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З Новим, 2022 роком і Різдвом Христовим!

Із новорічними 
та різдвяними 

святами!
Шановні друзі, спілчани!

Щиро вітаю вас зі святами, що наближа-
ються – Новим, 2022 роком та Різдвом
Христовим.  

Непрості події 2021-го, спричинені
ситуацією в усьому світі, нашій державі і в
галузі зокрема, створили чимало випробу-
вань і на шляху Профспілки залізничників і
транспортних будівельників України.
Проте наші цілі і завдання залишаються
незмінними, всі ресурси і надалі поклада-
тимуться на надійний захист трудових
прав та соціально-економічних інтересів
спілчан всіма законними способами.

Думками й надіями ми вже поринаємо в
новий, 2022 рік і згадуємо рік, що залиша-
ється позаду. Попри всі кризи та епідемії
залізничники самовіддано працювали
задля забезпечення потреб держави.

Профспілка успішно завершила звітно-
виборчу кампанію, попереду – непроста
конструктивна робота на благо людей
праці. Переконаний, що спільними зусил-
лями, разом ми будемо рухатись тільки
вперед, долаючи усі перешкоди. 

Нехай нинішні новорічні й різдвяні свята
подарують віру, надію та любов! Бажаю
всім вам міцного здоров’я, добробуту і
злагоди у родинах, впевненості у майбут-
ньому. Хай збуваються найкращі споді-
вання!

З повагою Олексій СЕМЕРУНЬ, 
Голова Профспілки залізничників 

і транспортних будівельників України

VIII З’їзд Професійної спілки залізничників 
і транспортних будівельників України

У ЗВІТНІЙ доповіді Голови
профспілки (у 2015–2021 рр.)

В.Бубняка  докладно проаналізо-
вано п’ятирічну роботу профспіл-
ки, відзначено виклики цьо го
періоду та зосереджено увагу на
досягненнях. В.Бубняк зазначив,
що робота залізничного транс-
порту здійснювалась у складних
політичних та фінансово-еконо-
мічних умовах через бойові дії на
Донбасі, спад вантажних переве-
зень та реформування галузі. 
У зв’язку з поширенням корона-
вірусної інфекції COVID-19 
2020 рік став справжнім випробу-
ванням для економіки і, зокрема,
діяльності АТ «Укрзалізниця».
Проте, незважаючи на пробле-
ми, за наполяганням профспілки
соціально-економічний захист
працівників залишався пріори-
тетним. Ре зуль тати не завжди
досягалися в процесі соціального
діалогу профспілки з керівни-
цтвом АТ «Укрзалізниця», а й
виборювались акціями протесту.

Делегати З’їзду у своїх висту-
пах висловили міркування з при-
воду роботи Ради профспілки
протягом п’ятиріччя. Зокрема,
слово взяли: голова Знам’янсь -
кої територіальної профоргані-
зації Л.Семиніна, правовий
інспектор праці Ради профспілки
в дорожній профорганізації
Придніпровської залізниці (За -
по різький терком) Н.Філобок,
Голова Попаснянської терито-
ріальної профорганізації А.Кан -
зеба, голова профорганізації
Тернопільської дирекції заліз-
ничних перевезень В.Ковальчук,
заступник начальника відділу
кадрів служби кадрової та со-
ціальної політики, голова моло-
діжної ради дорожньої профор-
ганізації регіональної філії
«Львівська залізниця» В.Піме -
нова, голова дорожньої проф -
організації Львівської залізниці
А.Корольков, заступник голови
дорожньої профорганізації Пів -
денної залізниці О.Арте менко,

голова профорганізації паса-
жирського вагонного депо Ко -
вель, голова Молодіжної ради
профспілки І.Колесник, заступ-
ник голови дорожньої профор-
ганізації Південно-Західної за -
лізниці, голова Київської терито-
ріальної профорганізації О.Бє -
ліков, голова об’єднаної проф -
організації філії «Пасажирська
компанія» АТ «Укрзалізниця»
В.Кукса, електромеханік брига-
ди технічної документації Ко -
вельської дистанції сигналізації і
зв’язку, голова первинки Ю.Га -
сюк та перший заступник Голови
профспілки О.Мушенок. Роботу
Ради профспілки за звітний
період визнано задовільною.

Відбулися вибори керівних
ор ганів профспілки (стор. 2).

Обрано голову Ревізійної ко -
місії профспілки – головного
бухгалтера дорпрофсожу Пів -
денно-Західної залізниці Сні -
жану ТИХУ та її заступника –
головного бухгалтера дорпроф-
сожу Придніпровської залізниці
Ірину ЧАДОВИЧ, затверджено
но вий склад центральних ви -
борних органів профспілки за
прин ципом прямого делегування.

Делегати З’їзду ухвалили шість
звернень до органів державної
влади щодо: недопущення зни-
щення системи відомчої меди-
цини; участі представників тру-
дового колективу в управлінні АТ
«Українська залізниця»; проєкту
Закону України «Про залізнич-
ний транспорт України»; віднов-
лення залізничникам права на
пенсію за вислугу років; держав-
ної підтримки залізничного транс -
порту з метою його безпечної і
стабільної роботи; формування і
затвердження консолідованого
фінансового плану АТ «Ук  рза -
лізниця» на 2022 рік (стор. 3–4).

Внесено зміни та доповнення
до Статуту профспілки.

За рішенням делегатів З'їзду
велася пряма трансляція заходу
на фейсбук-сторінці профспілки.

Профспілкою 16 грудня 2021 р. погоджено
проєкт Положення про оплату праці пра-
цівників АТ «Укр за лізниця», направлений
листом від 14.12.2021 р., № ЦЦУП-9/60, що є
невід’ємною частиною Галузевої угоди.
Зважаючи на те, що в процесі переговорів не
досягнуто домовленості щодо внесення змін та
доповнень до розділів 5 «Преміювання за ос -
новні результати діяльності» та 9 «Ви нагорода
за підсумками роботи за рік» (зміна умови
виплати «13-ї» заробітної плати), профспілка
погодила запровадження зазначеного Поло -
ження лише в частині підвищення годинних
тарифних ставок та посадових окладів та вне-
сення редакційних правок до тексту докумен-
та, окрім розділів 5 та 9. Водночас керівництву
Товариства запропоновано продовжити пере-
говори щодо вдосконалення проведення пре-
міювання та виплати винагороди за підсумка-
ми роботи за рік.

ДО УВАГИ!

У роботі VIIІ З’їзду профспілки, який відбувся 
14 грудня 2021 р., взяли участь 104 делегати, 

Голова правління АТ «Укрзалізниця» О.Камишін, 
Голова Федерації профспілок України Г.Осовий.

На посаду Голови профспілки було висунуто трьох кандидатів:
чинного на той момент Голову профспілки В.Бубняка
(на знімку – в центрі), старшого електромеханіка 
тягової підстанції, голову первинки Тернопільської 
дистанції електропостачання, голову профсекції 
працівників електрифікації та електропостачання 
Ради профспілки С.Бугая (праворуч) і голову Запорізької
територіальної профорганізації О.Семеруня (ліворуч). 
Головою Профспілки залізничників і транспортних
будівельників України обрано Олексія СЕМЕРУНЯ.
На посаду першого заступника Голови профспілки було висунуто
двох кандидатів – голову профорганізації Знам’янського загону 
воєнізованої охорони, голову профсекції працівників відомчої 
воєнізованої охорони Ради профспілки В.Кучера і чинного на той
момент першого заступника Голови профспілки О.Мушенка. 

З нагоди проведення VIІI З’їзду Профспілки залізничників і
транс портних будівельників України надійшли привітання від
лідерів міжнародних профспілкових об’єднань та вітчизняних
професійних спілок.

Найважливіші події профспілкового життя упродовж п’яти років
висвітлено у книжці «VIII З’їзд Профспілки залізничників і
транс портних будівельників України (2017–2021). Від з’їзду
до з’їзду», у добірці фотоматеріалів та відеоролику. 

«Користуючись нагодою, я хотів би привітати делегатів 
VIII З’їзду профспілки, який має відбутися 14 грудня цього
року. У 2021 році виповнюється 25 років відтоді, як ваша
профспілка приєдналася до МФТ, і ми очікуємо ще багато

років співпраці та солідарності. МФТ з гордістю підтримує вас у вашій
боротьбі в українській залізничній галузі. Бажаємо успішного
Конгресу. Солідарно ваш, Стівен КОТТОН, Гене ральний секретар
Між народної фе дерації транс портників».

«Международная конфедерация профсоюзов же -
лезнодородников сердечно приветствует делегатов
VIII Съезда профсоюза железнодорожников и транс-
портных строителей Украины и желает Съезду

успешной работы. …Ваш профсоюз – авторитетная и активная членс -
кая организация Конфедерации. С удовлетворением отмечаю кон-
структивную позицию профсоюза в консолидации рабочего движе-
ния, сохранении взаимопонимания, проявлении солидарности с
профсоюзами региона. Нас связывают узы многолетнего сотрудни-
чества и дружбы, поскольку нам приходится решать схожие задачи, а
общие проблемы объединяют, сплачивают нас, побуждая сообща
искать пути их решения.

…Искренне желаю коллегам и впредь высоко держать планку проф-
союзной работы и солидарности… Геннадий КОСОЛАПОВ, Гене -
ральный секретарь Конфе де рации».

Надійшли також вітальні адреси від галузевих профспілок країн
СНД і Балтії – членських організацій Міжнародної конфедерації
профспілок залізничників.

ІНФОРМУЄМО

Першим
заступником

Голови
Профспілки

залізничників 
і транспорт них
будівель ників

України 
обрано

Олександра
МУШЕНКА.
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У ЗВІТНИЙ період в АТ «Укрзалізниця» постійно відбувались струк-
турні перетворення, що зумовило створення вертикальних структур.

Значне падіння показників обсягів роботи впливало на отримання
доходних надходжень Товариства, плани з отримання доходів, визна-
чені у консолідованих фінансових планах АТ «Укр  за лізниця», не ви -
конувались.
• За наполяганням профспілки протягом звітного періоду тарифні

ставки і посадові оклади переглядались 4 рази, за 4 роки і 9 місяців
середня заробітна плата працівників АТ «Укрзалізниця» зросла більш
ніж удвічі (12 849 грн у вересні 2021 р. проти 5842 грн у 2016-му).
• З грудня 2017 р. по квітень 2018-го поетапно введено нове По ло -

ження про оплату праці працівників АТ «Укр залізниця», яке в середньому
забезпечило зростання тарифних ставок і посадових ок ладів на 33,1%. 
• Для значної частини персоналу з ініціативи профспілки режим чоти-

риденного робочого тижня не торкнувся працівників передпенсійного
віку, батьків-одинаків та батьків, які мають неповнолітніх дітей. З 15 квіт-
ня 2021 р. режим неповного робочого тижня скасовано для всіх праців-
ників галузі, з 1 квітня відновлено усі виплати соціального характеру, під-
вищено суми добових витрат по Україні до 250 грн за добу.
• 30 березня 2021 р. між АТ «Укрзалізниця» та профспілкою підписано

Спільне рішення про співпрацю та взаєморозуміння, основними пункта-
ми якого стали підвищення тарифних ставок та посадових окладів на
10% з 1 червня 2021 р. усім працівникам, окрім працівників, в яких поса-
довий оклад перевищує 30 тис. грн. За умови виконання основних дохід-
них показників підвищити тарифні ставки і посадові оклади всім праців-
никам, окрім працівників, посадовий оклад яких перевищує 30 тис. грн, –
з 1.10.2021 р. 
• Працівникам Товариства була виплачена винагорода за підсумками

роботи за 2016 і 2017 рр. у середньому розмірі 50% місячної тарифної
ставки, посадового окладу; рішення про виплату винагороди за 2018-й
у розмірі 50% посадового окладу, місячної тарифної ставки профспілці
вдалось домогтися лише під час проведення чергової акції протесту під
Офісом Президента 14 листопада 2019 р. За 2019 рік винагорода не
виплачувалась, аналогічна ситуація і за 2020 рік. 
• Внесено доповнення до розділу 3.2 Галузевої угоди щодо встанов-

лення працівникам, які виконують обов’язки в районах проведення ООС
(АТО) на підконтрольній українській владі території, доплати у розмірі
25% до тарифних ставок, посадових окладів.
• На засіданнях президії було розглянуто і погоджено 41 збірник галу-

зевих норм та нормативів праці, які пройшли апробацію у виробничих
умовах структурних підрозділів і були визнані при датними до
застосування.
• Протягом 2019–2021 рр. за погодженням з профспілкою розробле-

но та введено в дію 36 професійних стандартів. 

Щомісячну виплату грошової компенсації за ненаданий про-
довольчий пайок для працівників відомчої воєнізованої охорони
наразі збережено. Відповідне рішення ухвалено на засіданні правління
АТ «Укрзалізниця», прот. № Ц-56/140 Ком.Т. від 9.12.2021 р. В докумен-
ті зазначено: «здійснювати щомісячну виплату працівникам відомчої
воєнізованої охорони грошової компенсації за ненаданий продоволь-
чий пайок в розмірі 70% від прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, встановленого на 1 січня календарного року, починаючи з
24.11.2021 до відміни». 

Нагадуємо, що Постановою Кабміну від 10.11.2021 р., № 1205 внесено
зміни до Положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному
транспорті, зокрема для працівників господарства скасовано виплату
компенсації за продовольчий пайок. 

Профсекція працівників ВОХР Ради профспілки на засіданні 29 листо-
пада п. р. надала свої пропозиції щодо вирішення цього питання. 

З метою недопущення погіршення умов оплати праці ухвалено рішен-
ня ініціювати початок роботи за участі профспілки над локальним нор-
мативним документом, який буде регламентувати умови надання гро-
шової компенсації. 

Профспілка 1  грудня 2021 р. направила на адресу Президента та
Прем’єр-міністра звернення щодо наказу про обов’язкову вакци-
націю залізничників. У ньому зазначено, що наказ МОЗ від 4 жовтня
2021 р., № 2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та
організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним
щепленням» має дискримінаційні ознаки, суперечить національним та
міжнародним нормативно-правовим актам, згідно з якими вакцинація є
добровільною, а також не враховує виконувану працівниками роботу та
ступінь контакту з населенням. Профспілка за пропонувала детально
вивчити всі негативні наслідки застосування зазначеного наказу, зокре-
ма у трудових відносинах, і внести до нього відповідні зміни.

Правовою інспекцією Ради профспілки профорганізаціям усіх
рівнів 2 грудня п. р. надано для використання в роботі лист Мі -
ністерства економіки України від 18.10.2021 р. № 4706-01/50116-01.
У листі визначено алгоритм дій роботодавця відносно осіб, які не дотри-
муються вимог щодо обов’язкової вакцинації проти COVID-19.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»
передбачено видатки на оновлення рухомого складу для переве-
зення пасажирів та модернізацію залізничної інфраструктури для
розвитку пасажирських перевезень у сумі 4,3 млрд грн та 7,3 млн грн
на проєктування та виконання робіт з відновлення залізничної колії від
станції Чоп до станції Ужгород. 

Нашою профспілкою цьогоріч було направлено п’ять офіційних звер-
нень на адресу владних структур щодо державної підтримки галузі та
пропозиції СПО профспілок до проєкту Держбюджету. Головою ФПТУ
В.Бубняком це питання порушувалось перед Міністром інфраструк тури
О.Кубраковим (лист від 16.06.2021 р., № 41/05).

ВАЖЛИВО

З  ПОСТАНОВ  VIII  З’ЇЗДУ  VIII З’їзд затвердив центральні виборні органи профспілки 
за принципом прямого делегування

РАДА ПРОФСПІЛКИ:

СЕМЕРУНЬ Олексій Андрійович –
Голова профспілки;

МУШЕНОК Олександр Миколайович –
перший заступник Голови профспілки;

КОЛЕСНИК Ірина Романівна – голова
Мо лодіжної ради профспілки, голова
проф ор га нізації пасажирського вагонного
депо Ковель; 

від Лиманської дорожньої 
профспілкової організації

БЕССАРАБОВ Леонід Павлович – голова
дорожньої профорганізації;

МЕЛАШЕНКО Вікторія Володимирів-
на – заступник голови дорожньої проф -
організації;

КАНЗЕБА Андрій Вікторович – голова
По паснянської територіальної профорга-
нізації;

ТОЛМАЧОВ Сергій Олександрович – го -
ло ва Покровської територіальної профор-
ганізації;

від дорожньої профорганізації
Львівської залізниці

КОРОЛЬКОВ Артем Анатолійович – го -
лова дорожньої профорганізації;

ГАСЮК Юлія Олександрівна – електро-
механік бригади технічної документації
Ко вельської дистанції сигналізації і зв’яз-
ку, голова первинної профорганізації;

МОСІЙЧУК Петро Васильович – голова
первинної профорганізації філії «Стрий сь -
кий вагоноремонтний завод»;

від дорожньої профорганізації 
регіональної філії 

«Львівська залізниця»
АФТАНАС Ярослав Дмитрович – голова

дорожньої профорганізації;
ГРИЦАК Богдан Йосипович – голова

територіальної профорганізації Івано-
Фран  ків сь кої дирекції залізничних пере-
везень;

ГРОМИК Олександр Миколайович –
го лова територіальної профорганізації
Рів нен ської дирекції залізничних переве-
зень;

КОВАЛЬЧУК Василь Васильович –
голова первинної профорганізації Терно -
піль ської дирекції залізничних переве-
зень;

МАЦІЙОВСЬКИЙ Іван Орестович –
голова об’єднаної профорганізації Львів -
ської ди рекції залізничних перевезень;

від Одеської дорожньої 
профорганізації

СОЛОВЙОВ Ігор Михайлович – голова
дорожньої профорганізації;

КОНДЯ Сергій Васильович – перший
заступник голови дорожньої профоргані-
зації;

БОНДАРЕНКО Сергій Володимирович –
голова Шевченківської територіальної
проф організації;

ЗУБРЕЙ Тетяна Іванівна – голова об’єд-
наної профорганізації Одеської дирекції
за лізничних перевезень;

КУЧЕР Валерій Володимирович – голо-
ва первинної профорганізації Знам’ян сь -
кого загону воєнізованої охорони;

РАЗУМЕНКО Вадим Вячеславович –
начальник відділу технічного нагляду за
будівництвом служби капітальних вкла-
день регіональної філії «Одеська залізни-
ця», голова молодіжної ради дорожньої
профорганізації;

СЕМИНІНА Людмила Іванівна – голова
Зна м’янської територіальної профоргані-
зації;

ТАРАН Олена Костянтинівна – голова
первинної профорганізації локомотивно-
го депо Одеса-Сортувальна;

від дорожньої профорганізації
Південної залізниці

ЗАЛОЗНИХ Вячеслав Анатолійович –
голова  дорожньої профорганізації;

АРТЕМЕНКО Олександр Вікторович –
за  ступник голови дорожньої профоргані-
зації;

БЄЛЬСЬКА Марія  Іванівна – голова
Сумської територіальної профорганізації;

ЗАНІК Володимир Васильович – голова
Куп’янської територіальної профоргані-
зації;

КУХАРЧИК Ігор Леонідович – голова
Хар ківської територіальної профоргані-
зації;

МАСЛАК Марина Юріївна – голова Пол -
тавської територіальної профорганізації;

ТЯГУН Володимир Іванович – голова

первинної профорганізації вагонного де -
по Кре менчук;

від дорожньої профорганізації
Південно-Західної залізниці

ЛОЗКО Олександр Михайлович – голо-
ва дорожньої профорганізації;

БЄЛІКОВ  Олександр Семенович – за -
ступник голови дорожньої профорганіза-
ції, голова Київської територіальної проф -
організації;

АНДРУШКОВ Юрій Сергійович – голова
Жмеринської територіальної профоргані-
зації;

БЕЗПАЛИЙ Іван Володимирович – голо-
ва первинної профорганізації моторва-
гонного депо Фастів;

ВІЛЬЧИНСЬКИЙ Анатолій Андрійович –
голова Козятинської територіальної проф -
організації;

ГОРБАТЮК Володимир Володимиро-
вич – голова первинної профорганізації
локомотивного депо Козятин;

ЖАБСЬКИЙ Андрій Валентинович –
голова Коростенської територіальної
проф організації;

СТЕМПКОВСЬКИЙ Євгеній Владиславо -
вич – голова молодіжної ради дорожньої
профорганізації, технічний інспектор праці
Ради профспілки в дорожній профоргані-
зації Південно-Західної залізниці;

ШМАГЛІЙ Володимир Олександрович –
голова Конотопської територіальної
проф організації;

від дорожньої профорганізації
Придніпровської залізниці

ЛЕЙКО Андрій Євгенович – голова
дорожньої профорганізації;

ЦАП Руслана Русланівна – заступник
голови дорожньої профорганізації;

ЖУК Олександр Олександрович – голо-
ва Криворізької територіальної профорга-
нізації;

МАТКО Наталя Олександрівна – голова
первинної профорганізації експлуатацій-
ного вагонного депо Нижньодніпровськ-
Вузол;

ХИЖНІЙ Андрій Валентинович – техніч-
ний інспектор праці Ради профспілки в
дорожній профорганізації Придніпров сь -
кої залізниці;

ШЕЛАМКОВ Юрій Володимирович –
голова первинної профорганізації Криво -
різької дистанції колії;

від дорожньої профорганізації 
метрополітенів України

КОЛЯДА Тетяна Миколаївна – голова
дорожньої профорганізації;

ДОЛУДА Ольга Костянтинівна – голова
об’єднаної профорганізації Харківського
метрополітену;
від об’єднаної профорганізації ПрАТ

«Київ-Дніпровське міжгалузеве 
підприємство промислового 

залізничного транспорту»
КАТЕГОРЕНКО Іван Іванович – голова

об’єднаної профорганізації;
від об’єднаної профорганізації філії

«Управління промислових 
підприємств»

ТІТОВ Микола Федорович – голова
об’єднаної профорганізації;

від профорганізації філії
«Рефрижераторна вагонна компанія»

ШУЛЬГА В’ячеслав Володимирович –
голова первинної профорганізації;

від профорганізації філії 
«Дарницький вагоноремонтний 

завод»
РОМАНЕНКО Галина Іванівна – голова

первинної профорганізації;
від профорганізації філії 

«Центр з ремонту та експлуатації 
колійних машин»

МОСКАЛЕНКО Євгеній Васильович –
голова об’єднаної профорганізації;

від профорганізації філії 
«Пасажирська компанія»

КУКСА Вадим Анатолійович – голова
об’єднаної профорганізації;

ДИКИЙ Ярослав Мирославович – голо-
ва первинної профорганізації пасажир-
ського вагонного депо станції Львів;

ЖЕЛІЗНЯК Костянтин Миколайович –
голова первинної профорганізації Дні -
пров  ського пасажирського вагонного
депо;

МИХАЙЛОВСЬКА Світлана Григорівна –
на чальник відділу, голова первинної
проф організації вокзалу станції Київ-
Паса жирсь кий;

від профорганізації філії «Центр 
будівельно-монтажних робіт 

та експлуатації будівель і споруд»
САГАЙДАК Олександр Олександро-

вич – голова об’єднаної профорганізації ;
від профорганізації заводу 

ПрАТ «Київський 
електровагоноремонтний завод»

КУЛІНІЧ Руслан Іванович – голова пер-
винної профорганізації;

від профорганізації апарату 
АТ «Українська залізниця»

ГРИЩЕНКО Юрій Михайлович – голова
первинної профорганізації.

ПРЕЗИДІЯ РАДИ ПРОФСПІЛКИ:

СЕМЕРУНЬ О.А. – Голова профспілки;
МУШЕНОК О.М. – перший заступник

Го лови профспілки;
АФТАНАС Я.Д. – голова дорожньої

профорганізації регіональної філії
«Львівська залізниця» 

БЕЗПАЛИЙ І.В. – голова первинної проф -
організації моторвагонного депо Фастів;

БЕССАРАБОВ Л. П. – голова Лиманської
дорожньої профорганізації;

ГАСЮК Ю.О. – електромеханік бригади
тех нічної документації Ковельської дис-
танції сигналізації і зв’язку, голова первин-
ної профорганізації;

ГРИЦАК Б.Й. – голова територіальної
профорганізації Івано-Франківської ди -
рекції залізничних перевезень;

ГРИЩЕНКО Ю.М. – голова первинної
профорганізації АТ «Українська залізниця»;

ЖЕЛІЗНЯК К.М. – голова первинної
профорганізації Дніпровського пасажир-
ського вагонного депо;

ЖУК О.О. – голова Криворізької терито-
ріальної профорганізації;

ЗАЛОЗНИХ В.А. – голова дорожньої
профорганізації Південної залізниці;

КАНЗЕБА А.В. – голова Попаснянської
територіальної профорганізації;

КОЛЕСНИК І.Р. – голова Молодіжної
ради профспілки, голова первинної проф -
організації пасажирського вагонного депо
Ковель; 

КОЛЯДА Т.М. – голова дорожньої
проф організації метрополітенів України;

КОРОЛЬКОВ А.А. – голова дорожньої
профорганізації Львівської залізниці;

КУКСА В.А. – голова об’єднаної проф -
організації філії «Пасажирська компанія»;

ЛЕЙКО А.Є. – голова дорожньої проф -
організації Придніпровської залізниці;

ЛОЗКО О.М. – голова дорожньої проф -
організації Південно-Західної залізниці;

САГАЙДАК О.О. – голова об’єднаної
профорганізації філії «Центр будівельно-
монтажних робіт та експлуатації будівель і
споруд»;

СЕМИНІНА Л.І. – голова Знам’янської
територіальної профорганізації;

СОЛОВЙОВ І.М. – голова Одеської
дорожньої профорганізації;

ТЯГУН В.І. – голова первинної профор-
ганізації вагонного депо Кременчук.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ПРОФСПІЛКИ:

ГРИЦЕНКО Валентина Степанівна –
бухгалтер Херсонського теркому проф-
спілки;

ЖІНЧИН Оксана Анатоліївна – завідую-
ча фінансовим відділом – головний бух-
галтер дорпрофсожу регіональної філії
«Львівська залізниця»;

КОВНЄРОВА Ганна Валентинівна – бух-
галтер первинної профорганізації Ли -
манського локомотивного депо філії «До -
нецька залізниця»;

ПАУЧОК Світлана Тимофіївна – завіду-
вач фінансового відділу дорпрофсожу
Львівської залізниці;

СМОЛЯК Людмила Іванівна – головний
бухгалтер Харківського теркому проф-
спілки;

ТИХА Сніжана Вікторівна – завідуюча
фінансовим відділом дорпрофсожу Пів -
денно-Західної залізниці, голова Ре -
візійної комісії профспілки;

ЧАДОВИЧ Ірина Володимирівна – заві-
дуюча фінансовим відділом дорпроф-
сожу Придніпровської залізниці, заступ-
ник голови Ревізійної комісії проф-
спілки;

ШИНКАРУК Ольга Вікторівна – заступ-
ник голови первинної профорганізації
ва гонної дільниці станції Київ-Паса -
жирський.
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* Заходи проводились онлайн.

Донецька (Лиман) 13429 12956
Придніпровська 14099 13105
Південна 13306 12193
Південно	Західна 15105 13703
Одеська 14874 13451
Львівська 14344 12600
По регіональних філіях 14291 13037
По філіях 14071 12850
По ПрАТ 16209 16209
По АТ «Укрзалізниця» 14229 12983

Середня зарплата працівників (грн.)

l Індекс споживчих цін у жовтні — 100,9%, з по чат ку
2021 р. – 108,5%.

Залізничний транспорт 14229 12983

Транспорт у цілому 14568 13512
Промисловість 14993 14569

В галузях народного 
господарства 14045 13648

Жовтень З початку
2021 р.

Жовтень З початку
2021 р.

НА ЗАСІДАННІ президії Ради профспілки 25 ли с -
топада п. р. погоджено проєкти збірників: 

«Типові норми часу на слюсарні роботи з
ремонту гідропередачі під час поточних ре монтів
дизель-поїзда ДР1А», які призначені для розрахун-
ку трудомісткості виконуваних робіт та встановлення
технічно-обґрунтованого комплексу слюсарних робіт
при виконанні поточного ремонту в обсязі ПР-3 гідро-
передачі дизель-поїздів ДР1А і підлягають впрова-
дженню в моторвагонних депо регіональних філій АТ
«Укрза лізниця».

Нормативи чисельності сигналістів залізнич-
них станцій, які призначені для визначення чисель-
ності сигналістів, основним обов’язком яких є закріп-
лення рухомого складу на коліях станції.

Проєкти збірників пройшли апробацію у виробни-
чих підрозділах і знайшли схвальне рішення у тру-
дових колективах до їх застосування у виробничих
умовах.

Погоджено типові норми

25 листопада* відбулося засідання Ради проф-
спілки, на якому, зокрема, затверджено звіт про ро -
бо ту Ради профспілки з грудня 2016-го по грудень 
2021 р., узгоджено склад робочих органів З’їзду,
його регламент і порядок денний, проєкт ос нов-
 них напрямів роботи Ради профспілки на 2022–
2026 рр. Вирішено усі ці питання винести на розгляд
З’їзду. 

25 листопада* відбулося засідання президії Ради
профспілки. 

26 листопада Голова профспілки В.Бубняк взяв
участь у засіданні Антикризового штабу з відновлен-
ня сталого функціонування Укрзалізниці.

29 листопада* відбулося засідання профсекції
працівників відомчої воєнізованої охорони Ради
профспілки.

30 листопада*, 6 і 7 грудня* проведено засідан ня
комісії Ради профспілки з організаційно-масової та
інформаційної роботи.

30 листопада* і 1 грудня* Голова ФПТУ, Голова
профспілки В.Бубняк взяв участь у вебінарі на тему:
«Роль профспілок у відновленні після пандемії
COVID-19 – забезпечення продуктивної і стійкої зай-
нятості, охорони праці та соціального захисту на
залізницях регіону», організованому Бюро трудящих
Міжнародної організації праці (МОП), Між на -
родною конфедерацією профспілок залізничників
(МКПЗ) і Незалежною профспілкою залізничників
Азербайджану.

2 грудня* відбулося засідання профкому первин-
ки ПАТ «Укрзалізниця».

2 і 9 грудня Голова профспілки В.Бубняк взяв
участь у засіданнях правління АТ «Укрзалізниця».

9 грудня* проведено позачергове засідання Ради
профспілки, на якому було обговорено питання змін
до Статуту профспілки.

14 грудня відбувся VIII З’їзд профспілки (стор. 1–4),
Головою профспілки обрано О.Семеруня, його пер-
шим заступником – О.Мушенка.

14 грудня відбулася звітно-виборна конференція
первинної профорганізації АТ «Укрзалізниця».

16 грудня* завідувач відділу міжнародного співро-
бітництва С.Іванський брав участь у 61-му засіданні
Ради Міжнародної конфедерації профспілок заліз-
ничників (МКПЗ).

16 грудня Голова профспілки О.Семерунь взяв
участь у засіданні правління АТ «Укрзалізниця».

Звернення 
VIII З’їзду профспілки
VIII З’їзд профспілки ухвалив низку звернень
до Президента України, Верховної Ради,
Кабміну, Міністерства інфраструктури 
щодо проблемних питань, 
актуальних для залізничників   

Про державну підтримку залізничного транспорту 
з метою його безпечної і стабільної роботи

ДЕЛЕГАТИ VІІІ З’їзду Профспілки залізнични-
ків і транспортних будівельників Укра їни

звертаються до Кабінету Міністрів України,
Міністерства інфраструктури України, держав-
них органів управління з вимогою щодо під-
тримки на державному рівні залізничної галузі
та врегулювання проблем, які протягом багатьох
років потребують негайного вирішення для
забезпечення подальшої безпечної і стабільної
роботи АТ «Укрзалізниця».

Профспілка залізничників і транспортних
будівельників України захищає соціально-еко-
номічні права та інтереси близько 240 тис. пра-
цівників АТ «Укрзалізниця». Товариство «Укра -
їнська залізниця» – це основний перевізник ван-
тажів та пасажирів і належить до тих підпри-
ємств України, які постійно виконують визначені
Урядом завдання та забезпечують наповнення
державного бюджету, а робітники сталевих
магістралей є відповідальними і дисциплінова-
ними й у складні для країни часи завжди під-
ставляють своє плече. 

На сьогодні забезпечення стабільного та без-
печного перевезення вантажів та пасажирів опи-
нилося під загрозою, адже матеріальний ресурс
надійності, який багато років перебував без капі-
тальних вкладень, практично вичерпано. Знос
основних засобів Укрзалізниці становить 97%.
Залізничний транспорт вкрай потребує масштаб-
ного фінансування для поліпшення цієї ситуації.
За наполяганням профспілки у Законі України
«Про Державний бюджет України на 2021 рік»
вперше за роки незалежності передбачено кошти
на закупівлю пасажирських вагонів та модерніза-
цію залізничної інфраструктури для розвитку
пасажирських перевезень. За бюджетні кошти
планується здійснити закупівлю 100 па са жирсь -
ких вагонів. Але оновлення і реконструкція дію-
чих магістральних ліній проводиться, як і раніше,
виключно за рахунок Товариства та кредитних
ресурсів. Залізничники за власні кошти будують
мости, прокладають колії, лінії електропередач,
здійснюють технічну і технологічну модернізацію
та виконують інші необхідні роботи, оскільки

держава самоусунулась від виконання своїх пря-
мих обов’язків, визначених у ст. 10 Закону
України «Про залізничний транспорт». 

Державою також не забезпечується в повному
обсязі покриття витрат, пов’язаних з наданням
послуг за перевезення пільгових категорій гро-
мадян. А всі ці кошти могли б бути спрямовані на
технічну і технологічну модернізацію залізнично-
го транспорту, оновлення рухомого складу, соці-
альну підтримку працівників. АТ «Укрзалізниця»
з року в рік покриває ці витрати з власних дохо-
дів, натомість збитки від пасажирських переве-
зень щорічно збільшуються.

Профспілка неодноразово зверталася до
органів виконавчої влади та наголошувала на
тому, що суттєвою підтримкою для Товариства
було б скасування сплати податку на землю під
коліями. З 1 січня 2019 р. набрали чинності зміни
до Податкового кодексу України, якими заліз-
ничний транспорт позбавлено пільг зі сплати
земельного податку. Це рішення призвело до
того, що цей земельний податок для АТ
«Укрзалізниця» збільшився утричі – з 1,2 млрд
грн до 3,7 млрд грн на рік. Водночас, землі
дорожнього господарства автомобільних доріг
загального користування взагалі не підлягають
оподаткуванню. Відповідно, створено нерівні
умови для оподаткування земель для автомо-
більного та залізничного транспорту, що пору-
шує принципи справедливості оподаткування.
Наголошуємо, що в інших країнах землі під
залізничними коліями земельним податком не
оподатковуються, а розвиток інфраструктури
відбувається за рахунок або за допомогою дер-
жавного субсидіювання.

Укрзалізниця є одним із найбільших платників
податків у країні. Тому профспілка звертає вашу
увагу на необхідність скасування податку на
землю та створення можливості інвестувати ці
кошти в оновлення критично застарілих пасажир-
ських вагонів та поліпшення сервісу для клієнтів.

При закупівлі дизельного палива для потреб
тягового рухомого складу Товариство сплачує
акцизний збір загальною сумою понад 2 млрд

грн на рік. Зазначений збір направляється до
Державного дорожнього фонду і спрямовуєть-
ся тільки на ремонт автомобільних доріг, тоді
як залізничний транспорт не використовує
автомобільні траси, а також не отримує з дер-
жавного бюджету коштів на розвиток і ремонт
залізничних колій. Тому доцільно передбачити
у Держ бюджеті кошти на компенсацію АТ «Укр -
залізниця» акцизного податку, сплаченого при
закупівлі дизельного палива для потреб тяго-
вого рухомого складу.

Профспілка вкотре звертається до керівниц-
тва держави та органів державного управління з
такими пропозиціями: 

1. Звільнити від сплати земельного податку
землі залізничного транспорту, як це визначено
для земель дорожнього господарства �  автомо-
більних доріг загального користування.

2. Забезпечити безумовне виконання статті 10
Закону України «Про залізничний транспорт» і
виділити з державного бюджету кошти на 2022
рік на будівництво та реконструкцію магістраль-
них залізничних ліній, об’єктів мобілізаційного
призначення, придбання залізничного рухомого
складу для перевезення пасажирів у поїздах
далекого та місцевого сполучення.

3. Забезпечити стовідсоткову компенсацію
витрат, понесених АТ «Укрзалізниця» за переве-
зення пільгових категорій пасажирів – громадян
України.

4. Забезпечити компенсацію Товариству з
Дорожнього фонду акцизного податку, сплаче-
ного при закупівлі дизельного палива для
потреб тягового рухомого складу. 

Вкотре наголошуємо, що вирішення нагаль-
них проблем залізничного транспорту дозво-
лить колективу залізничників стабільно працю-
вати і розвиватись.

У цей складний для галузі час залізничники
вправі розраховувати на допомогу держави, як
це відбувається в цивілізованих країнах.
Сподіваємось, що держава не перекладе всі
негаразди, пов'язані з вказаними обмеженнями,
на плечі працівників.

Щодо проєкту Закону «Про
залізничний транспорт України»

ДЕЛЕГАТИ VIII З’їзду профспілки звертаються до Вер -
ховної Ради України з вимогою щодо врахування пози-

ції профспілки про збереження  трудових та соціально-еко-
номічних прав та інтересів працівників залізничного транс-
порту Укра їни в процесі прийняття нового Закону України
«Про залізничний транспорт України».

Наразі в Верховній Раді зареєстровано Закон України
«Про залізничний транспорт Укра їни», реєстр. № 1196-1 від
6.09.2019, який планується винести до розгляду на засідання
Комітету Вер ховної Ради з питань транспорту та інфра-
структури.

Заявлено, що з прийняттям цього законопроєкту створю-
ються організаційні, правові та економічні основи для фун-
кціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в
Ук раїні та підвищення ефективності управління, вдоскона-
лення організаційно-правових та економічних засад ринку
залізничних перевезень, покращення якості та доступності
послуг перевезень залізничним транспортом.

Цього неможливо досягти без працівників-залізнични-
ків, які наразі відповідно до чинного Закону України «Про
залізничний транспорт» мають трудові та соціальні гарантії,
проте ризикують втратити їх з прийняттям нового закону. 

Тому до Комітету Верховної Ради України з питань транс-
порту та інфраструктури було направлено пропозиції щодо
включення до проєкту закону положень щодо збереження
безоплатного проїзду, безоплатного користування медич-
ними закладами для працівників і пенсіонерів-залізнични-
ків, поширення норм Галузевої угоди на працівників суб’єк-
тів господарювання, утворених на базі АТ «Укрзалізниця»
тощо, які не було враховано в повному обсязі.

Делегати VIII З’їзду профспілки звертаються з вимогою до
Верховної Ради України щодо врахування зазначених про-
позицій та наполягають на запрошенні представника
Профспілки залізничників і транспортних будівельників
України для участі в обговоренні даного законопроєкту на
засідання профільного комітету Верховної Ради України.

Щодо відновлення залізничникам права 
на пенсію за вислугу років

ДЕЛЕГАТИ VIII З’їзду профспілки звер-
таються до Верховної Ради України

щодо відновлення залізничникам права
на пенсію за ви слугу років. 

Законом «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо підви-
щення пенсій» від 3.10.2017 р., № 2148-VIII
окремі категорії залізничників, які безпосе-
редньо здійснюють організацію перевезень
і забезпечують безпеку руху на залізнично-
му транспорті та метрополітенах, позбавле-
но права на пенсію за вислугу років.

Попри скасування права виходу на пен-
сію за вислугу років понад 43 тисячам
залізничників, вони продовжують працю-
вати на своїх робочих місцях та будуть і
надалі зайняті на роботах, виконання яких
призводить до втрати професійної праце-
здатності раніше настання пенсійного віку.

Аналіз причин аварій, катастроф, ви -
падків травматизму та смертності серед
працівників зазначених професій, що тра-
пились на залізничному транспорті після
скасування права на пенсію за вислугу
років, вказує на пряму залежність цих
випадків від втоми та фізичного зносу
персоналу, який виконує обов’язки після
настання віку та/або відпрацювання пев-
ного часу та/або стажу, що дає право
виходу на пенсію за вислугу років.
Ігнорування цих обставин може призвести
до техногенних катастроф та відтоку квалі-
фікованої робочої сили дефіцитних спеці-
альностей за межі України

Залізничники, починаючи з 2017 р., зай-
мають активну позицію у вирішенні питан-

ня поновлення зазначеного права. На
жаль, численні звернення профспілки до
органів влади, електронна петиція до
Верховної Ради України щодо законодав-
чого врегулювання питання відновлення
права на пенсію за вислугу років працівни-
ків залізничного транспорту, яка у 2019 р.
набрала понад 25 тис. підписів, не призве-
ли до бажаного результату.

18 грудня 2019 р. у Верховній Раді заре-
єстровано проєкт Закону «Про запрова-
дження програм пенсійного забезпечення
за вислугу років», реєстр. № 2617, яким
пропонується вирішення проблеми пенсій-
ного забезпечення зазначених категорій
осіб шляхом запровадження суб’єктами
господарювання (роботодавцями) про-
грам пенсійного забезпечення за вислугу
років відповідно до умов галузевих угод
(колективних договорів), що містять поло-
ження про недержавне пенсійне забезпе-
чення працівників. Проте до теперішнього
часу законопроєкт не розглянуто.

Прийняття цього законопроєкту є вкрай
необхідним для залізничників. Подальше
зволікання із вирішенням проблеми про-
фесійного пенсійного забезпечення заліз-
ничників матиме негативні наслідки як для
транспортної системи, так і для держави в
цілому.

З метою відновлення соціальної спра-
ведливості делегати VIII З’їзду профспілки
звертаються з вимогою до Верховної Ради
щодо якнайшвидшого
прийняття законопро -
єкту за реєстр. № 2617. Стор. 4
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ДЕЛЕГАТИ VІІІ З’їзду Профспілки залізничників і транс-
портних будівельників України звертаються до

Кабінету Міністрів України як головного акціонера
Товариства з проханням втрутитись у процес формування
і затвердження консолідованого фінансового плану АТ
«Укрзалізниця» на 2022 рік.

Пунктом 3.7.13 Галузевої угоди між Укрзалізницею і
профспілками визначено залучення профспілкової сторо-
ни до розроблення фінансових планів АТ «Українська
залізниця», але на практиці ця норма не працює.
Товариству невигідно інформувати профспілку про плану-
вання витрат на майбутні періоди, адже основний пріори-
тет, якій ставить Профспілка залізничників і транспортних
будівельників України – соціально-економічне благопо-
луччя працівників, а для компанії головне – отримання
запланованого чистого прибутку, що у вигляді дивідендів
буде передано у державний бюджет.

Невідкладно потребує вирішення питання гідного рівня
заробітної плати залізничників. Адже наближається той
час, коли не буде кому працювати і забезпечувати вико-
нання основної мети діяльності Товариства – безпечне та
якісне перевезення вантажів та пасажирів.

Невиважена і непродумана соціально-економічна
стратегія призводить до дестабілізації ситуації у трудових
колективах, збільшення градуса протестних настроїв у
працівників. На сьогодні, коли держава підвищує соці-
альні стандарти, мінімальну заробітну плату, АТ «Укр -
залізниця» навпаки – зменшує заробітну плату своїм пра-
цівникам, обмежує виплати, передбачені як законо-
давством, так і Галузевою угодою, колективними до-
говорами, оскільки не передбачає їх у фінансових 
планах.

Як нам стало відомо, у проєкті консолідованого фінансо-
вого плану АТ «Укрзалізниця» передбачено отримання у
2021 році чистого прибутку у розмірі 3,5 млрд грн. План
чистого прибутку у такому розмірі наперед нездійсненний,
оскільки весь рухомий склад та інфраструктура залізнич-
ного транспорту перебувають у критичному стані. Його
неможливо досягти без порушень технологічного процесу,
які стали системними з причин відсутності матеріалів,
запасних частин, своєчасних ремонтів рухомого складу і
обладнання, гідної оплати праці залізничників. Виконання
плану чистого прибутку – основна умова виплати праців-
никам АТ «Укрзалізниця» винагороди за результатами
роботи за рік. Незважаючи на те, що у 2019 році
Укрзалізниця отримала чистий прибуток у сумі 2,8 млрд
грн, вперше за роки існування Укрзалізниці працівники
лишилися без виплати винагороди за свою нелегку працю.
Аналогічна ситуація і з 2020 роком.

Профспілка наполягає, щоб у консолідованому фінан-
совому плані АТ «Укрзалізниця» на 2022 рік були передба-
чені у повному обсязі кошти на:

1) виконання п. 3.2.1 Галузевої угоди, а саме підвищен-
ня заробітної плати залізничників не нижче темпів зрос-
тання заробітної плати в галузях економіки та забезпечен-
ня підвищення рівня заробітної плати не менше ніж на
25%;

2) виплату працівникам винагороди за результатами
роботи за 2021 рік у розмірі не менше 100% місячної
тарифної ставки (посадового окладу).

Передбачення коштів на вищезазначені цілі є вкрай важ-
ливим для послаблення соціальної напруги в трудових
колективах АТ «Укрзалізниця» та недопущення зупинки
головного перевізника країни – Укрзалізниці.

Щодо формування і затвердження консолідованого 
фінансового плану АТ «Укрзалізниця» на 2022 рік

Про участь представників трудового колективу 
в управлінні АТ «Українська залізниця»

ВИМАГАЄМО надати право трудовому колективу брати
участь в управлінні АТ «Українська залізниця».

В Товаристві відсутні умови для закріплення висококва-
ліфікованих спеціалістів на виробництві і це, відповідно, не
приваблює людей працевлаштовуватися у підрозділи
залізничного транспорту. Як наслідок – катастрофічна
неукомлектованість кадрами.

Такий стан справ у всіх виробничих підрозділах госпо-
дарств (колійного, вагонного, пасажирського, локомотив-
ного, енергетиків, сигналізації та зв’язку, руху та комерцій-
ної роботи, будівельників, медичної сфери, інформацій-
них технологій тощо) однозначно призведе до значних
перебоїв у роботі залізничного транспорту України, що
може стати загрозою для національної безпеки та оборони
держави (неспроможність перевезти пасажирів та вантажі,
дискомфорт пасажирів, гальмування економіки через від-
сутність кадрів, рухомого складу та інфраструктури).

Якість трудового життя залізничників суттєво знизилася
через невиконання АТ «Українська залізниця» у повному
обсязі багатьох нормативно-правових актів, у тому числі
внутрішніх, які стосуються:

1. Нереалізації пунктів Галузевої угоди, що стосуються
щорічного підвищення тарифних ставок і посадових окла-
дів на 25%.

2. Здійснення реорганізації, перепрофілювання вироб-
ничих (структурних) підрозділів, що породжує невпевне-
ність у завтрашньому дні (страх втратити робоче місце).

3. Відсутності повного обліку понаднормових годин
роботи та, відповідно, їх оплати у подвійному розмірі.

4. Порушення законодавства про працю, про відпустки
(щорічно профспілкою виявляється значна кількість
порушень).

5. Значного погіршення ситуації з оздоровленням пра-
цівників і членів їхніх сімей (встигли зламати попередню
систему оздоровлення, але не встигли створити нову).

Із року в рік ситуація ускладнюється. І так буде допоки
трудовий колектив через свого представника не отримає
можливості брати участь в управлінні та впливати на
рішення керівництва безпосередньо через професійні
спілки, норми Галузевої угоди та колективних договорів.

Наразі єдиним акціонером АТ «Укрзалізниця» є держава
в особі Кабінету Міністрів України, який формує склад
правління та наглядової ради.

Наглядова рада АТ «Українська залізниця» має функцію
контролю за діяльністю правління, рішення якого безпосе-
редньо зачіпає трудові права та інтереси працівників,
впливає на забезпечення зайнятості, оплату праці та реалі-
зацію соціальних стандартів.

Практика участі представників трудового колективу в
управлінні Товариствами відображена у Директивах
2001/86/ЄС та 2003/72/ЄС «Про доповнення статусу євро-
пейського акціонерного товариства правилами, що регу-

люють залучення працівників до управління», які закріп-
люють стандартні положення про залучення працівників
до управління, ведення колективних переговорів, впро-
ваджують загальні правила інформування та консультацій
з працівниками.

У шести країнах ЄС представництво працівників у керів-
них органах обмежене державними та муніципальними
компаніями. Це – Чехія, Греція, Ірландія, Польща (де це
також стосується компаній, що знаходяться в процесі при-
ватизації), Португалія та Іспанія. У 13 країнах ЄС право на
представництво у керівних органах поширюється на пра-
цівників державного та приватного секторів. До цієї групи
належать: Австрія, Хорватія, Данія, Фінляндія, Франція,
Німеччина, Угорщина, Люксембург, Нідерланди, Норвегія,
Словаччина, Словенія та Швеція. При цьому порогові
показники величини компаній коливаються від 25 праців-
ників у Швеції до 1000 – у Франції.

Таку ініціативу підтримали також учасники Другої
Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики
та перспективи соціально-економічного розвитку заліз-
ничного транспорту – УКРПРОФЗТ/2021», в рамках якої 18
листопада 2021 року обговорено тематику «Корпоративне
управління в АТ «Укрзалізниця»: сучасний стан та перспек-
тиви розвитку» за участю провідних експертів України із
зазначеного питання. 

Враховуючи наведене вище, делегати VІІІ З’їзду проф-
спілки звертаються до Кабінету Міністрів України із вимо-
гою:

1. Запровадити практику, коли трудовий колектив мати-
ме вплив на рішення керівників через участь своїх пред-
ставників у органах контролю за діяльністю правління –
наглядовій раді; умови для запобігання непопулярним і
хибним рішенням у питаннях реорганізації, встановлення
непомірно високих зарплат керівникам та інших, які пору-
шують закони України, норми чинної Галузевої угоди і
колективних договорів; можливість ініціювати скасування
помилкових рішень.

2. Внести відповідні зміни до пункту 76 Статуту АТ
«Українська залізниця» та ввести до складу наглядової
ради АТ «Українська залізниця» (можливо, на громад-
ських засадах) представника/ів трудового колективу, що
передбачатиме їхню обов’язкову участь у засіданнях
наглядової ради Товариства з правом голосу при розгляді
питань, у тому числі соціально-економічного характеру,
які зачіпають трудові права, соціальні гарантії та інтереси
працівників.

3. У порядку законодавчої ініціативи розробити та внес-
ти на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону
України, який розширить можливості участі трудового
колективу в ухваленні управлінських рішень через своїх
представників у складі наглядових рад акціонерних това-
риств.

Щодо недопущення
знищення системи

відомчої медицини

ДЕЛЕГАТИ VIII З’їзду Профспілки залізнич-
ників і транспортних будівельників

Укра їни висловлюють солідарну стурбова-
ність трудового колективу АТ «Укрзалізниця»
стосовно анонсованих планів Товариства
щодо передачі у концесію відомчих закладів
охорони здоров’я.

Залізничники вже мають негативний
досвід передачі галузевих медичних закладів
у комунальну власність. Ще у 2014 році,
незважаючи на численні заперечення проф-
спілки та трудових колективів залізниць, вла-
дою було здійснено передачу у комунальну
власність майже 90% відомчих медичних
закладів – більшість з них на сьогодні не
функціонує або ж місцеві органи влади нама-
гаються їх позбутися.

Тож, якщо на початок 2014 року по всій
країні успішно працювала розгалужена
мережа з 99 медичних закладів залізничного
транспорту, то до статутного капіталу
Товариства їх увійшло 11, з яких зараз фун-
кціонує лише вісім.

Як показує практика, така ситуація не кра-
щим чином позначилася на стані здоров’я
працівників та, відповідно, на безпеці руху
залізничного транспорту загалом. З огляду на
те, що залізничний транспорт є стратегічною
галуззю, що забезпечує національну безпеку
України у сфері перевезень, її діяльність
пов'язана з високим ризиком матеріальних,
моральних та людських збитків, а залізниця є
джерелом підвищеної небезпеки і потребує
особливої уваги в забезпеченні безпеки
руху, вважаємо неприпустимим остаточно
позбавляти залізничний транспорт України
відомчих закладів охорони здоров’я.

Профспілка розцінює можливість повної
втрати відомчої медицини як черговий крок
до остаточної руйнації системи охорони здо-
ров’я залізничної галузі.

Зауважуємо, що відомчі медичні заклади,
крім надання суто медичних послуг залізнич-
никам та населенню (у т.ч. під час протидії
спалаху гострої респіраторної хвороби
COVID-19), виконують специфічні функції
забезпечення безпеки руху. Зокрема, це про-
ведення відповідних оглядів локомотивних
бригад, професійний добір, постійний кон-
троль та моніторинг стану здоров’я працівни-
ків, робота яких пов’язана з безпекою руху,
безпосередня участь у ліквідації наслідків
аварій, катастроф та інших непередбачених
ситуацій в галузі, надання невідкладної
медичної допомоги персоналу залізниць та
пасажирам.

Отже, втрата галузевих медичних закладів
остаточно зруйнує сталу систему проведення
професійних медичних оглядів та контролю
за станом здоров’я працівників Товариства,
зокрема локомотивних та поїзних бригад,
що вкрай негативно вплине на безпеку руху і
може призвести до непередбачуваних на -
слідків у транспортній сфері.

При цьому працівники відомчих медичних
закладів будуть позбавлені певних соціаль-
них гарантій за Галузевою угодою та колек-
тивними договорами залізниць, що неодмін-
но зумовить підвищення соціальної напруги і
обурень як серед персоналу галузевих
медичних закладів, так і загалом у трудовому
колективі АТ «Укрзалізниця».

Делегати VIII З’їзду профспілки категорич-
но проти знищення відомчої системи охоро-
ни здоров’я. Передача у концесію медичних
закладів залізничного транспорту, на наш
погляд, призведе до остаточної їх втрати та
до таких руйнівних наслідків для Укрза -
лізниці, як перебої у функціонуванні підпри-
ємств Товариства та імовірної зупинки заліз-
ничного сполучення на окремих напрямках.

Цього не можна допустити! 
Закликаємо представників державної вла -

ди втрутитись та вжити дієвих заходів щодо
збереження відомчої медицини у складі
стратегічної галузі України!

У літопис профспілки

ЗА АКТИВНУ роботу в профспілці, захист трудо-
вих та соціальних гарантій спілчан, внесок у

розвиток профспілкового руху нагороджено:

БОНДАР Вікторію Василівну – головного бухгал-
тера територіальної профорганізації Рівненської
дирекції залізничних перевезень;

КОЛІСНИКА Олега Васильовича – провідного
фахівця відділу організаційної роботи дорпроф-
сожу Південної залізниці;

МАЛЬСЬКОГО Ярослава Анатолійовича – заві-
дувача відділу соціально-трудових відносин та
побутової роботи Ради профспілки;

МАЦІЙОВСЬКОГО Івана Орестовича – голову
об’єднаної профорганізації Львівської дирекції
залізничних перевезень;

МОЗГОВУ Тетяну Федорівну – голову первинки
Конотопської дистанції колії;

МОСІЙЧУКА Петра Васильовича – голову
проф організації філії «Стрийський вагоноремонт -
ний завод».
Продовження – у наступному номері «ВІСНИКА».

ПОЧЕСНИМ ЗНАКОМ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ПРОФСПІЛКОЮ» –


