
Г
ОЛОВА профспілки В.Бубняк
повідомив про проблеми, які

порушувалися на зустрічах із чле�
нами правління ПАТ «Укрзалізни�
ця», переговори щодо виплати «13�
ї» зарплати, хід звітно�виборної
кампанії, підготовку до VII з’їзду
профспілки.

Інформацію лідера профспілки
доповнив його заступник О.Муше�
нок, який сповістив про активізацію
роботи над проектом колективного
договору ПАТ «Укрзалізниця», за�
провадження в Товаристві важли�
вих положень, спрямованих на по�
силення соціального захисту, від�
новлення галузевих спартакіад
тощо.

Корисною була й інформація, на�
дана колегам фахівцями Ради. Зок�
рема, завідувач відділу економічної
роботи, організації праці і зарплати
С.Анісімова навела дані щодо ре�
зультатів підвищення тарифних ста�

вок і посадових окладів: в середньо�
му зарплата підвищилась на 10,4 %,
а залізничники перемістилися з 17 на
14 місце за рівнем оплати праці се�
ред працівників галузей економіки.
Водночас вона попросила колег, на
розгляд яких Радою профспілки
надсилаються документи щодо
оплати праці, надавати свої пропо�
зиції у зазначені терміни.

Завідувач відділу фінансової ро�
боти С.Прокоф’єва розповіла про
особливості діяльності неприбутко�
вих організацій та відповідні зміни у
Статуті профспілки. 

Правовий інспектор праці Ради
профспілки М.Абрамова поінфор�
мувала про роботу над проектом
Трудового кодексу і діяльність Про�
фесійного недержавного пенсійного
фонду «Магістраль». 

З виступу головного технічного ін�
спектора праці Ради профспілки
В.Дорошенка присутні дізналися

про стан виробничого травматизму
у поточному році і ухвалення Поло�
ження про соціальну підтримку пра�
цівників ПАТ «Укрзалізниця», що
постраждали внаслідок нещасних
випадків на виробництві, професій�
ного захворювання, та членів їхніх
сімей. 

Із запланованими змінами до
порядку надання працівникам до�
помоги на медичні та інші цілі
ознайомив присутніх в. о. завіду�
вача відділу соціально�трудових
відносин та побутової роботи
А.Єрмоленко. 

Заступник завідувача відділу ор�
ганізаційної і кадрової роботи Л.Не�
стеренко нагадала головам перви�
нок про те, що результати звітно�ви�
борних конференцій мають бути
оформлені у вигляді відповідних до�
кументів, від яких залежить легітим�
ність профорганів.

Тему підбиття проміжних підсум�
ків звітно�виборної кампанії у проф�
спілці підсумував перший заступник
Голови профспілки М.Сінчак. Він по�
відомив про помилки і недоліки, які
траплялися під час конференцій у
первинках, а також наголосив на не�
обхідності підвищення кваліфікації
членів ревізійних комісій. 

Також у доповіді М.Сінчака йшло�
ся про проект змін до Статуту проф�
спілки й алгоритм їх ухвалення. На�
останок він закликав голів первинок
активніше брати участь у заходах,
які організовує для них Рада проф�
спілки.
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«У результаті перевірок стану дотримання зако�

нодавства про працю виявлено 223 порушення,
надано стільки ж пропозицій роботодавцям щодо
їх усунення. Найбільше порушень допущено у
частині дотримання нормування та оплати праці,
часу роботи і відпочинку, прийому�звільнення
працівників, переведення на іншу роботу, законо�
давства про відпустки та ін. Усі внесені подання
роботодавцями виконано у повному обсязі.

Під час особистого прийому правовими інспек�
торами праці надано 160 юридичних консультацій.
На залізничних вузлах та у структурних підрозділах
за цей час проведено 46 «Днів трудового права», –
поінформувала головний правовий інспектор Ради
профспілки у дорожній профорганізації Придніп�
ровської залізниці Ніна РОМАНЕНКО.

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА 29 серпня завідувач відділу

організаційної і кадрової ро�
боти О.Гнатюк взяв участь в
установчій конференції моло�
діжної ради Лиманської до�
рожньої профорганізації та се�
мінарі для молодих активістів.
31 серпня Голова профспілки
В.Бубняк взяв участь у звітно�
виборній конференції Куп’ян�
ської територіальної профор�
ганізації.
2 вересня за допомогою сис�
теми відеоконференцій відбу�
лися засідання Ради профспіл�
ки та її президії з розгляду не�
відкладних питань.
6 вересня на засіданні комісії
Ради профспілки з питань ор�
ганізаційно�масової та інфор�
маційної роботи на чолі з пер�
шим заступником Голови
профспілки М.Сінчаком роз�
глянуто та обговорено пропо�
зиції до проекту доповнень і
змін у Статут профспілки.
6 вересня проведено інфор�
маційний день для голів проф�
організацій прямого підпоряд�
кування Раді профспілки. Пе�
ред колегами виступили Голо�
ва профспілки В.Бубняк, його
заступники М.Сінчак та О.Му�
шенок, фахівці Ради (стор. 1).
6 вересня перший заступник
Голови профспілки М.Сінчак
взяв участь у засіданні гро�
мадської ради при Міністер�
стві  інфраструктури.
7 вересня проведено органі�
заційні засідання у новому
складі професійних секцій Ра�
ди профспілки працівників
господарств:
приміських пасажирських пе�
ревезень;
служб перевезень та комер�
ційної роботи;
електрифікації та електропос�
тачання (стор. 2).

8 вересня Голова профспілки
В.Бубняк взяв участь у звітно�
виборній конференції Ли�
манської дорожньої профор�
ганізації, а 14 вересня — у
звітно�виборній конференції
Одеської дорожньої профор�
ганізації.
8–11 вересня заступник Голо�
ви профспілки О.Мушенок і
в. о. завідувача відділу соці�
ально�трудових відносин і по�
бутової роботи А.Єрмоленко зі
збірною командою профспіл�
ки у взяли участь у ХХІ Всеук�
раїнській міжгалузевій спарта�
кіаді трудящих промислової
сфери і транспорту.
9 вересня відбулося організа�
ційне засідання у новому скла�
ді професійної секції праців�
ників господарства автомати�
ки, телемеханіки та зв’язку Ра�
ди профспілки (стор. 2).

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

Я
К ВІДОМО, на адресу «ВІСНИКА» надійшло звер�
нення від працівників станції Миколаїв регіональної

філії «Одеська залізниця» щодо порушень законодавст�
ва про працю. Про оперативну реакцію керівництва
Херсонського теркому профспілки наша газета повідо�
мила вже в № 15 (698) від 18 серпня п. р.: правовою ін%
спекцією праці було підтверджено порушення і
внесено подання про їх усунення.

На сьогодні ж питання захисту трудових прав
спілчан вирішено остаточно.

Так, за результатами розгляду роботодавцем подань
правової інспекції праці Ради профспілки черговим по

станції Миколаїв Т.Волковій, В.Чухрій, операторам СТЦ
Р.Пономаренко, Т.Остренко та іншим працівникам опла�
чено у подвійному розмірі 607 надурочних годин на за�
гальну суму 24,3 тис. грн. Також керівництвом станції
вжито заходів щодо погашення заборгованості по що�
річних відпустках. Зокрема, черговій по станції Л.Бори�
совій вже надано відпустку, її колезі О.Ткачук та стар�
шим приймальникам поїздів заплановано надання від�
пусток після закінчення стажування старшого приймаль�
ника поїздів А.Матвієнко, повідомив Раді профспілки
голова Херсонської територіальної профорганізації
Сергій КОНДЯ.

Трудові права спілчан захищено!

ФАКТ

П
РАВОВИМИ інспекторами праці Ради проф�
спілки у Лиманській дорожній профоргані�
зації у першому півріччі п. р. захищено тру�

дові права 2063 спілчан.

«Внаслідок втручання правових інспекторів праці
за 6 місяців 2016�го працівникам регіональної філії
«Донецька залізниця» (Лиман) повернуто 297 тис.
грн. незаконно утриманих або недоплачених кош�
тів. Роботодавцями у повному обсязі виконано
23 подання із 26 внесених, в яких було надано
156 пропозицій щодо усунення порушень, зокрема,
що стосувалися виконання Галузевої угоди та кол�
договорів, прийому�звільнення, переведення на ін�
шу роботу, часу роботи і відпочинку, нормування та
оплати праці, законодавства про відпустки.

Після втручання правової інспекції праці Ради
профспілки скасовано вісім наказів про притяг�
нення залізничників до відповідальності, виданих
з порушеннями законодавства, двом спілчанам
змінено формулювання причини звільнення.

Під час особистого прийому надано 273 кон�
сультації. Про захист трудових прав спілчан спря�
мовано 60 персональних повідомлень», – повідо�
мила головний правовий інспектор праці Ради
профспілки у Лиманській дорожній профорганіза�
ції Галина КАЙДАШ.

«Перевірками, проведеними правовим інспекто�
ром праці Ради профспілки у дорожній профоргані�
зації Південно�Західної залізниці (Козятинський
терком) Анатолієм Кашперовецьким, виявлено,
зокрема, що деяким працівникам не надавались
відпустки повної тривалості відповідно до графіка,
а також факт невикористання днів відпустки за по�
передні роки. На його вимогу  у третьому кварталі
2016 року 13 працівникам було надано належні їм
дні відпустки або компенсацію і виплачено заробіт�
ну плату за час щорічної відпустки на загальну суму
майже 88 тис. грн.», – поінформував ПРЕС%ЦЕНТР
Козятинського теркому профспілки.

ЦИФРА

тис. грн. недоплачених або незаконно
утриманих коштів повернуто  працівни�
кам регіональної філії «Придніпровська
залізниця» у першому півріччі п. р. за
наполяганням правової інспекції праці.
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Технічна інспекція праці: підсумки першого півріччя 2016�го
З

А ДАНИМИ, надісланими
дорпрофсожами, у першо�

му півріччі 2016 року в резуль�
таті перевірки 326 структурних
підрозділів, у тому числі 69 –
разом з органами державного
нагляду та відомчого контролю
за охороною праці, було вияв�
лено 3177 порушень вимог

нормативних актів. Технічні ін�
спектори праці взяли участь у
розслідуванні 25 нещасних ви�
падків, з одного потерпілого за
результатами розслідування
знято безпідставне звинува�
чення.

За поданнями технічних інс�
пекторів призупинено роботу

105 цехів, виробничих діль�
ниць, машин, механізмів,
устаткування, а також взято
участь у прийнятті в експлуата�
цію 10 нових і реконструйова�
них об’єктів виробничого та со�
ціально�культурного призна�
чення.

За участі технічних інспекто�
рів праці у дорожніх профорга�
нізаціях здійснюється форму�
вання та укладення колдогово�
рів щодо зобов’язань з охоро�
ни праці, перевірки знань поса�
дових осіб і навчання проф�
спілкового активу.

ЦИФРА

із 364 письмових та
усних звернень спіл�
чан з охорони праці,
розглянутих техніч�
ними інспекторами
праці Ради проф�
спілки на місцях, ви�
рішено позитивно.
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ФАКТ

З
А НАПОЛЯГАННЯМ технічної
інспекції праці Ради профспілки
роботодавцям, органам управ�
ління і нагляду, комісіям з тру�
дових спорів, прокуратурі,
судам надіслано 179 подань, із
них 173 вирішено позитивно.

Володимир ДОРОШЕНКО, головний технічний інспектор праці Ради профспілки

Про нагальні питання профспілкової
діяльності йшлося під час проведення

чергового інформаційного дня 
для голів первинок прямого 

підпорядкування Раді профспілки.

Захід відбувся 6 вересня п. р.

Сьогодні вийшов 
700%й номер газети 
профспілки залізничників 
і транспортних будівельників
України накладом понад
155 тис. примірників.

Дякуємо, шановні читачі, 
що ви протягом багатьох
років залишаєтеся друзями
«ВІСНИКА», та повідомляємо,
що вже розпочалася 
передплата на 2017 рік...

УУччаассннииккии  ззааххооддуу......

В.Бубняк О.Мушенок

активу
Інформаційний день
для профактиву
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У  ПРОФЕСІЙНИХ  СЕКЦІЯХ
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Новітня історія
профспілки:

20 років 
у незалежній  Україні
Продовження. Початок у номерах:

17—24 *2011 р.; 1—24 * 2012 р.;  
9—12, 15—18, 22—24 * 2013 р.;
4, 6, 14 — 16,18—22* 2014 р.;

3, 4, 6, 11 * 2015 р.; 3, 4, 11—16* 2016 р.

Рада профспілки затвердила Програму додаткового соціаль�
ного забезпечення залізничників. Вона спрямована на вирішен�
ня трьох соціальних питань: забезпечення залізничників жит�
лом, недержавне пенсійне забезпечення, удосконалення систе�
ми добровільного медичного страхування. Метою розробки та�
кої програми стала необхідність у заходах, що спонукатимуть
людей до працевлаштування і закріплення на залізничному
транспорті.

Лідери профспілкових об’єднань звернулися до на�
родних депутатів з приводу неврахування пропозицій
профспілок у проекті Трудового кодексу України, що не
в повній мірі забезпечує здійснення гарантованих Конс�
титуцією трудових прав працівників і профспілок.

Профспілковими органами усіх рівнів за рік захищено
трудові права 67149 працівників, у тому числі в порядку су�
дового оскарження рішень адміністрації – у 23 випадках.

До профільних комітетів Верховної Ради України, Ка�
бінету Міністрів, Спільного представницького органу
профспілок спрямовано понад 165 пропозицій до про�
ектів 55 законодавчих актів.

Розроблено і затверджено Комплексні заходи з пов�
ного забезпечення працівників санітарно�побутовими
приміщеннями відповідно до встановлених норм на
2006–2010 роки...

На звернення Ради профспілки Головним санітарно�
епідеміологічним управлінням МОЗ України за участі
Державного підприємства «Український науково�дослід�
ний інститут медицини транспорту» та фахівців державної
СЕС на залізничному транспорті розроблено проект нор�
мативно�правового документа «Методика проведення гі�
гієнічних досліджень і оцінки умов праці провідників па�
сажирських вагонів»...
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Далі буде

В
ІДБУЛИСЯ ЗАСІДАННЯ чотирьох секцій:
7 вересня – працівників господарства при�

міських пасажирських перевезень, служб пере�
везень і комерційної роботи, електрифікації та
електропостачання, а 9 вересня – господарства
автоматики, телемеханіки та зв’язку.

З важливою інформацією перед колегами ви�
ступали Голова профспілки В.Бубняк, його за�
ступники М.Сінчак та О.Мушенок, фахівці Ради
профспілки, а до роботи профсекцій долучили�
ся представники департаментів ПАТ «Укрзаліз�
ниця».

Зважаючи, що в результаті профспілкової
звітно�виборної кампанії склад профсекцій сут�
тєво оновився, зокрема й вперше обраними го�
ловами профорганізацій, керівники профспілки
пояснили мету створення і завдання профсек�
цій, а також висвітлили актуальні проблеми га�
лузі й профспілкової діяльності. Фахівці Ради
розповіли про роботу відділів і напрямки, над
якими наразі працюють, відповіли на запитання
учасників і надали необхідні консультації.

Н
А ПЕРШИХ засіданнях члени профсекцій
вирішили головні організаційні питання,

визначили порядок і план подальшої роботи,
обрали голів та їх заступників.

Також окреслено коло проблем, які потребу�
ють вирішення. Прикметно, що більшість із них
спільні для різних господарств і вже розгляда�
лися на засіданнях профсекцій попереднього
складу, проте досі не втрачають гостроти й акту�
альності.

Найголовнішою є проблема низької заробіт�
ної плати, особливо – для працівників робітни�
чих спеціальностей і молодих фахівців. Не під�
вищуються у необхідні терміни кваліфікаційні
розряди, що також впливає на мотивацію праці.
У багатьох виробничих підрозділах не вистачає
працівників, що призводить до надурочної ро�
боти. У свою чергу, вона не оплачується у по�
двійному розмірі, як це вимагає законодавство,
а, в кращому випадку, компенсується наданням
додаткових днів відпочинку. Сам штат на на�
ступний рік затверджується «по факту», що не
дає надії на вирішення ситуації в подальшому. З
цим пов’язана і проблема чергувань, які часто
відбуваються з порушеннями норм організації
праці і в низці випадків не оплачуються.

Хронічною є проблема вчасного постачання
спецодягу і спецвзуття, дотримання замовлених
розмірів і якості. У енергетиків вона посилюєть�
ся ще й тим, що подекуди їм видають спецодяг
із синтетичних тканин, який небезпечний у їхній
роботі. Спільною є і проблема списання цих ЗІЗ
після закінчення терміну експлуатації, адже їх
прирівняно до основних фондів, що в рази
ускладнює процедуру. Через затягування тенде�
рів виникають проблеми видачі молока за шкід�
ливі умови праці.

По допомогу у вирішенні частини зазначених
проблем учасники засідань звернулися до Ради
профспілки і представників ПАТ «Укрзалізниця».

Останні, до речі, були присутні майже на всіх
засіданнях профсекцій і висвітлювали, голов�
ним чином, питання реформування. Так, члени
профсекції працівників господарства примісь�
ких пасажирських перевезень обговорювали
нагальні проблеми з головним інженером від�
повідного департаменту ПАТ «Укрзалізниця»
О.Юрченком. На засідання секції працівників
служб перевезень і комерційної роботи прибу�
ли начальник департаменту управління рухом
В.Алейник та головний інженер департаменту
комерційної роботи С.Вялков. У роботі секції
господарства автоматики, телемеханіки та зв’яз�
ку взяв участь головний інженер департаменту
автоматики та телекомунікацій А.Назаров.

Інф. «ВІСНИКА»

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/). 

Дисконтна програма профспілки функціонує з 2012 року.
Програмою охоплено, зокрема, більше ніж 2 тис. торговель�
них об’єктів у 200 містах України. Члени профспілки отри�
мали понад 143 тис. дисконтних карток.

П
РОФСПІЛКА як член Міжнародної федерації транспортників у
2008 році вперше взяла участь в акції до Всесвітнього дня дій

профспілок за гідну працю, який проводиться 7 жовтня. Відбулися
«Дні трудового права», зустрічі профлідерів і профактиву у трудо�
вих колективах, читацькі конференції «Вісника профспілки», здій�
снено перевірки дотримання трудового законодавства.

НАШІ

ПАРТНЕРИ

Соціальний проект профспілки — 
дисконтна програма

•

міста України:
мережа лабораторій «Сінево/Synevo», www.synevo.ua –

знижка 10 % на медичні аналізи.
мережа супермаркетів «Еко» – знижка 5 % на весь асорти�

мент товару (крім акційного).

міста Київ, Одеса:
аптечна мережа «Аптека № 1 Трансфарм», Київ: просп.

Бажана, 1�П, вул. Кіквідзе, 1/2, вул. Амосова, 4, вул. Хмель�
ницького, 27/31, просп. Голосіївський, 93, вул. Чорнобильська,
18, вул. Жилянська, 107 (автостанція «Київ»), вул. Тимошенка,
18, просп. Повітрофлотський, 26/1, вул. Бучми, 6�А, бульв.
Дружби Народів, 25�А, просп. Маяковського, 6, просп. Перемо�
ги, 68/1, вул. Малиновського, 5, вул. Межигірська, 3/7, вул.
М.Коцюбинського, 8�А, Вокзальна площа (Центральний заліз�
ничний вокзал); с. Стоянка (Київська обл., Києво�Святошинсь�
кий р�н), вул. Київська, 10 (магазин «Рибний світ»); м. Одеса,
вул. Ришельєвська, 18 – знижка до 10 % на лікарські засоби,
вироби медичного призначення, засоби особистої гігієни, дитя�
чі товари, лікувальну косметику, БАД, крім товарів, ціни на які
регулюються державою.

2008 р.

Рада профспілки 
розпочала 
проведення 
організаційних 
засідань 
професійних секцій 
нового скликання

Відбулися
перші 
заходи...

77  ввеерреесснняя  під час пленарного засідання профсекцій працівників господарства
приміських пасажирських перевезень, служб перевезень і комерційної роботи,
електрифікації та електропостачання

Профсекція працівників господарства 
приміських пасажирських перевезень.

Голова – ВВ..ССККІІББАА,, голова профорганізації 
моторвагонного депо Одеса4Застава І

Профсекція працівників служб перевезень
і комерційної роботи.

Голова – ОО..ППЕЕТТРРИИКК,, голова об’єднаної
профорганізації Одеської дирекції залізничних
перевезень

Фото ООллееннии  РРООММААННООВВООЇЇ

Профсекція працівників електрифікації 
та електропостачання.

Голова – ВВ..ШШААММРРААЙЙ,, голова профорганізації
Жмеринської дистанції електропостачання

Профсекція працівників автоматики,
телемеханіки та зв’язку. 

Голова – ЮЮ..ГГООРРДДАА,, старший електромеханік,
голова профорганізації Мелітопольської

дистанції сигналізації та зв’язку. 99  ввеерреесснняя  
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Ч
ЕТКО И СЛАЖЕННО про�
шла профсоюзная отчет�

но�выборная конференция в
Купянской территориальной
организации. В ее работе при�
няли также участие лидер
профсоюза В.Бубняк, предсе�
датель дорожной профорга�
низации Южной магистрали
В.Залозных и его заместитель
А.Артеменко, другие пригла�
шенные.

В отчете за пять лет отмече�
на работа правовой и техни�
ческой инспекций труда, по�
стоянно действующих комис�
сий, по другим направлениям
деятельности. 

Благодаря постоянной за�
боте теркома о детском оздо�
ровлении много положитель�
ных преобразований произо�
шло за это время в здравнице
«Лесная сказка». 

Ежегодно здесь произво�

дится текущий ремонт жилых
домиков и админзданий,
приобретаются мебель, ку�
хонное оборудование, мел�
кий инвентарь. К примеру,
только за последние два года
на реконструкцию и подго�
товку лагеря к лету было из�
расходовано более 2,5 млн
грн. Все это дает хорошие ре�
зультаты, что ощутимо для
более 700 ребят, которые
ежегодно оздоравливаются в
«Лесной сказке».

Председателем территори�
альной профорганизации из�
бран И.Артеменко, который
до этого возглавлял первичку

локомотивного депо Купянск�
Сортировочный.

За многолетний, добросо�
вестных труд по защите прав
и интересов членов нашего
профсоюза делегаты, а также
В.Бубняк, В.Залозных, на�
чальник Купянской дирекции
железнодорожных перево�
зок А.Егоров и все присутст�
вующие на конференции
тепло поблагодарили преж�
него председателя Ю.Поля�
кова.

Василий ВЕРБИЦКИЙ,
общественный 
корреспондент 

«ВІСНИКА»

К
ОМІСІЯ з питань організаційно�масової та ін�
формаційної роботи на чолі з першим заступ�

ником Голови профспілки М.СІНЧАКОМ (на знім�
ку в центрі) розглянула 6 вересня проект змін і до�
повнень до Статуту профспілки.

Узагальнені матеріали для подальшого обгово�
рення будуть надані членам президії Ради профспіл�
ки, засідання планується провести 21 вересня п. р.

Перший крок 
від ініціативи до її реалізації

З
А ДОПОМОГОЮ
керівництва та

фахівців комітету
Ужгородської тери�
торіальної профор�
ганізації втілено в
життя ідею, запро�
поновану новооб�
раним активом молодіжної ради на чолі з І.Петра�
щуком, який працює інструктором у вагонному
експлуатаційному депо Ужгород.

Так, у вересні цього року побачив світ перший
номер «Молодіжного профспілкового вісника».

На його чотирьох шпальтах розміщено матеріа�
ли, підготовлені головами молодіжних рад перви�
нок: Р.Кардашем – інженером технічного відділу
Ужгородської пасажирської вагонної дільниці,
М.Михайловою – черговою по станції Батьове,
У.Бабунич – майстром Мукачівської дистанції сиг�
налізації і зв’язку та їх лідером І.Петращуком.

До речі, розділ «Молодіжна рада» є на сайті
профспілки (Ужгородська територіальна профор�
ганізація) та відкрито сторінку в соцмережі
Facebook. Що ж – молодці!

Інф. «ВІСНИКА»

С настроем на успех

Від номера
до номера•

«Внаслідок перевірок було внесено 47 подань
роботодавцям. При цьому поновлено на роботі
16 незаконно звільнених залізничників і одного –
при незаконному переведенні на іншу роботу,
скасовано 15 наказів про притягнення працівни�
ків до відповідальності, виданих із порушеннями
законодавства.

Всього у першому півріччі захищено трудові
права 2790 членів профспілки, про що їм спря�
мовано 539 іменних персональних повідом�
лень», – поінформував завідувач відділу соці�
ально�економічних відносин та правового захис�
ту – головний правовий інспектор праці Ради
профспілки у дорожній профорганізації Півден�
но�Західної залізниці Володимир ВОРОПАЄВ.

«Правовим інспектором праці Ради профспіл�
ки у дорожній профорганізації Південної заліз�
ниці (Полтавський терком) Тетяною Голубиць%
кою у першому півріччі 2016�го за результатами
перевірок стану дотримання трудового законо�
давства у структурних підрозділах виявлено
16 порушень, для усунення яких роботодавцям
внесено 11 подань з пропозиціями. У повному об�
сязі виконано 9 подань.

Захищено трудові права 187 працівників, їм
повернуто 21,6 тис. грн. незаконно утриманих
або недоплачених коштів, про що спрямовано 21
іменне повідомлення.

На особистому прийомі надано 84 консультації.
У структурних підрозділах регіону проведено п’ять
«Днів трудового права», – поінформував ПРЕС%
ЦЕНТР Полтавського теркому профспілки.

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

ГОЛОВНА ТЕМА 2016�го — ЗВІТИ І ВИБОРИ В ПРОФСПІЛЦІ

10 вересня відзначено День фізичної культури і спорту

Выступая перед коллегами и активом 
территориальной организации, Председатель 

профсоюза В.Бубняк обратил их внимание не только 
на решение первоочередных текущих проблем, 
но и сосредоточился на перспективных задачах

Вітаємо 
з обранням!

З
ВІТНО�ВИБОРНА кампанія у профспілці ви�
ходить на фінішну пряму. Пройшли звітно�

виборні конференції у всіх територіальних
профорганізаціях і тривають у дорожніх.

На конференціях обрано:
головою Лиманської дорожньої профорга�

нізації – Леоніда БЕССАРАБОВА, його заступ�
ником – Олександра ГНЄЗДІЛОВА;

головою Жмеринської територіальної
профорганізації – Юрія АНДРУШКОВА, його
заступником – Сергія ШИНКАРЯ;

головою Коростенської територіальної
профорганізації – Олександра ЛОЗКА, його
заступником – Андрія ЖАБСЬКОГО;

головою Куп’янської територіальної
профорганізації – Івана АРТЕМЕНКА;

головою Полтавської територіальної
профорганізації – Марину МАСЛАК, її заступ�
ником – Петра ТКАЧЕНКА;

головою Сумської територіальної профор�
ганізації – Марію БЄЛЬСЬКУ.

Щиро вітаємо колег і бажаємо успіхів із за�
хисту трудових прав спілчан!

До збірної нашої профспілки увійшли
переможці ІХ Спартакіади залізничників, 

а очолив команду заступник 
Голови профспілки О.Мушенок

(на знімку — другий ліворуч)

ХХІ 

Всеукраїнська

міжгалузева

спартакіада

трудящих

промислової

сфери 

і транспорту

відбулась

8–11 вересня 

у селищі 

Коблеве на 

Миколаївщині

Н
А ЦЬОМУ  ЗАХОДІ учасники збірної профспілки вкотре ви�
клалися на повну і зібрали заслужений «врожай» нагород:

у нас 2 золоті, 3 срібні та 10 бронзових медалей в особистій
першості, а в командній – перше місце з шахів, друге – з армс�
порту і третє – з волейболу.

В черговий раз свою першість підтвердили наші богатирі:
В.Білицький з регіональної філії «Донецька залізниця» вибо�
ров «золото» у гирьовому спорті (вагова категорія понад
90 кг), а В.Чайка з регіональної філії «Придніпровська залізни�
ця» – в армспорті (до 80 кг). Друге місце з армспорту серед
«ваговиків» у категорії понад 90 кг здобув Є.Лисаков (регіо�
нальна філія «Одеська залізниця»). Перемоги наших силачів
дозволили збірній посісти друге командне місце з армспорту.

Чудово зіграли шахісти (на знімку внизу) О.Чорногорова з
Придніпровки й А.Роєнко з Південно�Західної: у них командне
«золото» і в обох – «срібло» в особистому заліку.

Драматичними були змагання з волейболу: попри травму
одного з гравців наша команда, до якої увійшли залізничники
Південної, у непростій і напруженій зустрічі виборола у супер�
ників перемогу та почесне третє місце.

Дві «бронзи» з настільного тенісу отримала Л.Зарубіна (регі�
ональна філія «Придніпровська залізниця»): в особистому за�
ліку і в парних змаганнях з А.Дерев’янком (регіональна філія
«Південно�Західна залізниця»).

Андрій ЄРМОЛЕНКО, 
в. о. завідувача відділу соціально�трудових відносин
і побутової роботи Ради профспілки. ФФооттоо  ааввттоорраа

ДО  ТЕМИ

У
ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ міжгалузевій спартакіаді трудящих про�
мислової сфери і транспорту збірна команда нашої проф�

спілки бере участь з 2004�го. Тоді вона посіла третє загальноко�
мандне місце серед 12 галузевих профспілок України. У
2005 році у нашої збірної було «золото»! А в 2008�му, 2012�му
і 2013�му – «срібло» цієї Спартакіади.

Очевидний 
результат

Н
ОВООБРАНИЙ профком
станції Ворожба регіональ�

ної філії «Південно�Західна за�
лізниця» свою роботу почав із
перевірки стану охорони праці
на робочих місцях працівників,
визначивши це одним із своїх
першочергових завдань.

Комісією профкому виявле�
но, зокрема, що майже на кож�
ному робочому місці (примі�
щення квиткових кас, товарної
контори, чергового по вокзалу,
чергового по станції, оператора
поста централізації, чергових по
парку Південному та Сумсько�
Курському) стільці потребували
ремонту. На пропозиції профко�
му керівництво станції відреагу�
вало миттєво – і вже через
2–3 дні всі стільці були в належ�
ному стані.

Так само оперативно замінено
скло й усунено пошкодження
підлоги у приміщенні квиткових
кас.

Після зауважень комісії що�
до освітлення на робочих міс�
цях налагоджено світильник,
замінено лампи та розетку, усу�
нено шум у лампі денного
освітлення.

Профком запропонував
придбати й інші необхідні
електроприлади й меблі. Ці
пропозиції адміністрацією
станції виконано поки що час�
тково через недостатнє фінан�
сування. Так, придбано два
електрочайники, встановлено
урну, шафу для перевізних
документів.

Тамара КИРНОЗ,
голова 

профорганізації 
станції Ворожба

ДО  РЕЧІ

А
ЧИ ПОМІТИЛИ й оціни�
ли таку схвальну актив�

ність свого нового профко�
му спілчани?..

Зі свого боку, бажаємо пер�
винці станції Ворожба по�
дальших успіхів і зміцнення
довіри членів профспілки. А
«ВІСНИК» на своїх сторінках
із задоволенням розповіда�
тиме про нові починання як
цієї профорганізації, так й
інших.

Тож чекатимемо на ваші
листи…

Здобутки
збірної

профспілки

Обговорюються 
пропозиції  до  Статуту

ЦИФРА

млн грн. незаконно утриманих або не�
доплачених коштів повернуто працівни�
кам Південно�Західної залізниці за на�
поляганням правової інспекції праці у
першому півріччі 2016�го.

2,6



Профком 
захищає

У
РЕЗУЛЬТАТІ роботи проф�
кому і комісії з питань праці

та заробітної плати Криворізь�
кого локомотивного депо регіо�
нальної філії «Придніпровська
залізниця» локомотивним бри�
гадам повернуто недоплачених
1,1 тис. грн. преміальної винаго�
роди за липень 2016 року, а чер�
говому по оборотному депо
Апостолове – недонарахованих
протягом останніх трьох років
5 тис. грн. надбавки за клас ква�
ліфікації.

Спільно з первинкою оборот�
ного депо Нікополь профком зу�
пинив спробу неправильного
обчислення годинних тарифних
ставок при підвищенні їх на
25 % вісьмом робітникам локо�
мотивних бригад на маневровій
роботі на диспетчерських локо�
мотивах, тим самим запобігши
недоплаті їм загалом понад
2,3 тис. грн. щомісяця.

Віталій ПАУЛЬ,
голова профорганізації 

Криворізького 
локомотивного депо

Якщо разом…

Р
АЗОМ з активом профком
станції Конотоп регіональ�

ної філії «Південно�Західна за�
лізниця» здійснює громадський
контроль за дотриманням адмі�
ністрацією законодавства про
працю. Щомісяця в цехах під час
технічного навчання станційни�
ків проводяться інформаційні
профспілкові дні, тож наші спіл�
чани вчасно ознайомлені зі змі�
нами у законодавстві, а також
роботою первинки, теркому,
дорпрофсожу та Ради профспіл�
ки.

На засіданнях профкому роз�
глядаються найгостріші питання.
Зокрема, зараз залишається не�
задовільним забезпечення пра�
цівників станції спецодягом,
спецвзуттям та іншими засоба�
ми індивідуального захисту.
Приміром, подано заявку на
175 пар шкіряних черевиків, а
фактично отримано… 20; плащів
прогумованих заявлено
50 штук, фактично є 18, та й от�
римано їх лише у серпні. Мила у
першому і другому кварталах не
отримано взагалі. І про це б’ємо
на сполох.

Водночас добрі результати

приносить співпраця з адмініст�
рацією в інших напрямках: так,
за останні роки замінено всі вік�
на на металопластикові, відре�
монтовано душову в цеху руху,
приміщення приймальників по�
їздів і регулювальників швид�
кості руху вагонів, відновлено
дах складу на вантажному по�
двір’ї, підведено воду до складу,
замінено меблі та шафи для
одягу. З початку 2016�го придба�
но шість електрочайників, вен�
тилятор, шпалери.

Тетяна СЛИЗЬКА,
голова профорганізації 

станції Конотоп

Увагу — 
актуальним

питанням

П
РЕЗИДІЯ дорожньої
профорганізації Південної

залізниці на засіданні розгляну�
ла актуальні питання, що стосу�
ються захисту трудових прав,
життя та здоров’я спілчан, зок�
рема, стан виконання зо�
бов’язань за колективними до�
говорами з питань охорони пра�
ці у вагонному господарстві.

Головний технічний інспектор
праці Ради профспілки у дорож�

ній профорганізації О.Прокопчук
висвітлив ситуацію з наданням
матеріальної допомоги членам
профспілки, постраждалим від
нещасних випадків на виробниц�
тві. Присутніх зацікавила інфор�
мація головного правового інс�
пектора праці Ради профспілки
на Південній магістралі С.Твердо�
хліба щодо запропонованих змін
та доповнень до Статуту проф�
спілки, адже ці пропозиції є ре�
зультатом командної роботи
первинок і дорпрофсожу.

Президія затвердила також
кандидатури до складу профе�
сійних секцій Ради профспілки.

А на звітно�виборній конфе�
ренції первинок, підпорядкова�
них дорпрофсожу, заслухано звіт
про роботу протягом п’яти років
та обрано делегатів на звітно�ви�
борну конференцію дорожньої
профорганізації, яку планується
провести у жовтні п. р.

ПРЕС%ЦЕНТР дорпрофсожу
Південної залізниці

Спільні 
досягнення

Р
ОБОТА первинки експлуата�
ційного вагонного депо Ба�

туринська регіональної філії

«Придніпровська залізниця»
має різновекторне спрямування
– спільно з адміністрацією вирі�
шуються проблеми із забезпе�
ченням працівників належними
умовами праці та виробничого
побуту, спецодягом і спецвзут�
тям, питною водою, спецмоло�
ком, а також організовується
оздоровлення залізничників та
членів їхніх сімей, урізноманіт�
нюється дозвілля тощо.

Працівники пунктів технічного
обслуговування – члени профко�
му та водночас голови цехкомів
– В.Павленко (Східно�Сорту�
вальна), Г.Карасьов (Батуринсь�
ка), О.Мосієнко (Апостолове) та
новообрана О.Сокур (Кривий
Ріг�Сортувальний) відрізняються
своєю небайдужістю до питань
соціально�правового захисту,
трудових прав спілчан, рішуче
відстоюють єдність нашої проф�
спілки та залучають до профспіл�
кової роботи молодь. Тож щиро
дякую за підтримку колегам�од�
нодумцям. І дуже приємно, що
цю турботу профактиву спілчани
помічають і цінують.

Наталія КОРОВАЙНЮК,
голова первинки 

експлуатаційного вагонного
депо Батуринська

Профкомы структурных
подразделений регионального
филиала «Южная железная до�
рога» много внимания уделяют
организации содержательного
досуга работников. Например,
члены профсоюза первички
Красноградской дистанции пути
с семьями облюбовали для вы�
ездов на природу берег реки Бе�
рестовая, а администрация
всегда предоставляет транс�
порт. В непринужденной обста�
новке можно и отдохнуть, и об�
судить рабочие моменты.

Не скучает и детвора. И День
профсоюза мы празднуем там
же, кстати, второй год подряд к
нам присоединяется коллектив
локомотивного депо Харьков�
Сортировочный, а в нынешнем –
и работники харьковского пас�
сажирского вагонного депо.

Виктор ТАБУНЦОВ,
председатель профорганизации 

Красноградской 
дистанции пути

«Активісти нашої первин�
ки вирішили цього року відзна�
чити День профспілки незвич�
ним способом – разом із роди�
нами побувати у Харківському
аквапарку. Профком підтримав
ініціативу, тож сім’ї наших спіл�
чан отримали масу задоволення
від шести годин розваг, – розпо�
вів начальник сектору охорони
праці, голова первинної профор�
ганізації Запорізького моторва�
гонного депо Андрій ХИЖНІЙ.
Він також поділився спогадами
про проведення влітку Дня ри�
балки: – Працівники моторва�
гонного і вагонного депо, ди�
станцій електропостачання та
сигналізації і зв’язку за підтримки
Запорізького теркому профспіл�
ки зібралися разом, щоб поспіл�
куватися й порибалити. А після
доброго улову смакували свіжою
духмяною юшкою».

«Багато цікавих заходів до
Дня незалежності України про�
ведено під супровід духового
оркестру у Сновську, і наші спіл�
чани, до речі, брали в них ак�
тивну участь. Так, вони із задо�
воленням помилувалися ви�
ставкою квітів, дарів природи,
виробів майстрів, спробували
страви національної кухні, а
ввечері на жителів та гостей міс�
та чекав святковий концерт під
відкритим небом. З гордістю хо�

чу також зазначити, що наш ко�
лектив виборов перше місце у
конкурсі на краще облаштуван�
ня території серед підприємств
району!» – розповіла секретар,
член профкому локомотивного
депо Щорс Анна ПОЛЮШКО.

«Профком та молодіжна
рада первинки Полтавського за�
гону воєнізованої охорони з на�
годи Дня профспілки влаштува�
ли виїзд спілчан до водоймища
«Головачик», де завзяті спортс�
мени змагалися з риболовлі та
армрестлінгу. А конкурс на кра�
щого виконавця пісень і танців
перетворився у справжній кон�
церт. Найкращим конкурсантам
вручено грамоти і цінні пода�
рунки», – поділився враження�
ми голова профорганізації Ва%
силь БОРОВИК.

До пошти «ВІСНИКА» надійш�
ло багато листів про те, як
первинки допомогли спілча�
нам зібрати дітей до школи і
провели для них різноманітні
цікаві вітальні заходи…

«Свято першого дзвоника
завжди яскраве, емоційне і хви�
лююче для всіх. А щоб враження
від цього дня не затьмарювали
матеріальні негаразди, проф�
ком Бахмацької дистанції захис�
них лісонасаджень вже три роки
поспіль намагається допомогти
спілчанам – батькам першо�
класників зібрати своїх дітлахів
до школи. Приємним подарун�
ком цього року стали кольорові
олівці, фарби, зошити, які пора�
дували малечу і, сподіваємося,
додали натхнення на успішне
навчання», – написав началь�
ник дільниці, голова профорга�
нізації Бахмацької дистанції за�
хисних лісонасаджень Дмитро
КАМІНСЬКИЙ.

Дбає про дітлахів спілчан і
профком локомотивного депо
Смородине регіональної філії
«Південна залізниця»: «Адмініс�
трація і профком привітали бать�
ків першокласників і вручили їм
13 наборів шкільного приладдя,
а 1 вересня керівники структур�
них підрозділів та голови перви�
нок завітали у підшефну школу
№ 4 на урочисту лінійку. Під�
тримка з боку залізничників для
навчального закладу дуже важ�
лива – цього року, зокрема, учні

отримали від них у подарунок
спортивний інвентар. Подбав
профком і про оздоровлення –
влітку на мальовничому березі
Ворскли в таборі «Орлятко» від�
почили 29 дітлахів наших пра�
цівників», – поділився голова
профорганізації локомотивного
депо Смородине Олег МАР’ЮК.

«Профком Конотопської
дистанції сигналізації та зв’язку
регіональної філії «Південно�
Західна залізниця» придбав по�
дарункові набори для 17 дітей
наших працівників, що пішли  до
першого класу. Дітлахи задово�
лені, адже отримали необхідні
для школярів речі – рюкзаки для
спортивного взуття, пенали,
олівці, фарби, альбоми та бага�
то іншого. А наші профактивісти
сподіваються, що це допоможе
їм досягти успіхів у навчанні», –
розповіла електромеханік, голо�
ва молодіжної ради первинки
Анна КУЛЄЙ.

Поздравили первоклашек
и их родителей в моторвагон�
ном депо Люботин региональ�
ного филиала «Южная желез�
ная дорога»: «Профком пригла�
сил ребят в депо, познакомив�
шись с каждым первоклассни�
ком, профактивисты вручили
им огромные воздушные шары
и наборы школьных принад�
лежностей. Завершилась встре�
ча со школьниками в музее на�
шего депо, где они с интересом
изучали экспозицию, фотогра�
фии, познакомились с историей
предприятия, а также им разре�
шили позвонить в колокол, что
символизирует начало всего но�
вого. Теперь наши школьники
могут смело покорять вершины
знаний», – поделилась предсе�
датель первички Нинель КУ%
ХАРЧИК.

«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 17 (700)* 15 вересня  2016 р.

ЗЗ
03049, Київ, Повітрофлотський проспект, 15 А.  
Е�mail: visnykprof@uz.gov.ua•пошти «Вісника»

4
У  ПРОФОРГАНІЗАЦІЯХ

Газета
«Вісник профспілки

залізничників і транспортних
будівельників України»
Засновник і видавець —

Рада профспілки 
залізничників і транспортних

будівельників України

Реєстраційне свідоцтво 
КВ № 2661 від 3.07.1997 р.

Газета виходить двічі на місяць.

Індекс 94922
Головний редактор
Ольга АРТЕМ’ЄВА
Редакційна колегія:

Михайло СІНЧАК —
перший заступник 

Голови профспілки, 
голова редакційної колегії; 
Олександр МУШЕНОК —

заступник Голови  профспілки,
заступник голови 

редакційної колегії; 
Ольга АРТЕМ’ЄВА —

завідувач відділу інформації;
Світлана АНІСІМОВА —

завідувач відділу економічної 
роботи, організації праці 

і заробітної плати; 
Олександр ГНАТЮК —

завідувач відділу організаційної 
і кадрової роботи.

Матеріали публікуються мовою
оригіналу. За точність викладених
фактів та інших відомостей відпо�
відальність несе автор. Точка зору
авторів може не збігатися з пози�
цією редакції. Листування з чита�
чами ведеться лише на сторінках
газети. Редакція залишає за собою
право редагувати матеріали.

№ 17 (700)*
15 вересня 2016 р.

Тираж 155 тис. 454 прим.
Розсилка електронної версії

газети — 278 прим.
Газету набрано і зверстано 

у відділі інформації 
Ради профспілки.

Адреса: 03049, м. Київ,
Повітрофлотський пр�т, 15 А

тел. 465�00�80 
тел./факс 465�00�78

Е�mail:  visnykprof@uz.gov.ua
Друк: ТОВ «Поліпрінт»

(м. Київ, вул. Лугова, 1 А)
Замовлення  № 6710

Наступний номер вийде 
29 вересня 2016 року

www.zalp.org.ua

Ц
ЬОГОРІЧНИЙ оздоровчий сезон видався для Козятинського
теркому профспілки непростим, перш за все, у плані фінан�

сування. Але це не стало на заваді організації літнього оздоров�
лення дітей наших спілчан.

Президія теркому прийняла рішення закупити путівки до
оздоровчого центру «Прибережний» на Херсонщині. Вибір не
був випадковим – перед тим, як укладати договір про співпра�
цю, профпрацівники ретельно, з виїздом на місце, вивчили
умови роботи подібних закладів. У «Прибережному» вони ви�
явились найкращими: гарний пляж, цілодобова охорона тери�
торії, дві їдальні, три стадіони, літній кінотеатр, комп’ютерний
клуб, пропонувалась велика екскурсійна програма, підвезення
дітей до станції Херсон. Всього за літо в цій оздоровниці на чор�
номорському узбережжі відпочили 300 дітей наших спілчан.

Також дітлахи козятинських залізничників набиралися сил
під час канікул у дитячих закладах «Зорька» Конотопського тер�
кому та «Дубки» – Жмеринського, ще частина – у таборі «Гор�
бок» на Закарпатті, путівки у який закупалися дорпрофсожем
Південно�Західної залізниці.

Дмитро ЖИВЧИК, заступник голови 
Козятинської територіальної профорганізації

В
ОЗДОРОВНИЦІ «Зорька» Конотопського теркому проф�
спілки за три зміни упродовж літа відпочили майже

900 дітлахів, для яких адміністрація та педагогічний колектив
зробили все можливе, щоб канікули стали не просто цікавими,
а й принесли максимум користі.

Протягом 21
дня дорослі й діти
дружно жили
єдиною родиною:
брали участь у
творчих конкур�
сах, концертах,
де розкривали
свої таланти,
створювали ві�
деофільми. У гур�
тках на будь�який смак дітлахи малювали, майстрували різні
вироби, танцювали та співали. Вирувало й спортивне життя:
влаштовувалися турніри з футболу, юніболу, настільного тенісу,
шашок, «День бігуна» та «День стрибуна»... Сподіваємось, що
всього через рік знову зустрінемось в улюбленому таборі!

Анна ОДНОРОГ,
психолог дитячого оздоровчого закладу «Зорька»

К
ОЖНОЇ ЗМІНИ від�
почивальники ди�

тячої оздоровниці
«Орлятко» Сумського
теркому зустрічалися з
ветеранами. До цієї по�
дії завжди готувалися
завчасно та зустрічали
гостей з хлібом�сіллю, у
святковому вбранні.

Цього літа близько 40 ветеранів з усіх структурних підрозділів
регіону приїжджали до дітвори. На згадку вони отримали виши�
ті дитячими рученятами барвисті картини і фото. А на стенді «Від
минулого до сучасності», можливо, кожен упізнає себе або свого
товариша молодим на чорно�білій світлині. Серед гостей, до ре�
чі, був присутній і один з перших вихованців «Орлятка» – М.Се�
менов, колишній голова профкому локомотивного депо Сморо�
дине. Всього за 57 років тут оздоровлено 40 тис. дітей сумських
залізничників, і затишний куточок на березі Ворскли для них став
уособленням радісного й щасливого дитинства.

Марія БЄЛЬСЬКА,
голова Сумської територіальної профорганізації

ОЗДОРОВЛЕННЯ — 2016

Профком и молодежный
совет аппарата Криворожской
дирекции уже шестой год под�
ряд провели для детей работни�
ков День знаний. Для первокла�
шек организовали познаватель�
ную экскурсию в «Музей желез�
нодорожной славы», угостили
сладостями, подготовили и дру�
гие приятные подарки и сюрп�
ризы.

Раиса БОРИСЕНКО, 
экономист, председатель

молодежного совета аппарата
Криворожской дирекции

железнодорожных перевозок.
ФФооттоо  ааввттоорраа


