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В
УМОВАХ карантинних
заходів у зв’язку із пан!

демією коронавірусу право!
вими інспекторами праці Ра!
ди профспілки у дорожніх і те!
риторіальних профорганіза!
ціях за цей час здійснено пе!
ревірки у 121 виробничому та
структурному підрозділах
«Укрзалізниці». Загалом вияв!
лено 756 порушень вимог
трудового законодавства і по!
ложень чинних Галузевої уго!
ди та колективних договорів.
Складено 92 акти і внесено
роботодавцям 104 подання із
понад 800 вимогами щодо:

нормування та оплати праці
(29,4 %),

надання відпусток (27,3 %),
виконання зобов’язань Га!

лузевої угоди і колдоговорів
(11,8 %),

використання робочого ча!
су та часу відпочинку
(10,9 %),

трудової дисципліни
(8,8 %),

прийому–звільнення, пере!
воду (4,3 %),

праці жінок і молоді (0,7 %).
У повному обсязі виконано

94,5 % подань, внесених
адміністрації (решта – у стані
реалізації). При цьому на ви!
могу правових інспекторів
праці Ради профспілки було
скасовано 40 наказів, виданих
роботодавцями з порушенням
норм чинного законодавства.

Трудові права працівників
також захищалися у ході ци!
вільного судочинства, зага!
лом таких судових справ роз!
глянуто п’ять.

Членам профспілки наді!
слано майже 900 персональ!
них повідомлень про захист
профспілковими органами
всіх рівнів їхніх трудових прав
і соціальних гарантій.

Протягом звітного періоду
членам профспілки надано
майже 6 тис. юридичних кон!
сультацій, розглянуто
96 письмових звернень.

До розгляду на засіданнях
профорганів різних рівнів
правовими інспекторами
праці підготовлено 69 мате!
ріалів з актуальних тем пра!
возахисної роботи (дорп!
рофсожів – 35, теркомів – 29,
профкомів первинних і об’єд!
наних профорганізацій – 5).

Правові інспектори праці
брали участь в організації та
проведенні на залізничних
вузлах та у виробничих під!
розділах 22 «Днів трудового
права».

У газеті «Вісник профспіл!
ки», інших ЗМІ та інформа!
ційних профспілкових видан!
нях за цей час опубліковано
понад 217 матеріалів на пра!
возахисну тематику.

Микола БЄЛЬЧЕНКО, 
завідувач відділу правового

захисту – головний 
правовий інспектор праці

Ради профспілки

Із Днем Незалежності України та Днем Державного Прапора України
спілчан  привітав Голова ФПТУ, Голова профспілки В.Бубняк:

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

Протягом квітня–липня Голо!
ва профспілки В.Бубняк брав
участь у засіданнях правління
АТ «Укрзалізниця», під час яких
порушував нагальні питання
щодо соціально!економічного
захисту працівників.
У травні головний технічний
інспектор праці Ради профспіл!
ки В.Дорошенко взяв участь у
вебінарі, присвяченому 102!й
річниці від дня утворення тех!
нічної інспекції праці профспі!
лок України.
Протягом червня–серпня у
режимі онлайн відбувалися за!
сідання президії Ради проф!
спілки.
18 червня правовий інспектор
праці Ради профспілки
М.Абрамова взяла участь у за!
сіданні узгоджувальної ради
Мінсоцполітики щодо опрацю!
вання законопроєкту «Про вне!
сення змін до деяких законів
України щодо накопичувальної
професійної пенсійної систе!
ми».
23 червня відбулася нарада
керівництва профспілки і голів
дорожніх профорганізацій з в.о.
Голови правління АТ «Укрзаліз!
ниця» І.Юриком із актуальних
питань соціально!економічно!
го спектра.
24 червня і 30–31 липня про!
ведено засідання професійної
секції працівників локомотив!
ного господарства.

www.zalp.org.ua

Офіційний 

сайт

профспілки «Кожен з нас виховує в собі справжній дух патріотизму,
глибокі почуття поваги і любові до рідної країни та її
традицій. Нехай наші сподівання на краще майбутнє

справдяться! Зичу міцного здоров’я, сил та терпіння
пережити всі негаразди та гідно пройти випробування
сьогодення».

Архів 

«Вісника»

На національному рівні Рада профспілки неодноразово
зверталася з офіційними листами до очільників держави –

Президента України, Голови Верховної Ради та Прем’єр!мініст!
ра, а також керівників причетних міністерств, парламентських
комітетів тощо з приводу висунутих 27 березня п. р. вимог що!
до необхідності державної підтримки залізничної галузі, зок!
рема про звільнення від сплати податку земель залізничного
транспорту. Це насправді копітка та довготривала боротьба…
Проте щоразу питання порушується на всіх можливих майдан!
чиках для перемовин. Так, серед інших проблем Голова ФПТУ
і профспілки В.Бубняк акцентував увагу на необхідності врегу!
лювання соціально!економічних питань у сфері транспорту під
час зустрічі 17 червня п. р. Прем’єр!міністра Д.Шмигаля з керів!
ництвом представницького органу сторони роботодавців на
національному рівні та СПО репрезентативних всеукраїнських
об’єднань профспілок.

Головне – не зупинятися й постійно відстоювати свою катего!
ричну позицію. Тож завдяки рішучим, вмотивованим діям на!
шої профспілки, що вчасно направила з усіх своїх організацій!
них ланок листи і телеграми на адресу Президента України, Го!
лови Верховної Ради, парламентських комітетів, Уряду з вимо!
гою залишити чистий прибуток, отриманий «Укрзалізницею»
за підсумками роботи в 2019 році у розпорядженні Товариства,
було ухвалено відповідне рішення – згідно із постановами Каб!
міну від 24.04.2020 р. № 328 і від 20.05.2020 р. № 381 базовий
норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на
виплату дивідендів за результатами фінансово!господарської
діяльності в 2019 році, з 90 % було зменшено до 30 % (тобто
значна частина коштів залишилася у розпорядженні «Укрзаліз!
ниці»). Це доводить, що, згуртувавшись та об’єднавшись,
можливо досягти позитивних результатів.

Профспілка внесла доповнення до пропозицій профспілко!
вої сторони з метою доведення до Уряду консолідованої пози!
ції до проєкту Державного бюджету на 2021 рік. Зокрема, за!
пропоновано передбачити видатки – на пільгу залізничній га!
лузі на податок за земельні ділянки, що належать до земель за!
лізничного транспорту, та на будівництво і реконструкцію ма!
гістральних залізничних ліній, об’єктів мобілізаційного призна!
чення, придбання залізничного рухомого складу для переве!
зень пасажирів у поїздах далекого слідування та місцевого
сполучення відповідно до Закону України «Про залізничний
транспорт», а також кошти – на компенсацію АТ «Укрзалізни!
ця» акцизного податку, сплаченого при закупівлі дизельного
палива, для потреб тягового рухомого складу.

Електронними засобами масового розповсюдження пові!
домлень на найактуальніші теми сьогодення Рада проф	

спілки постійно інформувала спілчан про пропозиції 
та вимоги, що останнім часом надавалися  
та висувалися АТ «Укрзалізниця» 
і перебувають  на постійному контролі...

Шановні читачі «Вісника»!

З
ПОЧАТКУ карантинних
заходів з метою запобі!

гання загрозі поширення ко!
ронавірусної інфекції через
об’єктивні причини газета
«Вісник профспілки», на
жаль, тимчасово не видава!
лася. Водночас уся актуальна
інформація оперативно пуб!
лікувалася на інших інформа!
ційних ресурсах профспілки –
сайті, сторінці у Facebook, у
телеграм!каналі. Фахівці Ра!
ди надавали відповіді на за!
питання, що надходили від
спілчан до розділу «Запитан!
ня – відповідь» інтерактивно!
го майданчика, розташова!
ного на форумі офіційного
сайту. Було налагоджено по!
стійний зв’язок з колегами із

дорожніх, територіальних,
об’єднаних і окремих первин!
них профорганізацій з метою
подальшого розповсюджен!
ня актуальних повідомлень за
допомогою viber!груп, систе!
ми вебконференцій проф!
спілки та на онлайн!платфор!
мі Zoom, яка стала популяр!
ним майданчиком для спілку!
вання протягом останнього
часу.

Не відходитимемо від тра!
диційного інформування чи!
тачів на шпальтах «ВІСНИКА»
і в сьогоднішньому номері –
тож стисло розповімо про ро!
боту за цей період, адже
профспілкова діяльність про!
водилася майже за всіма на!
прямами.

На варті трудових прав та соціальних гарантій

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

ТЕМА   НОМЕРА

млн грн. повернуто
спілчанам незаконно
не виплачених коштів

за результатами правоза!
хисної роботи профорганів
усіх рівнів у першому півріччі
2020!го.

ЦИФРА

Протягом цього часу захи!
щено трудові права понад
5 тис. працівників АТ
«Укрзалізниця» – членів на!
шої профспілки.

Пропонуємо увазі читачів
публікацію матеріалів 
про підсумки роботи

правової інспекції праці
Ради профспілки за шість

місяців поточного року.

ФАКТ

6
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У   ПРЕЗИДІЇ   РАДИ   ПРОФСПІЛКИ

З
МЕТОЮ забезпечення
стабільної роботи за!

лізничного транспорту, без!
пеки руху, виконання чин!
ної Галузевої угоди та со!
ціальних гарантій, передба!
чених нею, створення пра!
цівникам умов для продук!
тивної й якісної праці, під!
вищення їхнього добробуту
та платоспроможності, зни!
ження соціальної напруги у
трудових колективах тощо
президія затвердила від	
повідні заходи та запро	
понувала керівництву 
АТ «Укрзалізниця» вирі	
шити шляхом підписання
Спільного рішення про
співпрацю та взаєморо	
зуміння нагальні питан	
ня:

скасувати з 1 вересня
2020 року режим неповно!
го робочого тижня для всіх
категорій працівників;

забезпечити з 1 серпня
2020 року виконання у пов!
ному обсязі зобов’язань за

Галузевою угодою та колек!
тивними договорами і до
1 жовтня п. р. відшкодувати
заборгованість за всіма ви!
платами, встановленими
працівникам відповідно до
Галузевої угоди та колек!
тивних договорів;

забезпечити у жовтні
2020 року одноразову ви!
плату винагороди за під!
сумками роботи за 2019 рік
у розмірі не менше 50 % мі!
сячної тарифної ставки
(посадового окладу) всім
працівникам;

продовжити переговори
щодо підвищення з 1 жовт!
ня 2020 року тарифних ста!
вок і посадових окладів
працівникам Товариства на
10 %, а з грудня 2020 року
підвищення тарифних ста!
вок (посадових окладів) на
15 %;

забезпечити виконання
фінансових зобов’язань Га!
лузевої угоди та колектив!
них договорів регіональних

філій, філій та надати по!
казники фонду оплати пра!
ці на 3!й і 4!й квартали
2020 року з урахуванням
можливості виплати заро!
бітної плати, доплат, над!
бавок і премій, а також ви!
нагороди за підсумками
роботи за 2019 рік у повно!
му обсязі.

Запропоновано АТ «Укр!
залізниця» створити спільну
робочу групу для визначен!
ня підходів з досягнення
вже встановлених розмірів
матеріальної допомоги на
оздоровлення працівників
Товариства. Результати ро!
боти надати сторонам до
1 жовтня 2020 року.

Зі свого боку профспілка
запропонувала всебічну
підтримку АТ «Укрзалізни!
ця» перед відповідними
державними органами
влади щодо уніфікації та!
рифів на перевезення ван!
тажів та перевезення по!
рожніх вагонів, звільнення
від податку на землю для
підприємств залізничного
транспорту, звільнення То!
вариства від сплати диві!
дендів в державний бюд!
жет за результатами 2018–
2019 років.

Заходи на захист соціально3
економічних прав та інтересів спілчан
14 серпня п. р. відбулося засідання президії Ради
профспілки. Захід проведено у режимі онлайн.
Під час засідання всебічно обговорено найважливіші
та найболючіші на сьогодні проблеми соціально	
економічного захисту спілчан й опрацьовано надані
профорганами пропозиції.
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АВЕДЕМО кілька конкретних
прикладів.

17 березня керівництву «Укрзаліз!
ниці» спрямовано листа із пропози!
цією ухвалити рішення відповідно до
п. 3.2.12 Галузевої угоди щодо опла!
ти простою з розрахунку тарифної
ставки, окладу працівників, які пере!
буватимуть у стані вимушеного про!
стою через введення обмеження на
рух пасажирських перевезень з ме!
тою запобігання загрозі поширення
в Україні коронавірусної інфекції.

15 квітня Голова профспілки
В.Бубняк звернувся до керівництва
«Укрзалізниці» щодо надання мате!
ріальної допомоги на лікування та
всебічної підтримки працівників, які
захворіли на COVID!19. Того ж дня
було затверджено відповідне рішен!
ня – надавати залізничникам мате!
ріальну допомогу на лікування за!
лежно від ускладнень, спричинених
коронавірусною хворобою.

Також президією Ради профспілки
ухвалено рішення щодо додатково!
го соціального захисту спілчан –
медпрацівників філії «Центр охоро!
ни здоров’я» АТ «Укрзалізниця», які
найбільше підпадають під зону ри!
зику, – у зв’язку із хворобою на ко!
ронавірус, отриманою внаслідок
їхньої професійної діяльності. З цією
метою затверджено додаток до чин!
ного Положення «Про надання ма!
теріальної допомоги постраждалим
членам профспілки від нещасних
випадків на виробництві та випадків
природної (раптової) смерті» (од!
норазова виплата матеріальної до!
помоги членам профспілки (спад!
коємцям).

На початку травня наша профспіл!
ка ініціювала розгляд правлінням
Товариства питання щодо виплати
працівникам «13!ї» заробітної плати –
винагороди за підсумками роботи
за минулий рік у розмірі не менше
50 % місячної тарифної ставки
(посадового окладу).

Цього ж місяця керівництву
«Укрзалізниці» висловлено катего!
ричну незгоду із рішенням про вилу!
чення зі штатних розписів структур!
них (виробничих) підрозділів усіх
штатних одиниць, які є вакантними,
бо це ставить під загрозу забезпе!
чення технологічного процесу, до!
тримання правил експлуатації заліз!
ничного транспорту, законодавства
про охорону праці та порушує трудо!
ві права і соціально!економічні інте!
реси працівників.

На звернення Ради профспілки від
3 липня п. р. керівництво Товариства
ухвалило рішення про відновлення з
1 серпня всіх соціальних виплат, що
здійснюватимуться в декілька етапів
та мають бути повністю виплачені до
кінця 2020 року. На це у червні було
виділено 20 млн грн., у липні –
60 млн грн., поінформувала «Укрза!
лізниця».

Крім того, за наполяганням Ради
профспілки в. о. Голови правління
АТ «Укрзалізниця» І.Юрик надіслав
6 серпня п. р. на адресу причетних
вказівку за № Ц!78/19–20 про ска!
сування режиму неповного робочо!
го тижня для працівників передпен!
сійного віку, а також тих, хто має ста!
тус батьків!одинаків та виховує
неповнолітніх дітей.

На позачерговому засіданні пре!
зидії Ради профспілки 28 липня ви!
сунуто вимоги до керівництва АТ
«Укрзалізниця» внаслідок запро!
вадження низки антисоціальних
заходів:

невідкладно відкликати вказівку
АТ «Укрзалізниця» від 18.03.2020 р.
№ Ц!3/6–83/462–20 щодо обме!
жень витрат на персонал в частині
зобов’язань за Галузевою угодою і
колективними договорами. До 1 ве!
ресня 2020 року відшкодувати в пов!
ному обсязі заборгованість за усіма
відповідними виплатами та забезпе!
чити виконання і фінансування Галу!
зевої угоди та чинних колективних
договорів регіональних філій, філій,
виробничих підрозділів Товариства
відповідно до спільної вказівки від
28.12.2019 року № Ц/6–55/2318/
52!Цпроф;

відмінити з 01.08.2020 р. режим
неповного робочого тижня;

ухвалити рішення правління АТ
«Укрзалізниця» щодо виплати не
пізніше жовтня п. р. працівникам То!
вариства винагороди за підсумками
роботи за 2019 рік у розмірі не мен!
ше 50 % місячної тарифної ставки
(посадового окладу);

провести консультації з Радою
профспілки щодо визначення термі!
нів підвищення годинних тарифних
ставок та посадових окладів праців!
никам АТ «Укрзалізниця» в 2020 ро!
ці у розмірах, не менше ніж визначе!
но у Меморандумі про співпрацю та
взаєморозуміння.

14 серпня на засіданні президії Ра!
ди профспілки затверджено заходи
профспілки щодо захисту соціаль!
но!економічних прав та інтересів
спілчан. Керівництву АТ «Укрзаліз!
ниця» запропоновано вирішити на!
гальні питання шляхом підписання
Спільного рішення про співпрацю та
взаєморозуміння (стор. 1).

Тривала безкомпромісна бо	
ротьба проти ухвалення анти	

профспілкового (№ 2681) та інших
антисоціальних законопроєктів.
30 червня Києвом та регіонами краї!
ни прокотилася хвиля акцій протес!
ту, в яких брали участь і наші спілча!
ни. Напередодні, 25 червня, лідер
ФПТУ і профспілки В.Бубняк взяв
участь у пресконференції в УНІАН на
тему: «Про дії профспілок щодо не!
допущення прийняття законодавчих
ініціатив, які порушують права най!
маних працівників і профспілок»
(була доступна онлайн!трансляція).

Весь час профспілка активно діяла
задля повернення права виходу на
пенсію за вислугу років деяким кате!
горіям залізничників, які безпосеред!
ньо здійснюють організацію переве!
зень і забезпечують безпеку руху на
залізничному транспорті і були не!
законно позбавлені цього в 2017 ро!
ці. З нашої ініціативи було розробле!
но законопроєкт № 2617 і Рада проф!
спілки задіяла всі можливі дискусійні
та інші майданчики й активізувала
зусилля щодо підтримки та результа!
тивного розгляду цього важливого
для залізничників законопроєкту.
Адже його прийняття відповідатиме
вимогам з відновлення порушених
норм пенсійного забезпечення,
сприятиме підвищенню рівня со!
ціального захисту та гарантуванню
виплат пенсій за вислугу років. Це та!
кож позитивно вплине на мотивацію
персоналу до довгострокової праці
(вислуги років), закріплення кваліфі!
кованих кадрів, стабільність роботи
транспортних та інших галузей, без!
пеку руху, зменшення аварійності та
виробничого травматизму тощо. До
того ж профспілка підтримала Звер!
нення профспілок, організацій робо!
тодавців і професійних асоціацій до
Уряду щодо запровадження другого
рівня пенсійної системи в Україні.

Закінчення. Початок на 1	й стор.

ПРОФСПІЛКА  ДОПОМОГЛАТЕМА   НОМЕРА

П
ОНАД 5 млн грн. незаконно утриманих або недо!
плачених коштів повернуто спілчанам на вимогу

правових інспекторів праці Ради профспілки у дорож!
ній профорганізації Південно!Західної залізниці за
результатами роботи у першому півріччі 2020 року.
Захищено трудові права та інтереси майже 3,5 тис.
спілчан.

Протягом шести місяців п. р. було перевірено 33 ви!
робничих і структурних підрозділи.

Виявлено 300 порушень щодо дотримання трудо!
вого законодавства, про що складено 32 акти та вне!
сено роботодавцям 40 подань (наразі у повному об!
сязі виконано 30 подань). Третина порушень (104)
стосувалася нормування та оплати праці, 65 – недо!
тримання законодавства про відпустки, 42 – виконан!
ня адміністрацією Галузевої угоди і колдоговорів.

Завдяки діям правових інспекторів праці скасовано
16 незаконно виданих адміністрацією наказів про при!
тягнення працівників до дисциплінарної відповідаль!
ності.

Про захист трудових прав і соціальних гарантій чле!
нам профспілки надіслано понад 300 персональних
повідомлень. Надано 629 юридичних консультацій та
розглянуто 16 звернень.

Також проведено 11 «Днів трудового права», до роз!
гляду профорганами підготовлено 14 матеріалів на
правозахисну тематику.

Володимир ВОРОПАЄВ,
завідувач відділу соціально!економічних відносин

та правового захисту – головний правовий
інспектор праці Ради профспілки у дорожній
профорганізації Південно!Західної залізниці

П
РОТЯГОМ першого півріччя п. р. правовою інспек!
цією праці Лиманської дорожньої профорганіза!

ції захищено трудові права та соціальні гарантії
76 спілчан. Працівникам повернуто незаконно утри!
маних або недоплачених коштів на загальну суму по!
над 190 тис. грн.

За цей період перевірено чотири структурних під!
розділи регіональної філії «Донецька залізниця»,
адміністрації спрямовано чотири подання з 16 пропо!
зиціями.

На вимогу правової інспекції праці скасовано 12 не!
законно виданих наказів про притягнення 18 праців!
ників Костянтинівської та Волноваської дистанцій ко!
лії, Лиманського і Покровського вагонних депо до
дисциплінарної відповідальності, тож спілчанам було
повернуто премію на загальну суму 37,5 тис. грн.

Скасовано також три незаконно виданих накази про
позбавлення 12 залізничників премії, їм повернуто за!
галом 12,6 тис. грн.

Юридичні консультації під час особистого прийому
отримали 148 членів профспілки, розглянуто також ві!
сім письмових звернень.

З профактивом Волноваської дистанції колії прове!
дено семінарські заняття з питань контролю за дотри!
манням трудового законодавства.

Галина КАЙДАШ, 
головний правовий інспектор праці 

Ради профспілки 
у Лиманській дорожній профорганізації

П
ІД ЧАС перевірок, здійснених протягом першого
півріччя 2020 року у 14 виробничих і структурних

підрозділах регіональної філії «Львівська залізниця»,
виявлено 81 порушення чинного законодавства. Адмі!
ністрації спрямовано 14 подань із 81 пропозицією про
усунення недоліків. На сьогодні у повному обсязі ви!
конано 13 подань.

На вимогу правових інспекторів праці спілчанам по!
вернуто незаконно утриманих або недоплачених кош!
тів на суму понад 190 тис. грн. Захищено трудові права
та інтереси 81 члена профспілки і майже всім із них про
це надіслано персональні повідомлення.

За звітний період до розгляду на засіданнях проф!
органів підготовлено 25 матеріалів з правової тема!
тики. Членам профспілки надано понад 300 юридич!
них консультацій та розглянуто 17 письмових звер!
нень.

Володимир ПАСТУХ, 
головний правовий інспектор праці 

Ради профспілки у дорожній профорганізації
регіональної філії «Львівська залізниця»

П
РАВОВИМИ інспекторами праці Ради профспілки
в дорожній профорганізації Південної залізниці

протягом перших шести місяців 2020 року за резуль!
татами перевірок, проведених у 21 виробничому і
структурному підрозділах, виявлено 40 порушень
(майже всі вони стосувалися питань нормування й
оплати праці та невиконання законодавства про від!

пустки). Було складено 17 актів і роботодавцям внесе!
но 14 подань щодо усунення недоліків. Наразі у повно!
му обсязі виконано 12 подань.

Захищено трудові права та інтереси 424 спілчан, їм
повернуто загалом незаконно утриманих або недо!
плачених понад 180 тис. грн.

До розгляду на засіданнях профорганів правовими
інспекторами праці підготовлено вісім матеріалів на
правову тематику.

Проведено чотири «Дні трудового права», членам
профспілки під час особистого прийому надано 95 кон!
сультацій, розглянуто вісім письмових звернень.

Станіслав ТВЕРДОХЛІБ,
головний правовий інспектор праці 

Ради профспілки у дорожній 
профорганізації Південної залізниці

У
ПЕРШОМУ півріччі 2020!го правовими інспекто!
рами праці Ради профспілки у дорожній профор!

ганізації Придніпровської залізниці здійснено перевір!
ки в 13 виробничих і структурних підрозділах регіо!
нальної філії. Особливу увагу приділялося достовір!
ності обліку робочого часу та його оплаті. Виявлено
36 порушень, за якими складено чотири акти. Робото!
давцям спрямовано сім подань, які наразі адміністра!
цією виконано у повному обсязі.

На вимогу правових інспекторів праці спілчанам по!
вернуто 224,4 тис. грн. незаконно утриманих або не!
доплачених коштів. Відстояно трудові права та інтере!
си 257 членів профспілки, у тому числі п’ятьох – у судах
(Запорізький терком).

Під час особистого прийому надано понад 290 юри!
дичних консультацій та розглянуто вісім письмових
звернень спілчан.

Ніна РОМАНЕНКО, 
головний правовий інспектор праці 

Ради профспілки у дорожній профорганізації
Придніпровської залізниці

П
РАВОВИМИ інспекторами праці Ради профспілки
в Одеській дорожній профорганізації протягом

шести місяців поточного року вивчено ситуацію із до!
триманням законодавства про працю у 23 виробни!
чих і структурних підрозділах регіональної філії. Під
час перевірок встановлено 219 порушень та складено
23 акти, а роботодавцям внесено 19 подань із
293 пропозиціями щодо усунення недоліків. Наразі
адміністрацією у повному обсязі виконано 18 подань.
Зокрема, скасовано дев’ять незаконно виданих нака!
зів про притягнення працівників до дисціплінарної
відповідальності.

Відстояно трудові права та соціальні гарантії
334 спілчан і майже всім направлено персональні пові!
домлення про захист їхніх інтересів. Загалом працівни!
кам повернуто майже 170 тис. грн., що були незаконно
утримані або недоплачені.

Розглянуто 33 письмових звернення і надано юри!
дичні консультації 422 членам профспілки.

Проведено п’ять «Днів трудового права». Для роз!
гляду на засіданнях президій дорпрофсожу і теркомів
правовими інспекторами праці підготовлено та надано
дев’ять матеріалів.

Віра КОСТОВСЬКА, 
правовий інспектор праці Ради профспілки 

в Одеській дорожній профорганізації

З
А ПІДСУМКАМИ роботи у першому півріччі п. р.
правової інспекції праці дорожньої профорганізації

Львівської залізниці захищено трудові права та со!
ціальні гарантії 313 працюючих членів профспілки.

Проведено перевірки у п’яти виробничих і структур!
них підрозділах регіональної філії, під час яких виявле!
но п’ять порушень трудового законодавства.

Під час особистого прийому надано юридичні кон!
сультації 92 спілчанам та розглянуто одне письмове
звернення.

Володимир ШРАМКО,
головний правовий інспектор праці 

Ради профспілки у дорожній профорганізації
Львівської залізниці

Погоджено типові норми

Н
А ЗАСІДАННІ президії Ради профспілки
28 липня п. р. погоджено проєкт збірника

«Типові норми часу на слюсарні роботи з ре	
монту електромеханічного обладнання
електровозів серії ЧС4» (запроваджуються
вперше), який проходив апробацію у виробни!
чих умовах та був схвалений трудовими колекти!
вами локомотивних депо Київ!Пасажирський та
Козятин регіональної філії «Південно!Західна
залізниця».

На варті трудових прав та соціальних гарантій
Початок на 1	й стор.
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Розмір прожиткового
мінімуму змінено

Добрий знак

У літопис профспілки•

ПОЧЕСНИМ ЗНАКОМ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ПРОФСПІЛКОЮ» –

БАЗИЛЕВСЬКОГО Володимира Миколайо!
вича – голову профорганізації локомотив!
ного депо Нижньодніпровськ!Вузол;

БЄЛОУСОВА Миколу Єгоровича – голову
профорганізації пасажирського вагонного
депо станції Одеса!Головна;

ДАТЧЕНКО Ольгу Василівну – завідувача
відділу фінансової роботи – головного бухгал!
тера Лиманської дорожньої профорганізації;

ЗНАКОМ «ЗА АКТИВНУ 
РОБОТУ В ПРОФСПІЛЦІ» –

БІДОНЬКА Вадима Федоровича –
голову профорганізації пасажирського ва!
гонного депо станції Чернівці;

ЗУБРЕЙ Тетяну Іванівну – заступника голо!
ви об’єднаної профорганізації Одеської ди!
рекції залізничних перевезень;

ПІСЛАРЬ Оксану Дмитрівну – провідного
фахівця оргвідділу Одеської дорожньої
профорганізації;

САГАЙДАКА Олександра Олександрови!
ча – голову об’єднаної профорганізації філії
«Центр будівельно!монтажних робіт та екс!
плуатації будівель і споруд»;

ХИЖНЬОГО Андрія Валентиновича – тех!
нічного інспектора праці Ради профспілки в
дорожній профорганізації Придніпровської
залізниці;

ЯРЕМЕНКА Олега Миколайовича – на!
чальника виробничо!технічного відділу Ки!
ївського центру механізації колійних робіт,
заступника голови об’єднаної профоргані!
зації філії «Центр з ремонту та експлуатації
колійних машин»;

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ 
РАДИ ПРОФСПІЛКИ –

БАРДЮКА Ігоря Васильовича – голову
профорганізації Івано!Франківської дирек!
ції залізничних перевезень;

БУТЕНКО Олену Василівну – економіста,
голову профорганізації Попаснянського ва!
гонного депо;

КАЛЮЖНУ Валентину Григорівну – голову
профорганізації Знам’янського центру меха!
нізації колійних робіт;

МИРОНЮКА Андрія Васильовича – голо!
ву профорганізації вагонної дільниці станції
Жмеринка;

З
НАГОДИ Дня профспілки залізничників і
транспортних будівельників України

нагороджено:

Залізничний транспорт 10169 11370

Транспорт у цілому 10416 11384
Промисловість 11792 12100

В галузях народного 
господарства 10542 10800

Місце по зарплаті працівників 
залізничного транспорту серед 17 15
галузей економіки

Травень З початку
2020 р.

Середня заробітна плата 
працівників (грн.)

Донецька (Лиман) 11107 11940
Придніпровська 11904 11482
Південна 10219 10838
Південно!Західна 10356 12084
Одеська 11030 12009
Львівська 9977 11261
По регіональних філіях 10561 11606
По філіях 9161 10761
По ПрАТ 10018 10437
По АТ «Укрзалізниця» 10169 11370

З початку
2020 р.Травень

Залізничний транспорт 10749 11266

Транспорт у цілому 11388 11385
Промисловість 12430 12154

В галузях народного 
господарства 11579 10928

Місце по зарплаті працівників 
залізничного транспорту серед 21 16
галузей економіки

Червень З початку
2020 р.

Донецька (Лиман) 11643,0 11890,6
Придніпровська 11350,4 11460,0
Південна 10474,6 10778,2
Південно!Західна 10663,1 11848,3
Одеська 11589,1 11939,5
Львівська 10418,2 11120,4
По регіональних філіях 10976,6 11890,6
По філіях 10166,2 10504,1
По ПрАТ 11293,3 10575,1
По АТ «Укрзалізниця» 10749,4 11266,3

З початку
2020 р.Червень

Індекс споживчих цін у червні — 100,2 %,
з початку 2020 року – 102,0 %.

Інформацію підготовлено за даними
управління статистики «Укрзалізниці»
та Держкомстату.

Індекс споживчих цін у травні — 100,3 %,
з початку 2020 року – 101,8 %.

Рада профспілки залізничників і транспорт!
них будівельників України висловлює щирі
співчуття рідним та близьким, колегам з приво!
ду передчасної смерті колишнього заступника
голови дорожньої профспілкової організації
Львівської залізниці, виконавчого директора
громадської організації «Лікарняна каса
Львівської залізниці»

СЕЛЬМЕНСЬКОГО Івана Івановича.
Світла пам’ять...

Співчуваємо...

З
ГІДНО із Законом України «Про Державний
бюджет України на 2020 рік» з 1 липня п. р.

встановлено нові розміри прожиткового
мінімуму: на одну особу в розрахунку на мі!
сяць – 2118 грн. (узагальнений показник), тоді
як з 1 січня п. р. було 2027 грн.

Відтак для основних соціальних і демогра!
фічних груп населення діятимуть такі показни!
ки прожиткового мінімуму: для дітей віком до
6 років – 1859 грн. (+80 грн.); для дітей віком
від 6 до 18 років – 2318 грн. (+100 грн.); для
працездатних осіб – 2197 грн. (+95 грн.); для
осіб, які втратили працездатність, – 1712 грн.
(+74 грн.).

При цьому розмір мінімальної заробітної
плати не змінився: як і з 1 січня 2020 року, він
становитиме 4723 грн.

Зауважимо, що зростання розміру прожит!
кового мінімуму з 1 липня п. р. відобразиться
на сумах соціальних виплат, передбачених ко!
лективними договорами, до яких внесено змі!
ни відповідно до телеграфної вказівки
№ Ц/6–25–713–17 від 29.03.2017 р.

Продовження — на 4	й стор. 

Буде проведено перерахунок податку на доходи фізичних осіб та військового
збору, що утримані з річної вартості приміського квитка форми 4. Таке рішення
ухвалено правлінням АТ «Укрзалізниця» з урахуванням періоду призупинення процесу
перевезень. Зокрема, керівники регіональних філій та філій мають забезпечити повер!
нення працівникам суми різниці.

Спільним рішенням керівництва АТ «Укрзалізниця» і профспілки дозволено в
2020 році розділяти норму разової транспортної вимоги форми 6, що передбачає
включення утриманця, у разі направлення дітей залізничників до дитячих і спор	
тивних оздоровчих закладів за путівками профорганів, регіональних філій, філій,
підрозділів або самостійно придбаними батьками. Транспортні вимоги безоплатно!
го проїзду утриманців видаватимуться до місця знаходження оздоровчого закладу та у
зворотному напрямку.

За результатами роботи в 2019 році Професійний недержавний пенсійний фонд
«Магістраль», яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення залізнични	
ків, продемонстрував найкращу дохідність – 20 % – серед усіх НПФ, вартість яких
перевищує 3 млн грн. Дохідність активів Фонду майже у чотири рази перевищила ми!
нулорічний показник інфляції (4,1 %), що гарантує надійний захист пенсійних коштів від
знецінення та забезпечує примноження накопичень учасників ПНПФ «Магістраль».

На установчих профспілкових зборах, що відбулися 6 серпня в апараті нової філії
АТ «Укрзалізниця» – «Вокзальна компанія», – ухвалено рішення про створення
первинки. Обрано голову нової профорганізації та вирішено інші організаційні питання.
У заході взяв участь завідувач відділу організаційної і кадрової роботи Ради профспілки
О.Гнатюк.

Відбулися заходи зі створення
двох нових членських організацій
профспілки – установча конфе	
ренція об’єднаної профорганіза	
ції філії «Центр з будівництва та
ремонту колії» та установчі збори
первинки. Готуються відповідні документи для їх державної реєстрації.

КОРОТКО

організації та проведення
спільної оздоровчої кам!
панії в 2020 році, зокрема
в регіональній філії «До!
нецька залізниця».
9 липня провідний спе!
ціаліст відділу економіч!
ної роботи, організації
праці і зарплати О.Була!
він взяла участь у засі!
данні робочої групи
представників СПО об’єд!
нань профспілок та СПО

роботодавців з підготов!
ки розділу «Оплата пра!
ці» Генеральної угоди на
2019– 2021 роки.
15 липня Рада профспіл!
ки провела засідання
професійної секції праців!
ників вагонного господар!
ства.
21 липня перший заступ!
ник Голови профспілки
О.Мушенок взяв участь у
засіданні робочої комісії

СПО об’єднань профспілок
на національному рівні для
ведення колективних пе!
реговорів, укладення Ге!
неральної угоди на
2019–2021 роки та здійс!
нення контролю за її вико!
нанням.
23 липня Голова ФПТУ і
профспілки В.Бубняк взяв
участь у засіданні СПО
об’єднань профспілок.
27 липня відбулося засі!

дання Ради Федерації
профспілок транспортни!
ків України.
6 і 20 серпня, відповідно,
у засіданнях правління АТ
«Укрзалізниця» взяли
участь Голова профспілки
В.Бубняк та його перший
заступник О.Мушенок.
14 серпня у режимі он!
лайн проведено чергове
засідання президії Ради
профспілки (стор. 1).

Початок на 1	й стор.
30 червня представники
нашої профспілки долучи!
лися до проведення всеук!
раїнської акції протесту
проти антисоціальних за!
конопроєктів.
9 липня відбулася нарада
представників профспілки
та «Укрзалізниці» з питань

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

У  ПРОФЕСІЙНИХ   СЕКЦІЯХ   РАДИ   ПРОФСПІЛКИ
з представниками профспілки,
на якій має бути обговорено со!
ціально!економічні та техноло!
гічні ризики, що можуть виник!
нути найближчим часом. 

П
ИТАННЯ реформування ва!
гонного господарства АТ

«Укрзалізниця» та пов’язані із
цим структурні перетворення
відповідно до проєкту Концепції
та проєкту Плану з її реалізації на
2020–2022 рр. обговорено 15
липня п. р. на розширеному засі!
данні профсекції працівників ва!
гонного господарства.

У роботі засідання взяли
участь директор департаменту
вагонного господарства О.Мо!
тін, його перший заступник

М.Мурашко, в.о. директора де!
партаменту із стратегічного роз!
витку та інвестиційної політики
О.Карначев.

Учасники засідання під час ви!
ступів наголошували, що розді!
лення вагонного господарства на
ремонтну та експлуатаційну
складові не матиме позитивного
результату, тому на сьогодні
тільки цілісність депо, а не їх
роз’єднання може зберегти га!
лузь від колапсу.

За підсумками роботи профсек!
цій ухвалено протоколи, які
спрямовано до керівництва
«Укрзалізниці» та розміщено на
сайті профспілки zalp.org.ua
(розділ «Документи»).

Р
АДА ПРОФСПІЛКИ 24 черв!
ня п. р. провела засідання

профсекції працівників локомо!
тивного господарства, під час
якого обговорено проєкт Кон!
цепції реструктуризації локомо!
тивного господарства на 2020–
2023 роки, а також поточну ситуа!
цію у виробничих підрозділах.

У засіданні взяли участь член
правління АТ «Укрзалізниця»
Ф.Буреш, директор департамен!
ту локомотивного господарства
С.Павлов, в. о. директора депар!
таменту із стратегічного розвитку
та інвестиційної політики О.Кар!
начев та керівник проєкту О.Бог!
данов, які розповіли про стан
справ у Товаристві та про перед!
бачені суттєві зміни, що стосува!
тимуться організації роботи
депо.

Крім того, в планах керівни!
цтва – організаційне й фінансове
розділення оператора інфра!
структури та перевізника всере!
дині Товариства, а також забез!
печення умов справедливого до!
ступу до інфраструктури.

Проте учасники засідання ви!
словили своє занепокоєння що!
до поточного стану у господарст!
ві, джерел фінансування, ризиків
організаційної неспроможності
здійснення та реалізації зазначе!
них заходів.

30–31 липня п. р. відбулося ще
одне засідання професійної сек!
ції працівників локомотивного
господарства, на якому запропо!
новано звернутися з листом до
Президента України В.Зеленсь!
кого щодо необхідності прове!
дення особистої робочої зустрічі

пошти «Вісника»ЗЗ
У

КІВЕРЦІВСЬКІЙ дистанції колії регіональної філії «Львівська залізниця» сумлінно тру!
дяться 45 жінок, і для працівниць з нагоди 8 Березня адміністрація і профком органі!

зували святковий захід. Для п’ятьох з них тепла зустріч запам’ятається ще й урочис	
тим прийомом до профспілкових лав нашої первинки. Це добрий знак для нашої
первинки – профорганізація поповнюється та зміцнюється.

Вшанували ми і наших поважних пенсіонерок: гостинно привітали, пригостили та за!
просили разом зі всіма учасницями заходу на концерт, про що заздалегідь потурбувався

профком. Усі жінки отримали та!
кож гарні подарунки.

Спілчанки вдячні начальнику
дистанції колії М.Скуді та голові
нашої первинки О.Євпак за щиру
повагу до себе.

Наталія РОМАНОВА, 
економіст Ківерцівської 

дистанції колії
Фото Олександри БАРАНОВОЇ,

техніка Ківерцівської 
дистанції колії

До дисконтної програми профспілки долучаються нові партнери. Зокрема, «Ака	
демія спорту» (м. Одеса, Дальницьке шосе, 2) запропонувала нашим спілчанам знижки
на послуги: 20 % – на оренду залів та ігрових полів, 15 % – на річні і піврічні абонементи,
10 % – на тримісячні і місячні абонементи, а також медичні процедури та масаж.

ФФооттоо  ООллььггии  ААРРТТЕЕММ’’ЄЄВВООЇ

ФФооттоо  ннаа  ззггааддккуу......
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Матеріали публікуються мовою
оригіналу. За точність викладених
фактів та інших відомостей відпо!
відальність несе автор. Точка зору ав!
торів може не збігатися з позицією
редакції. Листування з читачами ве!
деться лише на сторінках газети.
Редакція залишає за собою право
редагувати матеріали. 
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Наклад  70 тис. 314 прим.
Розсилка електронної версії 

газети у кольорі — 395 прим.:
е!mail — 262 прим.;

Lotus Notes — 133 прим.
Кольоровий номер газети також
у профспілкових viber	групах.

Газету набрано і зверстано у відділі
інформації Ради профспілки.
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У літопис профспілки•

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ 
РАДИ ПРОФСПІЛКИ –

ПАВЛЮК Світлану Василівну – електроме!
ханіка ремонтно!ревізійної дільниці, голову
профорганізації дистанції електропостачан!
ня Нижньодніпровськ!Вузол;

ФУРДУЯ Миколу Петровича – провідного
інженера, відповідального за контроль з
охорони праці профорганізації філії «Про!
ектно!конструкторське технологічне бюро
інформаційних технологій»;

ПОДЯКОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ –
ВАСИЛЬЄВУ Ольгу Вадимівну – головного

бухгалтера Херсонської територіальної
профорганізації;

ГАСЮК Юлію Олександрівну – електроме!
ханіка, голову профорганізації Ковельської
дистанції сигналізації та зв’язку;

ГОНТАРЬ Віталія Олександровича – стар!
шого електромеханіка, голову профоргані!
зації Новокондрашівської дистанції сигналі!
зації та зв’язку;

ІСАЄВУ Ольгу Володимирівну – голову
профорганізації Конотопського терито!
ріального управління філії «Центр будівель!
но!монтажних робіт та експлуатації будівель
і споруд»;

КОЛЯДНУ Олену Миколаївну – правового
інспектора праці Ради профспілки в дорож!
ній профорганізації Південно!Західної за!
лізниці;

КОНДЮ Сергія Васильовича – першого
заступника голови Одеської дорожньої
профорганізації;

КОПТЄЛОВУ Оксану Євгенівну – голову
профорганізації станції Нижньодніпровськ!
Вузол;

МИСАКА Івана Миколайовича – голову
профорганізації Самбірських колійних до!
рожніх ремонтно!механічних майстерень;

МОГИЛЬНУ Світлану Петрівну – електро!
механіка, голову профорганізації Лимансь!
кої дистанції електропостачання;

МОТУЗЕНКО Олену Вікторівну – правово!
го інспектора праці Ради профспілки в
Одеській дорожній профорганізації;

СІВКО Ірину Валентинівну – провідного ін!
женера, голову профорганізації апарату
філії «Пасажирська компанія»;

ШПИЛЬКА Миколу Івановича – водія Ра!
ди профспілки;

МОЛОДІЖНОЮ ВІДЗНАКОЮ 
РАДИ ПРОФСПІЛКИ –

ВАКУЛЕНКО Ірину Юріївну – інженера
П’ятихатської дистанції сигналізації та зв’яз!
ку, заступника голови молодіжної ради Кри!
ворізької територіальної профорганізації;

КОСТЯК Марину Олександрівну – елект!
ромеханіка Покровської дистанції сигналі!
зації та зв’язку, заступника голови молодіж!
ної ради Лиманської дорожньої профорга!
нізації;

ПАРШИНА Олександра Володимировича –
майстра Лиманського локомотивного депо,
голову молодіжної ради Лиманської дорож!
ньої профорганізації;

ПІМЕНОВУ Вікторію Валеріївну – заступ!
ника начальника відділу кадрів служби кад!
рової та соціальної політики, голову моло!
діжної ради дорожньої профорганізації ре!
гіональної філії «Львівська залізниця»;

САКАЛЯ Віталія Орестовича – помічника
начальника з безпеки руху Львівського ва!
гонного пасажирського депо, голову моло!
діжної ради первинки.

З
НАГОДИ Дня профспілки залізничників і
транспортних будівельників України

нагороджено:

ВІДЛУННЯ  СВЯТА 

У пошті «ВІСНИКА» – повідом!
лення з місць...

Д
О ДНЯ профспілки Шевчен!
ківським теркомом і проф!

комами первинок нагороджено
найактивніших профактивістів, а
також заохочено ветеранів
профспілкового руху.

Первинки ж самостійно визна!
чались із форматом заходів з на!
годи свята.

Так, для спілчан локомотивно!
го, моторвагонного депо, ди!
станції колії, дистанції сигналіза!
ції та зв’язку Христинівка,
Знам’янського експлуатаційного
вагонного депо традиційно про!
ведено футбольний турнір.

Профкомами моторвагонно!
го, локомотивного депо, ди!
станції колії Христинівка, Мико!
лаївського оборотного депо для
членів профспілки та їхніх сімей
організовано відпочинок на мо!
рі, а для 118 спілчан Черкаської
дистанції колії – шестигодинна

подорож Дніпром на теплоході.
Працівники віддалених діль!

ниць Шевченківської дистанції
сигналізації та зв’язку отримали
п’ять мікрохвильових печей та
стільки ж електрочайників, а
Христинівської дистанції колії –
два холодильники та шість мік!
рохвильових печей.

Віктор МОТУЗЕНКО, 
голова Шевченківської 

територіальної профорганізації

П
РОФАКТИВІСТИ нашої пер!
винки згуртовано вирішують

чимало важливих питань щодо
покращення умов праці та ви!
робничого побуту працівників,
дотримання роботодавцем ви!
мог трудового законодавства і
колдоговору, організації відпо!
чинку та дозвілля тощо. До
профспілкової діяльності актив!
но залучається молодь.

Вже кілька років поспіль зав!
дяки профкому відбулися екс!
курсії до Вінниці, Кам’янця!По!
дільського, Хотина. Яскравою

згадкою залишилась гра в пейнт!
бол та поїздка до Києва на фут!
бол. До того ж наші спілчани бе!
руть активну участь у міських
спортивних змаганнях, що орга!
нізовує Конотопський терком.

Інна СЕМЕРЕНКО, 
інженер техвідділу Бахмацької

дистанції сигналізації та
зв’язку, голова молодіжної

ради первинки

П
РОФКОМ локомотивного де!
по Сновськ регіональної філії

«Південно!Західна залізниця» до
Дня профспілки організував
творчий конкурс «Дитинство –
чудова пора!». Малеча дуже ак!
тивно і залюбки долучилася до
участі, підготувавши малюнки,
аплікації, розповіді, фотографії
та різноманітні поробки на ви!
значену тематику, і за свою ста!
ранність згодом отримала пода!
рунки.

Анна ПОЛЮШКО,
секретар, член профкому

локомотивного депо Сновськ

МОЛОДЬ  У  ПРОФСПІЛЦІ У нових реаліях — нові підходи
В

УМОВАХ карантину
проведення проф!

спілкових заходів зде!
більшого перемістилося
в онлайн!простір. Тож з
освоєнням нових кому!
нікативних майданчиків
також з’явилася можли!
вість для урізноманіт!
нення і нашого дозвіл!
ля. Так, до Дня захисту
дітей, молодь проф!

спілки вперше у вір!
туальному просторі під!
готувала та провела те!
матичну вікторину для
сімей залізничників. Пе!
реможницею захопли!
вої гри стала 11!річна
вихованка Запорізької
дитячої залізниці О.Січ!
кар (на фото), за що от!
римала пам’ятний приз.
Усім учасникам наді!
слано сертифікати від
Ради профспілки.

З
ІНІЦІАТИВИ Моло!
діжної ради проф!

спілки до Дня молоді
організовано онлайн!
квест з!поміж команд
молодіжних рад проф!
організацій різних рів!

нів, який під!
готував та про!
вів керівник
відділу освіти
дорослих Чер!
нігівського на!
вчально!мето!
дичного цент!
ру профспілок
В.Копиш. За
результатами
півторагодин!
ного змагання
першою, з відривом в
одну хвилину, лідиру!
вала команда молодіж!
ної ради територіальної
профорганізації Рів!
ненської дирекції заліз!
ничних перевезень (на
фото), другою фінішу!
вала молодь з Коно!

топської дирекції заліз!
ничних перевезень,
третьою – молодіжна
команда Ковельського
вузла.

Людмила
ГОЛУБОВСЬКА, 

провідний фахівець
відділу інформації 

Ради профспілки

У першу неділю серпня традиційно відзначено
вже 17	ту річницю запровадження Дня проф	
спілки залізничників і транспортних будівель	
ників України. Голова профспілки В.Бубняк
привітав спілчан зі святом єдності та згуртова	
ності: 
«Економічна ситуація в країні вимагає від
профспілки та її членських організацій постій	
ного посилення своєї ролі у суспільстві, запро	

вадження ефективніших та результативніших
методів роботи, організаційного і кадрового
зміцнення профспілкових лав. Ми повинні бути
завжди напоготові для захисту соціально	еко	
номічних прав та інтересів спілчан, протистоя	
ти труднощам, робити дієві, конкретні кроки в
досягненні бажаних результатів. 
Разом, пліч	о	пліч ми здатні подолати виклики
сьогодення!».
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П
РАЦІВНИЦЯ Запорізько!
го моторвагонного депо

Ксеня Марущак подякува!
ла Запорізькому теркому та
профкому своєї первинки за
надані влітку, після послаб!
лення  карантинних обмежень, сімейні оздо!
ровчі путівки на Азовське море: «Цьогоріч
нам дуже пощастило відпочити у пансіонаті
«Роксолана», що на Арабатській стрілці. Дуже
вдячні теркому і профкому за таку турботу!»

Закінчення. Початок на 3	й стор.

«Не забываем о наших пен!
сионерах, – написала председа!
тель профорганизации станции
Попасная регионального филиа!
ла «Донецкая железная дорога»
Галина КОВЫЖЕНКО. – 11 вете!
ранам труда, бывшим работни!
кам станций Попасная и Кондра!
шевская Новая, подготовили и
передали продуктовые наборы».

«Профком станції Бахмач
регіональної філії «Південно!За!
хідна залізниця» традиційно про!
водить заходи для наших пенсіо!
нерів з врученням їм подарунків.
Профактивісти відвідали вісьмох
ветеранів праці та учасницю бо!
йових дій Р.Чигринець», – пові!
домила голова первинки Ірина
КРУЧКО.

«Влітку профком Олек!
сандрійської дистанції колії ре!
гіональної філії «Одеська заліз!
ниця» організував фотоконкурс
«Квітучий переїзд», в якому охо!
че взяли участь працівники всіх

переїзних постів ди!
станції.

Представлені на
конкурс світлини були
дуже цікавими і заслу!
говували на особливу
увагу. Обрати пере!
можців було навіть
надто складно, тож
голосували у групі у
фейсбуку. Перше міс!
це отримали чергові
по переїзду 285 км
станції Павлиш, друге
та третє, відповідно, –
їхні колеги зі станцій
Олександрія та Щас!
лива.

Усі учасники отри!
мали від первинки за!
охочувальні подарун!
ки, а переможці (за клопотанням
профкому) премійовані Зна!
м’янським теркомом профспіл!
ки.

Конкурсом задоволені всі,
адже він показав працівникам і

естетичний стан прилеглих до
переїздів територій, і ентузіазм та
сумлінну працю жінок», – розпо!
віла у листі інженер, голова пер!
винки Ірина КВАНТАЛІАНІ.

ФФооттоо  ннааддаанноо  ппееррввииннккооюю


