.

2. Не допустити зупинки дер"
жавних підприємств через обме"
ження в енергоресурсах.

3. Погасити зарплатні борги та
забезпечити виплати застрахо"
ваним особам в системі загаль"
нообов’язкового державного со"
ціального страхування, зокрема
в зоні проведення АТО, та під"
тримати законодавчі пропозиції
профспілок щодо надійного за"
хисту права працівника на своє"
часне отримання винагороди за
працю.

4. Жорстко боротись з тіньо"
вою економікою і ухиленням від
сплати податків.

5. Підвищити з 1 січня 2015 ро"
ку рівень мінімальної заробітної
плати, пенсії, прожиткового міні"
муму не менш ніж на рівень інф"
ляції за 2014 рік і відновити пов"
ноцінну індексацію трудових до"
ходів, пенсій і соціальних виплат.

6. Ліквідувати дискримінацію
в оплаті праці працівників бюд"
жетної сфери і зайнятих на дер"
жавний службі та в органах міс"
цевого самоврядування.

7. Повернути державним інс"
пекціям скасоване право вільно"
го доступу до робочих місць для
гарантованого захисту трудових
прав, життя та здоров’я кожного
працівника.

8. При проведенні економіч"
них реформ забезпечити посту"
пове досягнення європейських
соціальних стандартів.

9. Забезпечити ефективний
соціальний діалог з профспілка"
ми та розпочати переговори з
укладення нової Генеральної
угоди, галузевих та територі"
альних угод, виходячи із засад,
оголошених Президентом Укра"
їни в Стратегії реформ 2020 та
Угоді про асоціацію Украї"
на–ЄС.

Закликаємо Уряд невідкладно
розпочати діалог із соціальними
партнерами для визначення
практичних завдань, строків, ін"
дикаторів та механізмів реаліза"
ції основної мети реформ – до"
сягнення європейських стандар"
тів життя, передусім у сферах
зайнятості, оплати, безпеки пра"
ці, оподаткування, соціального
розвитку, ефективного виробни"
чого та трудового потенціалу
країни, для успішної конкуренції
на світових ринках.

Прийнято учасниками Всеук"
раїнського форуму профспі"
лок «За гідну працю і добробут
людини» 7 жовтня 2014 року

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

«За результатами пе"
ревірок, проведених
правовим інспектором
праці Ради профспілки
на Південно"Західній
залізниці Володими�
ром Концедалом, у
Щорській дистанції ко"
лії було виявлено пору"
шення наказу Укрзаліз"
ниці № 098"Ц від
24.03.2011 р. щодо підви"
щення на 10 % годинних
тарифних ставок праців"
никам, які зайняті на ро"
ботах на відкритому по"
вітрі при температурі ви"
ще +30оС. За наполяган"
ням правового інспекто"
ра 150 працівникам до"
плачено 12,8 тис. грн. за
травень–липень 2014"го.
Виплачено також 1 тис.
грн. виробничої премії 
19 інженерно"технічним
працівникам за квітень 
п. р. і 9,4 тис. грн. – всім
286 працівникам дистан"
ції за червень», – повідо"
мив ПРЕС�ЦЕНТР Коно�
топського теркому
профспілки.



С
ИТУАЦИЯ, экономическая и в
других аспектах, на Приднеп"

ровской магистрали невероятно тя"
желая. Чего стоит, к примеру, факт
сокращения с 78 до 20 пар пасса"
жирских поездов в южном направ"
лении в пик летних перевозок. А
грузопоток был практически оста"
новлен…

И несмотря на то, что в целом по
итогам первого полугодия доходов
получено на 280 млн грн. меньше
планируемого, Приднепровская
изыскала все возможные резервы
для выполнения обязательств по
коллективному договору.

В первом полугодии дороге вку"
пе это вылилось в 328 млн грн.

В частности, своевременно вы"
плачивались заработная плата
(средняя составила 4,2 тыс. грн.,
что позволило дороге оказаться ли"

дером по итогам первого полуго"
дия 2014"го), материальная по"
мощь на оздоровление при уходе в
очередной отпуск, в связи с выхо"
дом на заслуженный отдых, едино"
разовая, на добровольное меди"
цинское страхование работающим
и пенсионерам…

Расходы на комплексные меро"
приятия по охране труда были уве"
личены на 2,6 млн грн. по сравне"
нию с плановыми. Не оказались в
«пасынках» и такие статьи колдого"
вора, как обеспечение тружеников
спецодеждой, спецобувью и фор"
менной одеждой, нуждающихся –
углем, а также льготными путевка"
ми (нынешним летом в дорожных
оздоровительных учреждениях от"
дохнули более 3,4 тыс. железнодо"
рожников и членов их семей, а так"
же 1,6 тыс. детей и 296 ветеранов).

Оказывалась финансовая поддер"
жка ведомственной медицине.

А о «шероховатостях» говорилось
в выступлениях участников совмест"
ного заседания руководства дороги
и президиума дорпрофсожа. Речь, к
примеру, о давнишних проблемах с
приобретением отдельных видов
спецодежды (страховочных поясов,
диэлектрических перчаток, проре"
зиненных плащей и полуплащей)
или того же хозяйственного мыла.
Не все ладно с учетом фактически
отработанного времени, и, как ока"
залось, со своевременной выплатой
расчетных уволенным работникам
путевого хозяйства.

Замечания и предложения на"
шли отражение в принятом поста"
новлении.

Юрий ШВАЙКО, внештатный
корреспондент «ВІСНИКА»
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Мінінфраструктури підтримує
позицію профспілки

М
ІНІСТЕРСТВО інфраструктури категорично не
згодне з передачею відомчих медичних за"

кладів у комунальну власність – про це йдеться у
відповіді заступника Міністра – керівника апарату
В.КОРНІЄНКА на звернення Голови Федерації
профспілок транспортників України, Голови
профспілки В.ТКАЧОВА.

Пропозиції щодо передачі з державної в ко"
мунальну власність відомчих закладів охорони
здоров'я, що забезпечують медичне обслугову"
вання працівників і пасажирів залізничного
транспорту, і, відповідно, зміни порядку їх фі"
нансування, спрямовані на руйнацію системи
охорони здоров'я в галузі, наголошено у відпо"
віді. Тож Мінінфраструктури у листі до Кабінету
Міністрів України від 3 вересня 2014 року ви"
словило свою принципову позицію з цього при"
воду.

Погоджено норми 
П

РЕЗИДІЄЮ Ради профспілки на засіданні
18 вересня п. р. погоджено проекти збірників

нормативних матеріалів:
розділ ІV «Рекомендовані типові штати праців"

ників з обслуговування машин, механізмів і об"
ладнання» збірника «Нормативи чисельності ро"
бітників з ремонту і обслуговування машин, меха"
нізмів і обладнання в колійних машинних станці"
ях», затвердженого наказом Укрзалізниці від
24.12.2001 року № ЦЗЕ"4637;

«Нормативи чисельності касирів квиткових
підрозділів залізничного транспорту».

До уваги читачів
ДОВОДИМО ДО ВІДОМА всіх електронних і

друкованих ЗМІ та інформуємо читачів про
те, що профспілка залізничників і транспорт�
них будівельників України не має жодного
відношення до розповсюдженого 6 жовтня в
Інтернеті з посиланням на ресурс ZN,UA «Зеркало
недели. Украина» (№ 35 від 3 жовтня п. р.) та га"
зету «Дзеркало тижня» (№ 35 (180) від 4–10 жов"
тня п. р.) листа на адресу Президента України.

Становлення і розвиток

НА  КОНТРОЛЕ — ВЫПОЛНЕНИЕ  КОЛДОГОВОРОВ 

Сложно.
Но небезнадежно

НА НИНІШНЬОМУ ЕТАПІ молодіжний рух
профспілки залізничників і транспортних бу"

дівельників України об’єднує понад 73 тис. пра"
цівників віком до 28 років, що становить 18 %
працюючих спілчан, і майже 40 тис. студентів.

Молодіжні ради діють у центральному ви"
борному органі профспілки, в 6 дорожніх і
25 територіальних профспілкових організаціях.
Із 728 первинних профорганізацій, де на обліку
стоять не менше ніж 15 молодих спілчан до
28 років, у 634 створено молодіжні ради, що
становить 87 %. До складу профспілкових комі"
тетів усіх рівнів обрано 474 голів молодіжних
рад, 47 молодіжних лідерів обрано заступника"
ми голів первинних профспілкових організацій.

З моменту створення значна увага приділяла"
ся вдосконаленню інформування й навчання
молоді й активістів. Проводились навчальні се"
мінари з багатьох актуальних питань, викорис"
товувались активні методи навчання. Частина
просвітницьких проектів і програм проводилася
за допомогою Міжнародної громадської органі"
зації «Соціальні ініціативи з охорони праці і здо"
ров’я», Німецького товариства міжнародної
співпраці, а також Фонду ім. Фрідріха Еберта.

У 2012 році молоді члени профспілки брали
участь у міжнародному проекті «Отримай свій
шанс», метою якого була апробація моделі нас"
тавництва на робочих місцях для дітей"сиріт –
випускників залізничних училищ в Одеській та
Вінницькій областях.

Щороку проводились аудіоконференції за
участі голів молодіжних рад на тему «Що відбу"
вається в День єдиних дій МФТ».

Здійснювалась робота з формування волон"
терського руху. Організовано підготовку тренерів з
профілактики ВІЛ/СНІДу і туберкульозу на До"
нецькій, Львівській та Придніпровській залізницях.

Налагоджено взаємодію з центрами соціаль"
них служб для сім’ї, дітей і молоді, за необхід"
ності укладалися угоди на регіональному й міс"
цевому рівнях.

Щороку молодими профактивістами прово"
дились акції «Протягни руку допомоги», спря"
мовані на надання допомоги сиротам і дітям,
які залишилися без батьківського піклування.

Делегації Молодіжної ради профспілки бра"
ли активну участь у роботі чотирьох молодіж"
них форумів Міжнародної конфедерації проф"

спілок залізничників і транспортних будівель"
ників країн СНД і Балтії і двічі – у міжнародному
семінарі на тему «Розвиток співпраці у сфері
молодіжної роботи і стратегічного партнерства
протягом процесу реструктуризації в залізнич"
ному секторі України».

З нагоди святкування 105"річчя профспілко"
вого руху залізничників проведено огляд"кон"
курс плакатів на тему «Профспілка очима моло"
ді», на основі матеріалів якого було видано яск"
равий тематичний календар до 20"річчя проф"
спілки у незалежній Україні.

Радою профспілки затверджено й реалізуєть"
ся Програма підтримки молодих членів проф"
спілки. 2012 рік було оголошено «Роком молоді
в профспілці», проведено огляд"конкурс на
найкращу профспілкову організацію щодо ро"
боти з молоддю. В цьому ж році президією Ради
профспілки затверджено знак «Молодіжна від"
знака Ради профспілки», яким на теперішній час
уже нагороджено 34 профактивістів.

До IV Форуму молоді Рада профспілки вида"
ла збірник «Робота з молоддю профспілки» із
серії «Нормативна база діяльності профспілки».

У  ЖОВТНІ  2014"ГО — 10"РІЧЧЯ  МОЛОДІЖНОГО  РУХУ  ПРОФСПІЛКИ

З
ПРОФСПІЛКОВОЮ роботою,
щоправда, дівчина знайома,

можна сказати, з дитинства, ад"
же понад 30 років її бабуся пра"
цювала бухгалтером профкому.
Згодом Ірина й сама прийняла
від неї естафету, а тогочасний
профлідер Г.Швець розповіла
про усі нюанси в роботі, зокре"
ма, організаційні. І тепер кожна
справа для неї – безцінний до"
свід.

Наприклад, перед новорічни"
ми святами вона мала організу"
вати поїздку дітей до Львова.
Їздила два дні поспіль із групами
по 300 дітлахів. Довелося зай"
матися й влаштуванням дитячих
ранків: підготувати сценарій, за"
мовити Діда Мороза, придбати
подарунки тощо. Надійну під"
тримку надала молодь – змай"
стрували будиночки Діда Моро"
за, які побачили у львівському
Палаці залізничників.

Цього року через відомі при"
чини поменшала кількість заліз"

ничників та їхніх дітей, які поїха"
ли на відпочинок. Профком ви"
дав 10 дитячих путівок у «Чай"
ку», ще 15 отримали від Фонду
соціального страхування. А до"
рослі, окрім «Галичини», оздо"
ровилися у пансіонаті «Загар»
Одеської області, оплативши
40 % вартості путівки, решту
взяв на себе профком.

Упродовж року спілчани по"
дорожують, беруть участь у
спортивних змаганнях, обов’яз"
ково святкують День профспіл"
ки, активно проводять дні сі"
мейного відпочинку. Так, цього
року День молоді святкували у
Карпатах. Їздили покататися на
лижах, на термальні джерела,
були екскурсії в Ужгород, Мука"
чеве, а до Великодня – в Поча"
ївську лавру. Разом з дітьми
розважилися у білоруському ак"
вапарку, побували в їхній рези"
денції Діда Мороза. Відвідали
театр у Ковелі, куди з виставою
приїжджали львівські актори.

Деповчани схвалюють ініціа"
тиви профспілки, тож майже всі
стали членами «Лікарняної ка"
си». Цікавляться діяльністю га"
лузевого недержавного пенсій"
ного фонду «Магістраль», акту"
альну інформацію про нього
профлідер завжди розміщує на
стендах і сама розповідає всі ві"
домі новини. Спілчани добре
поінформовані про профспілко"
ве страхування від нещасних ви"
падків на виробництві (на щас"
тя, за цей рік страхових випадків
не сталося).

Особливо важливо, що проф"
ком має повне взаєморозуміння
із керівництвом депо. Як відзна"
чає І.Дехтяр, усі задуми вдається
реалізувати, адже у більшості
випадків для цього не потрібні
великі кошти, варто лише мати
бажання й підтримку спілчан.

Галина КВАС,
відповідальний секретар

«Львівського залізничника»
(для «ВІСНИКА»)

З
А БАГАТОРІЧНУ АКТИВНУ РОБОТУ щодо захис"
ту трудових прав та інтересів членів профспілки

нагороджено

ПОДЯКОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ 
ГАЛЬЧЕНКА Миколу Григоровича – слюсаря"

електрика електромеханічної служби Харківсько"
го метрополітену, заступника голови організації
ветеранів Харківського метрополітену, колишньо"
го голову профорганізації електромеханічної
служби.

У  ЛІТОПИС  ПРОФСПІЛКИ

ПРЯМАЯ  РЕЧЬ
Юрий ТИЩЕНКО, 
и. о. начальника 
Приднепровской железной 
дороги:

– Приоритеты прежние: свое"
временная выплата зарплаты и вы"
полнение других обязательств
коллективного договора, дальней"
шее развитие инфраструктуры –
имею в виду завершение первого
этапа реконструкции станции
Днепропетровск и дорожной базы
отдыха «Экспресс».

Александр БУКРЕЕВ,
председатель дорожного 
комитета профсоюза:

– «Узких мест» у нас, к сожале"
нию, еще немало. Мы должны,
прежде всего, активизировать ра"
боту по защите прав и интересов
работников, повысить уровень
охраны труда и трудовой дисцип"
лины, что должно сказаться на ми"
нимизации производственного
травматизма, целенаправленно
улучшать производственный быт.
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ФАКТИ І ЦИФРИ

Минуле десятиліття увійде 
в історію профспілки 

як період становлення 
молодіжного руху

До цього першого ювілею Рада профспілки готує до друку книгу «10 років молодіжному руху
профспілки», яку з часом буде розміщено на сайті. Плануємо також публікувати фрагменти
майбутньої книги на сторінках нашої газети. Поки що у попередньому номері «ВІСНИК»
опублікував статтю першого заступника Голови профспілки Михайла СІНЧАКА «Молодіжна
гілка профспілки: становлення і розвиток», а сьогодні пропонуємо увазі читачів деякі цікаві
факти та цифри.

К  ЗИМЕ  ГОТОВЫ?

Не благодаря, а вопреки…
Ірина Дехтяр:
«Головне — бажання і підтримка спілчан»

Н
А ЗАСЕДАНИИ президиу"
ма Попаснянского теркома

профсоюза рассмотрен глав"
ный на сегодня вопрос – о под"
готовке структурных подразде"
лений региона, объектов соци"
ально"бытового назначения к
работе в зиму 2014–2015 годов.
И тут мало сказать: непростой,
сложный период… Что ж, хотя
по результатам обследования
состояния технических средств,
котельных, теплотрасс, комп"
рессорных, пути, системы во"
доснабжения и других соору"
жений и устройств объектов
социального назначения были
разработаны мероприятия с
конкретными объемами работ,
однако на их выполнение
кардинально повлияла ситуа"
ция в регионе. Имеются значи"
тельные повреждения произ"
водственных объектов Донец"
кой магистрали, возникает
угроза жизни и здоровью ра"
ботников.

За последние годы почти все
объекты региона переведены
на индивидуальное электро"
отопление или отопление газо"

выми модулями. В нынешних
условиях возникает обеспоко"
енность по поводу соблюдения
нормального температурного
режима на объектах.

Пристального внимания тре"
бует вопрос обеспечения ра"
ботников спецодеждой, спец"
обувью и другими средствами
индивидуальной защиты.

Постоянной «головной бо"
лью» является обеспечение на"
ружного освещения станций,
зоны выполнения маневровой
работы.

Президиум теркома предло"
жил всем причастным принять
все возможные меры для вы"
полнения мероприятий по
подготовке структурных под"
разделений и объектов соци"
ального назначения к работе в
зиму. Председателям профор"
ганизаций рекомендовано
установить контроль за де"
ятельностью хозяйственных
органов в этих вопросах.

Андрей КАНЗЕБА,
председатель Попаснянской

территориальной 
профорганизации

Голова профкому пасажирського вагонного депо Ковель 
І.Дехтяр відзначила свій перший рік на цій посаді, ставши в 2013"му
наймолодшим профлідером первинки в дорожній організації

ПРОФЛІДЕР  У  КОЛЕКТИВІ

Б
АГАТО ЛИСТІВ над"
ходить до «ВІСНИ"

КА» від читачів – спілчан,
які з вдячністю й теплом
відгукуються про ветера"
нів"залізничників і розпо"
відають про заходи, ор"
ганізовані з нагоди Між"
народного дня людей по"
хилого віку, що відзна"
чався 1 жовтня.

«Не втрачати опти"
мізму пенсіонерам"спіл"
чанам локомотивного де"
по Щорс Південно"Захід"
ної залізниці допомагає
ветеранська організація
та профактив. На кожне
свято на засіданнях проф"
кому виділяються кошти
для привітання пенсіоне"
рів. Так, до цьогорічного
Дня людей похилого віку
було закуплено і достав"
лено додому продуктові
набори для ветеранів», –
лише добрими словами
згадує про старше поко"
ління колег секретар,
член профкому локомо"
тивного депо Щорс Анна
ПОЛЮШКО.

пошти «Вісника»ЗЗ
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О
ДНИМ із головних напрямів
діяльності профкому і ради

ветеранів первинки Бахмацької
дистанції сигналізації та зв’язку
Південно"Західної магістралі є
захист законних прав, соціаль"
них, економічних, вікових та ін"
ших інтересів ветеранів, збере"
ження і примноження традицій
ветеранської організації дистан"

ції, зміцнення її єдності. Ми не
залишаємо поза увагою жодного
пенсіонера, а їх у дистанції –
91 особа. 

У переддень свята кожен отри"
мав персональне святкове приві"
тання від профкому і кошти на
участь у культмасових заходах.
Особливу подяку та грошову до"
помогу надано колишньому стар"

шому електромеханіку СЦБ Віта"
лію Івановичу Піскуну. За плідну
роботу профком заохотив пре"
мією голову ради ветеранів Бах"
мацької дистанції сигналізації та
зв’язку Тетяну Григорівну Стоцьку.

Олександр ДЕМЧЕНКО,
голова профорганізації

Бахмацької дистанції
сигналізації та зв’язку

А
ДМИНИСТРАЦИЯ, профком и совет ветеранов
Белгород"Днестровской дистанции пути Одесской

магистрали провели для бывших работников торжест"
венное мероприятие.

За многолетний добросовестный труд вручены по"
четные грамоты В.Литвиненко, Н.Обертинскому,
И.Питько, Г.Верис, Г.Старчук, В.Голушкову.

Представители городской общественной организа"
ции «Правовая Бессарабия» предложили ветеранам
бесплатную помощь в решении правовых вопросов и
профессиональную консультацию юриста.

Бывшие коллеги пообщались в дружеской обстанов"
ке, вспомнили свои трудовые будни, а также послуша"
ли юмористические зарисовки и народные песни в ис"
полнении пенсионеров"железнодорожников дистан"
ции В.Степанова и В.Куцурубенко.

Александр ЕСАУЛЕНКО,
председатель профорганизации 

Белгород"Днестровской дистанции пути

П
О ИНИЦИАТИВЕ совета ветеранов и при финансо"
вой поддержке руководства Знаменской дирекции

железнодорожных перевозок Одесской магистрали
профкомами первичной организации станций и работ"

ников аппарата дирекции закуплены необходимые про"
дуктовые наборы. Их доставили 75 ветеранам, нуждаю"
щимся в помощи.

Накануне Дня людей преклонного возраста проведе"
но торжественное собрание, для пенсионеров органи"
зован сладкий стол.

Елена БОРОЗНА,
председатель профорганизации станций 

Знаменской дирекции

В
ЕТЕРАНЫ Сумской дирекции железнодорожных
перевозок Южной магистрали побывали в род"

ном коллективе, пообщались с бывшими коллегами,
ознакомились с работой дирекции в современных
условиях.

На выставке «Умелые руки» они представили вы"
шивки, картины, плоды выращенного на участках
урожая. За свои экспонаты победители получили пре"
мии, а всем остальным участникам вручены поощри"
тельные призы. Затем для всех ветеранов наши само"
деятельные артисты подарили концерт: звучали на"
родные и другие песни в исполнении хора и солистов.

Анатолий РЕЗНИЧЕНКО,
заместитель председателя совета ветеранов 

Сумской дирекции железнодорожных перевозок

Милосердие — в делах
П

РОФКОМ локомотивного депо Красный Лиман
Донецкой магистрали решил направить средст"

ва, выделенные на проведение встречи ветеранов в
Международный день людей преклонного возраста,
на оказание материальной помощи тем, кто остро в
ней нуждается. Так, свыше ста бывших работников
депо получили от 50 грн. до 100 грн.

В  ТЕМУ

В
ДЕТСКОЙ ЗДРАВНИЦЕ «Ласточка» функциони"
ровал пункт помощи и размещения детей"пере"

селенцев из зоны проведения АТО. Там временно на"
ходились около 300 ребят, и с приходом осени их
положение стало критическим, ведь лагерь – летний,
без отопления. И особенно остро дети нуждались в
теплых вещах и продуктах питания.

Узнав о
проблеме,
Красноли"
м а н с к и й
т е р к о м
профсою"
за объявил
акцию по
сбору гу"
манитар"
ной помо"
щи. Проф"
комы и молодежные советы первичек оперативно за"
нялись сбором теплой одежды, продуктов, игрушек и
средств личной гигиены. На призыв откликнулись на"
ши неравнодушные работники, и собранная помощь
вскоре была передана по назначению.

Железнодорожники вновь доказали, что в сложную
минуту они готовы протянуть руку помощи тем, кто в
ней нуждается. А милосердие сегодня – не на словах,
а в наших добрых делах и поступках. Истина проста –
отзывчивых людей много не бывает…

Юлия САВОСТЕНОК,
ведущий специалист Краснолиманского теркома

профсоюза, председатель молодежного совета
территориальной профорганизации

Із турботою про ветеранів

ФФооттоо  ааввттоорраа

Олександр РАХІМОВ із блискучим гравцем
«Динамо», а зараз його головним тренером

Сергієм РЕБРОВИМ

Знания — на пользу 

З
НАГОДИ святкування цього року 200"
ліття з дня народження Тараса Григоро"

вича Шевченка у Будинку науки і техніки
Апостолівської дистанції сигналізації та
зв’язку Придніпровської магістралі пройшов
патріотичний захід «В сім’ї вольній, новій».

Творчі колективи майстерно виконали
композиції на слова великого Кобзаря, які із
задоволенням підхоплював увесь зал.

Віктор ЧЕПУРКО,
директор Будинку науки і техніки

І  про  спорт…
У

ПРОДОВЖ 2014"го на сторінках газети Київсько"
го електровагоноремонтного триває конкурс

«Спортивному роду нема переводу!». Його мета – ви"
значити найкращого спортсмена"заводчанина, якого
обиратимуть наші працівники, і він отримає спеціаль"
ний приз.

Учасників, до речі, вже немало, вони надсилають
листи та фото. У вересні, приміром, читачі дізнались
про цікаву історію, що розповів заступник начальника
транспортного цеху О.Рахімов. Як виявилось, він грав
у прославленому київському «Динамо», але важка
травма не дозволила йому зробити спортивну
кар’єру, хоча він продовжував грати за футбольні
клуби в першій лізі України, поки знову не травму"
вався…

На Київський електровагоноремонтний завод
прийшов за порадою батьків, які теж тут працюють, і
жодного разу не пожалкував про свій вибір. Адже ро"
бота цікава, колектив дружний, та й специфіка робо"
ти припала до душі – постійне спілкування, нові зна"
йомства. Усім заводчанам О.Рахімов радить обов’яз"
ково займатися спортом, брати участь у заводських
змаганнях, адже спорт відваджує молодь від нездо"
рових звичок, надає цілеспрямованості, укріплює ха"
рактер, урізноманітнює і покращує наше життя.

Юлія КАЧУЛА,
редактор газети «Трибуна січнівця» 

(для «ВІСНИКА»)

ССССллллоооовввваааа    ттттввввооооїїїї ,,,,     ввввееееллллииииккккиииийййй    ККККооооббббззззааааррррюююю,,,,     уууу    ссссееееррррцццціііі     ппппііііссссннннееееюююю    ллллууууннннааааююююттттьььь…………

М
ОЛОДЫЕ активисты
Криворожской террито"

риальной профорганизации
посетили культурно"общест"
венный центр «Шелтер
Плюс», где, познакомившись
с его работой, приобрели хо"
роший опыт планирования и
проведения различных ме"
роприятий для детворы и

подростков. Волонтеры и ру"
ководители центра провели
тренинг «Команда. Проект.
Менеджмент». У наших ре"
бят появилась масса новых
интересных идей, и теперь
они в своих коллективах бу"
дут воплощать в жизнь все
задуманные проекты.

Любовь КУЛИШОВА, инженер Криворожского регионального 
информационно"вычислительного центра Приднепровской железной дороги, 

председатель молодежного совета территориальной профорганизации.  ФФооттоо  ааввттоорраа
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Е"mail: visnykprof@uz.gov.ua•пошти «Вісника»

«Профактив локомотивного
депо Смородине Південної залізни"
ці розпочав «Тиждень дій МФТ», що
відбувався 6–12 жовтня, із прове"
дення бесід зі спілчанами. Гасло «За
гідну працю!» є основним напрям"
ком діяльності адміністрації та
профкому зі створення безпечних
умов праці на кожному робочому
місці», – повідомив інженер з охо"
рони праці, заступник голови проф"
організації локомотивного депо
Смородине Віктор БАТРАЧЕНКО.

Погожі дні вповні використовують
спілчани Христинівської дистанції
сигналізації та зв'язку Одеської за"
лізниці: 

«Одні з вихідних ми вирішили
провести в Карпатах: із захопленням
прокаталися на канатній дорозі в
гірськолижному курорті «Буковель»,
побували в географічному центрі
Європи, познайомилися з визначни"
ми місцями Івано"Франківська, від"
відали музей писанки в Коломиї.
Поринули в життя і побут гуцулів у
Верховині, завітавши до хати"музею
«Тіні забутих предків». 

Особливо сподобався всім кон"
церт української пісні, який влашту"
вала власниця готелю в Яремчому, а

всі присутні радо підхоплювали
знайомі слова», – повідомив голова
профорганізації Христинівської ди"
станції сигналізації та зв'язку Юрій
СКУС.

«Нещодавно профком П'яти"
хатської дистанції сигналізації та
зв'язку Придніпровської магістралі
організував для спілчан подорож
місцями козацької слави. 

Ми були захоплені побаченим:
військовими укріпленнями, експо"
зицією музею історії козацтва і го"
ловною метою поїздки – Запорізь"
кою Січчю. У центрі її розташована
козацька святиня – церква Покрови
Пресвятої Богородиці, побудована
без жодного цвяха. Пройшлися
подвір'ям, насолодилися дивною
атмосферою, що зберегла в собі
подих віків. 

Саме тут ми виразно відчули,
що кожен куточок нашої країни
– це славна історія минулого»,
– поділилася яскравими вра"
женнями інженер, заступник
голови профорганізації П'яти"
хатської дистанції сигналізації
та зв'язку Інна МАЛООК.

Фото автора

У пошті все ще спогади про літо…

«В дитячому оздоровчому та"
борі «Зорька» Конотопського теркому
профспілки третя зміна пройшла під
назвою «Сучасні винахідники». Орга"
нізаційно"масова робота була побу"
дована та зорієнтована на різноманіт"
ні експерименти, упродовж 21 дня тут
працював «науковий» табір. Чудова
сонячна погода, пляж, змістовні та ці"
каві заходи зробили свою справу:
хлопчики та дівчатка відпочили, отри"
мали заряд бадьорості і знайшли но"
вих друзів. До зустрічі влітку наступно"
го року!», – такого листа «ВІСНИК» от"
римав за підписом «Творчий колек�
тив «Зорьки».

П
РОЕКТ ДЕРЖБЮДЖЕТУ на
2015 рік Міністерством фі"

нансів буде доопрацьовано і
презентовано сторонам соці"
ального діалогу після прийнят"
тя Верховною Радою законів
«Про внесення змін до Бюджет"
ного кодексу України (щодо
реформування міжбюджетних
відносин)», «Про внесення змін
до Податкового кодексу Украї"
ни та інших законодавчих актів
(щодо податкової реформи)»,
«Про реформування загально"
обов’язкового державного со"
ціального страхування та лега"
лізацію фонду оплати праці».

Про це повідомив Мінфін у
відповідь на звернення Націо"
нальної тристоронньої соці"
ально"економічної ради.

ОФІЦІЙНО


