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В онлайн-режимі відбулося 
засідання Ради профспілки

У ПРОФСПІЛКОВОМУ заході взяли участь в. о.
члена правління Товариства І.Си няков, ди -

ректор з економіки і фінансів М.Іванінів, заступник
директора з управління персоналом та соціальної
політики – начальник управління О.Безпалько. 

Під час обгово-
рення доповіді
І.Синякова було
висловлено низку
важливих заува-
жень та до в. о.
члена правління й
інших представни-
ків АТ «Укрза -
лізниця» постав-

лено чимало гострих запитань з приводу невико-
нання окремих пунктів Га лузевої угоди як у мину-
лому році, так і в 2020-му.

За підсумками розгляду питання ухвалено
постанову, текст якої опубліковано на сайті
www.zalp.org.ua.

Учасники засідання Ради профспілки під-
тримали рішення президії від 3 листопада 
п. р. про звернення до суду з позовом до АТ
«Укрзалізниця» про невиконання окремих поло-
жень Галузевої угоди щодо відповідного підви-
щення розміру заробітної плати, виплати винаго-
роди за підсумками роботи за 2019 рік, скасуван-
ня запровадження режиму неповного робочого
тижня.

Вирішено також зобов’язати правових і техніч-
них інспекторів Ради профспілки (всіх рівнів) у
тритижневий термін напрацювати дієву, ефектив-
ну концепцію (алгоритм) «роботи за правилами»,
зробити висновок щодо можливості проведення
працівниками залізничних підприємств страйку з
дотриманням чинного законодавства, Конститу цію
України. Перед бачити можливі наслідки (юри-
дичні, економічні тощо) та ризики для організато-
рів і учасників.

У газеті «Вісник профспілки» висвітлюватиметь-
ся стан виконання норм Галузевої угоди.

На засіданні Ради профспілки, 
що про ведено 26 листопада 
в онлайн-режимі, підбито підсумки
виконання у 2019 році Галузевої угоди

ЕНЬ ЗА ДНЕМДД Хро ніка по дій
19 листопада, 3 і 10 грудня
Го ло ва профспілки В.Бубняк
брав участь у засіданнях прав-
ління АТ «Укр залізниця».
19 листопада головний техніч-
ний інспектор праці Ради проф-
спілки В.Дорошенко та завіду-
вач відділу міжнародного спів-
робітництва С.Іван сь кий взяли
участь у віртуальному форумі
дій МФТ за покращення санітар-
них умов праці. 
26 листопада в режимі онлайн
проведено за сі дання Ради
проф спілки та її президії.
1 і 2 грудня в режимі онлайн
відбулася нарада із завідува-
чами оргвідділів дорпрофсо-
жів з актуальних питань орг ро -
боти.
2 грудня в режимі онлайн заві-
дувач відділу міжнародного
спів робітництва С.Іван сь кий
взяв участь у засіданні секції
залізничників Євро пейської
федерації транспортників.
10 грудня відбулося засідання
комісії Ради профспілки з
питань організаційно-масової
та інформаційної роботи.
15 грудня в режимі онлайн
проведено нараду з правовими
інспекторами праці Ради проф-
спілки.

Зі звітом виступає 
І.СИ НЯКОВ

Затвердження
постанов 
Ради
профспілки
відбувалося 
за допомогою
viber-
голосування
та відео-
протоколювання

Під час засідання Ради профспілки 
26 листопада 2020 року

Фото «ВІСНИКА»

З новорічними
та різдвяними

святами!

До зустрічі, шановні
читачі, у новому році!

З повагою Ва дим БУБНЯК,  
Го ло ва ФПТУ,  

Голова проф спіл ки 
за ліз нич ни ків і транс пор т них

будівель ни ків Укра ї ни

НА ЗАСІДАННІ Ради проф-
спілки розглянуто також

питання «Про стан здійснення
представництва та захисту
трудових, соціально-еконо-
мічних прав та інтересів чле-
нів профспілки в умовах ре -
формування АТ «Українська
залізниця». 

Наголошено, що економічна
та соціальна ситуація у регіо-
нальних філіях, філіях та їх
виробничих підрозділах у 2020
році досягла межі, за якою
можуть виникнути суттєві проб -
леми щодо надійного забезпе-
чення безпеки руху, безперебій-
ного перевезення вантажів і
пасажирів та соціальної стабіль-
ності у трудових колективах.    

Порушення роботодавцями
на всіх виробничих рівнях тру-
дового законодавства, норм
Галузевої угоди і колективних
договорів, які регулюють питання
соціально-трудових відносин,
набувають ознак системності.
Про це красномовно свідчить та -
кий факт: протягом першого пів-
річчя в умовах карантинних
заходів було здійснено перевір-
ки в 121 виробничому підрозділі
регіональних філій та філій та на
вимогу правової інспекції праці
Ради профспілки працівникам
було повернуто: 2,7 млн грн. –
безпідставно зменшених пре-
міальних виплат, 789,4 тис. 
грн. – невиплачених сум на
оздоровлення при наданні чер-
гової відпустки, 689,6 тис. грн. –
невиплаченої заробітної плати
за період відпустки, 300 тис. 
грн. – за укриті від обліку фак-
тичні години роботи, 447,7 тис.
грн. – за невиплату матеріальної
допомоги всіх видів.

Рада профспілки визнала
роботу правління АТ «Укр -
залізниця», регіональних філій і
філій щодо неухильного дотри-
мання законодавства про
працю, Галузевої угоди і колек-
тивних договорів незадо-
віль ною. Вирішено вимагати
від прав ління АТ «Укрзаліз -
ниця»:
• зупинити практику одно-

осібного ухвалення рішень із
соціально-економічних  питань; 
• передбачити у проєкті

фінансового плану Товариства
на 2021 рік норму щодо підви-
щення заробітної плати всім
працівникам на 25%;  
• провести аналіз реалізації

«пілотного проєкту» з організації 

оздоровчого процесу залізнич-
ників (впровадження подаль-
ших планів на засадах паритет-
ності та з урахуванням позиції
профспілки; вирішити в 2021
році питання фінансування
оздоровчих закладів, що пере-
бувають у власності трудових
колективів в особі профспілко-
вих органів, та організації оздо-
ровлення у них залізничників і
членів їхніх сімей у рамках
«пілотного проєкту») тощо.

Керівництву «Укрзалізниці»
запропоновано поінформувати
Раду профспілки про рішення з
цих та інших питань до кінця
січня 2021 року. 

Дорожні, територіальні,
об’єднані та первинні профор-
ганізації зобо в’язано довести
до відома трудових колективів
регіональних філій, філій та їх
виробничих підрозділів рішен-
ня Ради профспілки. Водночас
профорганам усіх рівнів реко-
мендовано встановити жорст-
кіший контроль за дотриман-
ням на місцях норм трудо-
вого законодавства, Галу зевої
угоди і колективних догово-
рів, звернувши особливу увагу
на профілактику правопору-
шень. 

У випадках відмови або
ігнорування роботодавцем
вимог виборних профорганів
або уповноважених профспіл-
кою осіб щодо усунення пору-
шень Галузевої угоди і колек-
тивних договорів, організацію
профілактичної роботи з робо-
тодавцем проводити з ураху -
ванням вимог ч. 2 ст. 19 КЗпП
(за необхідності – із залучен-
ням структур регіональних 
підрозділів Держпраці або
адвокатури (у позовах до
суду). 

Хід виконання постанови роз-
глядатиметься на засіданні пре-
зидії Ради профспілки у березні
2021 року.

Постанову опубліковано на
вебсайті www.zalp.org.ua

Через онлайн-
платформу Zoom 

у заході 
взяли участь 

члени 
Ради профспілки 

з різних 
регіонів України  

Стор. 2

Шановні спілчани!
Проводжаючи непростий

2020-й, ми аналізуємо, чого
вдалося досягти та які ви -
клики ще на нас чекають,
адже зустріли на своєму
шляху чимало перепон,
пов’язаних у тому числі із
пандемією, яка охопила
людство. 

Прийдешній рік для
профспілки – звітно-ви -
борчий, і на кожну проф -
організацію припадає ве -
ли ка відповідальність щодо
відстоювання інтересів
спіл чан у боротьбі за їхні
трудові права та соціально-
економічні гарантії.

Впевнений, що завдяки
об’єднанню зу силь ми бу -
демо йти вперед до голов-
ної мети – покращення
добробуту залізничників,
на який вони заслуговують.

Щороку ми чекаємо на
яскраві, освячені надією на
краще свята – Новий рік і
Різдво Христове. Щиро
зичу всім міцного здоров’я,
світлої долі, радості і злаго-
ди в кожній родині та спо-
дівання на добрий прий -
дешній 2021-й!

Вітаємо всіх з прийдешнім 2021 роком!

УХВАЛЕНО постанову щодо
організації в 2021 році

звітно-виборчої кампанії у
профспілці. Визначено терміни
її проведення. 

Звіти і вибори відбувати-
муть ся: 
• у профгрупах і цехових
проф організаціях – у січ -
ні–березні; 
• у первинних профорганіза-
ціях – у березні–травні;                                           
• в об’єднаних і територіаль-
них профорганізаціях – у
трав ні–серпні; 
• у дорожніх профорга ніза -
ціях – у  вересні–жовтні; 
• VIII з’їзд профспілки – 
у грудні.
Звітно-виборча конференція

первинної профспілкової орга-
нізації АТ «Українська залізни-
ця» відбудеться у день прове-
дення VIII з’їзду профспілки.

Звіти і вибори молодіжних
рад проводитимуться в усіх
проф організаціях за відповід-
ним графіком. 

При підготовці і проведенні
звітно-виборчих зборів або кон-
ференцій мають дотримуватися
вимоги Статуту профспілки та
Інструкції з проведення звітів і
виборів у профспілці. Зокрема,
у постанові наголошено на
забезпеченні реалізації п.п.
6.9.8 Статуту профспілки: 

«До складу виборних проф-
спілкових органів та їх президії
за посадою входять голови від-
повідних профспілкових орга-
нізацій та їх заступники, го-
лови молодіжних рад відповід-
них профспілкових організа-
цій, які одночасно є делегата-
ми відповідних конференцій,
з'їзду».

Дорожнім, територіальним,
об’єднаним комітетам рекомен-
довано провести семінари з
питань організації та прове-
дення в 2021 році ефектив-
ної звітно-ви борчої кампанії 
у профспілці.
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В онлайн-режимі відбулися засідання
Ради профспілки та її президії

НА ЗАСІДАННІ Ради профспілки вне-
сено також зміни до складу Ради

профспілки, її президії та професійних
секцій. 

Так, підтверджено повноваження: 
члена Ради профспілки – Б. Терещука

(голова профорганізації моторвагонно-
го депо Христинівка); 

члена президії Ради профспілки –
Є.Закалюка (голова профорганізації
Тернопільської дистанції сигналізації
та зв’язку); 

члена профсекції працівників колій-
ного господарства Ради профспілки –
П.Гуральчука (голова профорганізації
Шепе  тівської дистанції колії) та члена
профсекції працівників господарства
приміських пасажирських перевезень
Ради профспілки – Б.Терещука (голова
профорганізації моторвагонного депо
Христинівка).

26 листопада п. р. відбулося засі-
дання президії Ради профспілки.

РОЗГЛЯНУТО питання про стан орга-
нізації у філії «Українська залізнич-

на швидкісна компанія» обліку відпра-
цьованих годин та їх оплату. 

За підсумками роботи за дев’ять міся-
ців 2020 року фінансовий результат
збитковий (мінус  9,9 млн грн.). 

Середньооблікова чисельність пра-
цівників філії – 498 осіб. 

Середньомісячна заробітна плата по
філії становила 15 688 грн., у тому
числі за основними професіями: ма -
шиніст електропоїзда – 23 277 грн.,
старший стюард – 13 940 грн., 
стюард – 11 800 грн., працівники,
задіяні на ремонті рухомого складу, –
11 403 грн. У фонді оплати праці струк-
тура заробітної плати така: основна
зарплата 36%, додаткова – 59,7%,
інші заохочувальні і компенсаційні
виплати – 4,3%.

У зв’язку з пандемією, у філії з берез-
ня п. р. застосовувався простій, оскільки
було призупинено рух пасажирських
поїздів. Однак, незважаючи на те, що
пасажирські перевезення з часом від-
новилися, 146 працівників дотепер зна-
ходяться на простої. 

Заборгованість працівникам за
соціаль  ними виплатами становила 

2,3 млн грн., на сьогодні відшкодовано
лише 1,4 млн грн.

У ході вивчення питання фахівцями
апарату Ради профспілки встановлено,
що в окремих нормативних документах
з оплати  праці є ряд суттєвих порушень,
що потребують  усунення та приведен-
ня  до вимог законодавчих і галузевих
нормативних актів: колективного дого-
вору, відповідних додатків до нього,
Правил внутрішнього трудового розпо-
рядку. Конференцією трудового колек-
тиву не затверджені і потребують вдос-
коналення норми щодо режиму роботи
окремих категорій працівників. Необ -
хідно доопрацювати розділ «Робочий
час та його використання», в якому  не
повністю відображено всі особливості
роботи персоналу. 

Виявлено також, що відсутній перелік
професій працівників, яким з урахуван-
ням специфіки роботи не встановлю-
ється перерва для відпочинку і харчу-
вання, а надається можливість і створю-
ються умови для приймання їжі на
робочому місці протягом робочого
часу. 

Не визначено у Правилах порядок
явки на роботу працівників зі змінним
режимом роботи після відпустки, хво-
роби та відсутності з інших поважних
причин.

Згідно з пунктом 6.12 Положення про
оплату праці працівників АТ «Укр -
залізниця» працівникам нараховується
доплата у розмірі 10% від окладу,
тарифної складової заробітної плати,
відрядного заробітку за фактично від-
працьований час за поділ робочого
часу на частини, проте в додатку до
колдоговору  не визначено категорії
працівників, яким встановлюється така
доплата.

Потребує доопрацювання питання
обліку й оплати проходження періодич-
них медичних оглядів працівників у
міжзмінний відпочинок і вихідні дні.

У Положенні про преміювання за
виробничі результати визначено показ-
ники у розмірі від 50% до 100%. Проте
потребує  перегляду та доопрацювання
розділ, в якому визначено підстави для
виплати машиністам електропоїздів
премії за  виконання п’яти показників, а
підстав для  депреміювання – аж 18
пунктів (!).  Середній розмір премії за

дев’ять місяців п. р. становив по філії
38,8%, у машиністів електропоїздів –
38%,  стюардів – 40,7%, слюсарів з
ремонту – 62,9%.

Під час вивчення питання обліку й
оплати робочого часу водіїв виявлено,
що сума недонарахованих і невиплаче-
них коштів становить 7,2 тис. грн. До
того ж маршрутними листами підтвер-
джено факти залучення працівника до
роботи у його два вихідні дня, а відпо-
відні накази, згода робітника та погод-
ження профкому первинки – відсутні.    

Президія Рада профспілки запропо-
нувала директору філії «Українська
залізнична швидкісна компанія»
А.Уманцю:
• забезпечити виконання вимог тру-

дового законодавства та галузевих нор-
мативних актів з обліку і оплати відпра-
цьованого часу та разом з профкомом
первинки переглянути і внести зміни та
доповнення до чинного колективного
договору, Правил внутрішнього трудо-
вого розпорядку, Положення про мате-
ріальне заохочення персоналу ком панії;
• налагодити достовірний облік

роботи у надурочний час по кожному
працівникові наростаючим підсумком з
початку року, як того вимагає за ко -
нодавство, та оплату.
• поінформувати Раду профспілки

про виконання постанови президії до 
1 квітня 2021 року.

На засіданні президії затверджено
плани роботи Ради профспілки: перс -
пективний – на 2021 рік та його перше
півріччя. 

Обговорено профспілкові заходи у
зв’язку зі створенням філії «Вокзальна
компанія.

Розглянуто ініціативу  Молодіжної
ради профспілки щодо розбудови
позаштатної правової інспекції праці
(стор. 2).

Ухвалено постанову щодо підсумків
конкурсу на найкращі публікації про
діяльність первинної профорганізації у
ЗМІ, інформаційних вісниках дорпроф-
сожів і теркомів та соціальних мережах
(стор. 4).

Постанови опубліковано на вебсайті
www.zalp.org.ua.

Продовження. 
Початок на 1-й стор.

ЗА РОЗРОБКУ цікавого про-
єкту з розбудови позаштат-

ної правової інспекції праці
взялася команда Моло діж ної
ради профспілки, ініціативу
якої підтримано на черговому
засіданні президії Ради проф-
спілки 26 листопада п. р. На
думку активістів, його впро-
вадження допоможе профор-
ганам усіх рівнів посилити кон-
троль за дотриманням робото-
давцями за ко нодавства про
працю, Галузевої угоди і ко -
лективних договорів, а спіл-
чанам – отримувати консуль-
тації з правозахисної тематики 
в сучасний оперативніший
спосіб.

За словами провідного інже-
нера сектора соціальної робо-
ти та оздоровчих закладів філії
«Центр будівельно-монтажних
робіт та експлуатації будівель і
споруд», заступника голови
Молодіж ної ради профспілки
К.Із майлової, яка очолила
склад робочої групи проєкту,
це може стати перспективним

напрямом для впровадження
актуальних ідей профактивної
молоді із захисту прав та інте -
ре сів спілчан: «Процес впро-
вадження цієї ідеї є довготри-
валим і копітким, тому перед-
бачає залучення якомога біль-
шої кількості активістів моло-
діжних рад профорганізацій
усіх рівнів. Йдеться також про
перегляд внутрішніх норма-
тивних актів профспілки та
організацію навчання канди-
датів до позаштатної правової
інспекції». 

Вже проведено в онлайн-
режимі декілька засідань робо-
чої групи. Закріплено відпові-
дальних за кожним напрямом
роботи, обговорено нову кому-
нікаційну стратегію тощо. Під
час обговорення вносяться
пропозиції щодо реалізації
проєкту з розбудови позаштат-
ної правової інспекції праці.

Людмила ГОЛУБОВСЬКА,
провідний фахівець 

відділу інформації 
Ради профспілки

Позаштатний правовий інспектор – 
помічник-консультант спілчан

ПРОФСПІЛКА ДОПОМОГЛА

П ІД ЧАС розгляду та вивчення матеріалів за звер-
ненням до Конотопського теркому профспілки

спілчан первинки локомотивного депо Сновськ
щодо захисту їхніх трудових прав встановлено, що
звинувачення роботодавця не відповідають вимогам
чинного законодавства, а тому є неправомірними.
Тож працівників було безпідставно притягнуто до
дисциплінарної відповідальності.

На вимогу правового інспектора праці Ради проф-
спілки у дорожній профорганізації Південно-
Західної залізниці (Конотопський терком) Олени
Колядної скасовано дію неправомірно виданих
наказів, у результаті чого трьом працівникам нарахо-
вано та проведено виплату виробничої премії на
загальну суму 4,6 тис. грн.

На вимогу правового інспектора праці Олени
Колядної проведено донарахування виробничої
премії спілчанам Конотопської дистанції колії
регіональної філії «Південно-Західна за -
лізниця»:

• 515 працівникам (за листопад 2019 року) – на
загальну суму 413,9 тис. грн.;

• 522 працівникам (за грудень 2019-го) – загалом
268,2 тис. грн.

Виплату премії робітникам здійснено під пильним 
контролем голови профорганізації дистанції колії
Тетяни Мозгової.

Пресцентр 
Конотопського теркому профспілки

НОВІТНЯ історія 
профспілки:

25 років 
у незалежній  Україні

№ № 1—4, 6—7, 12—14, 16, 18—19, 24* 2018 р.
1—2, 3, 6, 8, 9—10, 13, 17—18* 2019 р., 4, 17–18, 19–20* 2020 р.

l РІК В ІС ТО РІЇ: 2014�й

Принципова боротьба 
в критичних умовах

П ІДСУМКИ виконання Галузевої угоди у 2013 році підбито
на ІІІ Конференції профспілки.

Затверджено також звіти про роботу Ради і Ревізійної комі-
сії профспілки за два попередніх роки.

Перший заступник Голови профспілки М.Сінчак доповів
про хід реалізації пропозицій та критичних зауважень деле-
гатів IV з’їзду профспілки.

Червоною ниткою у виступах усіх делегатів пройшли теми
необхідності підвищення заробітної плати, виплати винаго-
роди за підсумками роботи за минулий рік, а також організа-
ції та проведення оздоровлення працівників та членів їхніх
сімей.

Делегати конференції задовольнили заяву заступника
Голови профспілки  Василя Леська у
зв’язку з виходом на пенсію та щиро
подякували за багаторічну плідну спів-
працю.

Заступником Голови профспілки
обрано Олександра Мушенка (на 
знімку), який до цього працював заві-
дувачем відділу соціально-трудових
відносин і побутової роботи Ради проф-
спілки.

Спіль но з ро бо то дав ця ми, як і що ро ку, про ве де но Тиж -
день і День охо ро ни пра ці, гас ло цьо го річ ної кам па нії –
«Без пе ка пра ці та здо ров’я під час ви ко ри стан ня хі міч них ре -
чо вин на ви роб ниц т ві».

Ра да проф спіл ки б’є на спо лох, бо кри тич на си ту а ція скла -
ла ся на за ліз ни цях із за без пе чен ням пра ців ни ків спец-
одя гом і спец в зут тям. Основ на її при чи на – від сут ність на
за ліз ни цях до зво лів на про ве ден ня про це дур за ку пів лі. 
Це зу мо ви ло чис лен ні скар ги пра ців ни ків і, що най не без -
печ ні ше, під ви щи ло ймо вір ність ви ник нен ня не щас них ви -
пад ків. 

То му Ра да проф спіл ки звер ну ла ся до ке рів ниц т ва Укрза -
ліз ни ці з про по зи цією тер мі но во вжи ти не від клад них за хо дів
для ви прав лен ня ста но ви ща.

В 2014 році Рада профспілки 
видала «Альманах оздоровниць
залізничного транспорту України»

Однак че рез над зви чай но не прос -
ту по лі тич ну, а у зв’яз ку з цим – і еко -
но міч ну си ту а цію, що скла ла ся 
в кра ї ні, а та кож не спо ді ва ну анек сію
Кри му, що «но ка у ту ва ла» та ку важ -

ли ву со ці аль ну скла до ву, як оздо ров лен ня за ліз нич ни ків та
їх ніх ді тей, з на бли жен ням лі та ця проб ле ма по ста ва ла все
гос т рі ше. 

Тож ке рів ниц т во проф спіл ки ра зом із го ло ва ми до рож ніх
про фор га ні за цій під час ви їз но го за сі дан ня пре зи дії в За по -
ріж жі ви шу ку ва ли шля хи ви рі шен ня проб ле ми, оби ра ли
аль тер на тив ні Кри му ва рі ан ти. Одним із них вба ча лось
Азовсь ке уз бе реж жя.

Публікацію матеріалів книги
«ВІСНИК» продовжить у 2021 році...

17—24*2011 р.; 1—24* 2012 р.;  9—12, 15—18, 22—24* 2013 р.; 
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«Їдемо до моря!»
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АКТУАЛЬНО

Від номера
до номера•

Залізничний транспорт 11970 11478

Транспорт у цілому 12511 11758
Промисловість 13241 12537

В галузях народного 
господарства 12174 11296

Місце по зарплаті працівників 
залізничного транспорту серед 19 16
галузей економіки

Жовтень З початку
2020 р.

Середня заробітна плата 
працівників (грн.)

Донецька (Лиман) 11843 11933
Придніпровська 11946 11735
Південна 11746 10983
Південно	Західна 13663 12194
Одеська 12487 12146
Львівська 11699 11300
По регіональних філіях 12303 11726
По філіях 11148 10844
По ПрАТ 14054 11585
По АТ «Укрзалізниця» 11970 11478

З початку
2020 р.Жовтень

l Індекс споживчих цін у жовтні — 101,0 %,
з по чат ку 2020 року – 102,7 %.
l 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 Держкомстату.

У літопис профспілки•
ЗА АКТИВНУ роботу в профспілці із захисту

прав та інтересів спілчан на го род же но:
ПОЧЕСНИМ ЗНАКОМ  «ЗА ЗАСЛУГИ

ПЕРЕД ПРОФСПІЛКОЮ» –

БЄЛІКОВА Олександра Се ме но -
вича – голову Київської терито-

ріальної профорганізації;

ЗНАКОМ «ЗА АКТИВНУ РОБОТУ 
В ПРОФСПІЛЦІ» –

ГОРБАТЮКА Володимира Во -
лодимировича – голову профорга-

нізації локомотивного депо Козятин;

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ –

КАМІНСЬКОГО Дмитра Юрійовича – на -
чаль ника виробничої дільниці, голову проф -
орга нізації Бахмацької дистанції захисних лісо-
насаджень;

МЕЛЬНИЧЕНКО Ніну Григорівну – головно-
го бухгалтера Коростенського теркому проф-
спілки;

ПОДЯКОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ – 

КАМИШЕНКА Руслана Євгеновича – скла-
дача поїздів станції Волноваха, члена профко-
му первинки;

ЛЮБІНІНА Анатолія Олексійовича – голову
профорганізації Жмеринської дирекції заліз-
ничних перевезень;

СЕМЕНКО Валентину Охрімівну – голову
профорганізації експлуатаційного вагонного
депо Дарниця;

СКОТАРЯ Василя Івановича – старшого
електромеханіка, голову профорганізації
Конотопської дистанції сигналізації та зв’язку.

У продовження теми...

ОФІС ПРЕЗИДЕНТА України
відреагував на звернення

профспілки щодо можливих
загроз, пов’язаних з переданням
приміщень «Укрзалізниці», зок-
рема Головного інформаційно-
обчислювального центру АТ
«Укрзалізниця», до сфери управ-
ління нового міністерства. На -
гадаємо, що профспілка висло-
вила незгоду з даним рішенням,
реалізація якого загрожує націо-
нальній безпеці і обороні країни.

У відповіді за підписом заступ-
ника керівника Офісу Пре -
зидента Ю.Ковалів щодо рішен-
ня Уряду від 30 вересня 2020 р.,
№ 1192-р зазначено, що це
питання за компетенцією нале-
жить до повноважень Кабміну.
Рада національної безпеки і обо-
рони України «зокрема приймає
рішення щодо заходів політично-
го, економічного, соціального,
воєнного, науково-технологіч-
ного, екологічного, інформацій-
ного та іншого характеру відпо-
відно до масштабу потенційних
та реальних загроз національ-
ним інтересам України». Кабміну

та апарату РНБО «запропонова-
но опрацювати порушені питан-
ня згідно з компетенцією та поін-
формувати про результати»,
наведено у відповіді. 

«ПОВІДОМЛЯЄМО, що звер-
нення щодо ризиків зупи-

нення залізничного транспорту
внаслідок передачі до сфери
управління Міністерства з питань
стратегічних галузей промисло-
вості України будівлі Головного
ін формаційно-обчислювального
центру АТ «Укрзалізниця» на -
правлено до Кабінету Міністрів
України для розгляду по суті
порушених питань та вжиття
згідно з повноваженнями відпо-
відних заходів реагування. Про
результати розгляду Вас буде
поінформовано Кабінетом Міні -
стрів України додатково», –
поінформував заступник Сек -
ретаря Ради національної безпе-
ки і оборони України С.Де ме -
дюк.

ЗЦЬОГО ПРИВОДУ Рада проф-
спілки отримала також відпо-

відь за підписом  т. в. о. Міністра
інфраструктури А.Клімашевсь -
кого:

«Міністерство інфраструктури
України розглянуло лист Ради
профспілки залізничників і транс -
 портних будівельників України
від 13.10.2020 р., № 357/02,
надісланий листом Голови Ко мі -
тету з питань транспортну та ін -
фра структури Верховної Ради
України Кісєлем Ю. Г. від
03.11.2020 р., № 04-31/10-2020/
199978, щодо скасування розпо-
рядження Кабінету Міністрів
України від 30.09.2020 р., 
№ 1192 «Про відчуження шляхом
передачі нерухомого майна у
державну власність» та пові-
домляє.

…На виконання зазначеного
розпорядження відбуваються
підготовчі роботи з передачі в
державну власність нерухомого
майна АТ «Укрзалізниця», розта-

шованого за адресами: м. Київ,
вул. Івана Франка, 21-23 і 
вул. Ли сенка, 6, для розміщення
Міністерства з питань стратегіч-
них галузей промисловості Ук -
раїни.

Звертаємо увагу на те, що від-
повідно до пункту 38 постанови
Кабінету Міністрів України від
06.09.2005 р., № 870 «Про
затвердження Правил підготов-
ки проектів актів Кабінету
Міністрів України» проєкт акта
про скасування акта Кабінету
Міністрів України готується 
у разі: 

його невідповідності Конститу-
ції та законам України, актам
Пре зидента України; 

прийняття його з перевищен-
ням повноважень Кабіне-ту
Міністрів України; 

на виконання доручень Пре -
зидента України про скасування
акта Кабінету Міністрів України,
що містяться у відповідному указі
або розпорядженні».

Жмеринська територіальна профорганіза-
ція висловлює щирі співчуття рідним і близь-
ким з приводу передчасної смерті диспетче-
ра, голови профорганізації  Хмельницької
дистанції сигналізації та зв’язку 

МАЗУР Ніни Петрівни.
Світла пам’ять про справжнього профліде-

ра залишиться у серцях колег та спілчан.

Співчуваємо...

Реагування владних структур 
на звернення профспілки

НА ЗАСІДАННІ президії дорпрофсожу, що від-
булося в онлайн-режимі, обговорено питан-

ня щодо роботи колективу регіональної філії
«Одеська залізниця» взимку. 

У заході взяв участь перший заступник дирек-
тора регіональної філії Р.Мякішев. Він доповів,
що керівництвом проводиться певна робота з
підго-товки господарства до роботи в осінньо-
зимовий період 2020–2021 років. Питання систе-
матично розглядається на засіданнях штабу, де
керівники служб, дирекцій залізничних переве-
зень і виробничих підрозділів доповідають про
зроблене. Виконано низку заходів з ремонту
службових, виробничих і санітарно-побутових
приміщень, систем водопостачання та каналіза-
ції, котельних установок, опалювальних систем
тощо.

Водночас вибірковими перевірками технічною
інспекцією праці дорожньої профорганізації
встановлено, що ще не все було готово до робо-
ти взимку. 

Так, у дирекціях залізничних перевезень і в
окремих виробничих підрозділах не укомплекто-
ваний штат працівників за такими основними
професіями, як монтери колії, чергові по переїз-
ду, машиністи, помічники машиністів тепловозів
та електровозів, складачі поїздів, чергові по стан-
ції, регулювальники швидкості руху вагонів та ін.

Є проблеми зі своєчасним запуском котелень і
систем опалення. 

Робітників виробничих підрозділів не в повно-
му обсязі забезпечено спецодягом і спецвзуттям,
іншими засобами індивідуального захисту, зок-
рема милом, а працівників воєнізованої охоро-
ни – форменим одягом.

Не завершений ремонт деяких виробничих,
службових і санітарно-побутових приміщень, а
також покрівель адміністративних і виробничих
будівель. 

Не вирішено проблему водопостачання, очи-
щення та ремонту колодязів. Особливо гостро це
питання стоїть у деяких підрозділах Шевченків -
ського регіону, адже на дільницях забезпечення
водою можливе лише з колодязів.

Під час обговорення наголошено також, що
окремі профспілкові комітети здійснюють недо-
статній громадський контроль, не висуваючи
вимог до керівників структурних підрозділів щодо
створення для працівників належних умов праці
та виробничого побуту. 

Президія ухвалила відповідну постанову. 
Про здійснені заходи щодо виправлення ситуа-

ції адміні страція має поінформувати дорпрофсож
до 18 грудня п. р. 

Сергій ГІЛКА, головний 
технічний інспектор праці Ради профспілки 

в Одеській дорожній профорганізації

До зими були 
ще не готові…

«Ламати – не будувати»

Про важливі теми

ВОНЛАЙН-РЕЖИМІ 10 грудня п. р. від-
булося засідання комісії Ради профспілки

з питань організаційно-масової та інформа-
ційної роботи. Обговорено, зокрема, акту-
альні проблеми поточної та перспективної
профспілкової діяльності. 

У новому році, який буде звітно-виборчим,
відбудуться наступні засідання комісії через
онлайн-платформу Zoom.

НЕСВЯТКОВИЙ  ЛИСТ 

« З ОБУРЕННЯМ сприйняли повідом-
лення про наміри «Укрзалізниці» лікві-

дувати Будинок науки і техніки Коно -
топської дирекції залізничних переве-
зень. Це один з найстаріших закладів
культури України і є пам’яткою архітекту-
ри нашого міста (будівлю зведено заліз-
ничниками у вільний від роботи час мето-
дом народного будівництва в 1928 році).

У БНіТ є приміщення для ради ветера-
нів, працюють театральна студія, спор-
ткомплекс, в яких із задоволенням займа-
ються залізничники та всі бажаючи. Тут
знаходиться опорна лінійна технічна біб-
ліотека з книжковим фонд налічує 55,7
тис. томів. – до речі, одна з найстаріших у
Конотопі, адже була заснована в 1922
році. Її відвідують 1729 читачів – залізнич-
ники, члени їхніх сімей, пенсіонери та
жителі мікрорайону, а для працівників
таких професій, як машиністи та помічники машиністів електровозу і тепловозу, елек-
тромонтер тощо бібліотека є незамінним порадником у роботі. До слова, під час
Великої Вітчизняної війни книги було віддано на збереження місцевому населенню і
одразу після звільнення міста від німецьких загарбників, люди повернули їх у бібліотеку.

Ось така цікава та водночас велична у своїй простоті історична правда. Зараз ж –
відчуття якоїсь безнадії…

На загальних зборах, керуючись відповідними нормами чинного колективного
договору, ухвалено рішення звернутися до керівництва АТ «Укрзалізниця» та інших
інстанцій, аби без згоди трудових колективів вузла не ліквідовувати Будинок науки і
техніки, а залишити его структурним підрозділом дирекції. 

Конотопські залізничники своєю сумлінною працею заслуговують на це!
З повагою колектив БНіТ і представники громадського активу».

ЗПРИВОДУ передбаченої в Анти кри -
зовому плані АТ «Укрзалізниця» лікві-

дації будинків науки і техніки, технічних
бібліотек і спортивних споруд у пошті
«ВІСНИКА» є також копії листів від
Конотопської, Козятин ської, Жмерин -
ської і Коростенської територіальних
профорганізацій, спрямовані на адресу
керівництва «Укрзаліз ниці» і регіональної
філії та відповідь Голови дорожньої проф -
організації Пів ден но-Західної залізниці
О.Лозка, в якій йдеться про його звер-
нення до Голови правління Товариства

В.Жмака з пропозиціями «переглянути
рішення і зберегти відомчі заклади куль-
тури на вузлах Жмеринка, Конотоп,
Козятин, Коростень і Ше петівка» та
«створити комісії чи робочі групи за учас-
ті депутатів міськрад, представників
виконавчих органів місцевого самовря-
дування, адміністрації виробничих під-
розділів, профорганізацій для спіль-
ного вивчення питання щодо можливості
збереження та подальшого функціону-
вання об’єктів соціальної інфраструк-
тури».

Триває голосування
за петицію на сайті Уряду 

НА САЙТІ електронних петицій Ка бінету Міністрів України
триває голосування за петицію «Профспілка залізнич-

ників і транспортних будівельників Ук раїни вимагає
надати право пред ставнику трудового колективу брати
участь в управлінні АТ «Ук раїнська залізниця». 

Підтримайте електронну петицію – вимагайте представництва трудового колективу
(на громадський засадах) в На гля довій раді АТ «Укрзалізниця» через зміни в Статуті
Товариства та внесення законопроєкту на розгляд Парламенту!

ДО ТЕМИ

1928 р.

2020 р.
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Підсумки
творчого
конкурсу

П РЕЗИДІЯ Ради профспіл-
ки ухвалила постанову

про підсумки конкурсу на
найкращі публікації про
діяльність первинної проф -
організації у ЗМІ, інформа-
ційних вісниках дор -
профсожів і теркомів та
соціальних мережах, який
проводився з 15 березня по 
1 жовтня 2020 року – тобто в
умовах суттєвих карантинних
обмежень через COVID-19,
непередбачуваних на початку
року. 

Проаналізувавши надані
матеріали та враховуючи
відомі обставини, вирішено
преміювати заохочуваль -
ними призами первинки:  
• дирекції залізничних

перевезень з організації
взаємодії портів та при-
портових станцій регіональ-
ної філії «Одеська залізниця»
(голова профорганізації –
Корницька Олена Омелья нів -
на) – 2 тис. грн.;
• Конотопської дистанції

сигналізації та зв’язку ре-

гіональної філії «Пів денно-
Західна залізниця» (голова
профорганізації –  старший
електромеханік Скотар Ва -
силь Іва нович) – 1,5 тис. грн.;
• Житомирської дистанції

сигналізації та зв’язку регіо-
нальної філії «Пів денно-За -
хідна залізниця» (голова проф -
 організації – начальник тех-
нічного відділу Ліпський Лео -
нід Ада мович) – 1 тис. грн. 

За ініціативність та активну
участь у конкурсі Подякою
Ради профспілки відзначено

голів цих первинок – О.Кор -
ницьку, В.Скотаря, Л.Ліп сь -
кого.

Президія рекомендувала
також дорпрофсожам і терко-
мам заохотити й інші первин-
ні організації, які висвітлюва-
ли свою роботу у ЗМІ, проф-
спілкових вісниках, соцмере-
жах тощо у зазначений період
часу.

Щиро вітаємо призерів і
бажаємо профактиву
пер винок успіхів у нових
творчих проєктах!  

«Спілчани чекають
кожен номер 
газети первинки»
ВЖЕ ПРОТЯГОМ п’яти років щомісячно профактив

первинки Олександрійської дистанції колії регіо-
нальної філії «Одеська залізниця» випускає «Ін фор -
маційний вісник», у кожному номері якого розміщу-
ються різноманітні повідомлення: друкуються звіти
про виконану профкомом роботу, надаються консуль-
тації спілчанам, доводяться плани на майбутнє, пові-
домляються найважливіші новини про роботу проф-
спілки та АТ «Укрзалізниця» тощо. 

Також за допомогою нашої газети, яку читають у
кожному цеху та околотку, члени профспілки вітають
колег з пам’ятними датами, діляться щасливими подія-
ми із власного життя, розповідають про свої хобі тощо.

Випуск газети забезпечує широку гласність про
роботу профорганізації, а також організовує діяльність
членів профкому, профгрупоргів й активістів та згурто-
вує наш трудовий колектив.

Ірина КВАНТАЛІАНІ, інженер, голова
профорганізації Олександрійської дистанції колії

Творчий процес:
обговорення випуску 
чергового номера...

ДО  ТЕМИ

У ПОШТІ «ВІСНИКА» є ще один неопублікований
лист профлідера первинки І.КВАНТАЛІАНІ про

відзначення у колективі Дня ветерана: 
«Профком Олександрійської дистанції колії завжди

турбується про наших пенсіонерів, які своєю багаторіч-
ною відданою працею зробили вагомий внесок у ста-
більну, успішну роботу колективу підприємства на різ-
них етапах його розвитку. 

До вшанування ветеранів долучився майже весь
колектив дистанції – колійники відвідали кожного із
ста тридцяти пенсіонерів: поспілкувалися зі своїми
колишніми колегами та вручили всім продуктові набо-
ри, про що завчасно потурбувався
проф актив. Від теплих зустрічей сльози
радості та подяки бриніли на очах наших
шановних ветеранів, бо для них дуже
важливо, коли шанують та пам’ятають
про них не тільки раз на рік – протягом
усього року підтримка і допомога нада-
ється кожному пенсіонеру.

Гарним подарунком для них стало
також музичне привітання через фейс-
бук у різних групах, яке переглянули
майже 2,5 тис. користувачів соцмереж і
щиро побажали нашим ветеранам міц-
ного здоров’я, ро дин ного затишку та
всього найкращого в їхньому житті».

Фото автора

ПРОФКОМ первинки Коно -
топської дистанції колії

регіональної філії «Південно-
Західна залізниця» відпові-
дально ставиться до вирішення
соціально-виробничих проб -
лем спілчан. 

З-поміж важливих питань,
які вдалося реалізувати цього
року, це – поліпшення умов
праці та відпочинку. Так, ро -
біт  ників забезпечено новими 
13 електроконвекторами, 
14 чай никами та мікрохви-
льовками, трьома холодиль-
никами. Також передбачено
провести низку заходів задля
зниження захворюваності пра -
 цівників: покращити їхні
побутові умови в кімнатах
прийому їжі тощо.

У 2020-му організовано від-
починок для 23 сімей колійни-
ків та ще чотири спілчанина
оздоровилися у санаторіях.
Для членів профспілки прове-
дено дві екскурсії – на виставку
квітів у харківський парк
Фельдмана та селище Бреч.

До Дня захисника Вітчизни
шістьох учасників АТО вшану-
вали у колективі, їм вручено
подарунки та надано грошову
допомогу. 

Традиційно привітали пер-
шачків – до 1 ве ресня кожен з
них отримав подарунок, а
новорічні свята 248 дітлахів
колійників зустрінуть із соло-
дощами від профкому. 

Турбувалися протягом року
і про ветеранів праці, для них,

приміром, було придбано 
60 продуктових наборів.

Для спілчан первинки
оформлено передплату на
газету «Вісник профспілки» на
2021 рік (164 примірники – для
наших пенсіонерів).

Тетяна МОЗГОВА, 
голова профорганізації 

Конотопської 
дистанції колії

Фото
надано профкомом

З турботою про спілчан
Гасло року: «Сильний лідер – сильна профорганізація!»

У  НОМЕР
…Тетяна Миколаївна Львова декілька разів

телефонувала, все хвилювалася, чи надрукуємо
напередодні новорічних та різдвяних свят у
«ВІСНИКУ» її листа із подякою голові профорга-
нізації пасажирського вагонного депо Запо -
ріжжя-1 Ользі Білоус, хоча, правду кажучи,
щоразу ми впевнено це обіцяли. 

Наша читачка розповіла, що  30 років про-
працювала провідником. Вона щиро вдячна
своєму профлідеру за постійну турботу, слова
підтримки тощо: «Від душі хочу побажати

нашій шановній Ользі Сергіївні міцного 
здоров’я та успіхів в її профспілковій роботі в
2021 році!».

Ось такий приємний факт. 
Що ж, щиро будемо вдячні й іншим нашим

читачам-спілчанам, якщо у вас буде нагода
розповісти про профлідера своєї первинки,
адже, як відомо, 2021-й – рік звітів і виборів у
профспілці. Дуже важливий етап у житті кожної
профорганізації…

Тож чекатимемо на ваші листи!

ОСІНЬ подарувала залізничникам приємні
ту ристичні подорожі вихідного дня.

Так, за сприяння профкому управління
ре гіональної філії «Львівська залізниця»
спілчани відвідали місто-фортецю Тустань,
Кам’я нець  кий водоспад та піднялися
канатно-крісельною дорогою на одну із гір
українських Карпат – Захар Беркут. 

А з ініціативи голови молодіжної ради
Рівненської ди рекції залізничних переве-
зень В.Наумова та за сприяння голови
Рівненського теркому профспілки для спілчан – працівників структурних підрозділів та членів їхніх
сімей було організовано екскурсійний тур ма льов ничою Хмельниччиною: де вони побували у
Кам’янці-Подільському та древньому Хотині.

ДОЗВІЛЛЯ

Т РИВАЄ передплата на газету «Вісник
профспілки». Сподіваємося, що з

нашими постійними читачами зустріне-
мося й у прийдешньому році.

Дякуємо за повідомлення про перед-
плату «ВІСНИКА» голові  профорганізації
Дніпровського пасажирського вагонного
депо Костянтину ЖЕЛІЗНЯКУ: він поін-
формував, що профспілкова газета в 
2021 році надходитиме до спілчан пер-
винки у кількості 400 прим.

До  уваги  читачів!

Вікторія ПІМЕНОВА, заступник начальника відділу кадрів служби 
кадрової та соціальної політики, голова молодіжної ради 

дорожньої профорганізації регіональної філії «Львівська залізниця»
Фото надано молодіжною радою


