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Із професійним святом – Днем залізничника!

Про підвищення заробітної плати, 
виплату винагороди працівникам Укрзалізниці 
за результатами роботи за рік та інші питання

УВІДПОВІДЬ на звернення проф-
спілки до Міністерства інфра-

структури України щодо передба-
чення у фінансовому плані АТ «Укр -
залізниця» на 2022 рік коштів на під-
вищення заробітної плати та виплати
винагороди працівникам за резуль-
татами роботи за рік Укрза лізниці
доручено, з урахуванням компетен-
цій, визначених Ста тутом, розгляну-
ти пропозиції Ради профспілки до
проєкту фінансо вого плану.

На виконання доручення Мін -
інфра структури до профспілки на -
дійшов лист за підписом в. о. члена
правління АТ «Укрзалізниця» І.Си -
някова та ди ректора з економіки та
фінансів М.Іва  нініва (№ Ц-6-88/
5200-21 від від 20.10.2021), в якому
зазначено:

• Щодо підвищення заробітної
плати залізничників не нижче
темпів зростання заробітної пла -
ти в галузях економіки та забез-
печення підвищення рівня заро-
бітної плати не менше ніж на 25%.

У консолідованому фінансовому
плані АТ «Укрзалізниця» на 2021 рік,
затвердженому розпорядженням
Кабінету Міністрів України від
31.03.2021 № 249-р, підвищення
посадових окладів (тарифних ста-
вок) залізничникам передбачено з
01.02.2021 на 8%.

Відповідно до Спільного рішення
про співпрацю та взаєморозуміння
між Акціонерним товариством
«Українська залізниця» та Проф -
спілкою залізничників і транспор-
тних будівельників України (від 
30 березня 2021 р.) АТ «Укр заліз -
ниця» зобов’язалося при стабілізації
фінансово-економічного ста ну під-
вищити тарифні ставки і посадові
оклади на 10% з 01.06.2021 р. усім
працівникам, окрім працівників, в
яких посадовий оклад перевищує
30 тис. грн – виконано.

За умови виконання основних
дохідних показників, АТ «Укрза -
лізниця» зобов’язалося на 2-му етапі
розглянути підвищення тарифних
ставок і посадових окладів (з
01.10.2021 р.) всім працівникам, окрім
працівників, у яких посадовий оклад
перевищує 30 тис. грн. Проте 2-й

етап підвищення не передбаче-
ний за твердженим консолідованим
фі нан  совим планом АТ «Укрзаліз -
ниця» на 2021 рік.

На сьогодні АТ «Укрзалізниця»
знаходиться в стадії переговорів з
Профспілкою залізничників і транс-
портних будівельників України
щодо 2-го етапу підвищення у 
2021 р. та підвищення посадових
окладів (тарифних ставок) у 2022 р.,
оскільки ці питання потрібно роз -
глядати комплексно.

• Щодо виплати працівникам
Това ри ства винагороди за під-
сумками роботи за 2019 рік.

Відповідно до п. 9.2 По ложення
про оплату праці працівників АТ
«Укрзалізниця», затвердженого рі -
шенням правління Това риства,
основною умовою для ви плати
винагороди за підсумками роботи
за рік є виконання запланованого
чистого прибутку в цілому по
Товариству (юридичній особі).

У 2019 р. консолідованим фінан-
совим планом було передбачено
чистий прибуток в сумі 4,52 млрд
грн. За підсумками роботи 2019 р.
Товариство (юридична особа) фак-
тично отримало чистий прибуток у
сумі 2,5 млрд грн, що менше плану
на 45%. При цьому фактична при-
ведена продукція за 2019 рік менше
запланованої на 1,3%.

Оскільки основна вимога для
виплати зазначеної винагороди не
виконана, Товариство не має право-
вих підстав для виплати винагороди
за підсумками роботи за 2019 рік.

Аналогічна ситуація за 2020 рік. За
результатами роботи за 2020 рік
Товариство отримало збиток у сумі
майже 12 млрд грн.

• Щодо передбачення у проєк-
ті фінансового плану на 2022 рік
виплати винагороди за резуль-
татами роботи за рік у розмірі
100% місячної тарифної ставки
(по садового ок ладу).

Прийняття рішення щодо виплати
у 2022 р. винагороди за підсумками
роботи Товариства за 2021 рік 
бу де розглядатись за підсумками
діяльності АТ «Укрзалізниця» за
2021 рік.

• Щодо передбачення у повно-
му розмірі видатків на фінансу-
вання норм Галузевої угоди та
колективних договорів, у т. ч.
коштів для перерахування пен-
сійних внесків на користь праців-
ників Товариства.

АТ «Укрзалізниця» надає соціаль-
ну підтримку працівникам та пенсіо-
нерам Товариства в межах фінансо-
вої можливості. З метою забезпе-
чення виконання умов колективних
договорів та соціальних норм і
гарантій, передбачених Галузевою
угодою між Державною адміністра-
цією залізничного транспорту Укра -
їни та профспілками на 2002–
2006 рр. (із змінами та доповнення-
ми), витрати на соціальні статті 
2022 р. розраховані на рівні плано-
вих показників 2021 р. з урахуван-
ням очікуваного виконання 2021 р.
та пропозицій регіональних філій та
філій.

З метою реалізації положень
Галузевої угоди в АТ «Укрзалізниця»
розроблено та запроваджено про-
граму недержавного пенсійного
забезпечення залізничників. Роз -
виток недержавного пенсійного
забезпечення має важливе значення
для АТ «Укрзалізниця», оскільки є
одним із мотивуючих факторів
закріплення кадрів, сприяє підви-
щенню лояльності співробітників та
розширює їхній соціальний пакет.
Так, у проєкті фінансового плану
Товариства на 2022 рік планується
передбачити 18 млн грн за статтею
витрат «Відрахування до недержав-
них пенсійних фондів».

ДО ВІДОМА
18 та 21 жовтня відбулися кон-

сультації представників обох
сторін щодо підвищення та -
рифних ставок та посадових
окладів працівників. Пере го вори
тривають.

Нагадаємо, що в березні п. р.
зареєстровано колективний тру -
 довий спір (конф лікт) між проф-
спілкою та АТ «Укр за ліз ниця»,
який підтримали своїми підпи-
сами понад 125 тис. спілчан.
Проте дії Това риства не сприя -
ють його врегулюванню. 

В цей святковий день ми сповнені гордості за здобутки багатьох поколінь залізничників, які вписали численну кількість
яскравих сто рінок в історію магістралей. Саме завдяки вам щоденно вперед крутиться сталеве колесо залізниці. Завдяки
вашій складній і відповідальній роботі: і вдень, і вночі, в будні і свята вчасно та безпечно здійснюється перевезення пасажи-
рів і вантажів. Своєю наполегливою і сумлінною працею ви забезпечуєте стабільність роботи головної транспорт ної арте-
рії нашої країни. 

Президент України та Уряд мають почути трударів та допомогти їм у вирішенні соціальних проблем. Залізниця – це стра-
тегічна галузь і вона сьогодні вкрай потребує потужної державної підтримки. Прийшов час об’єднатися для залізних змін і
повернути залізничникам впевненість у сьогоднішньому і завтрашньому дні.

Профспілка залізничників і транспортних будівельників України завжди триматиме руку на пульсі в умовах постійних
змін і перетворень, що відбуваються в державі. У своїй роботі ми дотримуємося принципової і непохитної позиції – праця
залізничників має високо цінуватися і гідно оплачуватися. 

Бажаємо всім вам здоров’я, добробуту, невичерпної енергії та впевненості у світлому майбутньому. 

Шановні залізничники, працівники сталевих магістралей, щиро вітаю вас з професійним святом – Днем залізничника!

З повагою Вадим БУБНЯК, Голова ФПТУ, Голова Профспілки залізничників і транспортних будівельників України

Розпочато роботу
Національної тристоронньої
соціально-економічної ради
УКАЗОМ Президента України нещодавно було розблоковано роботу

Національної тристоронньої соціально-економічної ради, Головою
НТСЕР призначено А.Кінаха. 

На координаційній зустрічі керівництва СПО об’єднань профспілок,
СПО сторони роботодавців та координаторів сторін соціального діалогу 
25 жовтня у НТСЕР, в якій взяв участь Голова нашої профспілки В.Бубняк,
дано оцінку сучасного соціально-економічного стану з позиції профспілок
та організацій роботодавців, обговорено порядок взаємодії сторін НТСЕР
в рамках виконання доручення Прем’єр-міністра України за результатами
спільної зустрічі сторін 7 жовтня 2021 р. (детальніше про зустріч – на стор. 3).

Вже розпочалися засідання комітетів НТСЕР, триває підготовка до засі-
дань соціально-економічної ради та її президії.

ПРОФСПІЛЦІ  ВІДПОВІДАЮТЬ...

ЗА ДОРУЧЕННЯМ Голови Верховної Ради України Р.Стефанчука отри-
мано відповідь від Комітету Верховної Ради України з питань транс-

порту та інфраструктури за підписом його голови Ю.Кісєля щодо проєкту
Закону «Про залізничний транспорт».

У відповіді зазначено, що на сьогодні на розгляді комітету перебувають
два проєкти Закону «Про залізничний транспорт України»:
• реєстр. № 1196 від 29.08.2019 (доопрацьований 06.09.2019), поданий

народними депутатами України М.Величковичем, І.Климпуш-Цинцадзе та
іншими;
• реєстр. № 1196-1 від 06.09.2019, поданий народними депутатами

України Ю.Кісєлем, О.Скічком, М.Тищенком.
Наразі Комітетом здійснюється розгляд цих законопроєктів, на окремі

засідання було запрошено представників профспілки, які надали свої
зауваження та пропозиції.

За результатами обговорення на засіданнях підкомітету з питань заліз-
ничного транспорту, йдеться у листі,  ці законопроєкти буде винесено на
розгляд на засідання Комітету.

Зазначено, що рішенням Комітету від 14 липня 2021 р. затверджено План
його роботи на період шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скли-
кання (вересень 2021 – січень 2022), згідно з ним до переліку питань, які
вносяться на розгляд комітету, включено питання щодо вказаних вище
законопроєктів.

Нагадаємо, що для профспілки важливо, щоб у законопроєкті 
№ 1196-1 були враховані наші пропозиції та зауваження щодо збережен-
ня залізничникам соціальних пільг та гарантій, передбачених чинним
Законом «Про залізничний транспорт», які, на жаль, при його опрацю-
ванні враховано не в повному обсязі. Також профспілка наполягає на
участі нашого представника при розгляді проєкту Закону, про що неод-
норазово наголошувалося в направлених листах.
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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, 23–24 * 2020 р.; 1–2 , 4,
14 * 2021

l РІК В ІС ТО РІЇ: 2015�й

Напередодні
створення ПАТ

«Українська залізниця»
Першочергове завдання профспілки — 

збереження соціальних гарантій працівників 
та закріплення їх у колективному договорі

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—21–22 * 2016 р.; 1—8, 11—14, 19—20, 24 * 2017 р.

СИ ТУ А ЦІЯ в кра ї ні, і, від по від но, у га лу зі з по чат ком ро ку
не прос то за ли ша лась на пру же ною, а ще й по гір шу -

ва лась. 
Як ви яви лось на прак ти ці, про цес ре фор му ван ня ви явив -

ся де що склад ні шим, ніж пе ред ба ча лось. 
На це, без пе реч но,

впли ва ли й внут ріш ньо -
дер жав ні про це си, які
ви кли кали спра вед ли ве
обу  рен  ня гро ма дян і,
зок ре ма, за ліз нич ни ків.

Однією із най більш
очі  ку ва них за ліз нич ни -
ка ми змін бу ла на дія на
ре фор му ван ня сис те -
ми опла ти пра ці. Пок -
ла да ли ся спо ді ван ня
на те, що во на вра хо ву ва ти ме особ ли вос ті пра ці, бу де спра -
вед ли вою і кон ку рен тоз дат ною. 

А що ж на справ ді го ту ва ло ся на змі ну за ста рі лій сис те мі
опла ти пра ці? 

Опра цю вав ши про ект по ло жен ня про кор по ра тив ну сис -
те му опла ти пра ці, роз роб ле ний де пар та мен том ор га ні за ції,
опла ти та мо ти ва ції пра ці Укрза ліз ни ці, фа хів ці Ра ди проф -
спіл ки дій ш ли не втіш них ви сновків. 

Як ви яви ло ся, цей про ект не від по ві дає ме ті та го лов но му
за вдан ню кон цеп ції про грам під ви щен ня мо ти ва ції до пра -
ці за ліз нич ни ків. 

Фак тич но в про ек ті змі ни ла ся тіль ки на зва, а в осно ву
пок ла де но на каз Укрза ліз ни ці № 98�Ц «Про вдос ко на лен ня
ор га ні за ції за ро біт ної пла ти і вве ден ня но вих та риф них ста -
вок та по са до вих окла дів пра ців ни ків за ліз нич но го транс -
пор ту». Біль ше то го, не вре гу льо ва но й на ко пи че ні за остан -
ні ро ки проб лем ні пи тан ня. 

То му, на дум ку Ради проф спіл ки, за про по но ва ний про ект
по ло жен ня по тре бує до оп ра цю ван ня. На цьо му на го ло сив
Го ло ва проф спіл ки В.Тка чов у лис ті до ке рів ництва Укрза ліз -
ни ці:

«Ре фор му ван ня гос по дарсь ко го ме ха ніз му тіль ки то ді бу -
де зро зу мі ло і під три ма но пра ців ни ка ми, ко ли во ни ре аль -
но від чу ють змі ни, і в пер шу чер гу – в опла ті пра ці. Інак ше
пра ців ни кам бу де не зро зу мі ло, для чо го бу ло про ве де но
ре фор ми».

Чер го ве за не по ко єн ня ви кли ка ло пе ред ба че не по ста но -
вою Каб мі ну від ра ху ван ня час ти ни не роз по ді ле но го при -
бут ку за ліз ниць до за галь но го фон ду держ бюд же ту, що в
умо вах, які скла ли ся, бу ло не при пус ти мим. 

Цей тя гар ля же не по силь ною но шею, на сам пе ред, на пра -
ців ни ків і уне мож ли вить за без пе чен ня їх со ці аль них га-
ран тій. 

Проф спіл ка вкот ре за кли ка ла Уряд зу пи ни ти ни щів ні іні -
ці а ти ви, спря мо ва ні на за ліз нич ну га лузь, на ді слав ши лис та
Прем’єр�мі ніс т ру Укра ї ни А.Яце ню ку.

Не на дій ш ло офі цій них від по ві дей від жод ної з гі лок вла -
ди на звер нен ня проф спі лок під час Все ук ра їнсь кої ак ції
про тес ту, що прой ш ла 23 груд ня по пе ред ньо го ро ку. 

То му на за сі дан ні Спіль но го пред с тав ниць ко го ор га ну
об’єд нань проф спі лок у лю то му, в яко му взяв участь за ступ -
ник Го ло ви проф спіл ки О.Му ше нок, ви зна но не за до віль -
ним стан ви ко нан ня Каб мі ном ви мог учас ни ків ак ції. 

Єди ним кро ком на зус т річ мож на вва жа ти ли ше до сяг нен -
ня до мов ле нос ті з мі ніс т ром соц по лі ти ки що до по чат ку пе -
ре го во рів з укла ден ня Ге не раль ної уго ди на но вий строк.
СПО прий ня то рі шен ня: у ви пад ку, як що ко лек тив ні пе ре го -
во ри не роз поч нуть ся до 16 бе рез ня,— всту пи ти у ко лек тив -
ний тру до вий спір на на ці о наль но му рівні.

«Щоб не виявилось, що вся 
реформа системи оплати праці – 

лише в зміні назви…»

2

НАПРИКІНЦІ вересня п. р. за участі
голів первинок та профактивістів від-

булося розширене засідання профсекції
працівників воєнізованої охорони Ради
профспілки, на якому обговорено низку
важливих питань, зокрема щодо засто-
сування ок ремих пунктів Положення про
регулювання робочого часу та часу від-
починку працівників воєнізованої охо-
рони АТ «Укр залізниця» щодо обліку
робочого часу. Особливу ува гу приділе-
но питанню створення належних та без-
печних умов праці в підрозділах воєнізо-
ваної охорони.

Від Укрзалізниці у засіданні профсекції
брали участь: в. о. начальника Го ловно-
го управління воєнізованої охорони АТ
«Укр залізниця» В.Нові ков, за ступники
началь ника В.Яременко та А.Троценко,
начальник відділу з організації контролю
охоронної діяльності Головного управ-
ління воєнізованої охорони І.Кри венко,
директор департаменту оплати праці та
мотивації персоналу АТ «Укрза лізниця»
О.Скарлат (онлайн-підключення). 

Голова профспілки В.Буб няк і завіду-
вачі відділів Ради профспілки поінфор-
мували присутніх про поточні питання
профспілкової діяльності, над якими
триває робота.

Під час обговорення голови профор-
ганізацій та члени профсекції зосереди-
лись на порушеннях керівниками вироб-
ничих підрозділів (загонів) воєнізованої
охорони окремих вимог Положення про
регулювання робочого часу та часу від-
починку працівників воєнізованої охо-
рони АТ «Укрза ліз ниця» щодо обліку
робочого часу та часу відпочинку окре-
мих категорій працівників. Зокрема, це
стосується Криворізького загону воєнізо-
ваної охорони, де встановлено, що
робочий час начальників відділень та
диспетчерів загону обліковується з пору-
шенням вимог п. 4.5 Положення. 

Щодо цього питання керівництву
Голов ного управління воєнізованої охо-
рони АТ «Укр    за лізниця» (ЦУО) запропо-
новано вжити заходів і напрацювати
єдиний підхід до застосування вимог
Поло ження. 

Учасники засідання також наголосили,
що виконання вимог керівництва ЦУО
щодо встановлення у підрозділах воєні-
зованої охорони 12-годинної зміни

відпо відно до 
п. 3.7 По ло жен -
ня може при-
звести до нера-
ціонального використання робочого
часу та, відповідно, до збільшення над -
урочних го дин, особливо це стосується
роз’їзного контингенту підрозділів. Так,
встановлено, що в окремих загонах воє-
нізованої охорони (НОР-1 Одесь кої
залізниці) працівники на правляються на
супроводження вантажів за межі дільни-
ці обслуговування та знаходяться на
службі більше двох змін підряд.

Зауважено, що у таких випадках необ-
хідно зобов’язати керівників виробни-
чих підрозділів (загонів) воєнізованої
охорони та служб воєнізованої охорони
регіональних філій не допускати пору-
шення ви мог п. 4.1 Поло ження та ст. 59
КЗпП в частині знаходження працівників
воєнізованої охорони на службі більше
двох змін підряд та супроводження ван-
тажів поза межами дільниць обслугову-
вання в одну особу.

Акцентовано увагу, що в Одеському
загоні воєнізованої охорони оплата
праці стрільцям за охорону небезпечних
вантажів на відкритому повітрі здійсню-
ється з порушенням вимог Положення
про оплату праці працівників АТ «Укр -
залізниця». З цього приводу нещодавно
Рада профспілки погодила запропоно-
ваний проєкт роз’яснення департаменту
оплати праці та мотивації персоналу АТ
«Укрза лізниця» щодо порядку встанов-
лення підвищених годинних тарифних
ставок за роботу з небезпечними ванта-
жами та на відкритому повітрі, в тому
числі стрільцям 3-го розряду.

Оскільки у Львівському за гоні воєнізо-
ваної охорони наказом виконавчого ди -
ректора регіональної філії від 31.05.2021,
№ 320/од на працівників воєнізованої
охорони всупереч ви мо гам ст. 31 КЗпП
України, п. 5 Поло ження про відомчу
воєнізовану охорону на залізничному
транспорті покладено обов’язки, не
передбачені ані трудовими договорами,
ані іншими нормативними документами,
які регулюють службову діяльність воєні-
зованої охорони, ухвалено рішення на -
правити керівництву регіональної філії
подання щодо призупинення або скасу-
вання дії цього наказу.  

Також члени профсекції відзначили,
що в підрозділах воєнізованої охорони
невідкладно потребує вирішення питан-
ня забезпечення працівників форменим
одягом. На це представники ЦУО відпо-
віли, що ними підготовлено на затвер-
дження правління АТ «Укр заліз ниця»
проєкт нової редакції Положення про
забезпечення форменим одягом та взут-
тям працівників воєнізованої охо  рони,
який має врегулювати це питання. 

Слід нагадати, що проф спілка висту-
пала проти за твер дження цього проєкту
Положення, оскільки він містить низку
спірних питань, у ньому не враховано
пропозиції профспілкової сторони щодо
запровадження компенсації за своєчас-
но не виданий формений одяг (за ана-
логією із спецодягом) та повернення
суми його оподаткування. Однак в пору-
шення Галу зевої угоди цей проєкт
Положення  кілька разів виносився на
затвердження правлінням без поперед-
нього по годження з профспілкою.

Після детального вивчення цього
документа професійна секція надала
низку своїх пропозицій та зауважень до
нього та рекомендувала по годити зазна-
чене Поло ження про забезпечення фор -
меним одягом та взуттям працівників
воєнізованої охорони АТ «Укрза лізниця»
виключно за умови врахування та вне-
сення ЦУО зауважень і пропозицій,
наданих професійною секцією, а також
пропозицій Ради профспілки залізнич-
ників і транспортних будівельників
України щодо запровадження компен-
сації за невиданий формений одяг та
вартості його оподаткування.

Крім того, наголошено на необхідності
здійснення перевірок санітарно-побуто-
вих приміщень підрозділів воєнізованої
охорони на відповідність належним сані-
тарно-гігієнічним нормам. Адже трапля-
ються випадки, коли працівники, які
охороняють об’єкти 2-ї категорії (мос -
ти), перебувають у приміщеннях без
опалення, світла та в антисанітарних
умовах. Та кож слід вжити заходів щодо
забезпечення працівників у повному
обсязі спец одягом, спецвзуттям та ін-

шими засобами індивідуально-
го захисту.

Валерій КУЧЕР, 
голова профсекції

працівників відомчої
воєнізованої охорони 

Ради профспілки

З текстом протоколу 
можна ознайомитися 
на сайті профспілки 
у відповідному розділі.

Проблеми визначено, 
запропоновано шляхи

їх розв’язання 

У  ПРОФСЕКЦІЯХ

Позиція профспілки щодо зарплати керівників
державних підприємств
РАДА профспілки, опра-

цювавши проєкт розпо-
рядження Кабінету Міністрів
України «Про затвердження
Плану заходів з модернізації
оплати праці в державному
секторі до 2024 року», наді-
слала листа на адресу першо-
го заступника СПО об’єднань
профспілок О.Шубіна.

У листі, зокрема, зазначе-
но, що оскільки проєкт розпо-
рядження розроблений з
метою забезпечення конку-
рентоспроможності оплати
праці в державному секторі,

необхідно включити в перед-
бачуваному плані заходів
ціль І «Створення законодав-
чої основи для забезпечення
єдиних підходів з визначення
умов і розмірів оплати праці
працівників підприємств,
установ та організацій, що
фінансуються чи дотуються з
бюджету, керівників підпри-
ємств, заснованих на держав-
ній, комунальній власності»,
перегляд Постанови Кабінету
Міністрів України, яка вста-
новлює та регулює виключні
умови оплати праці керівни-

ків підприємств, заснованих
на державній, комунальній
власності, та об’єднань дер-
жавних підприємств (Поста -
нова КМУ від 19 травня 
1999 р. № 859). 

Рада профспілки вважає за
необхідне в законодавстві
визначити прив’язку заробіт-
ної плати керівників до соці-
ального стандарту – міні-
мальної зарплати в галузі.

Також у листі наголошено,
що Рада профспілки наполя-
гає на тому, що посадовий
оклад керівників не повинен

перевищувати десяти міні-
мальних посадових окладів
(ставок), а керівникам дер-
жавного підприємства, що
працюють на основі комер-
ційного розрахунку, об’єд-
нань державних підпри-
ємств, зокрема, національ-
них акціонерних компаній та
державних акціонерних
товариств – не більше деся-
тикратного розміру серед-
ньої заробітної плати за
попередній рік в цілому по
такому підприємству (Това -
риству).
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ГРУПА переговорників, делегована учас-
никами Всеукраїнської попереджуваль-

ної акції протесту на мітингу біля Кабінету
Міністрів 7 жовтня, до якої увійшов пер-
ший заступник Голови профспілки заліз-
ничників і транспортних будівельників
України О.Мушенок, провела перемовини
в Уряді.

Урядову сторону на них представляли
Прем’єр-міністр України Д.Шмигаль, Пер -
ший віце-прем’єр-міністр – Міністр еконо-
міки України О.Любченко, Міністр соціаль-
ної політики України М.Лазебна та ін. У зус-
трічі взяли участь представники інших цен-
тральних органів виконавчої влади, а також
голова Національної тристоронньої соці-
ально-економічної ради, президент УСПП
А.Кінах, голова СПО об’єднання організацій
роботодавців Д.Олійник.

Переговірники поставили вимогу перед
владною стороною зупинити розгляд зако-
нопроєктів, що грубо порушують трудові
права працівників і профспілок. Співголова
НТСЕР, Голова СПО об’єднань профспілок
Г.Осовий застеріг владу від перетинання
«червоних ліній» при підготовці законопро-
єктів у соціально-трудовій сфері. Було
запропоновано почати обговорення і пошу-
ки взаємоприйнятних рішень на майданчи-
ку НТСЕР.

Учасники зустрічі в Уряді дійшли згоди,
що законопроєкти з питань трудових відно-
син, які стосуються безпосередньо прав
працівників, мають розроблятися за участі
всіх трьох сторін соціального діалогу до
внесення на розгляд у парламент. Сторони
також підтвердили, що при підготовці таких
нормативно-правових актів будуть врахо-

вуватися обов’язкові міжнародні трудові
норми. 

Профспілкова сторона наполягла пара-
лельно з цим розпочати підготовку проєкту
нового Трудового кодексу як єдиного ціліс-
ного акта, яким будуть регулюватися трудо-
ві права. Також розглянуто актуальні питан-
ня, зазначені у вимогах профспілок: ство-
рення продуктивних робочих місць, підви-
щення заробітної плати до рівня, визначе-
ного Генеральною угодою. Для повного
опрацювання та підготовки доручень і
необхідних рішень сторони домовилися
про створення робочих груп, які мають
напрацювати відповідні урядові рішення.

На пропозицію Президії НТСЕР буде роз-
глянуто питання створення фахової групи
для опрацювання законопроєктів з рефор-
мування трудових відносин без звуження
трудових прав.

За два тижні сторони мають нагоду знай-
ти рішення щодо окреслених проблем та
зняти соціальну напругу.

Залежно від результатів профспілки
визначатимуться щодо подальших дій. За
відсутності належного реагування на вису-
нуті вимоги профспілки перейдуть до
наступного етапу проведення Всеукраїн -
ської акції протесту безпосередньо в облас-
них центрах, містах і трудових колективах.

За інформацією ПРЕСЦЕНТРУ 
Федерації профспілок України

Зустріч представників Всеукраїнської акції протесту в Уряді

2021-й — рік звітів
та виборів у профспілці 

Щодо відновлення пенсій
за вислугу років

Про встановлення доплат
залізничникам

Відповідь на звернення 
про Методичні рекомендації
щодо механізму 
оформлення відпусток

НАДІЙШЛА відповідь на звернення щодо пропо-
зицій Ради профспілки до проєкту Закону

України «Про запровадження програм пенсійного
забезпечення за вислугу років» (№ 2617) за підпи-
сом першого заступника голови депутатської фрак-
ції політичної партії «Слуга народу» О.Корнієнка. 

У листі, зокрема, вказано: «Погоджуюсь з вами, що
прийняття даного проєкту Закону є вкрай необхідним
для робітників локомотивних бригад і окремих кате-
горій працівників, які безпосередньо здійснюють
організацію перевезень і забезпечують безпеку руху
на залізничному транспорті та метрополітенах – за
списками професій і посад, що затверджуються в
порядку і визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Саме тому 7.09.2021 р. проєкт Закону України
«Про запровадження програм пенсійного забезпе-
чення за вислугу років» від 18.12.2019 р. було
включено до порядку денного шостої сесії
Верховної Ради України дев’ятого скликання…

Надані вами пропозиції будуть розглянуті відпо-
відним Комітетом Верховної Ради».

О.Корнієнко зауважив, що завдання законо-
проєкту – встановлення соціальної справедливості
шляхом відновлення порушених норм пенсійного
забезпечення громадян України.

Нагадаємо, що профспілка неодноразово зверта-
лася до парламентарів щодо активізації роботи над
законопроєктом № 2617 від 18.12.2019 р., оскільки
набрання ним статусу закону дозволить запровади-
ти програми пенсійного забезпечення за вислугу
років для залізничників.

РАДА ПРОФСПІЛКИ звернулася до в. о. Голови
правління АТ «Укрзалізниця» О.Камишіна з про-

позицією розглянути питання про встановлення
доплати працівникам залізничного транспорту, які
забезпечують життєдіяльність населення.

Як відомо, Постановою Кабміну від 29 квітня 2020
р. № 375 «Деякі питання оплати праці (грошового
забезпечення) окремих категорій працівників…, які
забезпечують життєдіяльність населення на період
дії карантину…», передбачено встановлення додат-
кової доплати до заробітної плати пропорційно від-
працьованому часу працівникам, що забезпечують
життєдіяльність населення. До таких послуг віднесе-
но і транспортні послуги.

З 21 жовтня п. р. набуває чинності Постанова
Уряду від 11.10.2021 р., № 1066 щодо посилення
карантинних обмежень. Згідно з ними АТ «Укр -
залізниця» повинна забезпечити контроль наявності
дозвільних документів для проїзду залізничним
транспортом разом із квитком та ідентифікаційним
документом на вході у вагон.

Враховуючи, що залізничний транспорт надає
послуги з перевезення та обслуговування пасажи-
рів, Рада профспілки пропонує розглянути питання
про встановлення доплати таким працівникам у роз-
мірі до 50% заробітної плати.

З метою соціального захисту працівників Рада
профспілки запропонувала в короткий термін ство-
рити спільну робочу групу для визначення переліку
професій (посад) залізничників, які безпосередньо
надають послуги населенню і внаслідок виконання
своїх обов’язків мають безпосередній контакт із ним. 

ЕНЬ ЗА ДНЕМДД Хро ніка по дій
* Заходи відбувалися в режимі онлайн.

13 жовтня відбулася зустріч Голови проф спілки
В.Бубняка з в. о. Голови правління О.Ка мишіним, за
результатами якої 18 та 21 жовтня продовжено кон-
сультації представників обох сторін щодо підвищення
тарифних ставок та посадових окладів працівникам.

14 жовтня* Голова проф спілки В.Бубняк брав
участь у засіданні конгресу Між на родної конфеде-
рації профспілок залізничників.

18 жовтня* Голова проф спілки В.Буб няк  взяв
участь у нараді керівників СПО, а 21 жовтня* – 
у засіданні-нараді профспілкової сторони Націо -
нальної тристоронньої соціально-економічної ради,
де також брали участь фахівці апарату ФПУ.

20 жовтня* в комбінованому форматі відбулося
засідання професійної секції працівників локомотив-
ного господарства Ради профспілки. З ініціативи
голови профсекції працівників господарства при-
міських пасажирських перевезень Ради профспілки
І.Безпалого до заходу також могли долучитися члени
секції ЦРП (подробиці – в наступному номері).

21 жовтня Голова профспілки взяв участь
(онлайн-підключення) у звітно-виборній конферен-
ції дорожньої профорганізації Пів денної залізниці.

21 жовтня Голова профспілки В.Бубняк взяв
участь у засіданні правління АТ «Укр за лізниця».

25 жовтня* Голова проф спілки В.Буб няк  взяв
участь у координаційній зустрічі за участю керівни-
цтва СПО об’єднань профспілок, роботодавців та
координаторів сторін під головуванням Голови
НТСЕР А.Кінаха та співголови НТСЕР від профспіл-
кової сторони Г.Осового.

УВІДПОВІДІ на звернення профспілки до АТ
«Укр  залізниця» про запровадження на місцях

Методичних рекомендацій щодо механізму оформ -
лення відпусток працівникам АТ «Укрзаліз ниця». 
У листі за підписами в. о. Голови правління І.Си -
някова і директора Департаменту розвитку персо-
налу та кадрової політики Н.Запольської зазначено,
що Методичні рекомендації не є нормативним
документом Товариства, не містять нових правових
норм і мають лише рекомендаційний, роз’ясню-
вальний та інформаційний характер. Їх розроблено
з метою формування єдиного підходу до надання
відпусток та розуміння реалізації норми законодав-
ства про відпустки кадровими службами філій і
регіональних філій та недопущення порушень.

УРОБОТІ звітно-виборної кон фе рен -
ції дорожньої профорганізації

Південної залізниці, що відбулась 
21 жовтня п. р., взяли участь Голова
профспілки В.Бубняк та директор вико-
навчий регіональної філії «Пів денна
залізниця» М.Уманець.

Відкриваючи конференцію, голова
до рожньої профорганізації В.За лоз -
них вшанував пам’ять М.Богуслав сь -
кого – голови первинки вагонного 
де по Ос нова, який пішов з життя 
на передодні. Після хвилини мов-
чання робота конференції була про-
довжена.

Голова профспілки В.Бубняк звернув
увагу на тісний соціальний діалог між
адміністрацією та дорпрофсожем, який
триває і в подальшому буде ще більш
розгорнутим та продуктивним.

У звітній доповіді В.Залозних акцен-
тував увагу делегатів та запрошених на
проведеній за звітний період роботі.
Після доповіді делегати приступили до
дебатів. Своїми виступами голови
первинок – вагонного депо Кре мен чук
В.Тягун, локомотивного депо Ло зова
О.Жужома, голова Куп’ян ської терито-
ріальної профорганізації В.За нік і
голова Ради ветеранів Південної заліз-
ниці В.Іволгіна та конференція в ціло-
му дали задовільну оцінку роботі дор-
профсожу. 

Головою дорожньої профорганізації
Пів денної залізниці обрано Вяче слава
ЗА ЛОЗНИХ, його заступником –
Олександра АРТЕМЕНКА. 

Олег КОЛІСНИК, 
провідний фахівець дорпрофсожу

Південної залізниці

Визначилися з профлідерами

НА ЗВІТНО-ВИБОРНІЙ конференції, яка відбулася 21 жовтня п. р., головою
дорожньої проф організації метрополітенів України знову обрано

Олександра МОЗО ЛЕВИЧА, його заступником Тетяну КОЛЯДУ. 
Також затверджено новий склад дорожнього комітету профспілки та його пре-

зидії, обрано ревізійну комісію та її керівні органи.

ВАТ «Укрзалізниця» триває
робота з розробки та вве-

дення в дію професійних стан-
дартів, які визначають вимоги
до компетентностей працівни-
ків різних професій.

Протягом 2019–2021 рр. за
погодженням з Профспілкою
залізничників і транспортних
будівельників України розроб-
лено та введено в дію професійні
стандарти за професіями: агент
комерційний, електромеханік
дільниці з ремонту та обслугову-
вання пристроїв СЦБ, касир
багажний, машиніст дизель-
поїзда, машиніст залізнично-
будівельних машин, машиніст
колійних машин, машиніст ком-
пресорних установок, машиніст
мотовоза, машиніст незнімної
дрезини, налагоджувальник ко -
лійних машин та механізмів,

начальник структурного підроз-
ділу (локомотивного, мо тор -
вагонного депо), оператор поста
централізації, оператор сорту-
вальної гірки, поїзний електро-
механік, приймальник поїздів,
прийомоздавальник вантажу та
багажу, регулювальник швид-
кості руху вагонів, черговий по
залізничній станції, черговий
стрілочного поста.

На сьогодні триває робота по
розробці професійних стандар-
тів за професіями: електромон-
тер з обслуговування електроус-
тановок, ремонтник штучних
споруд, електромеханік елек-
трозв’язку, майстер шляховий,
майстер вагонного депо, майс-
тер локомотивного (моторва-
гонного депо), диспетчер поїз-
ний, черговий локомотивного
(моторвагонного) депо (основ-

ного, зворотного), слюсар-елек-
трик з ремонту електроустатку-
вання, машиніст-інструктор
локомотивних бригад, інженер з
приймання локомотивів (ваго-
нів) у депо.

Нагадуємо, що професійними
стандартами для деяких профе-
сій вилучено другий кваліфіка-
ційний розряд й об’єднано із
третім кваліфікаційним розря-
дом, а за деякими професіями
розширено діапазон розрядів із
шести до восьми. АТ «Укр -
залізниця», за погодженням із
Профспілкою залізничників і
транспортних будівельників Ук -
раїни, під го товлено лист від
30.10.2019 р. № ЦЦУП-10/2002
стосовно пріоритетності застосу-
вання вимог кваліфікаційних
стандартів у сфері управління
персоналом.

Тобто в подальшому при при-
йомі на роботу, переведенні на
іншу роботу та професійному на -
вчанні працівників першочергово
потрібно керуватись професійни-
ми кваліфікаціями, які визначені у
профстандартах. Також у листі
зазначено, що у штатних розпи-
сах підпорядкованих виробничих
(структурних) підрозділів потріб-
но вилучати другі розряди за про-
фесіями, в професійних стандар-
тах яких вони вилучені, а для
робітників необхідно організува-
ти професійне навчання з підви-
щення кваліфікації на треті розря-
ди та за результатами кваліфіка-
ційних іспитів забезпечити, відпо-
відно, їх переведення.
Відділ економічної роботи,

організації праці 
і заробітної плати 

Ради профспілки

Триває робота над розробкою та введенням в дію профстандартів
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З пошти «Вісника»

ПРОФЛІДЕР В КОЛЕКТИВІ Професія – турбота про людейТриває передплата
на профспілкову газету ПРОФКОМ Конотопської дистанції колії регіо-

нальної філії «Південно-Західна залізниця» –
справжня «бойова» первинка, а очолює її заслу-
жений лідер Тетяна Мозгова. Вона представляє і
принципово відстоює права та інтереси спілчан не
лише дистанції, а й всього Конотопського регіону,
адже з 2006 року є членом дорпрофсожу, а з 2011-
го – членом президії Конотопського теркому
профспілки.

Тетяна Федорівна – грамотний і справедливий
спеціаліст з багаторічним досвідом, добрими
організаційними здібностями, розуміє проблеми
працівників і надає їм кваліфіковану допомогу,
адже працює в дистанції ще з 1984-го і доскональ-
но знає виробничий процес. 

Головою профорганізації її обрано 15 років
тому, і з того часу турбота про людей – її основна
професія, тож вона не соромиться і не боїться їх
захищати. 

Багато уваги профком приділяє поліпшенню
умов праці та виробничого побуту колійників,
активно займається культурно-масовою робо-
тою, організовує оздоровлення працівників.
Упродовж року відпочили та оздоровилися за
рахунок профбюджету 38 сімей колійників, у
тому числі 25 дітей. Також за профспілкові кошти
оформлено адресну передплату на 365 екзем-
плярів «Вісника профспілки», серед них 164 – для
ветеранів. Для пенсіонерів профком придбав та
вручив 55 продуктових наборів.

Ось і нещодавно до Дня знань 17 першокласни-
ків, батьки яких працюють в дистанції, отримали
корисні для навчання подарунки, а до Дня захис-
ника і захисниці України 15 учасникам бойових
дій надано матеріальне заохочення.

Олена КОЛЯДНА, правовий інспектор праці
Ради профспілки у дорожній профорганізації 

Південно-Західної залізниці 
(Конотопський терком)

Підтримуємо традиції
ВЖЕ ЗВИЧНО до Дня фізкультури і спорту на спортивному майдан-

чику Київського електровагоноремонтного заводу відбувся това-
риський турнір з мініфутболу між командами залізничників. Цьогоріч
список учасників було розширено до шести команд. Переможницею
стала команда «Мотор» моторвагонного депо Фастів, «срібло» вибо-
роли футболісти «Пасажирської компанії», а бронзовим призером став
футбольний клуб «Експрес» апарату АТ «Укразалізниця». Також наго-
роджено найкращих гравців – воротаря О.Стад ника (ФК «Мотор»),
захисника Р.Андрійченка (ФК «Експрес»), бомбардира Р.Остапенка
(ФК «Па сажирська компанія»).

Руслан КУЛІНІЧ, голова профорганізації 
Київського електровагоноремонтного заводу 

ЗА АКТИВНУ та сумлінну роботу в профспілці
щодо захисту трудових прав та соціально-еко-

номічних інтересів спілчан нагороджено:

ПОЧЕСНИМ ЗНАКОМ 
«ЗА ЗАСЛУГИ 

ПЕРЕД ПРОФСПІЛКОЮ» –
БУЛГАКОВА Дениса Вадимовича –

завідувача відділу соціального захисту, праці і
заробітної плати дорпрофсожу Львівської заліз-
ниці;

ГОРБАТЮКА Володимира Володимировича –
голову первинної профорганізації локомотивного
депо Козятин;

ЛУППУ Віктора Миколайовича – машиніста-
інструктора, голову первинної профорганізації
електродепо «Дарниця» КП «Київський метропо-
літен»;

СЄРИХ Наталю Олександрівну – завідувача відді-
лу оргмасової та соціально-побутової роботи дор -
профсожу Придніпровської залізниці.

ЗНАКОМ «ЗА АКТИВНУ РОБОТУ 
В ПРОФСПІЛЦІ» –

КОЛЯДУ Тетяну Миколаївну – за ступ -
ника голови об’єднаної профорганізації КП

«Київський метрополітен»;
ТЯГУНА Володимира Івановича – голову первин-

ної профорганізації вагонного депо Кре менчук;
ШАРШИНА Андрія Георгійовича – електромеха-

ніка, голову первинної профорганізації Куп’ян -
ської дистанції сигналізації та зв’язку.

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ПРОФСПІЛКИ – 

СУЩЕНКО Наталію Василівну – голову первин-
ної профорганізації Сумської дистанції колії;

ТКАЛІЧА Віталія Андрійовича – голову первин-

ної профорганізації локомотивного депо Київ-
Пасажирський;

ЮЩЕНКА Олега Олександровича – голову пер-
винної профорганізації електровозного депо
Харків-Головне.

ПОДЯКОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ – 

ДОЛУДУ Ольгу Костянтинівну – голову об’єдна-
ної профорганізації КП «Харківський метрополі-
тен»; 

МАР’ЮКА Олега Яковича – голову первинної
профорганізації локомотивного депо Сморо-
дине;

МАСЮТІНА Сергія Володимировича – голову
первинної профорганізації локомотивного депо
Кременчук;

НЕКРАСОВА Максима Анатолійовича – началь-
ника дільниці, голову первинної профорганізації
Лозівської дистанції сигналізації та зв’язку.

У літопис профспілки

ПРО СПОРТ

ВІДЛУННЯ  СВЯТА

ПОЧИНАЮЧИ з 2014-го що ро ку у первинці Конотоп сь кої дистанції електропостачання проводяться
заходи з вшанування колег – учасників бойових дій.

Приємно, що серед нас є небайдужі, сміливі, мужні і відважні захисники: заступник на чальника
Конотопської дистанції електропостачання О.Тара сенко, електромонтери з ре монту повітряних ліній
електропередач станції Сновськ В.Со сєдков і В.Белан, начальник тягової підстанції станції Мель ня
О.Ложечка та електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередач станції Хутір-Ми хайлівський
І.Дзюба, та які знаходяться на Сході і обороняють наші землі: машиніст-інструктор бригад спеціального
самохідного рухомого складу С.Страш ний, інженер з охорони праці Ко нотопської дистанції електропос-
тачання С.Буряков, електромеха-
нік ра йону контактної ме режі
станції Кролевець Д.Кро люк і
електромонтер ра йону контактної
мережі станції Ко нотоп В.Отрох.
Пишаємося на шими героями,
низько вклоняємося і від щирого
серця дякуємо.

Світлана БУРКОВСЬКА, голова
профкому Конотопської

дистанції електропостачання

ЦІКАВУ ініціативу втілили в життя
спілчани пасажирського вагонного

депо Запоріжжя І: за активної участі
молодіжної ради первинки на чолі з
М.Миргородським провели до Дня
захисника і захисниці України спортивні
змагання під назвою «Благородні пірати
залізниць». 

У заході взяли участь близько сотні
залізничників, які завзято боролися за

перемогу у спортивних, творчих конкурсах, доводили першість в ерудованості та кулінарних здібнос-
тях. Свято видалося насиченим і принесло чимале задоволення всім учасникам.

Ольга БІЛОУС, голова первинки пасажирського вагонного депо Запоріжжя І

«Благородні пірати залізниць»

Пишаємося героями

*«Цікаве дозвілля організовує для спілчан проф -
ком вагонної дільниці станції Жмеринка: у жовтні
50 наших працівників помилувалися краєвидами
мальовничого Прикарпаття, побували на гуцуль-
ському весіллі, відвідали місцеві музеї та з екскур-
сією на гірськолижному курорті Буковель. А потім 

17 бажаючих от -
римали можли-
вість підкорити
найвищу верши-
ну України – узя -
ли участь у сход-
женні на Говерлу.
Першими вийш-
ли маляр В.Ка -
терчук, оглядач

вагонів С.Федорович, провідник пасажирських
вагонів О.Вертепний та голова первинки
А.Миронюк (на знімку)», – повідомив заступник
голови профорганізації вагонної дільниці станції
Жмеринка Андрій МОЙСЕЄНКО. 

* Враженнями від подорожі до Камʼянця-По -
дільського поділився голова профорганізації паса-
жирського вагонного депо Львів філії «Пасажир -
ська компанія» Ярослав ДИКИЙ:

«Восени профком організував для деповчан тур
вихідного дня. Багато приємних емоцій отримали
наші спілчани від поїздки по Дністру до Бакоти,
екскурсії по стародавньому місту Камʼянцю-По -
дільському. Чудові краєвиди, визначні історичні
місця, велична архітектура та дружня атмосфера
надовго залишать слід в серцях мандрівників».

Фото
автора

Фото автора

Фото надано профкомом

Наша спілчанка, 
сигналіст 
Бахмацької колійної
машинної станції 
Наталія ДЗЮБА
профспілкові новини 
дізнається з «ВІСНИКА»,
адже тут публікується
завжди актуальна 
й перевірена 
інформація. 


