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ВИКОНАННЯ  ВИМОГ  ПРОФСПІЛКИ  ДО  УРЯДУ

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

28 травня Голова профспілки
В.Бубняк провів зустріч із профак4
тивом дорожньої організації Пів4
денно4Західної залізниці.
4, 9 і 11 червня завідувач відділу
організаційної і кадрової роботи
О.Гнатюк вивчав стан роботи у
профорганізаціях «Київметробу4
ду», Українського центру обслу4
говування пасажирів і Українсь4
кого центру механізації колійних
робіт.
15–16 червня головний правовий
інспектор праці Ради профспілки
М.Бєльченко вивчав стан дотри4
мання трудового законодавства у
структурних підрозділах Харківсь4
кого залізничного вузла.
15–19 червня провідний фахі4
вець відділу соціально4трудових
відносин і побутової роботи
А.Єрмоленко взяв участь у тре4
нінгу в рамках навчальної про4
грами «Молодіжний працівник»,
що реалізується Мінмолодь4
спорту спільно з Програмою роз4
витку ООН в Україні та Держінс4
титутом сімейної та молодіжної
політики.
16 червня представники нашої
профспілки взяли участь у Всеук4
раїнській акції протесту (стор. 1).
16 червня Голова профспілки
В.Бубняк провів переговори з в. о.
Генерального директора Укрза4
лізниці М.Бланком щодо вико4
нання вимог профспілки до
Укрзалізниці (стор. 1).
17 червня – головний технічний
інспектор праці Ради профспілки
В.Дорошенко вивчав стан дотри4
мання законодавства про охоро4
ну праці у Знам’янському кар’єро4
управлінні.
18 червня відбулась робоча зу4
стріч заступника Міністра інфра4
структури М.Снітка, Голови проф4
спілки В.Бубняка та його першого
заступника М.Сінчака щодо врегу4
лювання вимог профспілки до
Уряду (стор. 1).
18 червня інженер ГІОЦ Укрза4
лізниці, голова Молодіжної ради
профспілки І.Ов’єдо Альмуедо
взяла участь у засіданні гро4
мадської ради при Мінмолодь4
спорту.
22 і 23 червня Голова профспілки
В.Бубняк взяв участь у засіданні
Спільного представницького ор4
гану репрезентативних всеукра4
їнських об'єднань профспілок.
22 червня проведено нараду ке4
рівництва профспілки та голів до4
рожніх профорганізацій у форма4
ті відеоконференції.
24 червня відбулися заходи у
рамках виїзного Дня Ради проф4
спілки на залізничному вузлі Чер4
нівці Львівської магістралі.

Шановні спілчани!
Щороку в цей день ми, гро4

мадяни України, урочисто від4
значаємо важливий крок у за4
кріпленні демократичних засад
побудови держави. Головний
документ є оберегом незалеж4
ності, на якому твориться сього4
дення і ґрунтується наше май4
бутнє.

Бажаю усім нам миру й злаго4
ди в нашій країні, віри у краще
майбутнє, взаєморозуміння у
кожній родині й усій державі.

Керівництво профспілки, фахівці 
Ради та голови первинок, 
підпорядкованих їй, а також  лідери
й активісти дорожньої організації
столичної магістралі взяли участь 
16 червня у Всеукраїнській акції
протесту – мітингу та пікетуванні
Верховної Ради щодо припинення 
і відміни антисоціальних 
ініціатив Уряду

ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

В
АПРЕЛЕ—МАЕ состоялись встре4
чи нового лидера профсоюза с

активом дорожных организаций. 
Своими впечатлениями В.БУБНЯК

поделился с «ВІСНИКОМ»:
– В итоге отмечу, что все встре4

чи прошли очень активно, с учас4
тием 675 председателей перви4
чек, работников аппаратов дор4
профсожей и теркомов. У меня
появилась возможность узнать
особенности работы каждого ре4
гиона, ближе познакомиться с
коллегами и активистами, обсу4
дить с ними самые злободневные
проблемы. 

По нашим подсчетам, было за4
дано более сотни вопросов, прав4
да, некоторые из них повторя4
лись, что скорее всего свидетель4
ствует об их чрезвычайной акту4
альности. Они станут ориентиром
в нашей текущей и перспективной
деятельности.

В числе таких – вопросы пере4
хода на полную рабочую неделю,
повышения заработной платы и
недопущения при этом массового
сокращения персонала в условиях
реформирования отрасли; улуч4
шения условий труда; перспекти4
вы пригородных перевозок и
дальнейшей работы локомотиво4
ремонтных заводов, которые вой4
дут в акционерную компанию; ор4
ганизации оздоровления в летний
сезон; повышения эффективности
внутрисоюзной работы.

В выступлениях 48 участников
встреч настоятельно подчеркива4
лась необходимость активизации
работы профорганов на всех уров4
нях и по всем направлениям на4
шей деятельности. По4другому,
думаю, и быть не может в ситуа4
ции, когда железнодорожники до4
ведены до отчаяния сегодняшним
уровнем своей зарплаты при то4
тальном повышении цен на жиз4
ненно необходимые товары и
услуги, тарифов ЖКХ и проч. Они
ждут от профсоюза эффективной
защиты, а сами, кстати, настроены

на решительные меры, вплоть до
акций протеста.

Учитывая такие настроения и
желание железнодорожников
упорно отстаивать свои трудовые
права, президиум Совета проф4
союза на заседании 21 мая т. г.
принял решение о пересмотре
концепции «работы по прави4
лам» и создании забастовочного
фонда. Также напомню, что для
законодательного урегулирова4
ния этого вопроса на заседании
Совета профсоюза 26 марта т. г.
были утверждены требования к
Кабмину, одним из которых было
приведение ст. 18 Закона «О
транспорте» к нормам Закона «О
порядке разрешения коллектив4
ных трудовых споров (конфлик4
тов)». Организованное же учас4
тие членов нашего профсоюза в
массовых мероприятиях по ини4
циативе общего представительс4
кого органа всеукраинских проф4
союзов – митингах и пикетирова4
нии 3 июня – здания Правитель4
ства и 16 июня – Верховной Рады
Украины как нельзя лучше под4
тверждает готовность тружени4
ков отрасли настойчиво отстаи4
вать свои интересы.

Некоторые проблемы, обсуж4
давшиеся во время встреч, требу4
ют дополнительного и тщательно4
го анализа, и я пообещал участни4
кам со временем разобраться в
каждой конкретной ситуации. Со4
вет профсоюза уже подготовил и
направил письма и запросы в ад4
рес руководства соответствующих
департаментов Укрзализныци по
некоторым из них.

Запланированы совещания с
активом организаций прямого
подчинения Совету профсоюза.
К сожалению, пока нет возмож4
ности встретиться с активом до4
рожной профорганизации До4
нецкой магистрали, но как толь4
ко обстановка в регионе стаби4
лизируется, такая встреча непре4
менно состоится.

П
ЕРЕГОВОРИ з виконання
вимог профспілки до

Уряду та Укрзалізниці трива4
ють. Черговий раунд прове4
дено в Мінінфраструктури
18 червня, де під час робочої
зустрічі заступника Міністра
М.Снітка, Голови профспіл4
ки В.Бубняка та його першо4
го заступника М.Сінчака під4
писано протокол за підсум4
ками другої наради, що від4
булась 9 червня, щодо шля4
хів врегулювання питань,
порушених у вимогах проф4
спілки до Кабінету Міністрів.

Обговорено також низку
найактуальніших і злободен4
них проблем галузі.

Щодо двох перших пунк4
тів вимог – державної під4
тримки залізничного транс4
порту та відшкодування за4
лізницям витрат на переве4
зення пасажирів4пільговиків
– вирішено підготувати та
спрямувати до 10 липня п. р.
спільні листи за підписами
керівників Мінінфраструкту4

ри, Укрзалізниці та галузевої
профспілки на адресу:

Мінекономрозвитку та
Мінфіну – з пропозицією
виділити у проекті держ4
бюджету на 2016 рік кошти
на придбання та модерніза4
цію рухомого складу;

причетних міністерств і
Кабміну – щодо розробки
найоптимальнішого меха4
нізму повернення Укрза4
лізниці коштів за переве4
зення пільгових категорій
населення.

На виконання третього
пункту дійшли згоди у термін
до 1 липня п. р. забезпечити
затвердження зведеного фі4
нансового плану залізниць
України з урахуванням видат4
ків, необхідних для виконан4
ня Галузевої угоди і колектив4
них договорів. Наголошено
також на інформуванні Ради
профспілки про проходження

погодження зведеного фін4
плану залізниць на 2015 рік в
причетних міністерствах.

За участі фахівців Мінінф4
раструктури та Ради проф4
спілки буде розглянуто про4
позиції щодо поданих
профспілкою змін до статті
18 Закону України «Про
транспорт», які стосуються
вирішення трудових спорів
(застосування страйку) – та4
кий підсумок розгляду чет4
вертого пункту.

Ухвалено також рішення з
обговорення п’ятої вимоги –
йдеться про підготовку листів
до Мін’юсту та Мінсоцполіти4
ки щодо порядку застосуван4
ня окремих статей Закону
України «Про запобігання ко4
рупції» у зв’язку з набуттям
чинності змін з 26.04.2015 р.
стосовно обмеження роботи
близьких родичів і посадових
осіб підприємств.

28 червня — День
Конституції України

28 червня — День молоді
Дорогі друзі!
Вітаю всіх представників мо4

лодого покоління спілчан зі
святом!

Нам до вподоби, що ви завзя4
ті і щиро вірите у власні сили, ви4
пробовуєте себе у різноманітних
починаннях, сміливо беретеся за
будь4яку добру справу з непо4
хитною вірою в успіх.

Тож зичу вам творчої енергії
для здійснення усіх задумів і не4
втомного руху вперед.

Вадим БУБНЯК,
Голова профспілки 

залізничників і транспортних
будівельників України

Проведено переговори
Г

ОЛОВА ПРОФСПІЛКИ В.Бубняк ініціював термі4
нове проведення переговорів на рівні перших

керівників Укрзалізниці та галузевої профспілки
щодо пошуку шляхів врегулювання питань, зазна4
чених у вимогах профспілки до Укрзалізниці, та у
зв’язку із затягуванням підписання раніше досягну4
тих домовленостей згідно з протоколом наради,
що проходила 27 травня («ВІСНИК» № 11 * 11 черв4
ня 2015 р.).

Зустріч лідера профспілки В.Бубняка з в. о. Гене4
рального директора Укрзалізниці М.Бланком від4
булася 16 червня. Йшлося про виконання вимог до
УЗ та вирішення багатьох нагальних проблем.

Нагадуємо, що вимоги  до Укрзалізниці було
затверджено на засіданні Ради профспілки
26 березня п. р.

Відділ інформації Ради профспілки

Вадим БУБНЯК, 
Председатель профсоюза:

У  НОМЕР!

ТРУДОВИЙ  УЛЬТИМАТУМ  ПРОФСПІЛОК

ІІннттееррвв''юю  ддлляя
ЗЗММІІ  ппеерршшооггоо
ззаассттууппннииккаа
ГГооллооввии
ппррооффссппііллккии
ММ..ССІІННЧЧААККАА  

«Учитывая настроение людей, 
мы подтверждаем свое намерение 
упорно отстаивать трудовые
права железнодорожников»

М
ІТИНГ І ПІКЕТУВАННЯ Верховної Ради
організовано Спільним представниць4

ким органом (СПО) профспілок.
Рада профспілки прийняла рішення під4

тримати протестні заходи і взяти в них участь
у зв’язку з гострою соціальною напруженістю
в трудових колективах підприємств заліз4
ничного транспорту, пов’язану із різким по4
гіршенням соціально4економічного стану
працівників та добробуту їхніх родин.

Напередодні, 15 червня, керівниками
всеукраїнських репрезентативних проф4
спілок і профоб’єднань вручено «Трудовий
ультиматум профспілок Кабінету Міністрів
України» (документ опубліковано на сайті

www.zalp.org.ua).
Голова профспілки В.Бубняк у складі керів4

ництва СПО 15–16 червня брав участь у пере4
говорах з Головою Верховної Ради України
В.Гройсманом і керівниками парламентських
фракцій щодо виконання умов «Трудового
ультиматуму». Йшлося про включення до по4
рядку денного засідання парламенту
скасування або внесення змін до відповідних
законопроектів антисоціального характеру,
зокрема що стосуються тарифів на газ для на4
селення, дитячого оздоровлення тощо.

Інф. «ВІСНИКА»
Фото ВВооллооддииммиирраа  ММААРРЧЧУУККАА,, фахівця

відділу інформації Ради профспілки

Підписано протокол
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АКТУАЛЬНА  ТЕМА

ПИТАННЯ  РУБА

2

Р
ОЗГЛЯНУВШИ ін4
формацію про стан

виконання законодавства,
Галузевої угоди та кол4
договору щодо   організа4
ції й оплати праці на Дар4
ницькому  вагоноремонт4
ному заводі, президія Ра4
ди профспілки на засідан4
ні 21 травня п. р. дійшла
позитивних висновків.

Завод має добрі виробничі показники: у
20144му випущено з ремонту 2041 вагон, що на
10,7 % більше ніж у попередньому році, побу4
довано 50 піввагонів для власного використан4
ня. При цьому його потужності дозволяють ви4
конувати значно більші обсяги роботи.

Середньомісячна заробітна плата у
2014 році становила 5310 грн., що на 27,3 %
більше ніж на залізницях України. Структура
фонду оплати праці на 50,7 % складається з
основної зарплати, 42,7 % – додаткової,
6,6 % становлять інші заохочувальні та ком4
пенсаційні виплати. Середній відсоток премії
за результатами господарської діяльності —
40,8 %. У 2015 році за січень та лютий премію
виробничому та допоміжному персоналу ви4
плачено у розмірі 100 %. Для інженерно4тех4
нічного персоналу премія становила у січні
20 %, у лютому – 40 %. Щорічно виплачуєть4
ся матеріальна допомога на оздоровлення.
Встановлено надбавки – за професійну майс4

терність, високі досягнення у праці, почесні
звання.

Загалом, значна кількість норм і гарантій
колдоговору заводу перевищує норми Галузе4
вої угоди. Виграють від цього і працівники ре4
монтних вагонних депо (Красноармійськ і Яси4
нувата Донецької залізниці, Батуринська –
Придніпровської), які згідно з планом реорга4
нізації заплановано включити до складу май4
бутньої Центральної вагонної компанії, що
створюється на базі ДВРЗ. Як свідчить порів4
няння, колдоговір заводу має більше вагомих і
значних пільг та компенсацій.

Президія Ради профспілки рекомендувала
адміністрації та профорганізації  підприємства
продовжити роботу, спрямовану на забезпе4
чення захисту соціально4економічних інтересів
працівників.

Н
АЙПЕРШЕ, йшлося про ка4
тастрофічну нестачу запас4

них частин, відсутність необхід4
ного інструменту для здійснен4
ня ремонту. Передача права
проводити закупівлі залізницям
і структурним підрозділам, на
думку багатьох членів секцій,
не може виправити ситуацію,
адже не підкріплена належним
фінансуванням. Рада профспіл4
ки і начальники департаментів,
кожен зі свого боку, ставили це
питання перед керівництвом
Укрзалізниці і тими її структура4
ми, які відповідають за матері4
альне забезпечення. Більше то4
го, воно обговорюється на рівні
Міністерства інфраструктури,
але з місця поки що не зруши4
ло. Тим часом все більше рухо4
мого складу, в якому відчуває
нагальну потребу галузь, від4
правляється «під паркан» і роз4
бирається на запчастини…

Іншою спільною для багатьох
залізничників проблемою є не4
забезпечення їх якісними спец4
одягом, спецвзуттям і засобами
індивідуального захисту. З цьо4
го приводу члени профсекцій
запропонували департаментам
Укрзалізниці посприяти її як4
найшвидшому розв’язанню. Зі
свого боку, Рада профспілки
постійно стежить за ситуацією і
співпрацює з Укрзалізницею
для ії врегулювання.

Багато питань стосувалися
реформування галузі і струк4
турних перетворень в обох гос4
подарствах, стану охорони пра4
ці, її оплати тощо. Так, члени
профсекцій – голови профор4
ганізацій обурені тим, що
Укрзалізницею не було перед4
бачено додаткових коштів на
індексацію заробітної плати,
тож ці витрати лягли тягарем на
наявний фонд оплати праці.

Керівники профспілки поін4

формували колег і про інші ак4
туальні теми.

Зокрема, М.Сінчак розповів
про проект нового закону «Про
залізничний транспорт» і під4
креслив, що Рада профспілки
доклала значних зусиль для
збереження соціальних пільг і
гарантій, які існують у чинному
Законі.

Супротив з боку Укрзалізниці
Раді профспілки довелося до4
лати при ухваленні проекту Ста4
туту майбутнього акціонерного
товариства, хоча, зрештою,
вдалося відстояти усі пропози4
ції, зокрема – щодо створення
Фонду соціального розвитку у
структурі розподілу чистого
прибутку майбутнього АТ
«Українська залізниця».

Про складність переговорів з
Укрзалізницею розповів і Голо4
ва профспілки В.Бубняк. За йо4
го словами, до управління га4
луззю приходить все більше
нових людей, які байдужі до
проблем її працівників і за
цифрами не бачать людей. Ке4
рівництво галузі і держави не
реагує на звернення профспіл4
ки, і навіть акції протесту, до
яких вдається Спільний пред4
ставницький орган всеукра4
їнських профспілок, не змушу4
ють владу зважати на пробле4
ми працівників.

В.Бубняк докладно розповів

про хід виконання
вимог профспілки
до Укрзалізниці та
Уряду й результати
нарад щодо їх об4
говорення, які від4
булися 27 травня і
9 червня у Мініс4
терстві інфраструк4
тури. 

Щодо низки вимог до Укрза4
лізниці вдалося досягти попе4
редніх домовленостей, проте
для задоволення однієї з найго4
ловніших – підвищення посадо4
вих окладів і тарифних ставок
залізничників – адміністрація
постійно висуває зустрічні умо4
ви, з якими Рада профспілки не
може погодитися. Так, катего4
рично неприйнятною є пропо4
зиція Укрзалізниці поставити
підвищення зарплати у залеж4
ність від оптимізації штату. Та4
кож Рада профспілки не пого4
дила критерії, запропоновані
Укрзалізницею для визначення
можливості переходу на режим
повного робочого часу, як не4
досяжні у реальних обставинах.

Керівництво профспілки
звернулося до членів профсек4
цій з проханням надати пропо4
зиції до проекту Положення
«Про роботу за правилами»,
яке наразі вдосконалюється і
осучаснюється, аби макси4
мально захистити спілчан і ко4

лективи, що можуть ним ско4
ристатися для відстоювання
своїх трудових прав.

В.Бубняк попередив голів
профорганізацій, що на служби
залізниць і структурні підрозді4
ли найближчим часом буде
здійснюватись значний тиск з
вимогою так званої оптимізації
штату. Він звернувся до профлі4
дерів з проханням максималь4
но інформувати людей про їх
права, зокрема, попереджати
про негативні наслідки звіль4
нення за власним бажанням, а
також нагадав, що скорочення
працівників до створення акці4
онерного товариства може від4
буватися лише за згодою Мінін4
фраструктури, а законодавст4
вом передбачена перекваліфі4
кація і працевлаштування пра4
цівників, які підлягають вивіль4
ненню. Зі свого боку, керівниц4
тво профспілки і фахівці Ради
надаватимуть всіляку підтрим4
ку та допомогу лідерам перви4
нок.

Обговорювалися й інші пи4
тання, зокрема – розвитку соці4
альних ініціатив профспілки,
стану медичного забезпечення
залізничників, літнього оздо4
ровлення тощо.

Відділ інформації 
Ради профспілки

Фото Олени РОМАНОВОЇ

Максимально інформувати спілчан
ІЗ  ЗАСІДАНЬ ПРОФСЕКЦІЙ РАДИ ПРОФСПІЛКИ

«За результатами перевірки
правовою інспекцією праці Ра4
ди профспілки на Одеській за4
лізниці дотримання норм тру4
дового законодавства і вико4
нання умов колдоговору в
Одеській механізованій ди4
станції навантажувально4роз4
вантажувальних робіт скасова4
но чотири накази про притяг4
нення 10 працівників до дис4
циплінарної відповідальності,
їм повернуто 1,6 тис. грн. До4
нараховано 5,9 тис. грн. за ро4
боту у важких та шкідливих
умовах праці. Спілчанам по4
вернуто також 930 грн. неза4
конно утриманої в січні–люто4
му премії.

Фахівцям дистанції, які без
звільнення від своєї основної
роботи займались підготовкою
та перепідготовкою працівни4
ків, згідно з колдоговором до4
плачено 20 % мінімальної за4
робітної плати пропорційно за4
траченому часу. Розроблено
графік погашення заборгова4
ності зі щорічних відпусток за
попередні роки», – поінформу4
вала правовий інспектор праці
Ради профспілки на Одеській
залізниці Віра КОСТОВСЬКА.

ПРОФСПІЛКА 
ДОПОМОГЛА

Позитивний досвід
реалізації колективного договору

ССввііттллааннаа  ААННІІССІІММООВВАА,,  
завідувач відділу економічної роботи,

організації праці і заробітної плати 
Ради профспілки

НАШІ  НОВІ

ПАРТНЕРИ
м. Львів:

залізнична аптека № 1, вул. Федьковича, 54/56 – знижка 5 % на
весь асортимент медикаментів та виробів медичного призначення.

м. Бориспіль:
база відпочинку «Кооператор» – знижка 5 % на проживання

у 2, 3, 44місних будинках при перебуванні до 10 днів, 7 % – від
10 до 20 днів, 10 % – від 20 днів; групова знижка – 10 % (від 5 бу4
динків); колективна знижка від 15 до 25 % при замовленні від
90 діб і більше 1–2 будиночки – 15 %, 3–4 будиночки – 20 %,
5–9 будиночків – 25 %, від 10 будиночків – додатковий будино4
чок безкоштовно.

Соціальний проект профспілки — 
дисконтна програма

•

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/). 

Далі буде

«Не можна постійно бути
заручниками ситуації!»

Н
А ЗАСІДАННІ профсекції Ради профспілки працівників госпо4
дарства приміських пасажирських перевезень ухвалено

Звернення до Президента України П.ПОРОШЕНКА від представ4
ників трудових колективів залізниць, що забезпечують переве4
зення пасажирів у приміському сполученні. 

Вони б’ють на сполох через скрутне становище зі станом мотор4
вагонного рухомого складу:

– Ми змушені звернутися до Вас, пане Президенте, з проханням
зобов’язати Кабінет Міністрів та Укрзалізницю виділити кошти для:

проведення капітального ремонту поїздів, які ще можна реані4
мувати на заводах;

закупівлі агрегатів електричних машин для електро4 та дизель4
поїздів, які можуть бути відремонтовані в деповських умовах заліз4
ниць;

виготовлення та закупівлі електро4 та дизель4поїздів українсько4
го виробництва.

Б’ємо на сполох тому, що подальше зволікання у вирішенні цих
гострих проблем призведе до повного знищення соціального транс4
порту для залізничних приміських перевезень, адже моторвагонний
рухомий склад, що не експлуатується, нагадує «цвинтар понівеченої
техніки». Ми вкрай занепокоєні та наголошуємо, що перевезення па4
сажирів без забезпечення їхньої безпеки є нічим не виправданим
злочином! Залізничники обурені бездіяльністю урядових і мініс4
терських структур, безвідповідальним ставленням чиновників висо4
кого рангу до існуючих небезпечних проблем!

Працівники галузі та їхні сім’ї не можуть постійно бути заручника4
ми ситуації і жити в очікуванні технологічних катастроф на
залізничному транспорті, адже ми відповідаємо за безпеку руху.

Вдумайтесь: у кожному вагоні проїжджає близько 200 пасажи4
рів – наших громадян, які, можливо, останні свої копійчини відда4
ють на підтримку армії й України. А хто потурбується про їхню
безпеку?!

Звертаємося до Вас, пане Президенте, з проханням: запросіть мі4
ністрів, чиновників Укрзалізниці проїхатися у наших приміських по4
їздах у години «пік», щоб вони особисто відчули справедливу на4
родну оцінку своїй бездіяльності та безвідповідальності!

Залізничники впевнені, що не можна знищувати те, що вже є, не
запропонувавши і не збудувавши нового. На цьому ми постійно ак4
центуємо увагу! Так, у попередні роки трудові колективи та наша
профспілка неодноразово звертались з листами, телеграмами тощо
до Прем’єр4міністра, керівництва Міністерства інфраструктури та
Укрзалізниці про катастрофічно небезпечний стан рухомого складу.

У відповідь на наші звернення нам процитовано статистичні ін4
формативні дані щодо фактичного зносу рухомого складу, обіцяю4
чи, що всі проблеми буде вирішено після реформування залізни4
чного транспорту, де про приміські пасажирські перевезення вказа4
но як про напрямок, який не доживе до майбутнього.

«А віз і досі там!»…
Тоді питання руба – таке знущання не може продовжуватися!

Засідання професійних секцій – працівників госпо4
дарств: локомотивного і приміських пасажирських пе4
ревезень – відбулися 10 червня п. р. Їх учасники спов4
на скористалися можливістю дізнатися актуальну ін4
формацію про роботу профспілки і галузі та поставити

проблемні запитання безпосередньо Голові профспіл4
ки В.Бубняку та його першому заступнику М.Сінчаку, а
також начальникам департаментів Укрзалізниці: локо4
мотивного господарства – В.Зайцеву і приміських па4
сажирських перевезень – В.Скобленку. 

Під час засідання профсекції
працівників локомотивного

господарства

ЗЗаассііддаанннняя  ппррооффссееккццііїї  ппррааццііввннииккіівв  ггооссппооддааррссттвваа
ппррииммііссььккиихх  ппаассаажжииррссььккиихх  ппееррееввееззеенньь
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Наполягаємо на забезпеченні
держпідтримки галузі
В

ІДПОВІДНИЙ ЛИСТ 23 червня п. р. до Прем’єр4міністра
А.ЯЦЕНЮКА направив  Голова профспілки В.БУБНЯК. Зокрема,

у Зверненні зауважено: «Вкотре висловлюємо прохання до Уряду не
залишатись осторонь проблем залізничної галузі, яка, незважаючи
ні на що, продовжує виконувати свою основну функцію – перевезен4
ня вантажів та пасажирів. Оскільки Укрзалізниця з вересня 2015 ро4
ку стане акціонерним товариством, було б доцільно Кабінету Мініс4
трів України перейняти позитивний досвід європейських країн та
сплатити кредитні борги Укрзалізниці за ті роки, коли вона сама фак4
тично виконувала функції держави. Адже ці зобов’язання непосиль4
ним тягарем лягли на плечі працівників».

Повний текст Звернення буде опубліковано у наступному номері
«ВІСНИКА». Лист оприлюднено у вівторок на стрічці новин нашо4
го сайта та розповсюджено у ЗМІ.

Відділ інформації Ради профспілки
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У
ДИТЯЧОМУ таборі «Зорь4
ка» Конотопського терко4

му профспілки 10 червня роз4
почався догоочікуваний літній
відпочинок майже для 250
школярів, що приїхали сюди у
першу зміну.

Педагогічний та обслугову4
ючий колектив оздоровниці
робить все можливе для того,
щоб дітлахи та підлітки отри4
мали найкращі враження і чу4

дово оздоровилися. Вони за4
селилися в оновлені затишні
корпуси. Для всіх бажаючих
працюють гуртки хореографії,
декоративно4прикладного
мистецтва та ліплення. Високо4
професійні кухарі забезпечу4
ють дітей смачним збалансо4
ваним харчуванням.

У таборі є все, що необхідно
для здорового відпочинку –
сонце, річка, чистий пляж, ліс і,

звичайно, нові друзі. Хлопчи4
ки й дівчатка вже показали
свої таланти й уміння під час
урочистого відкриття першої
зміни та інших цікавих заходів. 

Попереду, до кінця червня, у
них ще є вдосталь часу для вті4
лення багатьох творчих ідей.

ААллллаа  ММООРРООЗЗ,,
методист дитячого
оздоровчого закладу 

«Зорька».  ФФооттоо  ааввттоорраа

Донецька 3077,8 2584,7
Львівська 4602,8 4195,0
Одеська 4733,3 4374,5
Південна 4545,6 4259,5
Південно4Західна 4311,3 4205,2
Придніпровська 4287,2 4208,5
По залізницях 4242,5 3952,7

Залізниця З початку
2015 рокуТравень

Середня зарплата 
працівників (грн.)

Індекс споживчих цін у травні – 102,2 %,  з почат4
ку року – 140,1 %. 

Інформацію підготовлено за даними  управлін4
ня статистики Укрзалізниці  та Держкомстату.

П
РЕЗИДИУМ Одесского дор4
профсожа обсудил вопрос

организации и оплаты труда ра4
ботников структурных подраз4
делений службы вагонного хо4
зяйства при участии ее руково4
дителя А.Драника. 

Так, среднемесячная зарплата
работников хозяйства за 20144й
составила 4045,3 грн. против
плановой 4032 грн., а за первый
квартал т. г. – 3889,5 грн. при
запланированной 4240 грн.

В минувшем году зафиксиро4
вано пересодержание средне4
списочного контингента на
152 человека, а за первый квар4
тал т. г. – недосодержание соста4
вило 25 работников. При этом
фактическая численность работ4
ников за 2014 год меньше нор4

мативной на 466 человек, а за
первый квартал 20154го – на
596. Расчетная нормативная чис4
ленность по4прежнему не учи4
тывается при планировании
фонда оплаты труда, разработке
штатного расписания под вы4
полняемый объем работ, что, в
свою очередь, вызывает слож4
ности в осуществлении оплаты
труда и выполнении структурны4
ми подразделениями колдого4
ворных обязательств.

В первом квартале по всем ва4
гонным депо выплачено почти
35 тыс. грн. 77 железнодорожни4
кам за выполнение обязанностей
временно отсутствующего работ4
ника, 40 из них – из эксплуатаци4
онного депо Одесса4ЗаставаІ. Та4
кая доплата не производилась в

знаменских эксплуатационном и
ремонтном вагонных депо, а в
других выплачивалась в незна4
чительных размерах. За расши4
рение зоны обслуживания или
увеличение объема работ вы4
плачено почти 150 тыс. грн.
112 работникам всех депо, кроме
ремонтных – Помошная и им.
Т.Шевченко.

Только 19 работников ремон4
тного эксплуатационного депо
Херсон получили 3,8 тыс. грн.
доплаты за совмещение про4
фессий, в других депо ее просто
не выплачивали.

По статотчетности, за 20144й
и первый квартал нынешнего
года сверхурочных работ не
имелось. Но, как оказалось, до4
пущенные часы скрытой сверх4

урочной работы компенсируют4
ся выплатой премии за выпол4
нение особо важного произ4
водственного задания, без
оформления на то необходи4
мых документов. Не сохраняет4
ся средняя зарплата за время
прохождения медицинского
осмотра работникам эксплуата4
ционных депо Одесса4Заста4
ваI и Знаменка, ремонтных –
депо Знаменка и Помошная. Не
производится также доплата за
время проведения производст4
венного обучения и руководст4
ва практикой студентов. Не
оплачиваются вовсе или в пол4

ном объеме технические заня4
тия в нерабочее время.

В депо Одесса4Застава I, Зна4
менка (эксплуатационном),
Херсон и им. Т.Шевченко не ве4
дется достоверный учет рабоче4
го времени, книги учета явки на
работу и ухода ведутся с много4
численными нарушениями.

К работе в выходной день в
2014 году привлекались вагон4
ники в депо Знаменка (эксплу4
атационном) и им. Т.Шевчен4
ко, и им выплачено более
4 тыс. грн.

Президиум дорпрофсожа ре4
комендовал руководству служ4

бы вагонного хозяйства Одес4
ской дороги до 1 июля т. г. при4
нять эффективные меры для
устранения недостатков в орга4
низации и оплате труда и про4
извести все надлежащие вы4
платы. Руководству вагонных
депо совместно с профкомами
предложено внести необходи4
мые изменения и дополнения в
колдоговора трудовых коллек4
тивов структурных подразделе4
ний.

Александр МАНАХОВ, 
заведующий отделом социально4

экономических отношений
Одесского дорпрофсожа

Несправедливость рождает недовольство

Правдолюб Горда
С

ТАРШИЙ
электро4

м е х а н и к
Юрий Горда
возглавляет
профоргани4
зацию Мели4
топольской
д и с т а н ц и и
сигнализа4
ции и связи
П р и д н е п 4
ровской ма4
гистрали без
малого три
десятка лет.
За это время
члены проф4
союза ни разу не пожалели об оказанном дове4
рии, ведь каждый раз избирают коллегу прак4
тически единогласно. А значит, на деле ощуща4
ют его внимание к проблемам коллектива и по4
мощь в трудную минуту.

Председателем профкома Ю.Горда впервые
был избран в 19874м: в коллективе обратили
внимание на его обостренное чувство справед4
ливости и бескомпромиссную позицию в воп4
росах соблюдения трудовых прав.

Первый опыт пришелся на трудное время –
начало 904х, когда товары в магазинах размета4
лись за минуты, и после работы купить что4то
было невозможно. Тогда его предложение на
очередной профсоюзной конференции – со4
кратить женщинам рабочий день на час, оста4
вив оплату, пришлось как нельзя кстати и полу4
чило одобрительную поддержку в коллективе. 

«Я – правдолюб, стараюсь всегда иметь свою
позицию и прямо высказывать свое мнение, ес4
ли узнаю о каких4то нарушениях трудовых прав
железнодорожников», – говорит профлидер.

Времена меняются, а проблемы у профкома
остаются прежними: защита социально4эконо4
мических и трудовых прав работников. Выпол4
нение условий колдоговора, обеспечение необ4
ходимого уровня охраны труда, соблюдение за4
конодательства – это основа нормальных тру4
довых отношений и залог отсутствия разбира4
тельств и недопонимания. Но не каждый может
указать начальнику на неправоту, тут и прихо4
дит на помощь профлидер.

Но без активных помощников, таких, как от4
ветственный за спортивный сектор С.Сотник и
Н.Богданов, занимающийся вопросами сани4
тарно4бытовых условий, председателю при4
шлось бы непросто. А с их помощью и спорт в
дистанции развивается, и вопросы охраны тру4
да на контроле.

Ю.Горда не освобожден от основной произ4
водственной деятельности, посвятил железной
дороге более сорока лет и работу свою любит.
Для многих коллег стал наставником, помогая
сделать первые шаги в профессии. Сегодня пе4
редает опыт молодым специалистам и доволен
их успехами. При этом успевает не только в пер4
вичке работу наладить, но и является председа4
телем профсекции Совета профсоюза, членом
президиума Запорожского теркома.

Знак «За активную работу в профсоюзе» и
другие награды – закономерное признание об4
щественных заслуг правдолюба Горды.

Татьяна ПАВЛИЧЕНКО,
корреспондент «Приднепровской магистрали»

(для «ВІСНИКА»)

У
ЖГОРОДСЬКА «Трембіта» від4
крила першу табірну зміну 13 чер4

вня. Протягом двох тижнів 150 дітла4
хів віком до 14 років поповнювати4
муть сили й здоров’я у мальовничому
куточку Закарпаття – селі Циганівці,
вдихатимуть цілющі пахощі хвойного
лісу, розважатимуться й набирати4
муться нових цікавих вражень. За літо
тут планується оздоровити понад
600 дітей.

А про зручність для відпочиваль4
ників і привабливий вигляд оздоров4
ниці заздалегідь подбали профпра4
цівники й активісти: кожен об’єкт за4
кладу закріплений за певним струк4
турним підрозділом Ужгородської

дирекції Львівської залізниці, тож во4
ни постаралися зробити все якнайк4
раще. У кімнатах виконано косметич4
ний ремонт, в першому спальному
корпусі – замінено підлогу, перекрито
дах другого корпусу, відремонтовано
й пофарбовано їдальню, закуплено
нове обладнання для кухні. Приємну
картину створюють акуратно підстри4
жені газони й жива огорожа, квітуючі
троянди, а в спекотні дні дітвору ва4
бить блакитною прохолодою басейн.
На території табору обладнано фут4
больне поле, ігрові майданчики для
малюків і старших любителів спорту.
На випадок непогоди у приміщенні
для гурткової роботи встановлено чо4

П
ЕРШІ відпочивальники вже відкрили
оздоровчий сезон у тінистих «Дубках»

Жмеринського теркому профспілки, напов4
нивши їх дитячим галасом і веселими витівка4
ми. До їх приїзду заклад був повністю гото4
вий, про це подбали залізничники вузла. У пе4
ріод літніх канікул за три зміни тут наберуться
наснаги й відпочинуть близько 700 школярів.

ПРОФЛИДЕР В КОЛЛЕКТИВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ — 2015

Выявлены вопиющие факты нарушения трудового законодательства, 
когда железнодорожники, находясь в отпусках без сохранения 

заработной платы, продолжали работать по установленным графикам

Ю.ГОРДА (слева) на заседании 
Совета профсоюза 

Фото из архива «ВІСНИКА»

Гостинне  Закарпаття

Текст і фото Оксани ПЕТРАШ,
фахівця відділу інформації Ради профспілки

тири столи для настільного тенісу, а
досвідчені вихователі розробили ці4

каву програму, тож нудьгувати шко4
лярам буде ніколи.

Смачний обід 
зі знижкою 

від профспілки

Д
О ДИСКОНТНОЇ ПРОГРАМИ профспілки приG
єднався новий партнер – мережа популярG

них столичних ресторанівGбістро «Дрова».
Власники дисконтних карток – залізничники4кия4
ни та наші спілчани, які приїжджають до столиці,
тепер можуть заощадити 10 % своїх коштів на по4
слуги харчування у цих по4домашньому затишних
ресторанах.

У кожному із закладів відвідувачам пропону4
ється не лише широкий вибір смачних страв на4
ціональної та європейської кухні, але й великі
порції, а також помірні ціни та доброзичлива ат4
мосфера.

Тож «Дрова» з традиційною українською гос4
тинністю запрошують спілчан відвідати заклади по4
пулярної мережі і з 15 червня отримувати знижку
за дисконтною карткою нашої профспілки.

На вимогу профкомів
У

РЕЗУЛЬТАТІ звернення до профкому праців4
нику вагонного депо Конотоп Південно4За4

хідної залізниці перераховано стаж за вислугу ро4
ків і виплачено більше 5 тис. грн. А на вимогу
профкому Хутір4Михайлівської дистанції колії
трьом монтерам взято до обліку та оплачено ро4
боту у святкові дні в травні 2015 року на загальну
суму 494 грн.

Від номера
до номера•

«Ми знов у «Зорьці!»…

Ігор БІЛИЙ, провідний фахівець Жмеринського теркому профспілки.  Фото автора

Перші 
відпочивальники 
«Дубків»

ПРЕСGЦЕНТР
Конотопського теркому профспілки
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Им все по силам…
В

ЗАСЕДАНИЯХ молодежного совета дорожной профорганиза4
ции наравне с профсоюзными руководителями всегда прини4

мают участие представители администрации. Вот и на недавнем на
вопросы присутствующих ответили и. о. главного инженера дороги
А.Бабенко, а также заместитель председателя дорожной профорга4
низации – главный технический инспектор труда Совета профсою4
за на Приднепровской магистрали А.Лейко. Профактивисты инте4
ресовались, как идет реформирование отрасли и проходит процесс
присоединения к Приднепровской некоторых структурных подраз4
делений Донецкой дороги, а также перспективой ведомственной
медицины и сохранением действующего социального пакета.

Ребята обсудили работу советов в первичках. И, как показалось,
на их энтузиазм не повлияла даже сложившаяся ныне ситуация...

Молодежь Никопольского оборотного локомотивного депо, к
примеру, совместно с коллегами из моторвагонного выпускают
раз в квартал «Информационный вестник», в котором рассказы4
вают об успехах и обсуждают пути решения проблем. Ребята с
удовольствием организовывают концерты для ветеранов4желез4
нодорожников, другие мероприятия. По словам молодежного
лидера, машиниста Р.Сокура, в ближайших планах – возобнов4
ление соревнований КВН. А молодежь Пологовского узла в вы4
ходные благоустраивала детскую здравницу «Сокол» перед от4
крытием летнего сезона, проводила турниры по волейболу и ми4
ни4футболу и другие соревнования. Свои слова выступающие
подкрепили фото4 и видеоматериалами.

Председатель молодежного совета дорпрофсожа, мастер
Днепропетровского локомотивного депо С.Дорошко подтвердил,
что он с единомышленниками намерен и дальше активно рабо4
тать: оказывать помощь в адаптации товарищам, вернувшимся
из зоны АТО и детям из малообеспеченных семей, поддерживать
другие благотворительные и творческие проекты.

Участники заседания просмотрели фильм о Днепропетров4
ском пассажирском вагонном депо, ознакомились с экспозицией
деповского музея и сфотографировались у раритетного пасса4
жирского вагона.

Юрий ШВАЙКО, внештатный корреспондент «ВІСНИКА»

«В
КОНКУРСІ на краще робоче
місце, що проводився керів4

ництвом і профкомом П’ятихатської
колійної машинної станції Придніп4
ровської магістралі, потрібно було
поборотись. Але все ж таки пере4
можцем став столяр В.КОВАЛЕНКО
– молодий і перспективний праців4
ник, активіст», – повідомила інже4
нер з охорони праці, голова пер4
винки Оксана МУЛЯВА.

…Ж
ЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОМ
Вячеслав мечтал стать с

детства – занимался на Киевской дет4
ской железной дороге, окончил сто4
личный железнодорожный техникум,
институт. Водил локомотивы – еще од4
на его детская мечта. Работал в депар4
таменте локомотивного хозяйства
Укрзализныци.

Решение стать полярником пришло
при посещении выставки Националь4
ного антарктического научного центра.
Опыт и знания помогли первоклассно4
му специалисту4железнодорожнику
пройти конкурсный отбор и пригоди4
лись при работе на антарктической
станции, которую он в качестве дизе4
листа обеспечивал светом и теплом.
Кроме прямых обязанностей – обслу4
живания трех дизель4генераторных
установок, гарантирующих работу
станции, другого технического обору4
дования, транспортных средств, осво4

ил и новые. Например,
капеллана в местной
православной церкви.
Или… экскурсовода, ког4
да коротким полярным
летом водил по станции
туристов. Кстати, стан4
цию посещали Билл
Гейтс с семьей, члены
Британской королевской
семьи.

Приходилось водить снегоходы и
плавсредства, бороться со снегом,
управлять подъемным краном, помо4
гать повару, ремонтировать одежду и
даже быть «подопытным» в медицин4
ских экспериментах. Ведь главная цель
экспедиции – научные исследования, и
семеро из 12 ее участников – ученые:
биологи, геофизики, метеорологи. А
остальные занимались жизнеобеспече4
нием станции, ее работников, ремон4
том и модернизацией оборудования.

На год В.Михеду пришлось оставить
основную работу, и он честно призна4
ется, что не жалеет о своем решении
уехать в длительную экспедицию, хоть
и скучал по железной дороге. Почти так

же сильно, как по семье и небу: с тру4
дом провел год без прыжков заядлый
парашютист. Но взамен получил неве4
роятный и незабываемый опыт и новые
знания, огромный багаж впечатлений.

«Мир в прямом смысле перевернул4
ся с ног на голову, – вспоминает поляр4
ник. – Солнце проплывало на горизон4
те справа налево, молодой месяц тоже
был «повернут» и убывал в обратную
сторону. Не было привычных созвез4
дий, зато ярко сиял Южный Крест –
знаменитый путеводитель мореплава4
телей. Да и в сверкающие голубым
стеклом ледники влюбляешься с пер4
вого взгляда и навсегда...».

Вернувшись домой, путешественник

продолжает с удовольствием работать
на железной дороге – в проектно4кон4
структорском технологическом бюро
по автоматизации систем управления
на железнодорожном транспорте, а
слегка порванное за год пронизываю4
щими антарктическими ветрами креп4
кое полотнище нашего профсоюзного
знамени с автографами всех участни4
ков экспедиции Вячеслав вручил Пред4
седателю профсоюза Вадиму Бубняку.
И получил из его рук награду за популя4
ризацию профсоюзного движения –
«Подяку Ради профспілки».

Елена РОМАНОВА,
ведущий специалист отдела 

информации Совета профсоюза
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«У медичному пункті локомотивного
депо Щорс Південно4Західної залізниці
працюють шість медичних сестер – привіт4
ні, відповідальні, сумлінно виконують свою
роботу. Вони проводять передрейсовий та
післярейсовий медичні огляди працівни4
ків, з повагою ставляться до кожного паці4
єнта, підтримують добрим словом. А до
виробничого лікаря Наталії Соболевської
залізничники з усього вузла йдуть з різни4
ми проблемами, і всім вона приділяє увагу
й надає необхідну допомогу. Профком з
нагоди професійного свята заохотив на4
ших медиків», – написала секретар, член
профкому Анна ПОЛЮШКО.

«На території Краснолиманщини на4
лічується 333 водойми, і серед них є одне –
Ломоносівське озеро, яке залізничники ба4
гато років по праву вважають своїм. Під
час реконструкції вузла Красний Лиман з
його котловини транспортні будівельники
брали ґрунт. Таким чином виникло чудове
озеро, яке прикрасило краєвид міста, а на4
зву йому дали на честь колишнього на4
чальника відділку дороги В. О. Ломоносо4
ва. Тепер місцеві мешканці із задоволен4
ням відпочивають на мальовничих зеле4
них берегах», – розповів наш громадський
кореспондент Віктор МАСЛІЙ.

«У змаганнях з настільного тенісу між
командами Полтавського вузла Південної
залізниці взяли участь 40 спортсменів4за4
лізничників, а також гості – працівники
кременчуцьких вагонного депо й дистанції
електропостачання. Про заохочення для

переможців і призерів заздалегідь потур4
бувались керівництво дирекції й теркому
профспілки. А незабаром на полтавчан
очікують змагання з гирьового спорту та
армрестлінгу», – повідомила голова
первинки апарату Полтавської дирекції
Лариса ШТОНДІНА.

Криворізький регіональний спортив4
ний клуб «Локомотив» пишається праців4
никами, спортсменами і тренерами, які
вкладають душу у свою справу: «Н.Бідун
починала спортивний шлях із голубих до4
ріжок басейну нашого спортклубу. Завдяки
працьовитості і незламному характеру во4
на стала найкращою серед плавців свого
віку у місті, далі – в Україні та колишньому
СРСР. Почесне звання майстра спорту На4
талія з гордістю відстоює і досі, беручи
участь у змаганнях різних рівнів. Зараз пра4
цює інструктором у спортклубі «Локомо4
тив», навчаючи плаванню маленьких відві4
дувачів», – написала інструктор4методист
Криворізкого регіонального спортивного
клубу «Локомотив» Валентина БОГДАН.

«Профком Смородинської дистанції
колії Південної залізниці організував для
спілчан подорож до Тростянецького район4
ного краєзнавчого музею. Наповненість та
різноманітність експозицій, захоплюючі
розповіді екскурсовода показали, як багато
невідомого й цікавого таїться в історії рід4
ного краю. Директор музею вручив нашим
працівницям яскраві буклети, а вони теж
залишили музею подарунок – набір знімків
з історії становлення та розвитку свого під4
приємства. Додала чудового настрою про4
гулянка парком – відвідали пам’ятник
П.Чайковському, парк дерев’яних скульп4
тур, Благовіщенський храм» – написала го4
лова профорганізації Смородинської ди4
станції колії Лілія СУГАК.

«П
ЛІДНУ профспілкову роботу
працівниці інструментального

цеху, члена профкому Київського
електровагоноремонтного заводу
В.Завадської відзначено «Подякою Ра4
ди профспілки». Сподіваємося, що по4
переду її чекають нові нагороди», –
привітав активістку з відзнакою голова
первинки Вадим ЧЕМЕРИС.

Флаг профсоюза железнодорожников 
и транспортных строителей уже 

побывал на самых высоких вершинах
Украины и Европы – Говерле 

и Эльбрусе, а недавно вернулся 
с южного края Земли – из Антарктиды.

Там в составе полярной экспедиции 
на Украинской антарктической 

научной станции «Академик 
Вернадский» год работал член 

нашего профсоюза Вячеслав Михед

ЗЗЗЗ нннн аааа мммм яяяя         нннн аааа шшшш ееее гггг оооо         пппп рррр оооо фффф сссс оооо юююю зззз аааа     ———— вввв     АААА нннн тттт аааа рррр кккк тттт ииии дддд ееее !!!!     

Знойным нынешним летом Вячеслав 
с нескрываемым восторгом вспоминает
длительную полярную экспедицию, 
с удовольствием рассказывая 
о своих приключениях, трудной 
работе на краю света…

Фото из личного архива ВВ..  ММИИХХЕЕДДАА

Во время встречи в Совете
профсоюза Председатель профсоюза
В.БУБНЯК вручил активисту
В.МИХЕДУ «Подяку».

ФФооттоо  ааввттоорраа

Из полярнойИз полярной
экспедицииэкспедиции

возвратясь...возвратясь...

ФФооттоо  ааввттоорраа

ІНФОРМРОБОТА

П
РЕЗИДІЯ Конотопського
теркому звернула увагу

профкомів станції Бахмач та
Бахмацької дистанції захис4
них лісонасаджень на недо4
статні зусилля, що доклада4
ються в організації та прове4
денні інформаційної діяль4
ності у первинках.

Бракує, перш за все, роз4
повсюдження серед спілчан

саме оперативних повідом4
лень щодо захисту їхніх тру4
дових прав та інтересів. Тому
профкомам рекомендовано
використовувати досвід колег
та частіше проводити бесіди із
залізничниками – членами
профспілки на їхніх робочих
місцях, розповідати їм про
вирішення проблемних пи4

тань профорганами усіх рів4
нів. Запропоновано також по4
силити вплив активу у прове4
денні ефективної інформацій4
ної роботи та забезпеченні
виконання Стандарту інфор4
маційної діяльності профспіл4
ки і встановлено строки для
виконання цього рішення – до
1 липня п. р.

Не завадить і досвід колег

ПРЕСGЦЕНТР Конотопського теркому профспілки


