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Сергій ГОЛОСЄЄВ,
для «Магістралі».
Фото Сергія ДРУЧЕНКА

— Загалом ми дуже позитивно 
оцінюємо діяльність лікарняної каси 
(ЛК) Львівської залізниці, — мовить 
Роман Йосипович. —  Незважаючи 
на те, що свого часу її створювали 
фактично «з коліс», вдалося побуду-
вати потужний і прозорий механізм 
взаємодії з відомчими медичними 
закладами.  Переконливо стверд-
жую, що ми маємо схвальні відгуки, 
з одного боку, залізничників, а з 
іншого — медиків медичних закладів 
Львівської.

Хочу також зазначити, що у грудні 
минулого року за дорученням Гене-
рального директора Укрзалізниці 
Михайла Костюка було створено 
робочу групу, до складу якої увійшли 
спеціалісти медичного Главку, медич-
них служб залізниць та представники 
Ради профспілки залізничників і транс-
портних будівельників України. Була 
детально проаналізована співпраця 
ЛК з медичними закладами Львівської 
залізниці й на основі зібраних да-
них складена доповідна записка на 
ім’я Генерального директора. Після 
ознайомлення з нею Михайло Дмит-
рович доручив винести це питання на 

розгляд найближчої Науково-
технічної ради Укрзалізниці. 

— Що являє собою 

лікарняна каса Львівської 

залізниці? Розкажіть, будь 

ласка, детальніше про вис-

новки робочої групи, яка 

вивчала її роботу.  

— Відповідно до стату-
ту громадської організації 
«Лікарняна каса Львівської 
залізниці» — неприбут-

кова організація, що створена у 
відповідності із законом України «Про 
об’єднання громадян», все винятко-
во на добровільній основі. До речі, 
залізничники  мали вибір — вони та-
кож могли застрахуватися у страховій 
компанії, або взагалі відмовитися 
від такого додаткового медичного 
обслуговування. Однак більшість 
працюючих у регіоні надали перевагу 
ЛК — у грудні минулого року застра-
хованих таким чином нараховувалося 
майже 56,73 тис. осіб. А це десь 96 % 
від загальної кількості працюючих 
залізничників Львівської. 

Спочатку щомісячний внесок у 
скарбницю лікарняної становить 
25 грн. Але, згідно з постановою 
конференції трудового колективу 
Львівської залізниці (від 22 вересня 
2009 р.), вирішено вже з 1 жовтня 
кожному працівникові залізниці — 
члену лікарняної каси — надава-
ти матеріальну допомогу у розмірі 
8 грн. Таким чином загальна сума 
щомісячного внеску зросла до 33 грн. 
Є також дуже привабливі умови для 
вступу до ЛК колишніх залізничників, 
а нині — пенсіонерів.  

Зазначу, що, відповідно до даних 
медичної служби Львівської залізниці, 
за березень—листопад минулого року 
по медичних закладах цієї магістралі 
за програмою надання медичної 
допомоги членам каси проліковано 
14 тис. 678 хворих. 

Взагалі робоча група в діяльності 
ЛК виявила дуже багато позитив-
ного. Перш за все маю на увазі те, 

що нею здійснюються авансові 
платежі медичним закладам. Це, у 
свою чергу, дає можливість за-
вчасно закуповувати в необхідній 
кількості медикаменти та засоби 
медичного призначення.  Крім того, 
оперативно приймається рішення 
щодо збільшення суми ліміту 
відшкодування. Якщо, приміром, 
лікування тяжкохворого потребує 
більшої суми грошей, ніж це перед-
бачено згідно з профілем лікування, 
то оперативно збирається правління 
лікарняної каси, де й виноситься 
рішення щодо збільшення ліміту.  

— Які кошти були перераховані 

лікарняним закладам Львівської 

залізниці з боку ЛК? 

— За 10 місяців функціонування 
ЛК на рахунки лікарняних закладів 
надійшло майже 9,9 млн грн. Тобто 
щомісяця заклади отримували від ЛК 
трохи менше 1 млн грн. Принагідно 
зазначу, що інформація, котра була 
опублікована в рекламному матеріалі 
газети «Магістраль», № 11—12 від 
18—23 лютого, не відповідає дійсності 
в частині, яка торкалася діяльності 
лікарняної каси. Зокрема там 
безпідставно було вказано, що відсоток 
відшкодування по лікарняній касі 
становить 61 %. Тоді як фактично він 
становить 97 %.  

— Як ви оцінюєте майбутні 

перспективи впровадження 

добровільного медичного страхування 

через механізми лікарняних кас уже в 

масштабах усіх залізниць?

— Як я вже казав, розгляд досвіду 
діяльності ЛК на Львівській залізниці 
винесений на Науково-технічну 
раду УЗ. Цілком можливо, що вже в 
наступному році досвід Львівської 
лікарняної каси буде розповсюдже-
ний на всі інші залізниці України. 
Проте це буде добровільний 
вибір. Кожен залізничник 
сам вирішуватиме, яка форма 
добровільного медичного страхуван-
ня йому до вподоби. 
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Дмитрий КОНОВАЛОВ,
«Магістраль».
Фото Михаила САДОВОГО

К
ак правило, в летний сезон буду-
щие железнодорожники идут ра-
ботать проводниками, монтерами 
пути, помощниками машиниста, 

товарными кассирами, убивая сразу двух 
зайцев: знакомятся с выбранной профес-
сией, что называется с самых низов, и по-
правляют своё материальное положение. 

Однако, для того чтобы работать по всем 
этим специальностям, нужно пройти крат-
косрочные курсы. Обучение, обыкновенно, 
начинается в конце февраля—в начале мар-
та и заканчивается как раз к летним канику-
лам. Поэтому сейчас в студенческой среде 
железнодорожных институтов и техникумов 
наблюдается оживление. Как рассказал га-
зете «Магістраль» начальник отдела учебно-
методической работы Государственного 
экономико-технологического университета 
транспорта Станислав Сапига, студенты уже 
активно интересуются условиями приёма на 
сезонную работу.

Впрочем, такая активность традицион-
на для этого времени года. Сейчас, правда, 
пока никто не может сказать точно, сколь-
ко именно студентов Укрзализныця  тру-
доустроит в нынешнем сезоне.  В Главном 
пассажирском управлении, которое может 

оценить возможности  железной дороги, 
данных на этот счет пока нет, но можно с 
уверенностью утверждать, что вакансии 
проводников в наличии имеются.  В Со-
вете профсоюза железнодорожников и  
транспортных строителей сообщили, что 
в настоящее время есть недобор до 5 тыс. 
проводников. Особенно остро эта нехватка 
чувствуется на «неденежных» поездах, кур-
сирующих внутри страны. Естественно, эта 
цифра увеличится летом во время сезонно-
го увеличения объёмов пассажирских пере-
возок. А вот  в каком количестве железно-
дорожная администрация будет привлекать 
дополнительную рабочую силу из числа 
молодежи и  станет ли делать это вообще, 
пока не известно. Этот вопрос будет рассма-
триваться в апреле. Так проинформировали 
газету «Магістраль» в пассажирском Главке. 
При этом все будет зависеть от того, будут 
ли железные дороги заключать договора 
с учебными заведениями и на каких усло-
виях.

Стоит отметить, что в прошлом «кризис-
ном» году студенческий труд применялся 
достаточно массово. Только в вагонное 
депо Хмельницкий было направлено около 
100 начинающих проводников. Подработать 
на Юго-Западной железной дороге имели 

возможность студенты Государственного 
экономико-технологического университета 
транспорта, Киевского техникума железно-
дорожного транспорта и Жмеринского же-
лезнодорожного училища. Южная желез-
ная дорога принимала преимущественно 
учащихся Харьковской железнодорожной 
академии, а Приднепровская  — ДИИТа. 
На Одесскую магистраль шли студенты из 
Одесского и Николаевского железнодорож-
ных техникумов. Львовская дорога обычно 
трудоустраивает студентов Львовского и 
Черновицкого техникумов железнодорож-
ного транспорта.

Мотивацию студентов понять нетрудно. 
Вместо того, чтобы два летних месяца си-
деть у родителей на шее, они получат прак-
тические навыки да еще и заработают себе 
на жизнь. Суммы по сегодняшним меркам, 
конечно, небольшие. Оклад «временного» 
проводника — около 1 тыс. 700 грн в месяц. 

Правда, прежде, чем их положить себе  в 
карман, необходимо «инвестировать» в 
собственное обучение на подготовительных 
курсах в тех случаях, когда его не оплачива-
ет дорога.  Стоимость учебы в прошлом году  
доходила до 2 тыс. 500 грн. Но при этом сту-
денты получают гарантию трудоустройства.  
В этом у них преимущество перед теми, кто 
приходит на курсы «с улицы». Такие уча-
щиеся рискуют потратиться на учебу, но не 
иметь перспективы трудоустройства на же-
лезной дороге.

Одной из «кузниц временных кадров» яв-
ляется Киевская техническая школа желез-
нодорожного транспорта, которая недавно 
получила статус центра профессионального 
развития персонала. Это заведение готовит 
работников для Юго-Западной железной 
дороги. Оно специализируется на повыше-
нии квалификации железнодорожников, 
в основном машинистов. Но школа имеет 

лицензию и на выпуск других специалистов, 
таких как монтёр пути, помощник машини-
ста, проводник и другие (всего 29 наимено-
ваний).

Как рассказал газете «Магістраль» ди-
ректор этой школы Владимир Никипорец, 
студенты-железнодорожники проходят 
подготовку по сокращенной программе. За-
нятия идут в вечернее время. Они не изуча-
ют те предметы, которые им преподавали 
в вузе. Те, кто не обучается в профильных 
вузах, осваивают полный курс. Для провод-
ников, например, он составляет 5,5 месяца. 
Группы для не студентов формируются по 
мере поступления заявок. Для того чтобы 
они могли приступить к занятиям, должно 
поступить не менее 15 заявок. Причем ино-
городних учащихся обеспечивают обще-
житием. По словам В.Никипорца, ежегодно 
формируется  две группы проводников. 

На сегодняшний день заказ на подготов-
ку проводников от Укрзализныци еще не по-
ступил, но это вопрос времени. Сейчас свои 
предложения готовят железные дороги. Так, 
Юго-Западная магистраль сообщила, что 
сможет предоставить около 200 временных 
рабочих мест. 140  мест проводников заре-
зервировано для студентов ГЭТУТа и еще 60 
для Киевского техникума железнодорожно-
го транспорта. Но, как говорит заместитель 
начальника Юго-Западной по кадрам и со-
циальным вопросам Иван Соловей, столич-
ная молодежь большого интереса к летней 
подработке не проявляет. «Студенты сейчас 
не те», — сетует Иван Николаевич.  

Донецкая железная дорога уже работает 
над подготовкой договора, который будет 
заключен в апреле. По предварительным 
данным на Донбассе смогут трудоустро-
иться проводниками свыше 200 студентов. 
Примерно столько же примет Львовская 
магистраль. В прошлом году здесь работали 
203 студента: 165 проводников, 28 путейцев 
и 10 связистов. На эту же цифру будут ори-
ентироваться и в этом году. На Одесской, 
Приднепровской и Южной магистралях 
также планируют привлекать студентов, но 
точных данных пока нет.  

После подписания договоров железных 
дорог с высшими учебными заведениями 
газета «Магістраль» сообщит, какое количе-
ство рабочих мест для студентов выделит в 
этом году Укрзализныця.

Железные дороги Украины готовят рабочие места для студентов-железнодорожников

Лікарняна каса отримала схвальні відгуки як залізничників, 
так і медичних закладів Львівської залізниці

Лікарняна каса: крок до людей

Вважаємо, що некоректно 
порівнювати показники за 2009 р. 
страхової компанії «Нафтагазстрах», 
яка вже певний час здійснює страхуван-
ня працівників чотирьох залізниць, та 
громадської організації «Лікарняна каса 
Львівської залізниці», яка була створена 
1 березня, а фінансову діяльність розпо-
чала з квітня. Названа сума отриманих 
лікарняною касою у 2009 р. членсь-
ких внесків завищена й не відповідає 
дійсності. Єдина правдива опублікована 
цифра — сума, що була перерахована 
лікувально-профілактичним закла-
дам залізниці за 10 місяців діяльності 
лікарняної каси. Тож об’єктивно було б 
зазначити, що медичні заклади на 1 січня 
2010 р. прозвітували про використання 
лише 95 % від перерахованих їм 9 млн 
906 тис. грн.

У статті не було жодного слова 
про те, що лікарняна каса на підставі 
договірних відносин перераховувала 
кошти за надання медичної допомоги 
своїм членам медичним закладам, які 
не належать до залізниці, а також про 
те, що ми здійснюємо компенсацію 
членам лікарняної каси за медика-
менти та вироби медичного призна-
чення за їх стаціонарного лікування 
в інших лікувально-профілактичних 
закладах і з метою якомога більшого 
відшкодування нашим хворим коштів 
узяли на себе сплату прибуткового 
податку з компенсації. 

Навмисно або через 
некомпетентність не було згадано 
про запровадження нами спрощеної 
системи збільшення лімітів, здійснення 
компенсації за операцій з приво-
ду катаракти (до 3 тис. грн), ендо-
протезування кульшового суглоба 
(до 6 тис. 500 грн), проведення 
коронаровентрикулографії (до 3 тис. 
грн), хіміотерапії для онкохворих (до 
5 тис. грн), не кажучи вже про прид-
бання нами та передання лікувальним 
закладам залізниці під час епідемії 
грипу швидкісних тестів для визначен-
ня антигенів вірусів. Через це наведе-
ний у публікації показник повернення 
коштів — 61,9 % — не відповідає 
дійсності. У структурі витрат за 2009 р. 
на виконання нашої «Програми на-
дання медичної допомоги членам 
лікарняної каси Львівської залізниці» 
було скеровано майже 97 % коштів.

Ми не маємо нічого проти 
діяльності страхових компаній. Тож 
згодні з тією думкою, що страхова 
компанія та лікарняна каса піклуються 
про захист здоров'я залізничників. 
За цього наголошуємо, що у нас різні 
статутні завдання і форми їх виконан-
ня. Наша громадська організація не-
прибуткова, через що ми спрямовуємо 
кошти саме на виконання нашої 
медичної програми. Вміщену в газеті 
публікацію вважаємо такою, що 
шкодить діловій репутації громадської 
організації «Лікарняна каса Львівської 
залізниці». Неправдиві та однобічно 
подані у ній факти не лише підривають 
ділову репутацію лікарняної каси, а й 
безпосередньо завдають шкоди колек-
тиву залізниці, чимало членів якого є 
передплатниками газети «Магістраль».

Володимир ЧЕРНЕГА,
голова правління ГО «Лікарняна каса 

Львівської залізниці» 

Андрій СЕНИШИН,
голова наглядової ради ГО «Лікарняна 

каса Львівської залізниці»  

Інформація з перших вуст

На підставі 
договірних відносин


