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ДДДД Хроніка подій

Напередодні з'їзду

«Разом ми —
потужна сила!»

О
СТАННЄ  ЗАСІДАННЯ Ра4
ди профспілки у чинному

складі відбулось 24 листопа4
да п. р.: на VII з’їзді профспіл4
ки залізничників і транспорт4
них будівельників України,
який відбудеться 15 грудня,
буде обрано новий склад ви4
борних органів профспілки.

Тож частину засідання чле4
ни Ради профспілки присвя4
тили саме підготовці до з’їзду.

Затверджено, зокрема,
звіт Ради профспілки  про ро4
боту протягом 2012–2016 ро4

ків, узгоджено склад робочих
органів VII з’їзду, його регла4
мент і порядок денний. Внесе4
но зміни до постанови Ради
профспілки щодо виборів де4
легатів на VII з’їзд.

Учасники засідання розгля4
нули й ухвалили також низку
змін і доповнень до Статуту,
затвердили Програму під4
тримки молодих членів проф4
спілки на 2017–2021 роки то4
що.

На засіданні профспілково4
го комітету первинної проф4

організації ПАТ «Укрзалізни4
ця», яке відбулося 24 листопа4
да п. р., було затверджено звіт
щодо його діяльності від дня
створення 6 жовтня 2015 року.

Також ухвалено порядок ден4
ний звітно4виборної конфе4
ренції первинки, яка відбу4
деться 15 грудня п. р.

Інф. «ВІСНИКА»

Шановні колеги,
дорогі спілчани!

З
АРАЗ ми стоїмо на порозі
важливої події для нашої

профспілки – VII з’їзду. Цього
року він проходитиме під зна4
ком 254ліття з дня створення
профспілки залізничників і
транспортних будівельників у
незалежній Україні.

За чверть століття – з 23 січ4
ня 1992 року – спільними зу4
силлями нам вдалося зробити
чимало. Час ставив перед на4
ми багато викликів, які ми всі
разом з гідністю долали.

Протягом звітного періоду,
що пройшов, ми знаходили і
продовжуємо шукати можли4
вості усіма законними шляха4
ми відстоювати нашу непо4

хитну позицію щодо захисту
трудових прав і соціально4
економічних інтересів спілчан.

2012–2016 роки видалися
важкими, а останні – драма4
тичні в нашій новітній історії... 

Для профспілки вони за4
пам’ятаються, перш за все, со4
лідарними акціями протесту
проти антисоціальних намірів
Уряду, за гідність людини
праці, а також принциповими
трудовими спорами з Укрза4
лізницею, Міністерством інф4
раструктури, Кабміном...

Профспілка завжди прагне
до позитивного вирішення
нагальних проблем на ко4
ристь наших спілчан, і за
будь4яких умов ми завжди
тримаємо руку на пульсі по4
дій, розраховуємо перспек4

тивні кроки, постійно вдоско4
налюємо свою роботу, з року
в рік підтверджуючи наше не4
змінне гасло: «В єдності – на4
ша сила!».

Дуже приємно, що проф4
спілкові лави постійно попов4
нюються молодими лідерами,
активістами й спілчанами.

...Останнє п’ятиліття було
дуже непростим для проф4
спілки, залізничного транс4
порту й економіки країни за4
галом. Залізнична галузь за4
знала суттєвих перетворень, з
грудня 20154го почало функ4
ціонувати Публічне акціонер4
не товариство «Українська за4
лізниця».

Це спонукало нас вийти на
новий рівень соціального
діалогу, а також у настільки

непростих умовах зважувати
кожен крок, щоб не втратити
довіри спілчан, адже саме
зараз вони найбільше потре4
бують підтримки і надійної
опори.

На сьогодні найважливі4
шим є збереження напрацьо4
ваного роками соціального
пакету і закріплення усіх пільг
і гарантій залізничників у но4
вому головному соціальному
документі – колективному
договорі ПАТ «Укрзалізни4
ця», робота над яким досі
триває.

Тож профспілка й надалі
принципово відстоюватиме
права кожного спілчанина, а
всі разом, пліч4о4пліч, ми ма4
ємо працювати над зміцнен4
ням її єдності й потужності.

«В профком Попаснянского ло4
комотивного депо обратился проф4
групорг оборотного депо Кондра4
шевская4Новая, которое с декабря
2015 года вследствие образования
регионального филиала «Донецкая
железная дорога» входит в его со4
став, по поводу невыплаты работ4
никам командировочных за август
и сентябрь 20164го.
Профком изучил факты и принял
безотлагательные меры для восста4
новления законности. В результате
двум работникам возвращено бо4
лее 1,7 тыс. грн.
Также после представления проф4
кома руководством локомотивного
депо выплачено 25,5 тыс. грн. воз4
награждения по итогам работы за
2015 год 134 работникам участка
Кондрашевская4Новая», – проин4
формировал председатель проф4
организации Попаснянского локо4
мотивного депо Виталий СЕРГИ
ЕНКО.

«На вимогу головного правового
інспектора праці Ради профспілки у
дорожній профорганізації Львівсь4
кої залізниці Володимира Шрам
ка працівникам Рівненської колій4
ної машинної станції № 123 повер4
нуто понад 21 тис. грн. безпідставно
стягнутих з працівників у вигляді
податків за період навчання з пере4
підготовки та підвищення кваліфі4
кації у технічних школах, підпоряд4
кованих філії «Центр професійного
розвитку персоналу» ПАТ «Укра4
їнська залізниця», – повідомив
ПРЕСЦЕНТР дорпрофсожу Львів
ської залізниці.

Делегати
та гості VII
з’їзду пер
шими поба
чать нову
книгу, при
свячену 25
річчю профспілки заліз
ничників і транспортних
будівельників у незалеж
ній Україні.

Днями у типографії вже роз4
почався друк книги.

А «ВІСНИК» тим часом про4
довжує публікувати матеріали
попередньої книги, присвяче4
ної 204літньому ювілею проф4
спілки…

ЦИФРА

млн грн. незаконно утрима4
них або недоплачених коштів
повернуто роботодавцями за4
лізничникам на вимогу право4
вої інспекції праці Ради проф4
спілки упродовж звітного пе4
ріоду – з 20124го по 2016 рік.

49

У результаті проведеної профспіл4
кою роботи захищено трудові та со4
ціально4економічні права понад 129
тис. спілчан, з них у 59 випадках – у
судовому порядку.

27 жовтня заступник Голови
профспілки О.Мушенок і про4
відний фахівець відділу соці4
ально4трудових відносин і по4
бутової роботи А.Єрмоленко
взяли участь у консультаціях з
розробки положення «Про за4
безпечення житлом залізнични4
ків», що відбулись в «Укрзаліз4
ниці».
31 жовтня фахівці Ради проф4
спілки вивчали стан дотриман4
ня трудового законодавства в
об’єднаній профорганізації
ПрАТ «Київ4Дніпровське між4
галузеве промислове підпри4
ємство залізничного транс4
порту».
1 листопада у форматі відео4
конференції проведено:

засідання президії Ради
профспілки;

інформаційний день – для
всіх структур профспілки, у
якому взяли участь і виступили
Голова профспілки В.Бубняк,
його заступники М.Сінчак і
О.Мушенок та фахівці Ради.
1–2 листопада провідний фа4
хівець відділу соціально4трудо4
вих відносин і побутової роботи
Ради профспілки А.Єрмоленко і
завідувач відділу організаційно4
кадрової роботи О.Гнатюк взя4
ли участь у тренінгу для голів
молодіжних рад дорожніх і те4
риторіальних профорганізацій в
рамках міжнародного проекту
МОП.
3 листопада заступник Голови
профспілки О.Мушенок взяв
участь у засіданні робочої комі4
сії об’єднань профспілок для
ведення переговорів з укладен4
ня Генеральної угоди на новий
термін та контролю за її вико4
нанням.
11 листопада Голова проф4
спілки В.Бубняк взяв участь у
засіданні СПО всеукраїнсь4
ких профоб’єднань і профспі4
лок.
15 листопада завідувач відділу
О.Гнатюк під час зустрічі зі спіл4
чанами філії «Центр з ремонту
та експлуатації колійних ма4
шин» обговорив питання
профспілкової діяльності.
16 листопада заступник Голови
профспілки О.Мушенок взяв
участь у засіданні правління
Фонду соціального страху4
вання.
24 листопада проведено засі4
дання Ради профспілки, її пре4
зидії та профкому первинної
профорганізації ПАТ «Укрза4
лізниця».
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Вітаємо делегатів VII з'їзду профспілки!
Профспілковий форум відбудеться у Києві 15 грудня 2016 року
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ВАЖЛИВІ
ПОДІЇ, ФАКТИ

22001111
VI з’їзд профспілки.

Профспілка довела свою
репрезентативність.

22001122
Тарифні ставки і посадові

оклади залізничників підви4
щено двічі по 5 %.

204річчя з дня заснуван4
ня профспілки. До ювілею
видано книгу «20 років у не4
залежній Україні».

Розпочалася реалізація
нового соціального проекту
профспілки – дисконтної
програми.

22001133
Профспілка висунула ви4

моги до Укрзалізниці й Ка4
бінету Міністрів України
щодо державної підтримки
залізничного транспорту та
вирішення соціально4тру4
дових проблем у галузі.
Вступ до колективного тру4
дового спору з Урядом.

Тарифні ставки і посадові
оклади залізничників підви4
щено двічі по 5 %.

IV форум молоді проф4
спілки.

22001144
Тарифні ставки й посадо4

ві оклади залізничників під4
вищено на 5 %.

Запроваджено систему
відеоконференцій проф4
спілки.

Делегація профспілки
взяла участь у всеукраїнсь4
кому форумі профспілок
«За гідну працю і добробут
людини». Проведено  піке4
тування Кабміну проти ан4
тисоціальних планів Уряду.

Відзначено 104ліття мо4
лодіжного руху профспілки,
видано книгу «10 років мо4
лодіжному руху профспіл4
ки».

22001155
На засіданні Ради проф4

спілки 26 березня Головою
профспілки обрано Вадима
Бубняка.

Затверджено вимоги
профспілки до Уряду й
Укрзалізниці.

Створено первинну проф4
організацію Публічного ак4
ціонерного товариства
«Українська залізниця».

Профспілкою розробле4
но проект колективного до4
говору ПАТ «Укрзалізни4
ця».

Тарифні ставки й
посадові оклади залізнич4
ників підвищено на 5 %.

До 1104річчя профспілко4
вого руху на залізницях
України проведено міжна4
родну науково4практичну
конференцію «Виклики та
перспективи соціально4еко4
номічного розвитку заліз4
ничного транспорту».

22001166

Тарифні ставки й посадо4
ві оклади залізничників під4
вищено на 20—25 %.

Триває переговірний
процес щодо укладення
колдоговору ПАТ «Укрзаліз4
ниця».

Головна тема року – звіти
і вибори під гаслом «Силь4
ний лідер – сильна профор4
ганізація!».

Стартувала кампанія з
обміну членських профспіл4
кових квитків на електронні.

Газета «Вісник профспіл4
ки» увійшла у ТОП420 най4
масовіших періодичних ви4
дань України, посівши дру4
гу сходинку рейтингу. Від4
значено також 204ліття з дня
виходу першого номера
«ВІСНИКА» у газеті «Ма4
гістраль» та 104літній ювілей
як самостійного періодич4
ного видання.

V форум молоді проф4
спілки.

В і д з н а ч е н о  1 0 4 р і ч ч я
ПНПФ «Магістраль».

Від з’їзду до з’їзду...

Плани і підсумки

Звіти та вибори — головна кампанія року

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—19* 2016 р.

У
2009 році оголошено конкурс на кращі публікації у засобах
масової інформації, у тому числі газеті «Вісник профспілки»,

про діяльність первинних профорганізацій та огляд4конкурс на
найкращу первинну профорганізацію.

Рада профспілки звернулася до Прем’єр4міністра з проханням
припинити надання преференцій на перевезення залізничним
транспортом продукції вугільного, гірничо4металургійного та хі4
мічного комплексів. Такі кроки Уряду на тлі фінансово4економіч4
ної кризи викликали соціальну напругу у трудових колективах, і у
зверненні було висловлено застереження, що залізничники готові
вдатися до крайніх заходів, щоб захистити свої трудові права та
інтереси.

У квітні пройшов Міжнародний день дій залізничників МФТ під
гаслом «Профспілкове «НІ» – насиллю!», під час його проведення
звернуто увагу на недопущення несанкціонованого втручання в
роботу залізничного транспорту та запобігання насиллю стосовно
персоналу тощо.

Тривала підготовка до реформування залізничного
транспорту.

Рада профспілки не погодила модель, яка передбачає
створення єдиного суб’єкта господарювання у формі дер4
жавного підприємства.

Мінтрансзв’язку, залізничники, профспілки та науков4
ці досягли згоди, за основу взято проект реформування,
розроблений Укрзалізницею за участі представників Ра4
ди профспілки.

Рада профспілки запропонувала Кабінету Міністрів пе4
реглянути пропозиції щодо позбавлення відомчих ме4
дичних закладів бюджетного фінансування і припинити
дії з цього приводу і попередила, що в іншому випадку не
тільки не стримуватиме залізничників, а й виступить ор4
ганізатором масових акцій протесту задля захисту закон4
них прав працівників. 

Результатом стало виконання вимоги профспілки – у
проекті бюджету на 20104й передбачено кошти на фінан4
сування галузевої медицини...

Далі буде

Учасники міжнародної акції – 
працівники Дніпропетровської дистанції колії
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ІДБИТТЮ ПІДСУМКІВ і плануванню по4
дальшої роботи було присвячено засі4

дання президії Ради профспілки 24 листо4
пада п. р.

Зокрема, обговорено результати звіт4
но4виборної кампанії у первинних,
об’єднаних, територіальних і дорожніх
профорганізаціях, хід якої відзначився як
позитивними, так і негативними факто4
рами. Приміром, значно активізувала
участь у звітно4виборній кампанії мо4
лодь. Зросла увага до звітів і виборів се4

ред спілчан і керівників підприємств,
втім, зацікавленість роботодавців була
навіть надмірною – у низці профоргані4
зацій вона відзначилась зухвалим втру4
чанням у процес виборів.

Розглянуто стан виконання роботодавця4
ми рішення примирної комісії у трудовому
спорі профспілки з Урядом, який відбувся у
2013 році, щодо застосування контрактної
форми трудового договору (стор. 3).

Обговорено результати роботи щодо
запровадження нового електронного

профквитка. Затверджено плани роботи
Ради профспілки на 2017 рік і його перше
півріччя.

Задоволено клопотання первинної проф4
організації апарату філії «Проектно4вишу4
кувальний інститут залізничного транс4
порту» ПАТ «Укрзалізниця» про взяття на
профспілкове і централізоване бухгал4
терське обслуговування до Ради проф4
спілки.

Інф. «ВІСНИКА»

Ч
ЛЕНИ ПРЕЗИДІЇ відзначили
декілька особливостей

кампанії 2016 року, яка відбу4
валась під традиційним для
профспілки гаслом «Сильний
лідер – сильна профорганіза4
ція».

Так, кампанію проведено з
урахуванням оновленої бази
діяльності профспілки, зокре4
ма, змін, внесених до Статуту й
Інструкції з проведення звітів і
виборів.

Характерною для нинішньої
кампанії є більш активна участь
у ній молодих членів профспіл4

ки. Звіти і вибори у молодіжних
радах випереджали хід загаль4
ної звітно4виборної кампанії.
Майже 90 % голів молодіжних
рад профорганізацій усіх рівнів
обрано вперше. 

Загалом, молодіжні ради
створено у 518 профорганізаці4
ях, у 497 з них молодіжних лі4
дерів обрано до складу проф4
спілкових комітетів усіх рівнів.
Молодь не оминала увагою і
загальну профспілкову звітно4
виборну кампанію. Так, серед
новообраних голів профоргані4
зацій 5 % – віком до 28 років.

Іншою особливою рисою
цьогорічної кампанії став під4
вищений інтерес до неї серед
спілчан і керівників підпри4
ємств, про що свідчить кіль4
кість звернень на адресу
профспілкових комітетів усіх
рівнів, Ради профспілки, а та4
кож на офіційний сайт проф4
спілки.

Відзначилася кампанія
2016 року і прямим або опо4
середкованим втручанням у її
хід роботодавців, що усклад4
нило організацію та прове4
дення профспілкових конфе4
ренцій, забезпечення вільно4
го волевиявлення делегатів.
Найбільш показовою ця ситу4
ація була в регіональній філії
«Львівська залізниця», філіях
«Дарницький вагоноремонт4

ний завод», «Центр транс4
портного сервісу «Ліски»,
ПрАТ «Київ4Дніпровське
МППЗТ».

Загалом за результатами зві4
тів і виборів вперше обрано
4502 профгрупорги, 466 голів
цехкомів, 289 голів первинок,
сімох голів територіальних
профорганізацій.

Президія Ради профспілки
затвердила звіт про проведен4
ня звітно4виборної кампанії у
профспілці та постановила
організувати навчання обра4
них вперше лідерів первинок,
молодіжних рад, профактивіс4
тів, членів постійних комісій і
провести роботу з формування
резерву на виборні профспіл4
кові посади.

З
НАГОДИ ЮВІЛЕЮ відбулось урочисте засідання
Ради Фонду, на якому були присутні представни4

ки компаній, що надають послуги ПНПФ «Магіст4
раль», – ТОВ «Адміністратор пенсійного фонду
«Центр персоніфікованого обліку», ТОВ «Компанія з
управління активами «ОТП4капітал», ПрАТ «Акціо4
нерний банк «Експрес4Банк».

На засіданні виступили Голова профспілки – Голо4
ва Ради Фонду В.Бубняк, перший заступник Голови
профспілки М.Сінчак, секретар ПНПФ «Магістраль»
– правовий інспектор праці Ради профспілки
М.Абрамова та інші учасники.

Було підбито підсумки 104річної роботи Фонду та
заслухано звіти компаній. Намічено також плани по4
дальшого розвитку недержаного пенсійного забезпе4
чення в галузі.

Інф. «ВІСНИКА»

У   ПРЕЗИДІЇ

Фото Олени РОМАНОВОЇ

Підсумки звітно4виборної кампанії в первинних, 
об’єднаних, територіальних і дорожніх 
профорганізаціях підбито на засіданні 

президії Ради профспілки 24 листопада п. р.

Десятиріччя плідної співпраці
16 листопада 2016 року виповнилось 10 років 
Професійному недержавному пенсійному фонду «Магістраль»
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І знову про контракти,
або Як змусити роботодавця виконувати свої ж накази

Керівники ПАТ «Укрзалізниця» і профспіл
ки під час робочих зустрічей обговорили у
рамках соціального діалогу низку актуальних
на цей час питань соціальноекономічного
спрямування, які потребують невідкладного
вирішення. Йшлося, зокрема, про подальше під4
вищення заробітної плати залізничників, спільну
роботу над проектом колективного договору ПАТ,
необхідність державної підтримки галузі, вста4
новлення збільшеної суми добових витрат при
відрядженні у межах України, виплату доплат за4
лізничникам, які працюють в зоні проведення
АТО, неприпустимість залучення адмінресурсу під
час проведення звітно4виборної кампанії у проф4
спілці тощо. З ряду питань досягнуто певних до4
мовленостей.

Рада профспілки отримала відповідь за
підписом членів правління ПАТ «Укрзалізни
ця» О.Бужора та Ж.Марчека на своє звернен
ня щодо необхідності перегляду суми добо
вих виплат у разі направлення працівника у
відрядження. У листі вказано, що згідно з прове4
деними розрахунками на збільшення розміру до4
бових додатково необхідно 151 млн грн., а на
збільшення витрат за роз’їзний характер роботи –
потрібно 350,3 млн грн. На сьогодні між спільним
представницьким органом профорганізацій та
Товариством триває обговорення проекту колек4
тивного договору ПАТ «Укрзалізниця», у тому
числі й визначення розміру добових. Крім того,
Товариством розглядається питання щодо збіль4
шення розміру добових у 2017 році.

Рада профспілки та дорпрофсожі, опрацю
вавши проект Положення про оплату праці
працівників філії «Центр охорони здоров’я»
лікувальнопрофілактичних закладів регіо
нальних філій ПАТ «Укрзалізниця», узагаль
нили і надали пропозиції Товариству. Насам4
перед, цей проект Положення має бути додатком
до колдоговору ПАТ «Укрзалізниця», що повинно
визначатись у документі.

Дорожня профорганізація Донецької заліз
ниці як юридична особа припиняє свою діяль
ність з лютого 2017 року. Таке рішення ухвалено
на конференції дорожньої профорганізації, що
відбулася 1 листопада п. р. Її правонаступником
визначено Ясинуватську територіальну профор4
ганізацію, яка визнана паритетним профорганом
структурного підрозділу «Донецька дирекція за4
лізничних перевезень».

Президія Ясинуватського теркому проф
спілки прийняла рішення про клопотання пе
ред Лиманською дорожньою профорганіза
цією щодо прийняття на профспілковий облік
Ясинуватської територіальної профорганіза
ції. Відповідну постанову ухвалено на засіданні
15 листопада п. р.

Президією Ради профспілки погоджено
проекти збірників нормативних матеріалів:

«Типові норми часу з ремонту гальмівного об4
ладнання вагонів у контрольних пунктах автогальм
вагонних депо»;

«Типові норми часу на оформлення перевізних
документів, приймання до перевезень та видачу ван4
тажів, комерційний огляд вантажних вагонів праців4
никами залізничних станцій регіональних філій ПАТ
«Укрзалізниця»;

«Типові норми часу на слюсарні роботи з ремон4
ту пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації
під час технічного обслуговування та поточних ре4
монтів електропоїздів ЕПЛ49Т»;

«Типові норми часу на слюсарні роботи з ремон4
ту механічного обладнання електровоза серії ЧС4».

Від номера
до номера•

П
ОПЕРЕДНЬО ситуацію вивчено
у виробничих підрозділах ре4

гіональних філій Одеської, Півден4
но4Західної та Південної залізниць.

Відзначено, що Укрзалізницею та
її правонаступником – ПАТ «Укра4
їнська залізниця» проведено певну
роботу з реалізації рішень примир4
ної комісії. Так, Укрзалізницею
спільно з Радою профспілки відпра4
цьовано та наказом № 0564Ц/од
від 4.03.2014 р. затверджено поло4
ження про порядок укладання конт4
рактів з працівниками залізничного
транспорту, які здійснюють обслу4
говування пасажирів, а також типо4
ву форму контракту з провідниками
пасажирських вагонів. Після пере4
говорів з керівництвом галузі нака4
зом Укрзалізниці від 20.10.2014 р.
затверджено також рекомендовану
форму контракту з провідниками
пасажирських вагонів моторвагон4
ного поїзда.

Одним із позитивних факторів,
що працює на захист трудових і со4
ціально4економічних інтересів
майже 25 тис. працівників, є конк4
ретизація строку дії контракту та
його залежність від поведінки пра4
цівника. Положення дещо обмежи4
ло право роботодавця приймати
рішення щодо подальшої роботи
працівника одноосібно, це необ4
хідно робити з урахуванням пропо4
зицій комісії, яку має бути створено
в кожному виробничому або струк4
турному підрозділі, де застосову4
ється контрактна форма трудового
договору.

При цьому беззаперечним чин4

ником, якого повинна дотримува4
тися і комісія, і роботодавці усіх
рівнів, є вимога щодо укладання
первинного контракту – на один
рік, а всіх наступних – на п’ять ро4
ків за умови належного виконання
працівником посадових обов’яз4
ків, зокрема відсутності дисциплі4
нарних стягнень за період дії попе4
реднього контракту або строку
угоди про його продовження. Крім
цього, питання звільнення працю4
ючих за контрактною формою тру4
дового договору з ініціативи робо4
тодавця повинно попередньо
узгоджуватись з виборним орга4
ном профспілки, членом якої є
працівник.

Загалом відзначено чимало пози4
тивних напрацювань в усіх службах
і господарствах, де застосовується
контрактна форма трудового дого4
вору.

Проте в деяких підрозділах регіо4
нальних філій продовжується прак4
тика системних порушень норма4
тивних документів ПАТ «Укрзаліз4
ниця», що регулюють цю сферу тру4
дових відносин, понад те, деякі по4
садові особи навіть не ознайомлені
з ними.

Наприклад, в більшості випадків
не заповнено основні позиції конт4
ракту – щодо оплати праці, соціаль4
но4побутового забезпечення. Ці
розділи не містять жодного конк4
ретного показника, лише іноді вка4
зано загальні посилання на законо4
давство про працю, типові інструкції
або накази Укрзалізниці.

У контрактах не визначено режи4

му робочого часу, облікових періо4
дів тощо, а в додаткових угодах до
них не відображено нові розміри
заробітної плати після її підви4
щення.

Користуючись необізнаністю пра4
цівників, що працюють за контракт4
ною формою трудового договору,
щодо режиму праці і відпочинку,
оплати праці, строку дії контракту та
порядку його визначення, у бага4
тьох виробничих підрозділах відпо4
відні комісії не створено, а питання
продовження строку дії контракту
узгоджується керівниками, в тому
числі і при індивідуальних співбесі4
дах. Трапляється і так, що згідно з
місцевими положеннями працівник
повинен сам особисто повідомляти
керівника про закінчення терміну
контракту і просити продовжити
його на певний термін (хоча має бу4
ти навпаки).

Стабільна негативна тенденція
спостерігається щодо дотримання
деякими роботодавцями конкрет4
них строків дії контрактів. У деяких
дирекціях залізничних перевезень
та підрозділах пасажирського гос4
подарства цю норму керівники
взагалі прямо ігнорують. Одні мо4
тивують таку поведінку тим, що на
них нібито не розповсюджуються
норми наказу Укрзалізниці
№ 0564Ц/од, інші – проблемами,
які можуть виникнути внаслідок
зміни штатного розпису та необ4
хідністю скорочення. Такі пояснен4
ня свідчать про низьку фахову під4
готовку окремих виконавців, від4
повідальних за цей напрямок ро4
боти.

Комісії у деяких підрозділах діють
лише формально, роботодавці до4
тримуються їх рішень, але в поло4
женнях про комісію (які відпрацьо4
вані та затверджені самими ж робо4
тодавцями) в частині визначення
терміну дії вжито слово «до» – до

року, до п’яти років. Наслідки цього
відомі – така сама робота з персо4
налом, як і до прийняття наказу.

Одним із симптомів цієї «хворо4
би» є ігнорування на місцях рішення
комісії ПАТ «Укрзалізниця» щодо
професійного відбору начальників
поїздів. Так, з працюючими началь4
никами поїздів, які пройшли про4
фесійний відбір, мають значний
стаж роботи на цих посадах і не ма4
ють дисциплінарних стягнень, конт4
ракти укладаються замість п’яти
тільки на два роки.

За наявності вакансій начальни4
ків поїздів в окремих підрозділах
пасажирського господарства пра4
цює бюрократичний механізм щодо
призначення на ці посади провідни4
ків, які успішно пройшли професій4
ний відбір на рівні ПАТ і вже не по4
требують додаткових комісій та
узгоджень.

Президією рекомендовано відпо4
відним департаментам та керівни4
кам регіональних філій ПАТ «Укрза4
лізниця» привести контракти у від4
повідність до наказу Укрзалізниці
від 4.03.2014 р., № 0564Ц/од, за4
безпечити створення та належну
організацію роботи комісій з укла4
дення й аналізу виконання умов
контрактів, а також вжити заходів
для усунення порушень вимог цьо4
го наказу.

Дорожнім, територіальним та
об’єднаним комітетам профспілки,
профкомам первинних профспіл4
кових організацій необхідно своє4
часно реагувати на порушення тру4
дових прав і соціально4економіч4
них інтересів спілчан, які працюють
за контрактом, забезпечувати на4
дійний контроль за виконанням зо4
бов’язань Галузевої угоди і колдо4
говорів.

Микола БЄЛЬЧЕНКО,
головний 

правовий інспектор праці 
Ради профспілки

У   ПРЕЗИДІЇ  РАДИ  ПРОФСПІЛКИ

На засіданні президії Ради профспілки 24 листопада п. р.
розглянуто питання про стан виконання роботодавцями

рішень примирної комісії з вирішення колективного
трудового спору між профспілкою і Кабміном від 12 грудня

2013 року щодо контрактної форми трудового договору

Середня заробітна плата 
працівників (грн.)

Розмір мінімальної зарплати в Україні з 1 травня 2016 року становить 1450 грн.
Інформацію підготовлено за даними  управління статистики «Укрзалізниці»  та Держкомстату.

Відділ економічної роботи, організації праці  і заробітної плати Ради профспілки

Донецька (Лиман) 5490,3 5398,8
Львівська 5750,0 5679,7
Одеська 5992,8 5782,6
Південна 6067,8 5746,5
Південно4Західна 6135,1 5816,6
Придніпровська 6541,7 5836,3
По регіональних філіях 6003,0 5731,7

Залізниця З початку
рокуЖовтень

28 листопада Рада профспілки спільно з
Міжнародною організацією праці провела вебінар
для членів молодіжних рад усіх рівнів на тему
«Роль профспілки у профілактиці ВІЛ на робочому
місці» через систему відеоконференцій проф4
спілки.

29 листопада заступник Голови профспілки
О.Мушенок взяв участь у робочій зустрічі щодо ви4
значення розміру тарифної ставки робітника І роз4
ряду підприємств, організацій небюджетної сфери
на 2017 рік, що проходила в Мінсоцполітики.

29 листопада правовий інспектор праці Ради
профспілки М.Абрамова взяла участь у засіданні
робочої групи СПО всеукраїнських профспілок та
профоб’єднань.

Протягом листопада лідер профспілки
В.Бубняк брав участь у засіданнях правління ПАТ
«Укрзалізниця», крім того, відбулось декілька
його робочих зустрічей з Головою правління
В.Балчуном і членом правління Ж.Марчеком, під
час яких обговорювались актуальні проблеми
сьогодення.

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

Закінчення. Початок на 1й стор.

ДО  ВІДОМА

Індекс споживчих цін у вересні — 101,8 %, у
жовтні – 102,8 %, з початку 2016 року — 109,4 %. 

З
А БАГАТОРІЧНУ плідну роботу щодо захисту
соціально4економічних прав та інтересів спіл4

чан нагороджено:

ПОЧЕСНИМ 
ЗНАКОМ 

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ПРОФСПІЛКОЮ» –

ГНАТЮКА Олександра Генна4
дійовича – завідувача відділу організаційної і кад4
рової роботи Ради профспілки;

ЗНАКОМ 
«ЗА АКТИВНУ РОБОТУ 

В ПРОФСПІЛЦІ» –

КУСКОВУ Людмилу Віталіївну – завідувача від4
ділу Одеського дорпрофсожу;

ПУТЯ Михайла Романовича – голову профор4
ганізації управління регіональної філії «Одеська
залізниця»;

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ 
РАДИ ПРОФСПІЛКИ –

БУГАЯ Святослава Васильовича – старшого
електромеханіка, голову профорганізації Терно4
пільської дистанції електропостачання регіональ4
ної філії «Львівська залізниця»;

ГОЛОВНИЦЬКУ Надію Олексіївну – старшого
інспектора з кадрів, голову профорганізації вок4
залу станції Рівне регіональної філії «Львівська
залізниця»;

КОВБЕЛЯ Сергія Івановича – технічного інспек4
тора праці Ради профспілки в Одеській дорожній
профорганізації;

ПОДЯКОЮ 
РАДИ ПРОФСПІЛКИ –

ВАСИЛАШКА Ігоря Михайловича – шляхового
майстра, голову профорганізації Коломийської
дистанції колії регіональної філії «Львівська за4
лізниця»;

ВАЩЕНКА Сергія Андрійовича – голову
профорганізації локомотивного депо Помічна ре4
гіональної філії «Одеська залізниця»;

РУРАКА Володимира Олександровича – голо4
ву профорганізації локомотивного депо Чернівці
регіональної філії «Львівська залізниця»;

СУПРУНОВИЧА Андрія Миколайовича – на4
чальника технічного відділу, голову профоргані4
зації Львівської дистанції зв’язку регіональної фі4
лії «Львівська залізниця»;

ВІДЗНАКОЮ 
«ЗА РОЗВИТОК 
СОЦІАЛЬНОГО 

ДІАЛОГУ» –

ІЛЬКІВА Андрія Михайло4
вича – начальника Коло4
мийської дистанції колії регі4
ональної філії «Львівська за4
лізниця».

Залізничний транспорт 7299,5 5696,2

Транспорт у цілому 6596,0 5623,0
Промисловість 6128,0 5676,0

В галузях народного 
господарства 5358,0 4989,0

Вересень З початку
року

Рік тому, 1 грудня 2015го, Публічне акціо
нерне товариство «Українська залізниця»
розпочало господарську діяльність. У вересні
було затверджено Статут ПАТ «Укрзалізниця», а
державна реєстрація Товариства відбулась
21 жовтня 2015 року. Втім, процес реформування
розпочався задовго до цього і ще триває…



П
РОФСПІЛКА припиняє
друк паперових проф4

квитків і поступово перехо4
дить на електронні багато4
функціональні квитки. Таке рі4
шення ухвалила президія Ра4
ди профспілки 24 листопада
п. р.

Тож незабаром паперові
«книжечки» старого зразка
буде замінено на електронні
пластикові картки із зобра4
женням потяга «Тарпан» і
емблеми нашої профспілки.

Проаналізувавши запро4
вадження проекту у майже
100 профорганізаціях Києва,
Харкова і Фастова, президія
визнала його успішним. За4
галом протягом реалізації
пілотного проекту новий
квиток отримали майже
2 тис. спілчан і профпраців4
ників, зокрема, їх було вру4
чено учасникам засідань
професійних секцій Ради
профспілки і V Форуму мо4
лоді. Ще близько 1,7 тис.

квитків вже чекають на своїх
власників.

Водночас учасники засі4
дання зазначили, що видача
нових квитків відбувається
надто повільно через недо4
статню організаційну та ін4
формаційну підтримку з бо4
ку відповідних дорожніх і те4
риторіальних комітетів, а та4
кож слабку участь в організа4
ції процесу голів первинних
профорганізацій та профак4
тиву. Тож президія постано4
вила усунути низку недоліків
в організації видачі нових
квитків та активізувати цей
процес.

Тим часом нагадуємо, що
новий квиток має багато ко4
рисних функцій. В першу чер4
гу, це ідентифікатор членства
у нашій профспілці. По4друге,
запровадження квитка спро4
щує створення зручної елект4
ронної бази спілчан, що має
на меті поліпшити роботу
профорганів усіх рівнів з об4

ліку членів профспілки та збо4
ру статистичних даних. І, звіс4
но, багато можливостей за4
кладено у квиток саме для
спілчан.

Так, новий квиток об’єд4
нано з банківською карткою.
Партнером виступив укра4
їнський банк «Кредит Дніп4
ро», який свого часу запро4
понував профспілці та її
членам найбільш вигідні
умови співпраці. Завдяки
цьому ані профспілка, ані
спілчани не витрачають
кошти на розвиток проекту,
виготовлення й обслугову4
вання квитка4картки.

Натомість, спілчани отри4
мали можливість безкоштов4
но користуватися банківськи4
ми послугами, інтернет4бан4
кінгом та смс4супроводом усіх
операцій. Зняти кошти можна
без комісії у банкоматі будь4
якого банку України, попов4
нення картки через відділення
банку «Кредит Дніпро» або

безготівково – з картки іншо4
го банку – також відбувається
без комісії.

При активації картки члену
профспілки нараховується
бонус – 20 грн., а при розра4
хунках у торговельних об’єк4
тах або через інтернет повер4
тається 1 % від суми оплати.

Вже розпочався процес
об’єднання нового профквит4
ка з дисконтною карткою
профспілки, готується запро4
вадження бонусної системи.

Втім, користування бан4
ківськими продуктами мож4
ливе лише після однозначної
усвідомленої згоди члена
профспілки, а на профквиток
поширюються усі вимоги, які
українське законодавство ви4
суває до захисту банківської
інформації та персональних
даних.

Олександр ГНАТЮК,
завідувач відділу 

організаційної і кадрової
роботи Ради профспілки
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«Спортивну складову вносить у дозвілля залізничників і членів їх4
ніх родин Чернівецький фізкультурно4спортивний клуб «Локомотив».
Так, подарунком до їхнього професійного свята став турнір з міні4футбо4
лу, організований спільно з адміністрацією та профкомами підрозділів
вузла. У запеклій боротьбі взяли участь команди чернівецьких локомо4

тивного і вагонного депо, ди4
станцій колії і сигналізації та
зв’язку, транспортного коледжу і
професійного ліцею залізничного
транспорту. Перемогу святкували
зв’язківці…

А нещодавно відбувся відкри4
тий турнір з боксу, де зустрілися
110 учасників у чотирьох вікових
групах, серед яких і діти наших за4
лізничників. Зокрема, одним з
призерів змагань став син маши4
ніста локомотивного депо Чернівці
М.Пріц. Відкривав спортивне свя4
то чемпіон світу і срібний призер
Олімпійських ігор боксер А.Ко4
тельник», – розповіла адміністра4
тор ФСК «Локомотив», громадсь4
кий кореспондент «ВІСНИКА»
Аеліта ДОВГАЛЮК.
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Впровадження електронного профквитка

До уваги читачів! Триває передплата на «Вісник» на 2017 рік
Президія Ради профспілки оголосила проведення передплатної кампанії до 10 грудня

ГГооррттааююччии  ппііддшшииввккуу  
««ВВІІССННИИККАА»»……

Ш
АНОВНІ читачі, ми щиро
вдячні кожному з вас за

цікавість до профспілкової га4
зети.

Нагадуємо, що передплату
на «ВІСНИК» на наступний рік
здійснюють первинки, тож
спілчани отримують газету без4
коштовно.

Сподіваємось, що спілкування
з вами на сторінках «ВІСНИКА» і
в 20174му буде цікавим і зміс4
товним.

У
РАМКАХ СПІВПРАЦІ з Міжна4
родною організацією праці

(МОП) наша профспілка стала одним
з ключових партнерів міжнародного
проекту «Скорочення стигми та дис4
кримінації, пов’язаної з ВІЛ, для за4
хисту працюючих жінок та чоловіків
від неприйнятних форм праці в Укра4
їні».

У ході реалізації проекту 1–2 листопа4
да для двадцяти п’яти голів молодіжних
рад дорожніх і територіальних профор4
ганізацій проведено тренінг з питань
зменшення стигми та дискримінації у
зв’язку з реальним та приписуваним
ВІЛ4статусом (на фото).

А 28 листопада, напередодні Всесвіт4
нього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом, че4
рез систему відеоконференцій проф4
спілки залізничників і транспортних
будівельників України проведено вебі4
нар на тему: «Роль профспілки в профі4
лактиці ВІЛ на робочому місці».

До заходу долучилися більше ніж
20 студій з профорганізацій усіх рівнів.
У вебінарі взяли участь понад шістдесят
членів молодіжних рад, координатор
проектів МОП Л.Савчук, експерт МОП
В.Легков, координатор проекту від
профспілки — провідний фахівець від4
ділу соціально4трудових відносин та
побутової роботи Ради профспілки
А.Єрмоленко.

Інф. «ВІСНИКА»

Н
ОВООБРАНИЙ профком локомотивного де4
по Щорс регіональної філії «Південно4Захід4

на залізниця» працює півроку, та за цей час вже є
певні здобутки.

Так, побудовано спортивний зал для наших
спілчан, за профспілкові кошти сюди придбано
сучасний тренажер.

Багато уваги приділяється роботі взимку: від4
ремонтовано покрівлю виробничих цехів, прово4
диться утеплення приміщень, вчасно розпочато
опалювальний сезон.

Профактивісти спільно з представниками адмі4
ністрації депо беруть участь у комісійних оглядах
з охорони праці, на постійному контролі – забез4
печення працівників спецодягом, спецвзуттям та
миючими засобами, оснащення медпункту необ4
хідними ліками та дотримання температурного
режиму в оздоровчому пункті.

Досить проблемним залишається питання
оздоровлення спілчан та членів їх сімей, проте ми
добре розуміємо, що не все вирішується одразу.
Значить, слід працювати у цьому напрямку і шу4
кати нові можливості для придбання путівок.

Микола ЄРМАК, голова 
первинки локомотивного депо Щорс

Д
ОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ организовал
и провел семинар для лидеров

профорганизаций.
Они встретились и обменялись мне4

ниями с коллегами.
Перед ними выступили также пред4

ставители администрации.
Начальник регионального филиала

Г.Бойко проинформировал профактив
о ситуации на Одесской железной до4
роге, в частности, акцентировал внима4
ние на актуальной теме работы в зим4
ний период. В целом динамика поло4
жительная, многое сделано, подчерк4
нул он, а с недочетами и упущениями
разбираются специалисты всех служб и
производственных подразделений. Пе4
ред ними поставлена задача ускорить
проведение соответствующих меро4
приятий, позаботиться о молодых же4
лезнодорожниках4первозимниках,
нуждающихся в советах опытных на4
ставников.

Внимание профсоюзного актива
было обращено также и на проблему
текучести кадров. Шла речь и о во4
просах охраны труда, в том числе

проблеме с обеспечением спецодеж4
дой и спецобувью, а также профилак4
тике производственного травматизма,
стимулировании оплаты труда желез4
нодорожников, экономии материаль4
ных ресурсов и особенно – энергоно4
сителей, личной заинтересованности
каждого работника в повышении эф4
фективности труда… Чтобы магист4
раль слаженно и стабильно функцио4
нировала, подчеркнул руководитель
регионального филиала, необходима
оптимальная модель структуры пред4
приятия: недопустимо работать в
убыток, но при этом железнодорож4
ники не должны быть ущемлены в за4
работной плате.

Г.Бойко дал компетентные, исчерпы4

вающие ответы на заданные председа4
телями профкомов вопросы.

Разговор с руководителями служб
тоже был интересным и предметным.

Второй семинарский день был по4
священ вопросам сугубо внутрипроф4
союзной деятельности и общению с
председателем дорожной организации
А.Прокопенко, его первым заместите4
лем И.Соловьевым, специалистами
дорпрофсожа.

Надеемся, что полученный багаж
знаний будет активно использоваться
лидерами профорганизаций в каждо4
дневной работе.

Галина ПЕРХАЛЮК,
ведущий специалист 

орготдела Одесского дорожного 
комитета профсоюза

Профілактика 
на робочому 

місці

Будні профкому 
Фото 

ААннддррііяя  ННААУУММЕЕННККАА

Фото ААллллыы  УУРРССУУЛЛЯЯКК, 
фотокорреспондента 
«Чорноморського гудка»

Семинар для 
профлидеров


