
У доповідях та виступах відзнача�
лося, що організація роботи підрозді�
лів в основному відповідає вимогам

чинного законодавства і відомчої
нормативної бази, Галузевій угоді та
колдоговорам, і це забезпечує соці�

альну стабільність у трудових колек�
тивах та сприяє виконанню поставле�
них виробничих завдань.

Водночас, у багатьох структурних
підрозділах господарств виявлено
факти систематичних порушень
трудового законодавства...
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25–28 травня головний техніч�
ний інспектор праці Ради проф�
спілки В.Дорошенко взяв участь
у галузевому семінарі�нараді з
питань охорони праці (стор. 2).
28 травня перший заступник
Голови профспілки М.Сінчак
взяв участь у засіданні міжві�
домчої робочої групи Мін�
трансзв’язку з питань реформу�
вання залізничного транспорту
(стор. 1), а 29 – у засіданнях:
соціальної (стор. 1) і громад�
ської рад, створених Мін�
трансзв’язку. Головою громад�
ської ради обрано Президента
Асоціації міжнародних автомо�
більних перевезень Л.Костю�
ченка, а заступником голови
ради  —  В.Ткачова.
28 травня завідувач відділу со�
ціально�трудових відносин і
побутової роботи О.Мушенок
взяв участь у засіданні СПО
профспілок, а 29 – у нараді все�
українських профспілок.
28 травня завідувач відділу еко�
номічної роботи, організації пра�
ці і зарплати С.Анісімова взяла
участь у роботі комісії з реалізації
тарифної політики Укрзалізниці
на перевезення вантажів. Розгля�
далися питання щодо звернень
окремих держав СНД з приводу
транзитних перевезень.
29 травня заступник Голови
профспілки В.Лесько взяв
участь у консультаціях пред�
ставників профоб’єднань з ке�
рівниками центральних органів
виконавчої влади з питань
бюджетної політики та основ�
них показників економічного і
соціального розвитку на
2010 рік, а 1 червня – у засідан�
ні СПО профспілок з вироблен�
ня консолідованої позиції з цих
питань; 1 і 4 червня — у засі�
даннях спільної робочої комісії
повноважних представників
Сторін власників і профспілок,
на яких, відповідно, підбито
підсумки виконання Генераль�
ної угоди станом на 1 квітня п. р.
і розглянуто питання щодо вста�
новлення розміру мінімальної
заробітної плати на 2010 рік.
2 червня відбулося засідання
профсекції працівників колій�
ного господарства (стор. 2).
4 червня перший заступник Го�
лови профспілки М.Сінчак,
взявши участь у семінарі «Силь�
на первинка — сильна проф�
спілка!», який провів  дорпроф�
сож Донецької залізниці у де�
бальцівських дирекції заліз�
ничних перевезень і вагонному
депо, акцентував увагу колег на
актуальних питаннях. 
9 червня Голова ФПТУ, Голо�
ва профспілки В.Ткачов взяв
участь у засіданні Ради Між�
народної конфедерації проф�
спілок залізничників.

про найважливіше...
Голова профспілки В.Ткачов 29 травня направив

Прем’єр"міністру Ю.Тимошенко телеграму, у якій
висловлено занепокоєння тим, що зволікання Мін�
трансзв’язку із затвердженням фінансових планів
залізниць на 2009 рік «не дозволяє залізницям прова�
дити повноцінну господарську діяльність, а також ви�
трати  на оздоровчу кампанію, а саме – фінансування
дитячих залізничних оздоровниць. Просимо Вашого
особистого втручання задля скорішого затвердження
Мінтрансзв’язку фінансових планів залізниць».

ДО ТЕМИ. Мінтрансзв’язку фінансові плани
залізниць на 2009 рік затвердило 1 червня.

Перший заступник Голови профспілки М.Сінчак
на засіданні міжвідомчої робочої групи Мін"
трансзв’язку 28 травня виступив проти моделі ре"
формування залізничного транспорту, яка перед"
бачає створення єдиного суб’єкта господарювання
у формі Державного підприємства. Внесено пропо�
зицію, на якій наполягали представники всіх профспі�
лок, що діють у галузі, та залізниць, про створення в хо�
ді реформування залізничного транспорту Державного
концерну. Перший заступник Голови профспілки вніс
також відповідні пропозиції до протоколу засідання та
рекомендував додати до Переліку підприємств заліз�
ничного транспорту, які пропонується включити до
складу Укрзалізниці: Український державний центр за�
лізничних рефрижераторних перевезень «Укрреф�
транс»; Український державний центр експлуатації
спеціалізованих вагонів; Український державний
центр транспортного сервісу «Ліски».

ДО ТЕМИ. Комітет Верховної Ради України з пи�
тань транспорту та зв’язку на засіданні 3 червня
підтримав заявлені протести профспілок галузі та
експертів, які застерігають від не апробованих і не�
вмотивованих кроків реформування та прогнозу�
ють значні негативні наслідки як для залізничного
транспорту, так і для економіки країни в цілому, в
разі ухвалення Кабміном запропонованої Мін�
трансзв’язку програми.

Рада профспілки запропонувала Мінтрансзв’яз"
ку вжити відповідних заходів для вирішення най"
болючіших питань. Перший заступник Голови проф�
спілки М.Сінчак звернув увагу членів соціальної ради
на засіданні 29 травня на те, що фонд оплати праці за�
лізниць не враховує ріст інфляції та потребує збільшен�
ня. Він наголосив і на несвоєчасному затвердженні Мін�
трансзв’язку фінансових планів залізниць на 2009 рік.
Підкреслено також, що Рада профспілки виступає про�
ти надання знижки до тарифів на перевезення заліз�
ничним транспортом вантажів гірничо�металургійного
та хімічного комплексів; перевезення вугілля з від�
строчкою платежів; невідшкодування державою збит�
ків від перевезення пільгових категорій пасажирів.
Перший заступник Голови профспілки висловив обу�
рення з приводу непродуманої кадрової політики Мін�
трансзв’язку щодо керівництва Ізюмського тепловозо�
ремонтного заводу, що призвело до занепаду підпри�
ємства та соціальної напруги в колективі.

Під час консультативної зустрічі керівництва
Міністерства праці та соціальної політики і все"
українських профспілок заступник Голови проф"
спілки В.Лесько наголосив на невиконанні чоти"
рьох положень протоколу зустрічі 25 квітня 2008 ро"
ку Прем’єр"міністра України з представниками
профспілок транспортної галузі:

не запроваджено порядок компенсації залізничникам
втрат від перевезення пільгових категорій пасажирів; 

Укрзалізницею не проводиться робота щодо запро�
вадження у галузі недержавного пенсійного забезпе�
чення; Мінтрансзв’язку не скасувало свій наказ від
18.04.2008 р., № 463 про перепідпорядкування низки
підприємств залізничного транспорту, що входили до
складу Укрзалізниці; Мінтрансзв’язку та Укрзалізниця
не залучали представників профспілки до розробки
проекту фінансових планів залізниць на 2009 рік у час�
тині, що стосується фінансування соціальних питань.

Відділ інформації Ради профспілки
Детальніше про це – на сайті www.zalp.org.ua

НА КОНКУРС
«Сильна первинка – 

сильна профспілка!»
КОМАНДА дает РЕЗУЛЬТАТ

Локомотивщики народ «зубас�
тый», в актив выбирают принци�
пиальных людей. И скрупулезная
работа профкома локомотив"
ного депо Иловайск убеждает в
результативности профсоюзной
деятельности…

Зарисовку заместителя пред�
седателя Иловайской террито�
риальной профорганизации
А.СВАРНИКА читайте в следу�
ющем номере «ВІСНИКА».

Як дотримується трудове законодавство
у підрозділах господарств електрифікації та електропостачання залізниць

У попередньому номері «ВІСНИК» повідомляв, що на засіданні пре"
зидії Ради профспілки 20 травня за участю головного інженера
Головного управління електрифікації та електропостачання Укр"
залізниці І.ЛАГУТИ обговорено питання дотримання трудового зако"
нодавства у відповідних структурних підрозділах цього господарства.

«За дорученням Президента Укра�
їни повідомляємо, що Ваше звернен�
ня стосовно соціальної напруги в

трудових колективах підприємств
транспортної галузі, що виникла у
зв’язку зі зменшенням обсягів транс�

портних перевезень, скороченням
чисельності працівників та знижен�
ням їх соціального захисту, надісла�
но для розгляду згідно з компетен�
цією до Кабінету Міністрів України,
який поінформує про результати».
Відділ інформації Ради профспілки

На звернення Голови профспілки В.ТКАЧОВА надійшла офіційна
відповідь із Секретаріату Президента України за підписом першо"
го заступника глави Секретаріату, представника Президента у Ка"
бінеті Міністрів України О.ШЛАПАКА:

Стор. 2

Ізюмські тепловозоремонтники пікетували
Мінтрансзв’язку та зустрілися з Міністром

Д
ЕЛЕГОВАНІ трудовим колекти�
вом ВАТ «Ізюмський теплово�

зоремонтний завод» трудівники пе�
редали Й.Вінському свої вимоги. Во�
ни попросили у Міністра вкрай необ�
хідну підтримку у відновленні робо�
ти і платоспроможності підприємст�
ва, а також погашення заборгова�
ності із заробітної плати, яка накопи�
чилася з червня 2008 року у сумі
5 млн грн.

У переговорах також взяли участь
заступник Міністра В.Бадагов, дирек�
тор департаменту залізничного
транспорту М.Макаренко, в. о. голо�
ви правління ВАТ «Ізюмський тепло�
возоремонтний завод» М.Подушка,
представник Ради профспілки заліз�
ничників і транспортних будівельни�
ків України О.Гнатюк.

Міністр Й.Вінський дав підлеглим
конкретні доручення, зокрема:

до 10 червня п. р. підготувати
програму виходу заводу з кризового
становища і 10 червня заступнику Мі�
ністра В.Бадагову представити її у
трудовому колективі ІТРЗ;

у тижневий строк створити На�
глядову раду підприємства під го�

ловуванням заступника Міністра
В.Бадагова з включенням до її
складу голови профспілкової орга�
нізації заводу та представника
Укрзалізниці;

щотижня в. о. голови правління
ВАТ «Ізюмський тепловозоремонт�
ний завод» має вести з трудовим ко�
лективом прямий діалог і радитися
щодо виконання програми виходу
заводу з кризи.

Особисту відповідальність за стан
справ на ІТРЗ покладено на заступни�
ка Міністра В.Бадагова.

Гострим залишається питання
щодо погашення заборгованості із
заробітної плати. Міністр пообіцяв
докласти максимум зусиль для ви�
рішення проблеми хоча б частко�
вого забезпечення колективу заво�
ду роботою. З цією метою він нака�
зав підготувати окремі доручення
начальникам залізниць щодо тер�
мінового гарантованого розміщен�
ня на ІТРЗ замовлень на ремонт по
одному тепловозу від кожної заліз�
ниці.

Усі доручення під час переговорів
оформлені протокольно. Про ре�

зультати роботи Міністерство інфор�
муватиме первинну профспілкову
організацію заводу і Раду профспіл�
ки, яка  підтримує трудовий колектив
ІТРЗ і його профспілкову організацію
у боротьбі за збереження підприєм�
ства.

П
РАЦІВНИКІВ до Києва приве�
ло те, що вони не вбачають у

діях свого керівництва тенденції
до поліпшення стану підприємст�
ва, відновлення його платоспро�
можності та погашення річної за�
боргованості з виплати людям за�
робітної плати. Вони повірили Мі�
ністру та його намірам сприяти
збереженню підприємства і трудо�
вого колективу. Однак, у разі не�
виконання своїх вимог, готові до
найрішучих заходів задля поря�
тунку рідного заводу, про що за�
явили представникам ЗМІ, водно�
час щиро подякувавши журналіс�
там за підтримку та висловивши
сподівання на оперативне та
об’єктивне висвітлення вимушеної
акції протесту.

Ольга АРТЕМ’ЄВА

Трудовий колектив ІТРЗ не збирається
бездіяльно спостерігати за тим, як
безвідповідальна політика керів�
ництва веде до загибелі підприєм�
ства. Працівники і профком вдалися
до активних дій, спрямованих на за�
хист заводу. 
4 червня декілька десятків робітників
ІТРЗ приїхали до Києва та провели

біля будівлі Мінтрансзв'язку
акцію протесту. 

Раді профспілки відповідають•

Делегація на чолі
з головою проф"
спілкової організа"
ції заводу Олексан"
дром Хахілєвим (на
знімку ліворуч), у
складі якої був та"
кож представник
Ізюмської міської
влади Олександр
Явдокименко, зу"
стрілася з Міністром
транспорту та зв’яз"
ку України Йосипом
ВІНСЬКИМ.
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В.Ткачова обрано
до Виконкому ЄФТ

На III Конгресі Європейсь�
кої федерації транспортників
(27–29 травня п. р.) Голову Фе�
дерації профспілок транспорт�
ників України, Голову проф�
спілки залізничників і транс�
портних будівельників Вадима
Ткачова знову обрано до складу
Виконавчого комітету ЄФТ.

ФФооттоо  ааввттоорраа

Чи буде продовження?..

««««
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безпеки праці не буває
В Одесі 25–28 травня відбувся галузевий
семінар"нарада з питань охорони праці,
що провела Укрзалізниця.

У
ДОПОВІДІ головного
технічного інспектора

праці Ради профспілки
Володимира ДОРОШЕНКА
наголошено на необхід�
ності взаємодії технічної ін�
спекції праці Ради проф�
спілки з органами держна�
гляду за охороною праці в
питаннях контролю за станом охорони праці і
розслідування нещасних випадків. 

Технічною інспекцією праці Ради профспілки
та інспекторами державного комітету в
2008 році проведено 89 комплексних перевірок
стану промислової безпеки й охорони праці в
структурних підрозділах галузі. Виявлено понад
2,5 тис. порушень вимог нормативно�правових
актів з охорони праці. За результатами переві�
рок видано відповідні приписи і висновки, зок�
рема, було заборонено експлуатацію 593 оди�
ниць машин та обладнання.

Головний технічний інспектор праці Ради
профспілки порушив питання про випадки рап�
тової смерті працівників на виробництві та ви�
словив думку про необхідність створення галу�
зевої програми профілактики серцево�судин�
них захворювань. Він висловив також занепо�
коєння станом забезпечення працівників спец�
одягом, спецвзуттям та іншими засобами інди�
відуального захисту (ЗІЗ) і підкреслив, що Рада
профспілки виступає проти повернення до цен�
тралізованого забезпечення залізничників ЗІЗ,
бо вони будуть забезпечуватися ними несвоє�
часно та неякісною продукцією, що викликати�
ме численні скарги та обурення робітників і за�
грожуватиме безпеці праці.

Доповідаючи про результати санітарно�гігіє�
нічних досліджень умов праці провідників паса�
жирських вагонів, В.Дорошенко повідомив
учасникам семінару�наради, що Рада профспіл�
ки запропонувала керівництву Укрзалізниці і
начальникам залізниць провести атестацію ро�
бочих місць провідників за умовами праці у тих
депо, де її ще не проведено.

Інф. «ВІСНИКА»

ЯК ДОТРИМУЄТЬСЯ ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО
у підрозділах господарств електрифікації та електропостачання залізниць

Закінчення. 
Початок на 1�й стор.

М
АЮТЬ місце порушення статей
52 і 57 КЗпП у частині форму�

вання графіків роботи для змінних
працівників. Розроблені графіки ро�
боти не містять інформації щодо ча�
су початку і закінчення роботи. Впи�
сується лише загальна кількість го�
дин роботи. З метою виходу на вста�
новлену залізницями місячну норму
робочого часу (140–145 годин) при
чотирьохденному робочому тижні в
окремі дні змінним працівникам у
табелях проставляється значно мен�
ша за фактичну тривалість робочого
часу: від двох до восьми годин за�
мість реально відпрацьованого часу.
Як правило, по закінченню місяця
кількість зафіксованих годин у
табелі не відповідає графікам ро"
боти, що свідчить про напрацьо"
вану схему, яка входить у суттєві
протиріччя з чинним законодав"
ством.

Майже в усіх перевірених струк�
турних підрозділах, всупереч вимо�
гам наказу Мінтрансзв’язку від
17.01.2002 р., № 18, яким затвердже�
но Положення про робочий час і час
відпочинку водіїв автотранспортних
засобів, діє аналогічна схема обліку
робочого часу цих працівників, по�
дорожні листи яких, здебільшого, не
відповідають даним табелів обліку
робочого часу.

Не дотримуються у структурних
підрозділах і вимог ст.ст. 71 і 72 КЗпП
при організації роботи у вихідні та
неробочі дні. Як правило, до відома
працівників такі накази не доводять�
ся, більше того, у наказових части�
нах не вказано, що це – саме робота
у вихідні дні. Компенсація за таку ро�
боту визначається адміністрацією
без згоди сторін, у низці випадків пе�
редбачається надання іншого дня
відпочинку, що на практиці не реалі�
зується. Непоодинокі факти неви"
плати працівникам і передбаче"
них наказами компенсаційних
виплат у подвійному розмірі.

У колдоговорах структурних під�
розділів електропостачання Півден�
ної, Львівської та Донецької заліз�
ниць, у порушення Додатку № 1 до
Галузевої угоди та ст. 105 КЗпП, не
визначені конкретні розміри доплат
працівникам за сумісництво профе�

сій, виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника або розши�
рення зони обслуговування. З цих
причин протягом тривалого часу
більшість працівників такі допла"
ти не отримують. При цьому вони
несуть повну відповідальність за ви�
конання додаткових обов’язків, про
що свідчать матеріали оперативних
нарад, окремі накази про притягнен�
ня їх до дисциплінарної відповідаль�
ності, позбавлення преміальних ви�
плат. (Нагадуємо, що ця проблема
висвітлювалася «ВІСНИКОМ» у пуб�
лікації «РОБИВ ЗА ДВОХ, А ОТРИ�
МАВ... ДОГАНУ» у № 9 (524)*
15 травня п. р. ред.).

Практично в усіх перевірених
структурних підрозділах не викону�
ються вимоги ст. 114 КЗпП щодо збе�
реження протягом двох тижнів се�
редньої заробітної плати при пере�
веденні працівника на іншу постійну
нижчеоплачувану роботу.

В окремих підрозділах з метою ухи�
лення від оплати надурочних годин
роботи, в порушення ст. 21 КЗпП,
Постанови Кабінету Міністрів від
3.04.1993 р., № 245 «Про роботу за
сумісництвом працівників держав�
них підприємств, установ і організа�
цій» та спільного наказу міністерств
праці та соціальної політики, юсти�
ції, фінансів від 28.06.1993 р., № 43,
яким затверджено Положення про
умови роботи за сумісництвом, ряд
працівників без їхньої згоди переве�
дено на внутрішнє сумісництво. При
цьому відсутні заяви працівників, а в
наказах про переведення на роботу
за сумісництвом відсутні і їхні підпи�
си. Тобто, вся надурочна робота
обліковується як робота за суміс"
ництвом і оплачується в одинар"
ному розмірі, в низці випадків — з
розрахунку посадового окладу,
зменшеного на 10–12 %.

У деяких підрозділах з цих же
причин, в порушення не лише норм
КЗпП, які регулюють трудові право�
відносини, а і положень Цивільного
кодексу України (ст.ст. 837–899),
працівники залучаються до постій�
них робіт за договорами цивільного
підряду з підпорядкуванням прави�
лам внутрішнього трудового розпо�
рядку, графікам роботи, в окремих
випадках – і матеріальною відпові�
дальністю за збереження майна

власника тощо. При цьому підряд�
ний кошторис встановлено виходя�
чи зі зменшених майже вдвічі поса�
дових окладів, передбачених нака�
зом Укрзалізниці від 12.03.2009 р.,
№ 171�Ц для аналогічних професій.
В основному за такою схемою пра�
цюють сторожі та прибиральники
виробничих приміщень.

Непоодинокі і факти порушення
ст. 142 КЗпП, ст.ст. 10 і 14 Закону
України «Про колективні договори
та угоди», положень колдоговорів
щодо порядку внесення змін і до�
повнень до останніх. Так, деякі ке"
рівники своїми наказами само"
чинно вносять зміни до правил
внутрішнього трудового розпо"
рядку і колдоговорів у частині
організації робочого часу і часу
відпочинку працівників, чим сут"
тєво погіршують не лише умови
праці, а й розмір оплати за вико"
нану роботу.

У переважній більшості переві�
рених структурних підрозділів по�
рушуються вимоги Положення про
порядок та умови організації чергу�
вання працівників залізничного
транспорту на об’єкті та вдома, за�
твердженого наказом Укрзалізниці
від 17.05.2002 р., № 255�Ц. Органі�
зація цієї роботи в підрозділах елект�
ропостачання по всій мережі заліз�
ниць носить безсистемний характер.
Найчастіше виконання наказу ста�
виться в залежність від розміру фон�
ду оплати праці. Стало вже систе"
мою ухиляння від обліку часу ак"
тивної роботи та невиплата від"
повідних коштів працівникам
згідно з нормами, визначеними
Положенням. Майже в усіх підроз�
ділах аналіз активної роботи ввечері
та вночі поза межами робочого часу
не ведеться і, відповідно, не оплачу�
ється. В порушення п. 7 Положення в
окремих підрозділах формуються
графіки чергувань лише на вихідні та
святкові дні. При цьому оплата праці
проводиться не за нормами ст.ст. 72
і 107 КЗпП, а в розмірі 0,25 годинної
тарифної ставки, визначеної п. 4 По�
ложення про порядок та умови орга�
нізації чергування, а то і взагалі не
здійснюється.

Микола БЄЛЬЧЕНКО,
правовий інспектор праці 

Ради профспілки

Охорона праці•

Кто должен оплачивать штрафы
за содержание и оборудование
железнодорожных переездов?
Сейчас повестки в суд приходят
на имя мастеров дистанции пути. Посо"
действуйте в этом вопросе, ведь у нас
лишних денег нет…

Вопрос прислан на сайт  www.zalp.org.ua
Отвечает  Марина АБРАМОВА,
правовой инспектор труда 
Совета профсоюза:
– В соответствии с Кодексом Украины об ад�

министративных правонарушениях (КУАП)
должностные лица подлежат административ�
ной ответственности за проступки, связанные с
несоблюдением установленных правил (на�
пример, в сфере охраны государственного и
общественного порядка, природы, здоровья
населения и проч.), обеспечение выполнения
которых входит в их служебные обязаннос"
ти. Статьями 139 и 140 КУАП предусмотрена от�
ветственность должностных лиц за нарушение
правил, норм, стандартов, касающихся обеспе�
чения безопасности движения при содержании
железнодорожных переездов.

Для того, чтобы определить, кто должен нес�
ти административную ответственность в вашем
случае – мастер или другое должностное лицо,
необходимо установить несколько моментов.
Во�первых, в чем заключается нарушение (под�
падает ли оно под норму КУАП), во�вторых,
входит ли в круг функциональных обязанностей
данного лица обеспечение выполнения правил,
норм и стандартов при содержании железнодо�
рожного переезда, в�третьих, виновно ли долж�
ностное лицо в нарушении этих правил. Только
в том случае, если на все вопросы получен
положительный ответ, можно говорить о
законности привлечения должностного
лица к административной ответственности.

К сожалению, в рамках нашей рубрики вы�
яснить это не представляется возможным (мы
не располагаем конкретными материалами).
Рекомендуем автору вопроса официально (с за�
явлением) обратиться к правовому инспектору
труда Совета профсоюза на вашей железной
дороге. Мы же со своей стороны будем
оказывать необходимую поддержку.

Вопрос — ответ•
????

ПРЕЗИДІЯ РАДИ ПРОФСПІЛКИ 
ПОСТАНОВИЛА:

ЗВЕРНУТИ увагу керівництва го�
ловних управлінь: електрифікації та
електропостачання і охорони та органі�
зації праці Укрзалізниці, начальників
залізниць на наявні факти невиконання
трудового законодавства в структурних
підрозділах електропостачання.

ЗАПРОПОНУВАТИ начальникам за�
лізниць України:

вжити невідкладних заходів щодо
забезпечення неухильного дотриман�
ня трудового законодавства, достовір�
ного обліку всього робочого часу та
його оплати в структурних підрозділах
електропостачання відповідно до за�
конодавства;

налагодити реальну державну та
відомчу статистичну звітність щодо об�
ліку робочого часу.

ЗАПРОПОНУВАТИ Головному управ�
лінню електрифікації та електропоста�
чання Укрзалізниці вжити необхідних
заходів для забезпечення в підпорядко�
ваних структурних підрозділах єдиного
підходу щодо виконання наказу Укр�
залізниці від 17.05.2002 р., № 255�Ц
при організації чергування вдома та на
об’єкті.

ЗАПРОПОНУВАТИ дорожнім коміте�
там профспілки вивчити стан дотри�
мання трудового законодавства в під�
розділах електропостачання залізниць,
розглянути зазначені питання на засі�
даннях президій дорпрофсожів і забез�
печити дотримання трудових прав пра�
цівників.

ЗОБОВ’ЯЗАТИ профкоми первинних
профорганізацій дистанцій електро�
постачання в 2009 році за участю керів�
ників структурних підрозділів детально
проаналізувати стан дотримання тру�
дового законодавства, у т. ч. з питань
режиму праці та відпочинку працівни�
ків, обліку робочого часу та його опла�
ти, вжити невідкладних заходів для до�
тримання трудового законодавства.

НАДАТИ з боку правових інспекторів
праці Ради профспілки на залізницях
необхідну допомогу профкомам пер�
винних організацій підрозділів електро�
постачання щодо захисту трудових
прав працівників.

РОЗГЛЯНУТИ в порядку контролю
хід виконання цієї постанови на засі�
данні президії в першому півріччі
2010 року.

У професійних секціях•Правовая защита•

П
ЕРШИЙ заступник Голови
профспілки М.Сінчак розпо�

вів про актуальні аспекти роботи
профорганізацій,  відповів на пи�
тання членів секції.

Зокрема, йшлося про вико�
нання рішень, ухвалених на
Конференції профспілки 12 бе�
резня та на позачерговому засі�
данні президії Ради профспілки
28 квітня п. р., результати зуст�
річей лідера профспілки В.Тка�
чова з Прем’єр�міністром Украї�
ни Ю.Тимошенко і Головою Вер�
ховної Ради В.Литвином, орга�
нізаційні питання роботи секції
тощо. М.Сінчак висвітлив також
стан охорони праці та виробни�
чого травматизму в підрозділах
колійного господарства.

Учасники поцікавилися хо�
дом колективного трудового
спору, структурними перетво�
реннями в галузі, тим, як позна�
читься на працівниках фінансо�
во�економічне становище заліз�
ниць.

З членами профсекцій зустрі�
лися представники головних
управлінь Укрзалізниці: колій�
ного господарства – перший за�
ступник начальника главку
Є.Юрковський, начальник групи
з нормування праці В.Радичук,
провідний інженер з організації
та нормування праці В.Фролова;
охорони і організації праці – за�
ступник начальника главку
Н.Соколовська, провідний інже�
нер С.Храпейчук.

Під час роботи розглянуто
хід реалізації пропозицій, ви�
словлених на попередньому
засіданні профсекції і підбито
підсумки роботи за два роки. 

Особливо гостро обговорю�
валися питання обліку робочо�
го часу, зокрема, при роз’їзно�
му характері роботи, часу від�
починку, застосування вахто�
вого методу організації праці в
колійних машинних станціях,
роботи і чергування у вихідні
дні, надурочної роботи.

Олена РОМАНОВА, 
фахівець відділу інформації 

Ради профспілки

На сайті www.zalp.org.ua
розміщено протокол засідання
профсекції.

Гострих питань 
не меншає...
На засіданні професійної секції
працівників колійного господар"
ства Ради профспілки, що відбу"
лося 2 червня, розглядалися пи"
тання, які нині найбільше турбу"
ють колійників. Не оминули при"
сутні і проблем, що стосуються
всіх залізничників.

Ф
о

т
о

 а
в

т
о

р
а

И делом, и словом
Об активной работе правового инспектора
труда Совета профсоюза на Донецкой же"
лезной дороге В.ЧЕРНЯТЬЕВА красноречи"
во свидетельствуют цифры и факты.

За пять месяцев этого года он проверил
12 предприятий и выявил 31 нарушение законо�
дательства о труде. Руководству структурных
подразделений Донецкой железной дороги на�
правлено 12 представлений.

Правовым инспектором труда отменено: пять
приказов – о привлечении к дисциплинарной от�
ветственности; три приказа – о лишении премии.
Работникам возвращено незаконно удержанных
6 тыс. 990 грн.

Всего за этот период доплачено 48,8 тыс. грн.
Так, 104 труженикам локомотивного депо Ило�

вайск произведена доплата в сумме 4,4 тыс. грн.
до среднего заработка при переводе на ниже�
оплачиваемую работу.

Пяти осмотрщикам�ремонтникам ПТО Караку�
ба вагонного депо Иловайск за выявленные
86 часов сверхурочной работы доначислено
1 тыс. 560 грн.

Правовой инспектор труда повышает юриди�
ческую грамотность профактива и работников.
Виктор Чернятьев участвовал в проведении
«Дней трудового права» в Криничанской дистан�
ции пути, иловайских моторвагонном и локомо�
тивном депо, дистанции защитных лесонасажде�
ний, а также в работе трех семинаров с проф�
активом первичных организаций.

ПРЕСС"ЦЕНТР
Иловайского теркома профсоюза
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Вопрос — ответ•

П
РИ підписанні 8грудня 1992 року Де�
кларації про взаємодію керівники

профспілок транспортних галузей, усві�
домлюючи необхідність тісного співро�
бітництва, взаємної підтримки, будуючи
свої взаємовідносини на принципах
добровільності і рівноправності, діючи
згідно зі своїми Статутами і не втручаю�
чись у внутрішні справи один одного, до�
мовилися про: співробітництво з узгод�
ження підходів до реалізації профспілка�
ми захисних функцій з питань оплати
праці; дотримання режимів роботи і від�
починку, охорони праці; підготовку і
укладання галузевих тарифних угод;
зайнятість і боротьбу з безробіттям; взає�
модію з державними й іншими структу�
рами управління, Верховною Радою
України, профспілками і профспілкови�
ми об’єднаннями України; проведення
загальних профспілкових акцій солідар�
ності споріднених профспілок; налагод�
ження контактів і співробітництва; пред�
ставництво інтересів членів профспілок у
міжнародних профспілкових організаці�
ях, Міжнародній організації праці тощо.

Було домовлено, що для спільного
вирішення проблем буде створено ко�
ординаційний орган профспілок, що
повинен діяти у галузі транспортного
комплексу України. Однак такий орган
було створено набагато пізніше, більш
ніж через 10 років.

Досить складними виявилися умови
діяльності залізниць України, особливо
у період 1993 р. Уряд увів обмеження
фонду споживання, різко зріс рівень ін�
фляції, збільшилися збитки залізниць
від зниження обсягів перевезень.

У січні на нараду, де обговорювалося
питання «Про підсумки роботи галузі в
1992�му і перспективи на 1993 рік», при�
були не лише керівники залізниць Укра�
їни, але й начальники відділків, заводів,
голови дорожніх і територіальних комі�
тетів профспілки. Далі буде

СТАНОВЛЕННЯ ПРОФСПІЛКИ
В УМОВАХ ПЕРЕТВОРЕННЯ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(лютий 1992 р. — грудень 1996 р.)

Початок 
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ПРОФСПІЛКОВОГО

РУХУ   НА  

ЗАЛІЗНИЦЯХ 

УКРАЇНИ

Когда следует подумать о
дополнительной пенсии?

– Тем, кто работает, – уже сей�
час, а учащимся, студентам – с
самого начала трудовой деятель�
ности. Однако, даже приближа�
ющийся пенсионный возраст – не
причина отказываться от участия
в негосударственном пенсион�
ном обеспечении.

Взносы нужно платить еже"
месячно либо можно сразу за
квартал, за год?

– Взносы в фонд – на собст�
венный пенсионный счет –
можно перечислять ежеме�
сячно, ежеквартально или в

другой периодичности, уста�
новленной в пенсионном кон�
тракте.

Какие пенсионные выплаты
производит фонд?

– Его участники могут получать:
пенсию на определенный

срок (на протяжении не менее
10 лет);

одноразовую пенсионную вы�
плату (в определенных Законом
Украины «О негосударственном
пенсионном обеспечении» и
Уставом случаях).

Можно ли перевести деньги
со своего накопительного сче"
та, к примеру, в другой НПФ?

– Да. Кроме того, при жела�
нии их можно также перевести в
страховую компанию или в банк
на пенсионный депозитный
счет.

Можно ли открыть счет не
для себя, а, к примеру, на ре"
бенка или родителей?

– Нет, так как ПНПФ «Магіст�
раль» является профессиональ�
ным фондом, а вот в открытых
негосударственных фондах –
можно.

Создаются ли НПФ в дру"
гих отраслях и профсоюзах?

– Да, из 105 НПФ, действую�
щих в Украине, 14 – корпора�

тивные и 9 профессиональные,
созданные профсоюзами.

Игорь КОРЗУН, менеджер 
по работе с вкладчиками 

Администратора пенсионного
фонда «Центр персонифицирован�

ного учета», 
администрирующего 
ПНПФ «Магістраль»

Пенсионные контракты с Про�
фессиональным негосударст�
венным пенсионным фондом
«Магістраль» подписали уже
100 железнодорожников —
преимущественно профработ�
ники.

ППЛЛЮЮСС ввттооррааяя  
ппееннссиияя

ВВИИППЛЛААТТАА  ППЕЕННССІІЙЙ

«ВІСНИК» продолжает серию публикаций (см. № 7 (522) * 10 апреля и № 10 (525) * 29 мая т. г.),
посвященных ответам на вопросы читателей о работе ПНПФ «Магістраль».

Все о Профессиональном негосударственном
пенсионном фонде «Магістраль»

У
СЛОВИЯ труда и социаль�
ные гарантии железнодо�
рожниц постоянно нахо�

дятся под контролем Совета
профсоюза. О работе, которую
проводят профорганы всех уров�
ней для улучшения социально�
экономической и правовой защи�
ты женщин, а также о создании
надлежащего производственного
быта читатели узнают из публика�
ций «ВІСНИКА».

Сегодня… побываем в Криво�
рожском пассажирском вагонном
участке и расскажем, как здесь за�
ботятся об условиях труда и отды�
ха работающих женщин.

...Отличное состояние санитар�
но�бытовых помещений – особая
гордость работников. В 2007�м
участку присвоено звание «Пред�
приятие образцового быта» и те�
перь стараемся дер�
жать марку. Особен�
но следим за улучше�
нием бытовых усло�
вий для женщин, ведь их в коллек�
тиве большинство.

Произведен качественный, со�
временный ремонт санитарно�бы�
товых помещений, оборудованы
уютные уголки отдыха, комнаты:
быта, гигиены женщин, приема
пищи. Везде чисто и комфортно.

Для удобства женщин�про�
водников в отремонтиро�
ванных помещениях хоте�
лось бы создать еще и усло�
вия для стирки, глажки и
хранения форменной одеж�
ды. Сейчас этот вопрос ре�
шается. А вот химчистка для
спецодежды на предприя�
тии работает исправно. Есть
и медпункт, в котором наши
женщины могут получить

первую помощь при заболеваниях
и необходимое лечение без отры�
ва от работы. И это далеко не все,
что сделали администрация и
профком для обеспечения здоро�

вья женщин.
К услугам
т р у ж е н и ц
еще и оздо�

ровительный комплекс с бассей�
ном, сауной и тренажерным за�
лом. Здесь в свободное время они
могут отдохнуть с пользой для соб�
ственного здоровья.

Постоянная забота о создании
безопасных и здоровых условий
труда и быта женщин предупреж�
дает производственный травма�
тизм, поэтому работу администра�
ции и профсоюзного комитета в
этом направлении переоценить не�
возможно.

Людмила КОВАЛЕНКО, 
инженер по охране труда, член

профкома Криворожского 
пассажирского вагонного участка

Фото Сергея МОРОЗОВА, 
председателя профорганизации

Криворожского пассажирского 
вагонного участка

тей віком до 15 років або дитину�інваліда;
особи віком до вісімнадцяти років;
чоловіки, дружини котрих перебу�

вають у відпустці у зв’язку з вагітністю та
пологами;

особи, звільнені після проходження
строкової військової або альтернатив�
ної (невійськової) служби, якщо після
звільнення зі служби вони були прий�
няті на роботу протягом трьох місяців,
не враховуючи часу переїзду на постій�
не місце проживання;

сумісники – одночасно з відпуст�
кою за основним місцем роботи;

працівники, котрі не використали
за попереднім місцем роботи повністю
або частково щорічну основну відпустку
і не одержали за неї грошової компен�
сації;

працівники, котрі мають путівку
(курсівку) для санаторно�курортного
(амбулаторно�курортного) лікування;

батьки�вихователі дитячих будин�
ків сімейного типу;

працівники, діти котрих віком до
18 років вступають до навчальних за�
кладів, розташованих в іншій місцевос�
ті. За їхнім бажанням надається щорічна

відпустка або її частина (не менш як
12 календарних днів) для супроводжен�
ня дитини до місця розташування на�
вчального закладу та у зворотному на�
прямі. За наявності двох або більше ді�
тей зазначеного віку така відпустка на�
дається окремо для супроводження
кожної дитини;

ветерани військової служби, орга�
нів внутрішніх справ, державної пожеж�
ної охорони, служби цивільного захис�
ту, Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України.

Також випускникам професійно�тех�

нічних навчальних закладів денної
форми навчання, котрі навчалися 10 мі�
сяців і більше, надається оплачувана
відпустка підприємством, установою,
організацією протягом перших трьох мі�
сяців роботи.

Щодо працівників, які виявили ба�
жання взяти відпустку до закінчення
шестимісячного строку безперервної ро�
боти і не мають вищезазначених пільг, то
тривалість їхньої  відпустки визначається
пропорційно до відпрацьованого часу.

Марина АБРАМОВА, правовий 
інспектор праці Ради профспілки

На захисті спілчан... досвід і молодість,
або Про ефективність профспілкової роботи

Я працюю на підприємстві
півроку. Чи є у мене право
піти у відпустку?

Катерина СЕМИНА, м. Київ
Щорічні основна та додаткові від�

пустки повної тривалості у перший рік
роботи надаються працівникам після
закінчення шести місяців безперервної
роботи на підприємстві, крім визначе�
них законом випадків, коли ці відпуст�
ки за бажанням працівника надаються
до закінчення шести місяців. До таких
працівників відносяться:

інваліди;
жінки, котрі мають двох і більше ді�

Консультує правова інспекція праці•

Правовий захист•

????

Женщинам — достойные условия труда...

ЗЗддеессьь  ммоожжнноо  ооттддооххннууттьь,,......  

......аа  вв  ооззддооррооввииттееллььнноомм
ккооммппллееккссее,,  вв  ккооттоорроомм
еессттьь    ии  ттррееннаажжееррнныыйй
ззаалл,,  ––  ннааббррааттььссяя  ссиилл……

Производственный  
быт — забота общая•

П
ОНАД п’ять років при Івано�Фран�
ківському теркомі діє позаштатна

правова інспекція праці, до складу якої
були обрані досвідчені фахівці. Однак  з
часом більшість членів інспекції вийш�
ли на заслужений відпочинок, перейш�
ли на іншу роботу. Ця ситуація неодно�
разово розглядалася на засіданнях пре�
зидії теркому профспілки, а 24 лютого
2009 року прийнято постанову «Про
взаємодію президії теркому профспіл�
ки з позаштатною інспекцією праці з пи�
тань контролю за додержанням трудо�
вого законодавства». Затверджено
склад позаштатної правової інспекції
праці, до якої увійшли активні, ініціа�
тивні молоді фахівці, більшість з яких  –
професійні юристи, економісти, спеціа�
лісти з охорони праці. Звісно, залиши�

лися і люди з багатим професійним і
життєвим досвідом. Це, зокрема, за�
ступник начальника Івано�Франківсь�
кої дистанції сигналізації та зв’язку,
голова первинної профорганізації
Ю.Колбаса та Б.Мельничук, котрий
обіймає посаду завідувача опорного
консультаційного пункту на Коло�
мийському вузлі.

...Профспілка покликана турбувати�
ся про захист спілчан. Однак, як свід�
чить наше останнє анкетування, вони,
на жаль, не дуже сподіваються на до�
помогу профорганів, а це не може не
викликати занепокоєння. Можливо,
сьогодні, під час кризи, потрібно дещо
скоротити «паперову» роботу профко�
мів, зменшивши її потік, кількість захо�
дів, що нерідко проводяться «заради

галочки», оскільки це забирає багато
часу виборних та штатних працівників. 

Варто зазначити, до речі, що і зміню�
вати в теперішніх умовах структуру
профспілки, напевно, недоцільно.

Спілчан це не дуже хвилює. Для
кожного з них найважливішим є те,
що, як член профспілки, він має бути
впевненим і відчувати, що про захист
його законних прав та інтересів ми по�
турбуємося. Тоді будуть і щира довіра,
і надійна підтримка з їхнього боку.

Залізничники чекають від нас рішу�
чих кроків на їхній захист. Ми повинні
показувати владі, що у нашій галузі іс�
нують величезні проблеми. Неоднора�
зово доводиться чути висловлювання
на кшталт: «Поїзди як ходили, так і хо�
дять!». І дуже прикро, що так вважають

не лише пересічні громадяни, а й бага�
то високопосадовців...

Наші опитування свідчать також, що з
боку спілчан зростає динаміка підтрим�
ки закликів до активних протестів. Люди
вже не бачать іншого виходу, як таким
чином спонукати владу до конкретних
дій. Тому новообрані позаштатні право�
ві інспектори праці вважають одним з
ключових моментів ефективної
діяльності  профспілки саме всебічний
захист спілчан і, найголовніше, – надан�
ня своєчасної, якісної та безкоштовної
юридичної допомоги як працівникам,
так і пенсіонерам�залізничникам.

Богдан ГРИЦАК, голова 
Івано�Франківської територіальної
профорганізації, заступник голови 
дорпрофсожу Львівської залізниці

Из 989 работающих в  этом
коллективе 674 – женщины

Фотофакт

Между участниками молодежной конференции дорож�
ной профорганизации, заместителем начальника При�
днепровской дороги В.Шестаковым, первым заместителем
председателя дорпрофсожа В.Терещенко и председателем
молодежного совета Э.Охремчуком состоялся откровенный
обмен мнениями. Делегаты получили также ответы на вол�
нующие работающую молодежь злободневные вопросы –
все о том же: чтобы была возможность стабильно и в пол�
ную силу работать, зарабатывать на достойную жизнь, и,
к примеру, о жилищной перспективе не только грезить…

Наталья СЕРЫХ, и. о. помощника начальника службы
сигнализации и связи по кадрам, член молодежного 

совета дорпрофсожа Приднепровской магистрали
Фото Ларисы МАРЦЕНЮК («Приднепровская магистраль»)

В ТЕМУ

Молодежь  советуется, как трудиться и жить  дальше…



Уважаемые читатели! В нашей редакционной почте всегда много писем о же"
лезнодорожниках, которые многолетним добросовестным трудом, добрыми
делами и поступками заслужили искреннее уважение в своих коллективах.
Вот о таких неравнодушных людях, дающих нам прекрасный повод говорить
о чем"то хорошем в непростое сегодняшнее житье"бытье, и новая рубрика
«ВІСНИКА». Ждем писем!

НА торжественном собрании в Тростянецком До�
ме культуры руководители районной госадми�

нистрации чествовали передовиков производства,
фотографии которых украшают «Доску Почета».
Приятно, что она пополнилась портретом нашего
работника – слесаря локомотивного депо Смороди�
но Южной железной дороги Н.ПАНЧЕНКО (на
снимке у районной «Доски Почета»). Активен Нико�
лай Павлович и в общественной работе: был проф�
групоргом цеха ремонта и сейчас оказывает проф�
кому посильную помощь и поддержку.

В ПРОФКОМ пришло письмо от пенсионерки Варвары
Игнатьевны Набоки с просьбой поблагодарить через

газету секретаря локомотивного депо Смородино
В.СЫРОТУ за ее душевную теплоту, заботу и внимание к
ветеранам труда.

В 2000�м Валентину избрали членом профкома, и она
взяла под опеку 18 пенсионеров�односельчан. Они в ней
души не чают. Валентина растит сына, ухаживает за пожи�

лыми родителями, везде поспевает и никогда не унывает. Потому и тянутся к ней люди…
Николай СЕМЕНОВ, председатель профорганизации локомотивного депо Смородино

Фото автора
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Молодые
р а б о т н и к и
приняли ак"
тивное учас"
тие в викто"
рине, кото"
рую Красно"
л и м а н с к и й
терком про"
вел в рамках
«Недели охра"
ны труда».

Войдя в состав большинства команд, они соста�
вили достойную конкуренцию опытным коллегам.
Одержала победу команда дистанции пути, воз�
главляемая председателем молодежного совета,
дорожным мастером Р.Россохой. 

Все участники викторины награждены памятны�
ми сувенирами.

Приятно, что много молодежи оказалось и сре�
ди лучших общественных инспекторов по охране
труда, поощренных теркомом.

ПРЕСС"ЦЕНТР
Краснолиманского теркома профсоюза

Фото предоставлено теркомом профсоюза

«Мир 
глазами 

детей» – так
назывался

конкурс 
рисунка, 

который уже
второй раз

проводит
профком

служб 
управления

При"
днепровской 

железной
дороги

Різні листи надходять до
поштової скриньки «ВІС"
НИКА». Багато розповіда"
ють читачі, приміром, про
своїх колег, профакти"
вістів...

Голова профорганізації локо�
мотивного депо Смородине
М.Семенов у листі відзначив мо�
лоду профактивістку: «Відтоді, як
за рекомендацією профкому го�
ловою молодіжної ради нашої
первинки обрано бухгалтера
Ю.Овчаренко, робота пожвави�
лася. Вона – частий гість профко�
му: щось вимагає, просить і
обов’язково пропонує... Тож у
молодих спілчан з’явився справ�
жній лідер, і ми цьому радіємо».

Інженер Христинівської ди�
станції сигналізації та зв’язку, проф�
активістка О.Губніцька написала
про ветерана Великої Вітчизня�
ної, колишнього начальника ди�
станції Ераста Санцевича: «За
бойові заслуги він має багато на�
город, відзначено сповна і трудо�
ву діяльність: протягом 33 років,
що присвятив він Одеській ма�
гістралі, заслужив Почесний за�
лізничник орден «Знак пошани»,
медаль «За доблесну працю».

На цікаву програму з концер�
том запросили адміністрація і
об’єднаний профком «Укрреф�
трансу» своїх дорогих гостей –
колишніх фронтовиків. Для них

організовано святковий обід,
керівництво підприємства виді�
лило кошти для надання одно�
разової матеріальної допомоги.
«Ми і в подальшому піклувати�
мемося про наших ветеранів
війни та праці, всіляко підтриму�
ватимемо їх у скрутний час», –
написав голова об’єднаної проф�
організації «Укррефтрансу»
В.Олєйніков.

Про прийомоздавача поїздів
станції Тересва І.Семена, який
понад десять років очолює пер�
винну профорганізацію, розпо�
вів наш громадський кореспон�
дент І.Козак: «Працівників ма�
ленької станції хвилюють ті самі
проблеми, що і всіх залізнични�
ків – зменшення обсягів робіт,
скорочення, низький рівень
оплати праці тощо. Але профак�
тивіст завжди з людьми – праг�
не роз’яснити ті чи інші злобо�
денні питання».

Закінчилася перша зміна у
дитячій євпаторійській оздоров�
ниці, де відпочили майже
400 дітей працівників Південно�
Західної залізниці. Як повідомив
директор дитячого табору П.Пу"
зін, тут все створено для повно�
цінного оздоровлення школярів
завдяки продуманим діям керів�
ництва пансіонату та наполегли�
вій праці всього колективу. При�
міром, кухарі подбали, щоб діти

щодня мали достатню кількість
овочів та фруктів, смачні тістеч�
ка та солодощі. А 14 червня
«Променистий» прийме нову
групу дзвінкоголосих відпочи�
вальників, у повному розпоряд�
женні яких будуть комфортні
кімнати, їдальня, кінотеатр,
спортивний зал, пляж і, звичай�
но ж, лагідне Чорне море… А як
додав провідний фахівець відді�
лу соціального захисту та спор�
тивно�масової роботи дор�
профсожу Південно�Західної
залізниці В.Кравченко, 15 трав�
ня «Променистий» прийняв пер�
ший сімейний заїзд. Протягом
сезону їх буде організовано
14, по 12 діб кожний. Тож усього
в Євпаторії планується оздоро�
вити 3600 залізничників і членів
їхніх родин. Найближчим часом
розпочнуть оздоровчий сезон і
інші санаторії�профілакторії та
дитячі табори столичної магіст�
ралі. Всього влітку в різних
оздоровчих закладах відпочи�
нуть більше 10 тис. працівників
залізниці та членів їхніх сімей.

На суботник з благоустрою те�
риторії бази відпочинку «Дубо�
вий гай», організований об’єд�
наним профкомом Харківського
метрополітену, вийшло багато
працівників. Активну участь у
ньому взяли всі голови первин�
них профорганізацій структур�

Новини 
законодавства•

Начальник станції Солотвино Федір ЯГНЮК
(праворуч) і стрілочник чергового поста,

заступник голови профорганізації Юрій ГУБАН

Фото ІІввааннаа  ККООЗЗААККАА,,  водія Мукачівського будівельного 
управління № 5, громадського кореспондента «ВІСНИКА»

ЧЧЧЧ тттт оооо     ррррииииссссууууюююютттт     
нннн аааа шшшш ииии     дддд ееее тттт ииии …………

Уже после первого конкурса было
ясно, что равных нашей команде нет.
Отлично справившись с непростыми
конкурсными заданиями, так или
иначе связанными с профсоюзной
жизнью, мы заслуженно заняли пер�
вое место.

Поддержку зрителей ребята чув�
ствовали всю игру. Да что тут гово�
рить – даже болельщики других ко�
манд дружно скандировали лозунги
и заводные четверостишия нашей
профагитации! И не скажешь, что на
создание такой сплоченной команды
и подготовку к конкурсу у ребят из
разных структурных подразделений

дороги ушло всего
две недели… Сложно
выделить кого�то –
ко всем творческим
процессам К.Григоров, С.Вакула,
Е.Кирбаба, С.Гончарова, В.Кафанов,
В.Устинов, А.Нежута и М.Сагунев по�
дошли с одинаковым задором.

За финансовую поддержку, по�
мощь в организации и проведении
репетиций команда благодарна дор�
профсожу и его председателю В.Гра�
новскому, директору ЦДКЖ А.Путив�
ской и секретарю депо «Московское»
Харьковского метрополитена Е.Чул�
ковой.

У ребят уже появились новые пла�
ны – провести подобный конкурс на
дорожном уровне, а также выйти с
предложением в Совет профсоюза о
проведении отраслевого фестиваля
среди молодежных советов. 

Достойную конкуренцию харьков�
чане гарантируют!

Олег КОЛЕСНИК,
ведущий специалист 

дорпрофсожа 
Южной железной дороги, 

куратор молодежного совета

Додаткові
відпустки

Внесено зміни до стат�
ті 182–1 Кодексу законів
про працю України і до стат�
ті 19 Закону України «Про
відпустки» щодо тривалості
додаткових відпусток жін�
кам, котрі працюють і ма�
ють двох або більше дітей
віком до 15 років, або дити�
ну�інваліда, або усиновили
дитину, одиноким мате�
рям, батькам, які вихову�
ють дитину без матері (у то�
му числі й у разі тривалого
перебування матері в ліку�
вальному закладі), а також
особам, які взяли дитину
під опіку.

З 1 січня 2010 року такі
відпустки будуть надавати�
ся тривалістю 10 календар�
них днів. За наявності де�
кількох підстав для надання
додаткової відпустки її за�
гальна тривалість станови�
тиме 17 календарних днів.

Наразі тривалість зазна�
чених відпусток дорівнює
7 календарним дням (14 –
за кількома підставами).

Марина АБРАМОВА, 
правовий інспектор праці 

Ради профспілки

ТЕРРИТОРИЯ  ПОЗИТИВАО них говорят…•

МОЛОДЕЖЬ  В  ПРОФСОЮЗЕ

Вот они – юные художники…

– Более сорока ребятишек – детей и внуков наших работников с удовольст�
вием участвовали в конкурсе, посвященном  Международному дню защиты де�
тей. Приятно, что среди разнообразной тематики работ, выполненных каранда�
шами и красками, а также способом аппликации, было много железнодорож�
ных сюжетов, – поделился впечатлением от этой солнечной выставки председа�
тель объединенной профорганизации А.Мунтян.

Жюри определило 11 победителей в трех возрастных группах, наградив их па�
мятными медалями. А всем участникам подарили планшеты «Юный художник»,
альбомы для рисования и сладкие призы.

Юрий ШВАЙКО, внештатный корреспондент «ВIСНИКА». Фото автора

Фрагмент выступления

Триумфом закончилось выступление команды КВН
молодежного совета дорпрофсожа Южной магист"
рали на областном молодежном профсоюзном
фестивале. Из одиннадцати команд"участниц наша
оказалась самой яркой и оригинальной в зрелищ"
ном мероприятии под девизом «Молодість – наша
найкраща пора», организованном Харьковским об"
ластным советом профсоюзов в целях популяриза"
ции профсоюзного движения среди работающей и
учащейся молодежи, выявлению их творческого
потенциала и пропаганды здорового образа жизни.

Мы — лучшие!

ЗЗ
03049, Київ, Повітрофлотський проспект, 15 А.  Е�mail: visnykprof@zalp.org.ua•пошти «Вісника»

І проф�
активістам, 

і адміністрації
станції 

Солотвино
Львівської 

залізниці 
допомагає 

в роботі
«ВІСНИК»...

них підрозділів, що стало для
всіх прикладом завзятої праці.
«Виконано великий обсяг ро�
біт: ми прибрали сміття, гілки і
сухе листя, побілили бордюри
тощо», – повідомив голова
об’єднаної профорганізації
Харківського метрополітену
Ю.Боровий.

«Бути здоровим – модно,
стильно, класно!» – так гово�
рять молоді профактивісти Жи�
томирського вищого професій�
ного училища № 1. Формуван�
ню такої точки зору в учнів
сприяє проведення різноманіт�
них акцій і заходів, присвяче�
них здоровому способу життя.
Нещодавно, приміром, першо�
курсники зустрілися з практич�
ним психологом Н.Ружниць�
кою. Йшлося, зокрема, про ре�
продуктивне здоров’я, запобі�

гання тютюнопалінню, алкого�
лізму, наркоманії тощо, поін�
формував голова профкому
В.Макогонюк.

«Впевнено виборовши в Оде�
сі Кубок дорпрофсожу, збірна
команда з настільного тенісу
Шевченківського регіону під�
тримала переможну ходу шахіс�
тів та шашкістів», – повідомив
директор Шевченківського бу�
динку фізкультури О.Говденко.
А голова профкому вагонного
депо Мудрьона Придніпров�
ської залізниці Ю.Букша пиша�
ється спортивними успіхами на�
чальника пункту технічного
огляду Шмакове Ю.Чернокура,
який серед чоловіків старших
30 років посів перше місце на
дистанції 50 метрів у змаганнях
з плавання.
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