
3 вересня Голова проф-
спілки В. Бубняк взяв участь у засіданні правління АТ 
«Укр залізниця». 

8 вересня відбулася звітно-виборна конференція Феде -
рації профспілок транспорт ників України (стор. 1). 

8 і 15 вересня у режимі онлайн відбулася нарада фахів-
ців оргвідділів Ради профспілки та дорпрофсожів. 

10 вересня у режимі онлайн проведено нараду з пред-
ставниками Секретаріату та Секції залізничників МФТ. 

11 вересня відбулася нарада за участі представників 
«Укрзалізниці» і профспілки щодо розповсюдження чин-
них колдоговорів в окремих підрозділах регіональних 
філій і філій, що утворюються у процесі реструктуризації 
локомотивного господарства (стор. 2). 
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На варті трудових прав  
та соціальних гарантій спілчан

ПРОФСПІЛКА ДОПОМОГЛА

ТЕМА  НОМЕРА

Продовжуємо публікацію матеріалів про підсумки роботи правової інспекції праці Ради профспілки за шість місяців 
поточного року (початок – у попередньому номері «ВІСНИКА» від 26 серпня п. р.) та пропонуємо увазі читачів  

добірку щодо результатів діяльності технічної інспекції праці Ради профспілки протягом цього періоду.     

В  УМОВАХ карантинних заходів,   
 запроваджених у тому числі на 

підприємствах АТ «Укрзалізниця» у 
зв’язку із пандемією коронавірусу, 
протягом першого півріччя 2020-го 
технічною інспекцією праці Ради 
профспілки  здійснено перевірки 
законодавства про охорону праці у 
108 виробничих і структурних під-
розділах.  

За цей період було виявлено 
майже 700 порушень вимог норма-
тивних актів.  

Роботодавцям, органам управ-
ління і на гляду, комісіям з трудових 
спорів, про куратурі надіслано 71 
подання та один висновок. Усього з 
позитивним  результатом для пра-
цівників виконано 69 подань. 

Технічні інспектори праці брали 
участь у спеціальному  розслідуван-
ні нещасних випадків на виробниц-
тві. Загалом на підконтрольних під-
приємствах трапилося 14 нещасних 
випадків, чотири з яких – зі смер-
тельними наслідками (відповідно, 
22 і 3 випадки – порівняно з пер-
шим півріччям минулого року).   

На вимогу технічної інспекції 
праці призупинялась робота 18 
машин, механізмів та устаткування. 

Позитивно вирішено 333 із 354 
письмових та усних звернень спіл-
чан з питань охорони праці. 

За звітний період проведено 209 
заходів з навчання профактиву. У 
450 структурних підрозділах прове-
дено перевірки знань посадових 
осіб з охорони праці. 

У 52 виробничих і структурних 
підрозділах технічні інспектори 
взяли участь у формуванні та укла-
данні колдоговорів щодо зобо -
в’язань з охорони праці та у проце-
дурі введення в експлуатацію чоти-
рьох нових і реконструйованих 
об’єктів виробничого й соціально-
культурного призначення; перевір-
ку знань посадових осіб з охорони 
праці організовано на 605 підпри-
ємствах залізничного транспорту; у 
81 підрозділі проведено тематичне 
навчання профспілкового активу. 

До розгляду на засіданнях 
виборних органів різних рівнів під-
готовлено понад 40 питань з охоро-
ни праці. 

Володимир ДОРОШЕНКО,  
завідувач відділу охорони  

праці – головний технічний 
інспектор праці  

Ради профспілки 

ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ п. р. правовою інспекцією 
 праці Запорізького теркому профспілки спілча-

нам повернуто 224,4 тис. грн. незаконно утрима-
них або недоплачених коштів. Відстояно трудові 
права та інтереси 257 працівників. 

Захищено у судах 

ЗА РІШЕННЯМ Гуляйпільського районного 
 суду від 19 травня 2020 року, де Запорізька 

територіальна профорганізація представляла 
інтереси своїх спілчан, було скасовано наказ 
про звільнення за скороченням штату та 
поновлено на роботі пятьох працівників 
Запорізького територіального управління філії 
«Центр будівельно-монтажних робіт та екс-
плуатації будівель та споруд» АТ «Укрзаліз-
ниця». За час вимушеного прогулу їм поверну-
то кошти на загальну суму 35,8 тис. грн. 

За шість місяців було проведено перевірку  
у 13 структурних і виробничих підрозділах. 
Особливу увагу зосереджено на достовірності 
обліку робочого часу, оплаті за робочий час, вико-
нання умов Галузевої угоди та колективного дого-
вору тощо. Загалом виявлено 36 порушень, за 
якими складено чотири акти.  

Роботодавцям внесено сім подань і всі вони 
адміністрацією виконані у повному обсязі.  

На особистому прийомі надано 291 юридичну  
консультацію, розглянуто вісім письмових звер-
нень спілчан.  

Наталія ФІЛОБОК,  
правовий інспектор праці  

Ради профспілки  
у дорожній профорганізації  

Придніпровської залізниці  
(Запорізький терком) 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ роботи правової інспекції 
 праці Конотопського теркому профспілки про-

тягом першого півріччя відстояно законні права та 
інтереси 1908 членів профспілки, яким повернуто 
загалом 1,8 млн грн. незаконно утриманих або 
недонарахованих коштів. 

Здійснено  перевірки у шести виробничих і 
структурних підрозділах регіональної філії 
«Південно-Західна залізниця».  

Роботодавцям внесено чотири подання, три із 
яких на сьогодні виконано у повному обсязі. 

Зокрема, було призупинено незаконну про- 
цедуру відправлення працівників у відпустку без 
збереження заробітної плати та захищено трудові 
права 226 спілчан вагонного депо Конотоп  
і 15 – територіального управління філії «Центр буді-
вельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і 
споруд». 

Проведено один «День трудового права». Під 
час особистого прийому членам профспілки нада-
но 43 юри дичних консультації.  

Олена КОЛЯДНА,  
правовий інспектор праці  

Ради профспілки  
у дорожній профорганізації  
Південно-Західної залізниці  

(Конотопський терком) 

АКТУАЛЬНО 
Наполеглива робота 
з відстоювання інтересів 
залізничників триває 
На адресу керівника Комітету Верховної Ради з 
питань транспорту та інфраструктури Ю. Кісєля 
Голова ФПТУ і профспілки В. Бубняк спрямував  
3 вересня п.р. листа щодо діяльності робочої групи  
з опрацювання законопроєкту № 1196-1 від 6 верес-
ня 2019 року «Про залізничний транспорт». 

ЗМУШЕНІ КОНСТАТУВАТИ, наведено у зверненні, що 
 при опрацюванні зазначеного законопроєкту заува-

ження профспілки залізничників і транспортних буді-
вельників України на даний момент враховано не у 
повному обсязі: «З метою збереження соціально-еконо-
мічних прав і гарантій працівників і зняття високого гра-
дусу соціальної напруги у трудових колективах пропо-
нуємо обов’язково розглянути під час засідань робочої 
групи профільного парламентського Комітету надані 
профспілкою конкретні зауваження та врахувати їх під 
час подальшого опрацювання законопроєкту». 

ДО ТЕМИ 
Нагадаємо, що завдяки рішучим діям профспілки, 
що було підсилено організацією та проведенням 
минулого року масових акцій протесту, вдалося від-
термінувати до проведення результативних кон-
сультацій з профспілковою стороною розгляд та 
ухвалення недосконалого законопроєкту «Про 
залізничний транспорт» (реєстр. № 1196-1). 

Тож наполеглива й напружена робота представників 
нашої профспілки з відстоювання прав та інтересів заліз-
ничників під час опрацювання зазначеного законо- 
проєкту триває.

ЗА ЗВІТНИЙ період у структурних підрозділах регіональної філії  
 «Донецька залізниця» проведено 17 перевірок, під час яких виявле-

но 50 порушень вимог нормативних актів про охорону праці. 
Адміністрації спрямовано 17 подань, які вже виконано. 

Зокрема, на вимогу технічної інспекції праці проведено атестацію 
робочих місць у відновному поїзді Лиман, за результатами якої праців-
никам (машиністам: електростанції, бульдозера, крану, а також поміч-
никам машиністів крану, стропальникам та іншим) було встановлено 
4% доплати та відповідні відпустки за важки й шкідливі умови праці. 
Чотириденні додаткові відпустки за особливий характер роботи (робота 
за комп’ютером) отримуватимуть і п’ять фахівців виробничо-технічного 
відділу Волноваської дистанції колії.  

Розглянуто 22 письмових звернення спілчан дорожньої профорганіза-
ції з питань дотримання законодавства про охорону праці і 20 вирішено 
позитивно.  

Загальна сума виплаченої працівникам профспілкової матеріальної 
допомоги у зв’язку з виробничим травматизмом у першому півріччі ста-
новила 11 тис. 325 грн. 

Андрій ШЕПІЛОВ, головний технічний інспектор праці  
Ради профспілки у Лиманській дорожній профорганізації

У  КИЄВІ 8 вересня п. р. проведено IV 
 конференцію Федерації профспілок 

транспортників України.  
Із доповіддю про діяльність профоб’єд-

нання, що здійснювалася протягом п’яти 
років, виступив його керівник – Голова 
профспілки залізничників і транспортних 
будівельників України В. Бубняк. Заслу-
хано також звіт ревізійної комісії. 

Делегати визнали роботу Федерації 
задовільною, знову довірили очолити 
профоб’єднання лідеру профспілки заліз-
ничників і транспортних будівельників 
України В. Бубняку, обрали новий склад 
Ради і ревкомісії, а також затвердили 
Програму дій на 2020–2025 роки. 

Ухвалено Заяву делегатів IV конферен-

ції до Уряду та Парламенту, у якій, зокре-
ма, висунуто вимоги щодо невідкладної 
розробки та запровадження загальнодер-
жавної програми економічного і соціаль-
ного розвитку країни та приведення зако-
нодавства у сфері транспорту відповідно 
до Конституції України та міжнародних 
норм. Наведено низку конкретних пропо-
зицій, що дозволить знизити високий 
рівень соціальної напруги у трудових 
колективах, справедливо обурених пору-
шеннями соціально-економічних прав та 
інтересів працівників.  

Відбулося перше засідання новообраної 
Ради ФПТУ, на якому було затверджено 
склад її президії. 

Інф. «ВІСНИКА»

Головою  ФПТУ  знову  обрано  Вадима  Бубняка

Фото Ольги АРТЕМ’ЄВОЇ 

Продовження теми щодо підсумків 
роботи правової та технічної 
інспекцій праці Ради профспілки 
у першому півріччі п. р. – на
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l РІК В ІСТОРІЇ: 2014Iй 

Принципова боротьба  
в критичних умовах 

Зусилля профспілки спрямовано на скасування  
режиму неповного робочого часу та боротьбу  

з порушеннями трудового законодавства 

2

НА ПОЧА ТКУ ро ку си ту а ція в га лу зі бу ла на пру же ною. Хо ча з 
 1 січ ня 2014 року від бу лось під ви щен ня та риф них ста вок і 

по са до вих окла дів пра ців ни ків на 5 %, тем пи зро стан ня до хо дів 
за ліз нич ни ків знач но від ста ва ли від га лу зей еко но мі ки, а збіль -
шен ня за ро біт ної пла ти від бу ва ло ся в основ но му за ра ху нок 
змен шен ня чи сель нос ті пра цю ю чих, кош ти від зро стан ня та ри фів 
на ван таж ні і па са жирсь кі пе ре ве зен ня прак тич но не ви ко рис то -
ву ва лись для цих ці лей. 

Внаслідок запровадження режиму неповного робочого часу та 
надання відпусток без збереження заробітної плати зростала на-
пруга у трудових колективах. 

Крім цього, при кожній зміні державної влади у галузі міняло-
ся керівництво, що мало дуже негативний ефект, особливо у тих 
випадках, коли на найвищі посади призначались особи без фа-
хової освіти й достатнього рівня професійного досвіду. 

З цього приводу профспілка змушена була звернутися до 
владних структур з проханням не керуватися виключно політич-
ною доцільністю у прийнятті кадрових рішень, адже це може 
призвести до непоправних наслідків. 

В умовах реформування головним завданням для профспілки 
залишалося збереження соціальної сфери і захист трудових прав 
залізничників, насамперед – недопущення масового скорочення 
працівників. Тому вирішено 2014 рік провести під гаслом 
«Збережемо кадри – забезпечимо майбутнє!». 

...Увесь минулий рік тривав трудовий спір з Урядом, але вре-
гулювання його відбулося в 2014Uму. 

Попри досягнуті примирною комісією з вирішення трудового 
спору компроміси, робота із впорядкування трудових контрактів 
з провідниками пасажирських вагонів не припинилася.  

У відповідь на звернення президії Ради профспілки було пере-
вірено діючі контракти у всіх моторвагонних депо, і для усунення 
виявлених зауважень Головним управлінням приміських паса-
жирських перевезень Укрзалізниці дано вказівку: 

«До 1 квітня 2014 року провести роботу з приведення конт-
рактів з провідниками пасажирських вагонів моторвагонно-
го рухомого складу у відповідність до чинних нормативних 
документів та фактичних умов праці».

У  ПЕРШОМУ півріччі 2020-го 
здійснено 25 перевірок, під час 

яких виявлено 358 порушень вимог 
відповідних нормативних актів. 
Роботодавцям спрямовано 24 подан-
ня, 22 з яких адміністрацією було 
виконано. 

За поданнями технічної інспекції 
праці Одеського дорпрофсожу призу-
пинялася робота п’яти машин, механіз-
мів та устаткування. 

Проведено 13 заходів з навчання 
профактиву. 

Розглянуто 68 письмових та усних 
звернень членів профспілки з питань 
дотримання законодавства про охоро-
ну праці, 55 з них вирішено позитивно. 

Надано профспілкову матеріальну 
допомогу на загальну суму 38 тис. грн. 
робітникам, постраждалим від нещас-
них випадків на виробництві, або чле-
нам їхніх сімей. 

Сергій ГІЛКА, головний технічний  
інспектор праці Ради профспілки  

в Одеській дорожній профорганізації 

ПІД ЧАС 21 перевірки стану охорони 
праці виявлено 35 порушень, про що 

роботодавцям надіслано дев’ять подань, 
сім з них адміністрацією було виконано.  

До розгляду на засіданнях виборних 
профорганів підготовлено вісім питань з 
дотримання законодавства про охорону 
праці.  

Проведено 17 тематичних заходів з 
навчання профактиву.  

Із 27 письмових звернень спілчан пози-
тивно на їхню користь вирішено 23. 

Олександр ПРОКОПЧУК,  
головний технічний  

інспектор праці Ради профспілки  
у дорожній профорганізації  

Південної залізниці 

ПРОТЯГОМ звітного періоду 
 проведено 16 перевірок у 

виробничих підрозділах, виявлено 
147 порушень. На їх усунення робо-
тодавцям було надіслано 10 
подань, на сьогодні всі вони вико-
нано.  

За наполяганням технічних 
інспекторів праці призупинялась 
робота 10 машин, механізмів та 
устаткування.  

Відбувалися навчання профакти-
ву з питань охорони праці (таких 
заходів проведено 47), перевірка 
знань посадових осіб тощо.  

Із 13 звернень спілчан 12 виріше-
но позитивно. 

Андрій ЛЕЙКО, заступник голови 
дорожньої профорганізації –  

головний технічний інспектор праці  
Ради профспілки  

у дорожній профорганізації 
Придніпровській залізниці 

У  РЕЗУЛЬТАТІ 15 перевірок, прове-
дених у виробничих і структурних 

підрозділів, виявлено 71 порушення 
законодавства та нормативних актів з 
охорони праці.  

Роботодавцям спрямовано дев’ять 
подань та один висновок для усунення 
виявлених недоліків. 

До розгляду на засіданнях виборних 
профорганів підготовлено 17 питань з 
охорони праці.  

Проведено один захід з тематичного 
навчання профактиву.  

Розглянуто два письмових звернення 
спілчан, які вирішено позитивно. 

Євген СТЕМПКОВСЬКИЙ,  
технічний інспектор праці  

Ради профспілки  
у дорожній профорганізації  
Південно-Західної залізниці 

ЗА ШІСТЬ МІСЯЦІВ поточного 
 року  здійснено 14 перевірок, 

під час яких виявлено 25 порушень 
вимог нормативних актів. 
Адміністрації надіслано одне по-
дання, яке на сьогодні виконано. 

До розгляду на засіданнях пре-
зидій дорожнього та територіаль-
них комітетів профспілки підготов-
лено три матеріали з питань 
дотримання законодавства про 
охорону праці.  

Проведено два тематичних захо-
ди з навчання профактиву. Роз-
глянуто два письмових звернення 
членів профспілки, які вирішено 
позитивно.  

Володимир ХАРЛАН,  
головний технічний  

інспектор праці Ради профспілки  
у дорожній профорганізації  

регіональної філії  
«Львівська залізниця» 

ЗА ПІДСУМКАМИ проведених у 
 виробничих підрозділах вось-

ми перевірок щодо дотримання 
законодавства про охорону праці 
було виявлено 20 порушень вимог 
відповідних нормативних актів. 
Адміністрації надіслано одне 
подання, яке виконано у повному 
обсязі. 

 Взято участь у спеціальному роз-
слідуванні 13 нещасних випадків.  

Проведено одне навчання проф-
активу з актуальних питань охорони 
праці. 

Із 10 розглянутих письмових звер-
нень спілчан дев’ять вирішено пози-
тивно. 

Юрій КОВАЛЬЧУК,  
головний технічний  

інспектор праці Ради профспілки  
у дорожній профорганізації 

Львівської залізниці 

На варті трудових прав  
та соціальних гарантій спілчан: цифри і факти

Закінчення. Початок на 1-й стор.

Технічна інспекція праці Ради профспілки

Правова інспекція праці Ради профспілки

Далі буде

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—21U22* 2016 р.;  1—8, 11—14, 19—20, 24* 2017 р.

У  НОМЕР 

В  «УКРЗАЛІЗНИЦІ» 11 ве-
 ресня п. р. відбулася 

робоча зустріч за участі в. о. 
члена правління Товариства  
І. Синякова, керівників кадро-
вої вертикалі регіональних 
філій та філії «Пасажирська 
компанія», першого заступни-
ка Голови профспілки О. Му-
шенка, голів дорпрофсожів, 
об’єднаної профорганізації 
філії «Пасажирська компанія» 
і причетних фахівців з боку 
адміністрації та профспілки. 

Під час заходу опрацьову-
валося питання щодо розпов-
сюдження чинних колектив-
них договорів в окремих 
виробничих і структурних під-
розділах регіональних філій і 
філій, що утворюються у про-
цесі реструктуризації локомо-
тивного господарства АТ 
«Укрзалізниця» (на виконання 
доручення від 10.08.2020 р., 
№ Ц-78/20-20 (п. 1.2) щодо 
реалізації рішень, ухвалених 
на засіданні правління То-
вариства 6 серпня п. р. та 
листа Ради профспілки  
№ 308/ 03 від 3 вересня п. р.).  

Сторони соціального діало-
гу окреслили свої позиції з 

цього приводу та наголосили 
на проблемних питаннях, що 
потребують опрацювання та 
спільного врегулювання. 
Йшлося також про шляхи їх 
вирішення.  

За підсумками наради її 
учасники дійшли згоди про-
довжити співпрацю над врегу-
люванням питання продов-
ження (поширення) дії чинних 
колективних договорів вироб-
ничих і структурних підрозді-
лів локомотивного господар-
ства, які підлягають реформу-
ванню, з метою збереження 
всіх прав і соціальних гарантій, 
закріплених у колдоговорах за 
працівниками цих підрозділів, 
та недопущення сплеску со-
ціальної напруги у трудових 
колективах.  

Результатом такої співпраці, 
у тому числі із залученням 
представників кадрової вер-
тикалі причетних регіональних 
філій, філій та дорожніх проф-
спілкових організацій, має 
стати узгоджена позиція сторін 
з означеного питання, що буде 
згодом викладено у спільному 
листі (рішенні) сторін соціаль-
ного діалогу і своєчасно дове-
дено до всіх причетних.

ЗА ПІДСУМКАМИ проведених перевірок захищено трудові 
 права та інтереси 532 членів профспілки.  

Загалом працівникам повернуто незаконно невиплачених 
1,9 млн грн. 

Василь ГОРІН, правовий інспектор праці  
Ради профспілки у дорожній профорганізації  

Південно-Західної залізниці (Жмеринський терком) 

У  ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ перевірено дев’ять виробничих під-
розділів, виявлено 114 порушень, про що складено 10 актів 

та адміністрації внесено 18 подань, 14 із яких виконано у повно-
му обсязі. Зокрема, скасовано 10 незаконно виданих наказів 
про притягнення працівників до дисциплінарної відповідаль-
ності.   

Загалом відстояно трудові права 582 членів профспілки, сума 
повернутих їм недонарахованих або незаконно утриманих 
коштів становить 600 тис. грн. Спілчанам спрямовано 290 пер-
сональних письмових повідомлень про захист їхніх соціально-
економічних інтересів. 

Проведено два «Дні трудового права». Спілчанам надано 46 
юридичних консультацій. 

Дмитро ЖИВЧИК, правовий інспектор праці  
Ради профспілки в дорожній профорганізації  

Південно-Західної залізниці (Козятинський терком) 

У ПРОДОВЖ першого півріччя проведено перевірки у 10 
виробничих і структурних підрозділах. Захищено трудові 

права та соціальні гарантії 172 спілчан, яким було повернуто 
незаконно утриманих або невиплачених коштів на загальну 
суму майже 400 тис. грн. Проведено вісім «Днів трудового 
права», що сприяло підвищенню рівня правового захисту пра-
цівників – членів профспілки. 

Валерій НАЗАРЧУК, правовий інспектор праці  
Ради профспілки у дорожній профорганізації  

Південно-Західної залізниці (Коростенський терком) 

ПІД ЧАС перевірок у виробничих і структурних підрозділах 
 регіональної філії «Південно-Західна залізниця» 

(Київський регіон) виявлено 72 порушення. Захищено трудові 
права 23 спілчан. Загальна сума повернутих незаконно утрима-
них і недоплачених коштів становить 184 тис. грн.  

Юлія ШЕВЧЕНКО, правовий інспектор праці  
Ради профспілки у дорожній профорганізації  

Південно-Західної залізниці 

ПРОФАКТИВОМ Попаснянської територіальної профоргані-
зації у першому півріччі проведено 33 перевірки, адмініс-

трації структурних підрозділів регіональної філії «Донецька 
залізниця» надано 10 письмових  пропозицій  щодо усунення 
порушень. Зокрема, було скасовано три незаконно виданих 
накази про притягнення працівників локомотивного депо 
Попасна і Новокіндрашевської дистанції колії до дисциплінар-
ної відповідальності.  

Загалом спілчанам повернуто незаконно невиплачених  
22,6 тис. грн.  

Інформцентр Попаснянського теркому профспілки 

ПРОТЯГОМ шести місяців здійснено п’ять перевірок, за 
 результатами яких роботодавцям було внесено чотири 

подання. 
Захищено трудові права 73 членів профспілки, яким загалом 

повернуто незаконно утриманих або недоплачених коштів на 
суму 121 тис. грн. 

Андрій НЕЧИПОРЕНКО, правовий інспектор праці  
Ради профспілки у дорожній профорганізації  

Південної залізниці (Харківський терком) 

У  ПЕРШОМУ півріччі проведено вісім перевірок, за результа-
тами яких виявлено 39 порушень, роботодавцям надіслано 

вісім подань (сім виконано у повному обсязі).  
Захищено трудові права 39 членів профспілки (одного пра-

цівника поновлено на роботі). Загалом спілчанам повернуто 
незаконно утриманих та недоплачених 87 тис. грн. 

Володимир ПАРУНА,  
правовий інспектор праці Ради профспілки  

у дорожній профорганізації регіональної філії  
«Львівська залізниця» (Ужгородський терком) 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ п’яти перевірок виявлено 97 порушень, 
 адміністрації спрямовано вісім подань, які виконано у 

повному обсязі. Відстояно трудові права 143 членів профспілки. 
Сума повернутих незаконно утриманих або недоплачених кош-
тів становить 74 тис. грн.    

Проведено один «День трудового права», розглянуто 17 
письмових звернень спілчан, надано 82 юридичні консуль-
тації.  

Олена МОТУЗЕНКО, правовий інспектор праці  
Ради профспілки у дорожній профорганізації  

Одеської залізниці (Шевченківський терком)
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Конкурс на найкращі публікації  
про діяльність первинної профорганізації 

УВАГА! 
Детальніше –  
на сайті 
www.zalp.org.ua  
та у газеті 
«Вісник  
профспілки»  
№ 5 (784)  
від 12 березня  
2020 року

Все про конкурс

Розмір мінімальної 
зарплати змінено

 
 
Залізничний транспорт          11229         11261 

Транспорт у цілому                       11991          11471 
Промисловість                               13153       12294 

В галузях народного                           
господарства                              11804        11052 

Місце по зарплаті працівників  
залізничного транспорту  
серед галузей економіки                         21                 16

Липень З початку 
2020 р.

   
 

Донецька (Лиман)                        11951        11899 
Придніпровська                            11940        11528 
Південна                                         10756        10775 
ПівденноUЗахідна                          11228         11761 
Одеська                                           12096        11962 
Львівська                                        11003         11104 
По регіональних філіях                 11466       11497 

 По філіях                                          10619      10656 
 По ПрАТ                                            12267      10818 
 По АТ «Укрзалізниця»                     11229       11261  

З початку 
2020 р.Липень

• Індекс споживчих цін у липні — 99,4 %, з 
по чат ку 2020 року – 101,4 %. 
• Інфор ма цію під го тов ле но за да ни ми 
управ лін ня ста тис ти ки «Укр за ліз ни ці» та 
Держ комстату.

ЗГІДНО із законопроєктом «Про внесення 
 змін до закону «Про державний бюджет 

України на 2020 рік» (№ 3963), який був 
ухвалений Верховною Радою України 25 серп -
ня п. р., з 1 вересня 2020 року підвищено 
місячну мінімальну заробітну плату із 
4723 грн до 5000 грн, в погодинному  
розмірі – 29,2 грн.

СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ (грн.)

Від номера 
до номера•

ПНПФ «Магістраль» 
демонструє  
свою успішність  
Професійний 
недержавний 
п е н с і й н и й 
фонд «Ма гі -
страль» у пер -
шому пів річчі  
зно ву проде-
монстрував одну з найкращих дохідностей 
серед НПФ. 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ шести місяців поточного 
року Професійний недержавний пенсійний 

фонд «Магістраль» посів шосте місце серед  
недержавних пенсійних фондів з активами  
більш як 3 млн грн.  

На початок третього кварталу активи Фонду, 
структура яких  складається з високодохідних 
фінансових інструментів, таких як: державні, 
муніципальні, корпоративні облігації, банківські 
депозити, акції українських емітентів, перевищи-
ли 50 млн грн. 

За півроку Професійний недержавний пенсій-
ний фонд продемонстрував  дохідність на рівні 
8,5 % або 10,5% із розрахунку на рік. Це значно 
перевищує рівень інфляції за цей час (2,7 %).  

Тож дохідність активів майже втричі переви-
щує показники інфляції, що гарантує захист пен-
сійних коштів від знецінення та забезпечує  при-
множення пенсійних накопичень учасників 
ПНПФ «Магістраль».  

Марина АБРАМОВА,  
правовий інспектор праці Ради профспілки,  

секретар ПНПФ «Магістраль»  

КОН КУРС, який від бу ва ти меть ся на пе ре дод ні звіт ноUви бор чої кам па нії у проф -
спіл ці 2021 ро ку (постанова президії Ради профспілки від 27 лютого п. р.), про во -

дить ся з 15 бе рез ня по 1 жов т ня 2020Iго. Це спри я ти ме ак ту а лі за ції й ефек тив нос ті 
ви світ лен ня ро бо ти пер ви нок за всіма на пря ма ми ді яль нос ті. 

Матеріали надсилаються до відділу інформації Ради профспілки до 15 жовтня 
2020 року. 

Загальний преміальний фонд – 16800 грн. (для первинки – переможниці конкурсу – 
грошова премія у розмірі 5 тис. грн.; для первинок-призерів: за друге місце – грошова 
премія у розмірі 4 тис. грн.; за третє місце – дві грошові премії у розмірі 2 тис. грн. 
кожна. Почесна грамота Ради профспілки – нагорода для голови первинної профор-
ганізації, визнаної переможницею конкурсу. Три заохочувальні грошові премії у роз-
мірі 1 тис. грн. кожна).

ДО ТЕМИ  
У листі до Голови правління АТ 
«Укрзалізниця» В. Жмака Голова проф-
спілки В. Бубняк запропонував провести 
найближчим часом робочу зустріч за уча-
сті сторін Галузевої угоди з врегулювання 
проблемних питань щодо здійснення 
недержавного пенсійного забезпечення 
працівників галузі через ПНПФ 
«Магістраль». 

ЦЬОГОРІЧ через каран-
тинні обмеження, спри-

чинені COVID-19, АТ «Укр-
залізниця» не проводила 
оздоровлення працівників та 
членів їхніх сімей. Проте 
Запорізька територіальна 
профорганізація потурбува-
лася про відпочинок спілчан, 
адже колективи підрозділів 
регіональної філії «При-
дніпровська залізниця» на-
шого регіону виконують 
виробничі завдання у склад-
них умовах з великою інтен-
сивністю праці, обслуговую-
чи стратегічний для економі-
ки держави напрямок: 
Кривий-Ріг – Запоріжжя – 
Маріуполь. Тож президія 
територіального комітету 
ухвалила рішення про запуск 
власного пілотного проєкту з 
оздоровлення членів проф-
спілки з дітьми. 

Було висловлено конкретні 
вимоги до організації та про-
ведення оздоровчої кампанії 
та після ретельного відбору 
закладів зупинилися на 
сучасній базі з розвинутою 
інфраструктурою – «Роксо-
лані», що розташована на 
Арабатській стрілці Азов-
ського узбережжя. 

За підсумками короткотри-
валого оздоровчого сезону з 
20 липня по 20 серпня 
Запорізькому теркому і 
нашим первинкам вдалося 
задовольнити за можливістю 
заяви спілчан. Усім такий від-
починок став до вподоби, 
про що багато хто із відпочи-
вальників щиро подякував, 
залишивши схвальні відгуки, 
зокрема, у соціальних ме-
режах. 

Зважаючи на складні та 
непередбачувані реалії сьо-
годення (йдеться, передусім, 
про наміри «Укрзалізниці» 
позбутися непрофільних 
активів, до переліку яких 
потрапляють і відомчі оздо-
ровчі заклади), Запорізький 
терком планує на перспекти-
ву напрацювати концепцію 
самостійного оздоровлення 
членів профспілки. Цей соці-
альний напрям завжди був 
одним із пріоритетних у 
нашій діяльності, і ми ніколи 
не опускаємо руки, а йдемо 
тільки вперед.  

Олексій СЕМЕРУНЬ,  
голова Запорізької  

територіальної 
профорганізації

Успішний  
старт  
запорізького  
проєкту

• ОЗДОРОВЛЕННЯ – 2020

НЕЗВАЖАЮЧИ на не-
 сприятливі обставини, 

викликані суттєвими каран-
тинними обмеженнями, 
дорпрофсожу регіональної 
філії «Львівська залізниця» 
все ж таки вдалося органі-
зувати комфортний від-
починок сімей спілчан на 
Чорному морі за профспіл-
кові кошти. Дорожня проф-
організація уклала відпо-
відні договори з трьома 
пансіонатами у Затоці та 
Залізному порті, і вже з 10 
липня було відправлено 
перших 14 відпочивальни-

ків. Наступні ж заїзди були 
більш масовими і влітку 
оздоровлено 305 осіб. 

Крім цього, Ужгород-
ським і Рівненським тери-
торіальними комітетами та 
первинками виробничих 
підрозділів для понад тисячі 
спілчан і членів їхніх сімей 
було також організовано 
поїздки вихідного дня.  

Так, профком Тернопіль-
ської дирекції залізничних 
перевезень, враховуючи 
карантинні обмеження, 
влаштував чудовий від-
починок для спілчан у бол-

гарському місці Сонячний 
Берег та організував 
поїздки вихідного дня на 
озеро Світязь. Первинка 
Мукачівської дистанції 
колії на День профспілки, 
що традиційно відзначаєть-
ся у першу неділю серпня, 
організувала поїздку у 
Силоамські купальні, що на 
Закарпатті. А спілчани 
Ужгородської дистанції 
сигналізації та зв’язку зі 
своїми родинами мандру-
вали мальовничими міста-
ми Кам’янець-Подільська, 
Бакоти та Хотина.  

Тож завдяки організацій-
ним та фінансовим зусил-
лям дорпрофсожу, терко-
мів і первинок влітку зага-
лом було оздоровлено 
понад 1,3 тис. спілчан і чле-
нів їхніх сімей. 

Пресцентр  
дорпрофсожу  

регіональної філії 
«Львівська залізниця»

Фото на згадку:  
спілчани Тернопільської дирекції під час поїздки на озеро Світязь

•    Комфортний відпочинок

Але згодом настрій був зіпсо-
ваний не лише у них – у всіх 
працівників: таку «смачнючу» 
ложку дьогтю додав роботода-
вець у «діжку меду»!.. Адже за 
липень п. р. увесь колектив 
отримав «нульову» премію (!), 
хоча за показниками виконаної 
роботи у важких умовах каран-

тинних заходів при аномальній 
спеці вона мала бути не менш як 
30 %.  

Така несправедливість вкрай 
обурила колектив!  

Проте ми все ще сподіваємо-
ся, що надалі фонд оплати праці 
буде доводитися з реальними 
плановими цифрами (щодо 

кількості працівників), з ураху-
ванням усіх передбачених 
виплат, включаючи заборгова-
ність по статтям колективного 
договору та виплат, що припа-
дають на сьогодні.  

Костянтин ЖЕЛІЗНЯК,  
голова профорганізації 

Дніпровського пасажирського 
вагонного депо

«Смачна» ложка дьогтю…ПИТАННЯ РУБА

ПРОФКОМ первинки Дніпровського пасажирського 
вагонного депо надав матеріальну допомогу з початку 

року більш як 120 членам профспілки, у тому числі трьом 
сім’ям, де дітки пішли у перший клас, зокрема, мамі двійнят. 
Крім того, для 219 дітлахів з батьками організували поїздку 
до аквапарку. 
Напередодні Дня знань ми із задоволенням привітали бать-
ків наших 36 першачків, адміністрація подарувала дітлахам 
від «Укрзалізниці» чудові ранці. 

У  КОНОТОПСЬКІЙ дистанції сигналізації та 
зв’язку регіональної філії «Південно-Західна 

залізниця», починаючи з другої половини мину-
лого року, спільними зусиллями адміністрації, 
профкому та працівників проведено капітальні 
ремонтні роботи у приміщенні КВП СЦБ та зв’язку 
(старий двір) із заміною старих вікон на сучасні 
металопластикові, оновленням фасаду тощо. 
Зроблено дуже багато всього та якісно.  

Під час роботи в умовах карантинних заходів, 
зважаючи на літню спеку, профком первинки 
сприяв покращенню умов праці. Зокрема, закуп-
лено 40 вентиляторів, 20 електрочайників та п’ять 
мікрохвильових печей.  

Тож все це для доброго робочого настрою 
наших працівників.  

Василь СКОТАР, голова профорганізації 
Конотопської дистанції сигналізації та зв’язку 

Виробничий побут – турбота спільна

Умови праці 
значно покращилися...

Фото надано профкомом  
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Молодіжна рада Коно-
 топської територіаль-

ної профорганізації після 
карантинних обмежень, 
котрі всіх змусили перейти 
здебільшого на онлайн-
спілкування, наприкінці літа 
організувала тренінг для 
молоді, який відбувся на 
території дитячої оздоров-
ниці «Зорька» з дотриман-
ням усіх заходів безпеки.  

До нашого тренерського 

складу (до речі, така прак-
тика для всіх була вперше) 
долучилися провідний фахі-
вець відділу інформації 
Ради профспілки Л.Голу-
бовська, заступник голови 
Молодіжної ради профспіл-
ки К.Ізмайлова, технічний 
інспектор праці, заступник 
голови молодіжної ради 
дорожньої профорганізації 
Південно-Західної залізниці 
Є.Стемпковський та голова 

молодіжної ради первинки 
Конотопської дирекції 
залізничних перевезень 
Н. Харченко.  

Під час навчання було 
висвітлено різні теми. 
Учасники дізналися про 
основи цілеутворення, при-
гадали основні функції про-
форганів різних рівнів, 
ознайомилися з особливос-
тями підготовки і написання 
інформації для захоплення 

уваги читачів, заглибились 
в походження та спросту-
вання «міфів» і найпошире-
ніших фейків, які швидко 
ширяться в соцмережах. 

У дружній, невимушеній 
атмосфері профактивісти 
виконували творчі завдан-
ня, брали участь у рухливих 
тематичних іграх та обгово-
ренні запропонованих тем. 

Молодь подякувала го-
лові Конотопського теркому 
профспілки В.Шмаглію за 
підтримку у проведенні 
заходу. 

Алла ЗАМУЛА,  
електромеханік 

Конотопської дистанції 
сигналізації та зв’язку, 

голова молодіжної ради 
територіальної  

профорганізації 

ДО ТЕМИ  
Влітку Є. Стемпковсь-
кий, А. Замула, Н. Хар-
ченко та електромеханік 
філії «Головний інфор-
маційно-обчислюваль-
ний центр» (Київське 
відділення) М. Шостак 
успішно пройшли підго-
товку у другому літньо-
му таборі для профспіл-
кових тренерів і моде-
раторів, організованому 
Молодіжною радою ФПУ при підтримці Фонду ім. Ф. Еберта в 
Україні. 

Фото надано молодіжною радою Конотопського теркому

Молодь у профспілці Освоювали новий досвід 
взаємного навчання 

ДОЗВІЛЛЯ 

НАПРИКІНЦІ ЛІТА спілчани основного 
локомотивного депо Конотоп та обо-

ротних депо Терещенська і Ворожба регіо-
нальної філії «Південно-Західна залізниця» 
провели час з користю для здоров’я, адже 
для них з ініціативи голови первинки О. 
Селюк в оздоровчому таборі «Зорька» було 
організовано спартакіаду. Понад 35 учасни-
ків змагалися за призові місця, а по завер-
шенню ще й активно долучилися до конкур-
су «Веселі старти».  

На захід також запрошено пенсіонерів, 
які в минулому теж активно займалися 
спортом. 

За результатами змагань з волейболу та 
міні-футболу перемогу здобули команди на 
чолі з машиністом електровоза С. 
Гіріченком та інженером В. Гончаровим. З-
поміж шахістів найкращі результати пока-
зав машиніст-інструктор О. Боклаг. 
Богатирями-переможцями цьогорічних 
змагань стали машиніст крана А. Сайног та 
інженер О. Сірий. 

Ігри у настільний теніс та бадмінтон вия-
вилися найпопулярнішими видами спорту, 
адже до гри долучилося найбільше заліз-
ничників.  

Учасникам спартакіади вручено пам’ятні 
подарунки.  

Ірина КАЛЮЖНА,  
інженер техвідділу  

локомотивного депо Конотоп 
 

ДЖЕРЕЛА народної творчості» – це 
тематичний захід, який провели акти-

вісти ветеранського клубу «Натхнення» 
Конотопської дирекції залізничних переве-
зень за участі гостей – вокальних колекти-
вів «Чисті джерела» та «Червона калина». 
Жіночки представили також майстерно 
зроблені вишивки, в’язані серветки, сувені-
ри тощо. З творчою видумкою прикрасили 
залу. Тож разом із задоволенням співали, 
танцювали, і звичайно ж, добре поспілку-
валися», – дізналися з листа Наталії 
ЖУРАВЕЛЬ. 

ПРЕЗИДІЯ Одеського 
 дорпрофсожу, розгля-

нувши виконання поперед-
ньої, від 19.10.2017 р., поста-
нови «Про організацію і опла-
ту праці працівників структур-
них підрозділів служби примі-
ських пасажирських переве-
зень» вирішила зняти її з кон-
тролю. Водночас профкомам 
первинок цьому актуальному 
питанню рекомендовано при-
діляти постійну увагу. 
Під час обговорення зазначе-
но, що: 

• у моторвагонному депо 
Одеса-Застава 1 працівни-
кам було донараховано 
заробітну плату за фактично 
відпрацьований час, повер-
нуто неправомірно утриману 
премію за основні результа-
ти господарчої діяльності, 
донараховано також допла-
ти: за виконання обов’язків 
тимчасово відсутнього пра-
цівника, почесне звання – на 
загальну суму 19,1 тис. грн.; 
• у моторвагонному депо 
Христинівка 67 членам локо-

мотивних бригад здійснено 
оплату годин технічних 
занять, донараховано суми 
доплат: за виконання 
обов’язків тимчасово відсут-
нього працівника, роботу у 
важких і шкідливих умовах 
праці, виплачено середню 
заробітну плату за час про-
ходження медогляду – всьо-
го 74 працівникам було 
повернуто 23 тис. грн. 

Пресцентр  
Одеського 

дорпрофсожу 

Контроль здійснюватимуть первинки

«

В  АПОСТОЛІВСЬКІЙ дистанції колії 
 регіональної філії «Придніпровська 

залізниця» підсумовано результати вироб-
ничого змагання на найкращий цех.  

Спілчани одразу відгукнулися на заклик 
профактиву включитися у змагання. Всі 
умови успішно виконали Г. Вербицький, 
А. Красновид і О. Соколов (на знімку). У 
подарунок вони із задоволенням отрима-
ли мікрохвильову піч.  

Спілкуючись з переможцями та дякуючи за 
їхню сумлінну працю, слухав їхні думки: «Під 
час карантину ми працювали. І змагатися 
було теж цікаво, а головне – протягом усього 
часу у нас не було жодного лікарняного». 

Анатолій ДРОЗД, голова первинки 
Апостолівської дистанції колії

М о л о д ц і !

Фото надано профкомом  

КАРАНТИН – НЕ ПЕРЕШКОДА» – так вирі-
шили у колективах ПТО експлуатаційного 

вагонного депо Батуринська регіональної філії 
«Придніпровська залізниця» і потурбувалися про 
естетичну красу виробничої території: фарбува-
ли, саджали квіти та декоративні кущі тощо. 
Творчо подбали про благоустрій працівники ПТО 
Апостолове, Мудрьона.  

За рішенням профкому первинки, цехових 
комітетів і профгруп у кімнатах прийому їжі ПТО 
Апостолове було оновлено побутову техніку – 
електрочайники, мікрохвильові печі та холо-
дильник, а водонагрівач для чоловічої душової – 
на ПТО Грекувата. 

Наталя КОРОВАЙНЮК,  
голова профорганізації  

експлуатаційного вагонного депо Батуринська  

• 50 тис. грн. повернуто членам профспілки незаконно утрима-
них або недоплачених коштів протягом перших шести місяців 
року. Роботодавцям було спрямовано три подання, які викона-
но у повному обсязі. Спілчанам надано 83 юридичних консуль-
тацій, сповістив Станіслав ПРОТАЩУК – правовий інспектор 
праці Ради профспілки у дорожній профорганізації регіональ-
ної філії «Львівська залізниця» (Рівненський терком). 

• За підсумками проведених у першому півріччі 10 перевірок 
адміністрації внесено п’ять подань, чотири з яких виконано у 
повному обсязі. Захищено трудові права 301 працівників. 
Спілчанам повернуто незаконно утриманих або недоплачених 
35 тис. грн. Проконсультовано з юридичних питань 38 членів 
профспілки, поінформувала Тетяна ГОЛУБИЦЬКА – право-
вий інспектор праці Ради профспілки у дорожній профоргані-
зації Південної залізниці (Полтавський терком).

ПРОФСПІЛКА ДОПОМОГЛА

НА ПОЧАТКУ року під час карантину через COVID-19 з 
 метою розповсюдження профспілкової інформації 

наш позаштатний кореспондент –складач поїздів станції 
Волноваха регіональної філії «Донецька залізниця» 
Руслан КАМИШЕНКО створив та модерує телеграм-
канал профспілки (https://t.me/profspilkazal). Щиро 
дякуємо Руслану за підтримку та творчу співпрацю! 

А днями отримали від нього світлину для «ВІСНИКА»: 
на знімку працівники техвідділу станції Волноваха

Полку інформресурсів 
прибуло… 

«

Ініціативні та завзяті...

Робочі  
будні  
залізничників...


