
З
А ЦЕЙ ЧАС повсюди відбувалося
навчання новачків, і багато з них

уже набули першого позитивного до!
свіду, зайнявши рішучу позицію у ви!
конанні головного завдання – надій!
ного захисту соціально!економічних

прав та інтересів спілчан. І приємно
відчувати, що наша профспілка аж ні!
як не збідніла на справжніх лідерів –
ініціативних, наділених організа!
торськими здібностями та вмінням
успішно вирішувати нагальні пробле!

ми, які прикладом своєї ефективної
діяльності стимулюють до творчих дій
однодумців!активістів.

Про це йдеться у ваших листах,
шановні дописувачі…

Ц
ЬОГОРІЧ Міжнародний день захисту дітей для ба!
гатьох із них був справді таким яскравим, що во!

ни сонячний початок літа запам’ятають надовго. Адже у
наших молодих профактивістів, як виявилося, дуже ба!
гата фантазія щодо організації та проведення заходів у
рамках всеукраїнської волонтерської благодійної акції
«Протягни руку допомоги!».

Молоді спілчани самі вирішували, які заходи прово!
дитимуть 1 червня та напередодні дитячого свята. Але
приємно відзначити, що хороші ініціативи завжди зна!
ходять підтримку в профорганізаціях, тому молодим
активістам профспілки залізничників і транспортних
будівельників України вдалося втілити все задумане:
по всіх регіонах здійснено низку різноманітних добрих
справ.

У пошті «ВІСНИКА» безліч листів присвячено саме цій
події. 

Нагадуємо, що частину повідомлень опубліковано у по!

передньому номері газети і також оперативно розміщено
на сайті www.zalp.org.ua (на стрічці новин та у «Фо!
тогалереї»), проте цікава інформація
продовжує надходити…

На засіданні президії Ради профспілки затверджено план роботи на друге півріччя 2012�го, 
а також розглянуто проекти документів щодо навчання профспілкових кадрів і активу
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Профлідер у колективі•

У президії•

Соціальний діалог•

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

31 травня завідувач відділу еконо!
мічної роботи, організації праці і за!
робітної плати С.Анісімова взяла
участь у переговорах з питання ви!
значення прожиткового мінімуму,
мінімальної заробітної плати, поса!
дового окладу працівника першого
тарифного розряду єдиної тариф!
ної сітки на 2013 рік, що проводили!
ся Міністерством соціальної політи!
ки; 6 і 7 червня – вивчала питання
організації та оплати праці провід!
ників на охороні вагонів пасажирсь!
кого вагонного депо Донецьк та
Харківської вагонної дільниці.

31 травня і 7 червня провідний
спеціаліст відділу економічної робо!
ти, організації праці і заробітної пла!
ти А.Головач вивчала питання орга!
нізації та оплати праці провідників
на охороні вагонів пасажирського
вагонного депо Одеса–Головна та
Хмельницької вагонної дільниці.

5 червня перший заступник Голови
профспілки М.Сінчак взяв участь у
засіданні оргкомітету з підготовки та
проведення XVIII Всеукраїнської
міжгалузевої спартакіади трудящих
промислової сфери та транспорту.

5 червня відбувся інформаційний
день для голів профорганізацій пря!
мого підпорядкування Раді проф!
спілки, у якому взяли участь і висту!
пили перший заступник Голови
профспілки М.Сінчак, фахівці Ради
профспілки.

5–8 червня завідувач відділу орга!
нізаційної і кадрової роботи О.Гна!
тюк вивчав стан справ у первинних
профорганізаціях Сімферопольсь!
кого і Керченського вузлів Придніп!
ровської залізниці; а 12 червня
його заступник Л.Нестеренко вивча!
ла це питання у первинних профор!
ганізаціях Запорізького, Пологівсь!
кого і Мелітопольського вузлів.

6–8 червня заступник Голови
профспілки В.Лесько взяв участь у
семінарі!нараді на тему: «Хід вико!
нання першочергових заходів ре!
формування галузі та утворення АТ
«Укрзалізниця», що проходив на
Придніпровській залізниці.

14 червня заступник Голови проф!
спілки В.Лесько і представники до!
рожньої профорганізації Донецької
залізниці взяли участь у 41!му засі!
данні Ради Міжнародної конфеде!
рації профспілок залізничників і
транспортних будівельників.

На своєму місці — тобто завжди попереду

В
ІНФОРМАЦІЇ, наданій
Главком електрифікації

та електропостачання за під!
писом начальника В.Максим!
чука, йдеться про те, що
службам електропостачання
залізниць поставлено завдан!
ня щодо поліпшення стану
охорони праці та усунення
порушень трудового законо!
давства. Відзначено також,
що у травні п. р. Главком про!
ведено нараду головних ін!
женерів господарства елект!
ропостачання залізниць з пи!
тань організації роботи з охо!
рони праці, на якій обговоре!
но хід виконання зауважень
перевірок структурних під!

розділів господарства пред!
ставниками Ради профспілки.
Наголошено на виконанні за!
планованих заходів та недо!
пущенні подібних зауважень
у подальшому. Серед іншого,
Головним управлінням підго!
товлено і розіслало відповідні
розпорядження з роз’яснен!
нями щодо нових «Правил
безпечної експлуатації кон!
тактної мережі та пристроїв
електропостачання автобло!
кування залізниць».

За інформацією служб
електропостачання, вказано
у відповіді, відповідно до
чинного законодавства за
результатами атестації ро!

бочих місць за умовами
праці проведено розрахунки
з працівниками Основ’янсь!
кої дистанції електропоста!
чання Південної залізниці та
Херсон – Одеської. У ди!
станції електропостачання
ім. Т.Шевченка Одеської за!
лізниці відповідно до колдо!
говору працівникам, які не
увійшли до списку, визначе!
ного постановою Кабміну
від 17.11.1997 р., № 1290
«Про затвердження Списків
виробництв, робіт, цехів,
професій і посад, зайнятість
працівників в яких дає право
на щорічні додаткові відпус!
тки за роботу із шкідливими
і важкими умовами праці та
за особливий характер пра!
ці», надається компенсація
за роботу зі шкідливими і
важкими умовами праці.

У відповіді за підписом
першого заступника началь!

ника Главку охорони і органі!
зації праці В.Митрофанова
вказано, що службам охоро!
ни праці залізниць надано
вказівку про необхідність по!
силення відомчого контролю
за виконанням заходів, пе!
редбачених програмами що!
до поліпшення стану безпеки,
гігієни праці і виробничого
середовища, а також спрямо!
ваних на усунення причин не!
щасних випадків. На залізни!
цях встановлено контроль за
своєчасним надання пільг і
компенсацій за роботу із
шкідливими умовами праці,
прийнято рішення щодо по!
кращання санітарно!побуто!
вих умов працюючих тощо.

Повні тексти листів розмі!
щено на стрічці новин
сайта www.zalp.org.ua.

Відділ інформації 
Ради профспілки

«По результатам проверки внештат!
ной правовой инспекцией труда Лу!
ганского теркома профсоюза шести
структурных подразделений (станции
Ольховая, моторвагонного депо Ро!
даково, санатория!профилактория
«Сосновый», вагонного депо Семей!
кино, Новокондрашевской дистанции
пути, локомотивного депо Кондра!
шевская!Новая) за пять месяцев 2012!
го защищены права 71 работника. Им
возвращено незаконно удержанных
9,5 тыс. грн. Особое внимание при
проверках уделялось правильности
учета рабочего времени, исчисления
среднего заработка, начисления и вы!
платы «13!й» зарплаты, своевремен!
ности предоставления ежегодных от!
пусков», – сообщила заместитель
председателя Луганской территори!
альной профорганизации Любовь
ГОРБЕЛЕВА.

«По требованию главного правово!
го инспектора труда Совета профсою!
за на Приднепровской железной до!
роге Н.Романенко 87 работницам
(женщины в данный момент находятся
в отпуске по уходу за ребенком) Днеп!
ропетровского и Запорожского мотор!
вагонных депо в мае была выплачена
премия к 8 марта в общей сумме
17,4 тыс. грн.», – проинформировал
ПРЕСС�ЦЕНТР дорпрофсожа При�
днепровской магистрали.

«На вимогу профкому Хутір!Ми!
хайлівської дистанції колії Південно!
Західної залізниці лише навесні захи!
щено трудові права 18 спілчан. Так, у
квітні шістьом працівникам було ви!
плачено 622 грн. премії, недоотрима!
ної ними за період виконання обов’яз!
ків тимчасово відсутнього працівника
зі звільненням від виконання обов’яз!
ків по основній роботі. У травні ще шіс!
тьом – виплачено 186 грн. за прохо!
дження періодичних медичних огля!
дів, відшкодовано витрати за квитки
на проїзд до місця проходження мед!
огляду – станції Конотоп та в зворот!
ному напрямку з початку року. Сума
виплат мала бути більшою, однак, на
жаль, не всі працівники зберегли квит!
ки, тому що не повірили, що профком
їм у цьому допоможе. Тепер вони
впевнені, що профспілка їх захистить!
Також у травні шістьом працівникам
було виплачено 1378 грн. – за рахунок
проведеної подвійної оплати за робо!
ту у вихідні дні у квітні», – повідомила
голова профорганізації Марина
ДЕМЧЕНКО.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Розставлено акценти
Визначено теми, що розглядатимуться на засідан!

нях Ради профспілки та її президії, Молодіжної ради
та загальні заходи, які проводитимуться до кінця року. 

Зважаючи, що 2012!й оголошено «Роком молоді в
профспілці», багато питань і заходів буде присвячено са!
ме проблемам молодих спілчан і роботі молодіжних рад.

Так, на засіданні Ради профспілки у листопаді бу!
де акцентуватися увага на соціальних, економічних
та організаційних передумовах для життєвого само!
визначення і самореалізації молоді, а одне з питань
засідання президії буде присвячено забезпеченню
трудових прав молодих членів профспілки.

Також на засіданнях президії планується розгля!
нути питання про забезпечення залізничників спец!
одягом, спецвзуттям та іншими засобами індивіду!
ального захисту, побутовим паливом, організацію
праці провідників пасажирських вагонів у парках
відстою, запровадження єдиного стандарту інфор!
маційного забезпечення членів профспілки, роботу
дорожньої профорганізації Придніпровської заліз!
ниці з організаційно!кадрових питань тощо.

Нова освітня стратегія 
Профспілкове навчання – один із пріоритетних

напрямів діяльності профспілки і потребує постійно!
го розвитку. Про це йдеться у постанові президії,
якою відповідні проекти документів взято за основу,
а головам дорожніх профорганізацій запропонова!
но надати вмотивовані зауваження та пропозиції.
Доопрацьовані Положення про систему профспіл!
кового навчання і Систему навчання профспілкових
кадрів та активу буде розглянуто на засіданні прези!
дії у липні.

У згаданих проектах викладено засади освітньої
стратегії профспілки, докладно подано методи і
форми, які пропонується використовувати у проф!
спілковому навчанні, визначено цільові аудиторії та
кваліфікаційні рівні, а також сформульовано на!
вчальні програми за основними напрямами проф!
спілкової діяльності. Приміром, основними форма!
ми навчання мають стати семінари, тренінги, інфор!
маційні дні та самоосвіта, а в тому чи іншому вигля!
ді навчальні заходи мають відбуватися не рідше ніж
раз на місяць.

Розглянувши на засіданні президії 27 березня п. р. 
питання «Про стан охорони праці в структурних

підрозділах господарства електрифікації і
електропостачання», Рада профспілки отримала

інформацію про виконання ухваленої з цього 
приводу постанови від головних управлінь 

Укрзалізниці – електрифікації та 
електропостачання  й охорони і організації праці.

РАДІ  ПРОФСПІЛКИ  ВІДПОВІДАЮТЬ•

СТАТУТ —

закон профспілки

З
А 20!ЛІТНЮ ІСТОРІЮ проф!
спілки у незалежній Україні

неодноразово вносились зміни і
доповнення до Статуту профспіл!
ки. Необхідність у цьому була ви!
кликана змінами, які проходять у
міжнародному профспілковому
русі, суспільстві, галузі, новим ба!
ченням розвитку демократичних
засад у профспілці, забезпеченням
гарантій щодо невтручання у ста!
тутну діяльність з боку держави і
роботодавців.
Останні зміни було внесено
15 грудня 2011 року VI з’їздом
профспілки і взято до відома
3 травня 2012 року Державною ре!
єстраційною службою України. Це
означає, що Статут пройшов пра!
вову експертизу і відповідає зако!
нодавству України.

Стор. 2

Далеко позаду напружена 
звітно�виборна кампанія, 

і, як свідчить статистика, 
до лідерства у первинках, 

цехових профорганізаціях і
профгрупах прийшло чимало 

нових людей, багато молоді Стор. 2

Ініціатива молоді: підсумки•
Час добрих справ 

Всеукраїнська благодійна акція 
«Протягни руку допомоги!», 

організатором якої виступила 
Молодіжна рада профспілки та яку 

присвячено Міжнародному дню
захисту дітей, успішно фінішувала…

Стор. 4

Н
АБРАЛА чинності Галузева
угода між Міністерством інф!

раструктури України та Радою
профспілки залізничників і транс!
портних будівельників України на
2012–2016 роки. Документ підписа!
но 24 травня і зареєстровано у Мі!
ністерстві соціальної політики
України 8 червня 2012 року (№ 21).

17 червня — День 
медичного працівникаВІТАННЯ

Шановні друзі, щиро вітаю вас 
із професійним святом!

Ваше відповідальне й уважне ставлення до такої
необхідної і важливої справи, як захист здоров’я
працівників галузі, забезпечує надійну і безперебій!
ну роботу залізничного транспорту.

Високий авторитет відомчої медицини досягнуто
вашими зусиллями, цілодобовою готовністю прий!
ти на допомогу, прагненням освоювати нові техно!
логії і підтримувати добрі традиції багатьох поко!
лінь попередників.

Профспілка завжди стоїть на варті ваших трудо!
вих інтересів, докладає чималих зусиль для збере!
ження галузевої медицини.

Бажаю вам, вашим рідним і близьким міцного
здоров’я, благополуччя і успіхів у благородній спра!
ві, якій ви присвятили своє життя.

Зі щирою повагою Вадим ТКАЧОВ,
Голова Федерації профспілок транспортників України,

Голова профспілки залізничників 
і транспортних будівельників України
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К
ОГДА старшего механика Де!
бальцевской дистанции электро!

снабжения Донецкой дороги Ю.Щер!
бакова в мае 2011!го избрали предсе!
дателем профкома, он и не подозре!
вал, сколько дополнительных забот
ляжет на плечи, ведь к производст!
венным обязанностям добавились
общественные. Впрочем, вскоре
председатель доказал, что он – проф!
лидер: инициативный, активный, на!
стойчивый.

Юрий Владимирович грамотно
подходит к решению проблем, касаю!
щихся выполнения трудового законо!
дательства, контролирует выполне!
ние обязательств коллективного до!
говора, по!деловому строит работу
профкома, решает вопросы социаль!
ной защиты трудящихся, при этом на!
ходит общий язык с руководством.

Большое внимание уделяет обучению
профактива, себе тоже не дает побла!
жек, понимает, что в новом деле
учиться надо многому.

О себе он рассказывать не любит,
считая, что о человеке говорят его де!
ла и поступки. Просто помогает лю!
дям в совершенно разных ситуациях.
Например, благодаря его вмешатель!
ству были выплачены по 1,1 тыс. грн.
«подъемных» двум молодым работ!
никам, направленным в дистанцию
по распределению из Славянского
железнодорожного лицея. Другой
пример: профком помог работникам
района контактной сети Углегорск с
ремонтом холодильника в бытовом
помещении (и это только на первый
взгляд «мелочь»).

Важную роль сыграла настойчи!
вость профлидера в решении проб!
лемы обеспечения работников ди!
станции спецодеждой и спецмылом.
Для этого пришлось обращаться с
письмом в службу материально!тех!
нического снабжения дороги, подни!
мать вопрос на заседании дорожной
секции работников электроснабже!
ния. Положительный результат стоил
затраченных усилий.

Немаловажные вопросы – оздо!
ровление членов профсоюза и их
детей, организация культурного и
спортивного досуга. За время работы

вместе с профактивом Ю.Щербаков
организовал поездки выходного дня
на Черное и Азовское моря, экскур!
сии в Свято!Успенский монастырь,
соляные шахты, дельфинарий, на
знаменитую «Донбасс Арену»...

По!настоящему профком заботит!
ся и о ветеранах, поддерживает мо!
лодежь. Большая заслуга профлиде!
ра в том, что он умеет организовать и
сплотить молодых активистов. К при!
меру, в рамках 2012!го – Года моло!
дежи в профсоюзе — в дистанции
проведен конкурс «Лучший электро!
монтер контактной сети», победите!
лям и участникам которого вручены
призы и памятные подарки от проф!
кома. Члены молодежного совета
первички проведывают ветеранов,
инвалидов труда, помогают им в бы!
товых вопросах. А еще при поддерж!
ке профкома приняли участие в бла!
готворительной акции «Сердце к сер!
дцу» по сбору средств для детей,
больных сахарным диабетом.

Уважают и ценят профлидера
Ю.Щербакова за ответственность,
трудолюбие, непреклонный дух и чет!
кую позицию в отстаивании прав и
интересов членов профсоюза.

Татьяна КРАЕВСКАЯ,
заместитель председателя 

Дебальцевской территориальной
профорганизации

Б
АГАТО робиться на станції Київ!Волинський
столичної магістралі, проте не зайве було б по!

дбати про технічний стан інженерних мереж, вва!
жають працівники підрозділу. З їхньою думкою
згоден і П.Гришко – інженер станції, а на громадсь!
ких засадах – голова первинки. Адже до теми тех!
нічної оснащеності станції, турбот про її справне і
безперебійне функціонування у нього зацікавле!
ність подвійна: і як відповідального фахівця, і як го!
лови профкому, який має дбати про добробут, гід!
ний виробничий побут, відпочинок залізничників.

У профорганізації 128 спілчан, тож турботи відо!
мі… Побутові умови працівників – під особистим
контролем голови профкому. Адже за службови!
ми обов’язками він відповідає за тепло!, електро!,
і водопостачання станції. Якщо виникають якісь не!
гаразди – миттєво б’є на сполох: телефонує у ди!
рекцію, звертається до БМЕУ. «У справі покращан!
ня побутових умов дрібниць не існує, – вважає він.
– Ось, скажімо, для чергового по станції оператив!
но придбали нове крісло». Опікується й оздоров!
ленням, організацією культурних та спортивних за!
ходів тощо.

Проблем, чесно кажучи, багато, але в їх вирі!
шенні дієву допомогу надає голова профорганіза!
ції Київської дирекції В.Яворський. Так, задоволь!
няються заявки на відпочинок у Євпаторії, Хміль!
нику, Клубівці, інших оздоровницях.

Станційники охоче залучаються до спортивних
змагань, є серед них і свої «зірки», приміром, опе!
ратор станційного технологічного центру Ю.Ісачен!
ко, перонний контролер В.Хоменко, інші спілчани.

Надія КОНОВАЛ, провідний фахівець 
Київського теркому профспілки

«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 11 (598)* 15 червня  2012 р.

Новітня історія
профспілки:

20 років 
у незалежній

Україні
Продовження. Початок 

у №№ 17—24 (580—587)*2011 р.;
1—10 (588—597)* 2012 р. 

В
2000!му, напередодні року звітів і виборів у профспілці, бу!
ло заплановано провести роботу з обміну профспілкових

квитків у всіх профспілкових ланках. 
Розроблено макет типового інформаційного стенда первин!

них профорганізацій. 
«ВІСНИК» розпочав публікацію тематичних випусків, присвя!

чених актуальним питанням, які виникають у трудових колекти!
вах.

У 2000 році Рада профспілки вийшла з ініціативою щодо ви!
дачі квитків для безкоштовного проїзду залізничним транспор!
том працівникам, які звільнилися за скороченням чисельності
або штату, при досягненні пенсійного віку на умовах п. 8.19 Га!
лузевої угоди. Керівництво Укрзалізниці її підтримало, і відпо!
відну телеграму було направлено на адресу начальників заліз!
ниць і дорожніх комітетів профспілки.

Рада профспілки спільно з керівництвом Укрзалізниці з метою
подальшого розвитку аматорського мистецтва серед працівни!
ків залізничного транспорту та з нагоди 10!ї річниці незалежнос!
ті України оголосили огляд!конкурс народної творчості на під!

приємствах і в організаціях залізничного транспорту.
Голова Ради профспілки А.Чорномаз звернувся з лис!

том до голів дорпрофсожів і теркомів, у якому вказав на
необхідність допомоги з боку профкомів у становленні й
діяльності ветеранських організацій. Також профоргані!
заціям було рекомендовано внести відповідні допов!
нення у колдоговори, передбачити моральне і матері!
альне заохочення активістів рад ветеранів.

У 2000 році відповідним наказом Укрзалізниці за!
тверджено Положення про порядок встановлення над!
бавки за професійну майстерність, високі досягнення у
праці та виконання особливо важливих робіт, проект
якого було розроблено Радою профспілки.

Президія Ради профспілки розглянула питання щодо
впорядкування систем преміювання, доплат і надбавок,
інших заохочувальних виплат на залізницях. З метою
посилення ролі зарплати залежно від рівня професіона!
лізму, кваліфікації, відповідальності працівника Рада
профспілки запропонувала зміни до наказу Укрзалізни!
ці № 340!Ц та пропозиції до Положення про встанов!
лення надбавок, які було затверджено...Ф
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На своем месте — то есть всегда впереди
Защищаем  права

По инициативе профкома с
января т. г. установлена диффе!
ренцированная надбавка за
профмастерство девятерым на!
шим работникам. Теперь четве!
ро из них стали получать над!
бавку к тарифной ставке в раз!
мере 20 %, а пятеро – 24 %.

Своевременное вмешатель!
ство профкома положительно
отразилось и на трудовом ко!
шельке водителей: один из них
получил в январе надбавку за
классность в сумме 99 грн., а
второй – 447 грн., недоплачен!
ных ему в феврале — марте т. г.

Всего с начала года защище!
ны права 37 работников, кото!
рым возвращено в общей сум!
ме более 17 тыс. грн.

Любовь КАЛУГИНА,
председатель 

профорганизации 
Штеровской дистанции пути

Провожаем в армию
Молодежный совет Крым!

ского теркома совместно с
профкомом и администрацией
Симферопольской дистанции
электроснабжения организова!
ли необычное мероприятие.
Повод был серьезный – по!
следний рабочий день перед
уходом на службу в армию мо!
лодого активиста, железнодо!
рожника в четвертом поколе!
нии С.Коржа. Высказать доб!
рые напутствия и пожелания
пришло много друзей!желез!
нодорожников...

Олег КУКЛИШИН,
преподаватель Симферо!

польского техникума желез!
нодорожного транспорта,

председатель молодежного
совета Крымского теркома

Рада профспілки окремою
брошурою видала Статут
профспілки залізничників і
транспортних будівельників
України зі змінами та допов!
неннями, внесеними VІ з’їз!
дом профспілки. 
Брошуру направлено у дор!
профсожі для її подальшого
розповсюдження по профор!
ганізаціях.

До теми

бачено, що «первинна проф!
спілкова організація може ство!
рюватися з ініціативи вищого за
підпорядкуванням профспілко!
вого органу».

Значно розширено п.
6.3.3 про права та повноважен!
ня об’єднаних комітетів проф!
спілки, оскільки з часу їх ство!
рення значно змінилися їх функ!
ції, крім того, найімовірніше, у
створених під час реформуван!
ня вертикально інтегрованих
структурах будуть створюватись
об’єднані профорганізації.

Пункт 6.7 щодо вимог до го!
лів профорганізацій розповсю!
джено і на посаду представника
профспілки. У цьому пункті пе!
редбачено норму щодо немож!
ливості обрання вперше на по!
саду голів профорганізацій чле!
нів профспілки, які досягли офі!
ційно встановленого пенсійного
віку за загальнообов’язковим
державним пенсійним страху!
ванням.

Взагалі введення до Статуту
п. 6.7 щодо вимог до голів
профорганізацій викликає деякі
питання, зокрема, що вони мало
чи не порушують Конституцію
України. Тож зупинюсь на цьо!
му питанні більш детально.

По�перше, такі вимоги не су!
перечать нормам Конституції
(ст.ст. 24, 38 та іншим), а також
законодавства про працю.

Наприклад, ст. 38 Конституції
засвідчує, що «громадяни ма!
ють право… вільно обирати і бу!
ти обраними до органів держав!
ної влади та органів місцевого
самоврядування». Отже, право
бути обраним на посади голів
профспілкових органів не є кон!
ституційним правом громадян.

Особливості правового регу!

лювання, засади створення,
права та гарантії діяльності про!
фесійних спілок визначаються
не Конституцією, а Законом
України «Про професійні спілки,
їх права та гарантії діяльності».
Закон же, у свою чергу, перед!
бачає, що профспілки діють від!
повідно до законодавства та
своїх статутів.

Статути профспілок прийма!
ються з’їздами, конференціями і
повинні містити певні норми, се!
ред яких: організаційна структу!
ра, повноваження її організацій,
виборних органів, порядок
формування їх складу (до
останнього питання відноситься
і порядок виборів голів профор!
ганізацій усіх рівнів). Вочевидь,
питання виборів регулюється
виключно Статутом, тобто чле!
нами профспілки, а не держа!
вою чи роботодавцями.

По�друге, про те, що Статут
профспілки не порушує законо!
давство, свідчить факт його ре!
єстрації і відсутності зауважень з
боку Державної реєстраційної
служби України.

По�третє, вимоги до канди!
датів на посаду передбачаються
в багатьох галузях, державних
установах, навчальних закла!
дах, де оголошуються конкурси
на заміщення вакантних посад. І
ніхто не вбачає порушень зако!
нодавства у тому, що умовами
конкурсу встановлюються вимо!
ги до освіти, віку і стажу роботи
на певній посаді.

І останнє. Відповідно до Інст!
рукції із проведення звітів і ви!
борів у профспілці залізничників
і транспортних будівельників
України передбачено таку про!
цедуру, як обговорення висуну!
тих кандидатур. При цьому не

тільки ті кандидати, які не відпо!
відають вимогам Статуту, а й ті,
які відповідають, можуть після
обговорення і голосування от!
римати відвід, і їх не буде вклю!
чено до списку для голосування.

Таким чином, норми п.
6.7 Статуту бездоганні з право!
вої точки зору, тому що не пору!
шують законодавства.

У п. 6.7.4 передбачається,
що голови профорганізацій здій!
снюють діяльність, яка входить
до компетенції зборів, конфе!
ренцій, профспілкових комітетів
за їх дорученням. У цьому ж пун!
кті урегульовано питання пере!
дачі справ після завершення пов!
новажень голів профорганізацій,
яка має відбуватись на умовах
цивільно!правового договору.

У п. 6.8.4 пропонується по!
рядок обрання голів ревізійних
комісій та їх заступників здійс!
нювати так само, як і голів проф!
організацій та їх заступників.

Внесення до Статуту п.
8.7 надає можливість первин!
ним, цеховим організаціям і
профгрупам не проводити звіти
в рік, який передує звітно!ви!
борній кампанії, а зосередитись
на підготовці і проведенні звітів і
виборів.

Михайло СІНЧАК, перший заступник Голови 
профспілки залізничників і транспортних будівельників України

СТАТУТ — закон профспілки

Профлидер в коллективе• Вести первичек•
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Закінчення. 
Початок на 1!й стор.

Зупинимося на окремих
основних змінах до Статуту.

У розділі щодо умов і поряд!
ку прийняття в члени профспілки
у п. 3.1 уточнено, що підставою
для вступу до профспілки є пись!
мова заява громадянина, що пе!
редбачено ст. 7 Закону України
«Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності», тут же
вказано, що прийняття здійсню!
ється виключно первинною
профорганізацією або її підроз!
ділами. Тож нова редакція цього
пункту знімає всілякі непорозу!
міння, які виникали до цього.

Дещо розширено коло ви!
падків (п. 3.12), при яких віднов!
люється профчленство і зберіга!
ється профспілковий стаж, у то!
му числі «при поновленні на ро!
боті у зв’язку з незаконним
звільненням».

Впорядковано у п.п. 4.7 і
4.8 процедуру накладання стяг!
нення і виключення із членів
профспілки, хоча це явище до!
сить рідкісне.

З метою підвищення демо!
кратичності і колегіальності в ро!
боті (п. 6.12) передбачено нор!
му, що «організаційною фор!
мою роботи виборних проф!
спілкових органів усіх рівнів є за!
сідання».

Враховуючи, що зміни у гос!
подарчій структурі відбуваються
майже постійно, у п. 6.2.1 перед!

И
ЗБРАВ председателем первички С.Свищеву, члены
профсоюза Волновахской дистанции пути Донецкой

магистрали недолго ждали подтверждения правильнос!
ти своего выбора. Ведь с первых дней с пытливостью она
стала осваивать новый участок работы. Главное, что
вниманием профком не обходит никого: отстаивает тру!
довые интересы работающих, привлекает молодежь, за!
ботится о нас, ветеранах. Радует своими выступлениями
вновь созданный коллектив художественной самодея!
тельности. Спортсмены дистанции, участвуя во всех го!
родских спортивных мероприятиях, занимают призовые

места. Так что работа кипит, и останавливаться на дос!
тигнутом наш профлидер не намерена.

…С.Свищева из крепкой трудовой путейской динас!
тии. Ее дедушка, участник боевых действий, руководил в
тяжелое послевоенное время дистанцией, здесь же тру!
дилась мама, да и сама Светлана Владимировна до из!
брания председателем профкома работала бухгалте!
ром. Поддерживая семейную традицию, всегда работа!
ет с полной самоотдачей.

Николай ГУЗЬ, председатель 
совета ветеранов Волновахской дистанции пути

««ННаашш  ппррооффллииддеерр  ((ппееррввааяя  ссллеевваа))
ссффооттооггррааффииррооввааллаассьь  сс  ннааммии  ппооссллее

ввссттррееччии  вв  ччеессттьь  ДДнняя  ППооббееддыы……»»

ЮЮ..  ЩЩееррббааккоовв

Фотофакт



П
И Т А Н Н Я
дотриман!

ня трудового
законодавства
в частині ре!
жиму роботи,
в і д п о ч и н к у ,
оплати й охо!
рони праці в
структурних
п і д р о з д і л а х
служби колії Криворізького регіону розглянуто
під час виїзного засідання президії теркому, що
пройшло в Апостолівській дистанції. У заході взя!
ли участь начальник служби колії Придніпровсь!
кої залізниці В.Коблик, керівники та голови
профорганізацій структурних підрозділів.

Як показав час, профорганам усіх рівнів необ!
хідно щоденно стежити за достовірністю обліку
відпрацьованих годин. Проте й досі порядок
складання та ведення табелів обліку робочого ча!
су не перевіряється і не контролюються ні відпові!
дальними особами, ані головами первинок. Так,
у П’ятихатській дистанції виявлено порушення
при застосуванні підсумованого обліку робочого
часу, зокрема, у чергових по переїзду 71 км по
12–29 год. понад квартальну норму. У деяких ди!
станціях монтери колії працюють без вихідних
протягом 7–10 днів. Найгірше становище з уком!
плектованістю штату. Наприклад, у Криворізькій і
П’ятихатській дистанціях не вистачає до планової
чисельності, відповідно, 58 і 24 монтерів колії.

Відзначено і недостатню забезпеченість колій!
ників санітарно!побутовими приміщеннями,
спецодягом і спецвзуттям та іншими засобами ін!
дивідуального захисту, ручним інструментом.
Тож, вислухавши зауваження учасників засідан!
ня, начальник служби колії пообіцяв вжити не!
відкладних заходів для виправлення ситуації.

Володимир КОРОСТЕЛЬОВ, 
правовий інспектор праці Ради профспілки 

на Придніпровській залізниці

«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 11 (598)* 15 червня 2012 р. 3
Производственный быт — забота общая: из опыта работы• Від номера

до номера•
Затверждено спільні постанови

К
ЕРІВНИЦТВО Укрзалізниці і Рада профспілки ухва!
лили постанови про проведення VII Спартакіади

залізничників і галузевого огляду!конкурсу народної
творчості працівників залізничного транспорту.

Змагання з шести видів спорту – армрестлінгу, мі!
ні!футболу, гирьового спорту, настільного тенісу,
шахів та волейболу – проходитимуть з 15 червня по
5 серпня п. р. у три етапи: по дирекціях залізничних
перевезень, залізницях – серед переможців першо!
го етапу, фінальний етап – між переможцями по за!
лізницях, який відбудеться у Красному Лимані
3–5 серпня у рамках заходів святкування Дня проф!
спілки на базі дорожнього фізкультурно!спортивно!
го клубу «Локомотив» Донецької залізниці.

Огляд!конкурс народної творчості триватиме з
15 червня до 12 жовтня і також у три етапи. 

Затверджено склад оргкомітетів з підготовки та про!
ведення Спартакіади та галузевого огляду!конкурсу.

Погоджено норми часу

П
РЕЗИДІЯ Ради профспілки погодила проект збір!
ника нормативних матеріалів, розроблених фа!

хівцями Державного науково!дослідного центру за!
лізничного транспорту України «Типові норми часу
на капітальний ремонт вантажних вагонів». Проект
апробовано у вагоноскладацькій дільниці депо Ниж!
ньодніпровськ!Вузол Придніпровської залізниці та
вагонному депо Дрогобич – Львівської і визнано
придатним до застосування у виробничих умовах.

Первинки взято 
на профобслуговування

У
ЗВ’ЯЗКУ із утворенням профорганізації ДП
«Українська залізнична швидкісна кампанія»

президія Ради профспілки ухвалила постанову про
взяття її на профобслуговування Радою профспілки.

Також взято на профобслуговування профорга!
нізацію Дарницького вагоноремонтного заводу.

Відділи Ради профспілки постійно надаватимуть
цим профкомам практичну, методичну та іншу не!
обхідну допомогу.

Тренінги для активістів

Н
АБИРАЄ обертів робота із запровадження дис!
контної програми нашої профспілки.

Наразі організацією мережі закладів, у яких надава!
тиметься знижка членам профспілки, опікуються спеці!
алісти, але згодом цим питанням займатимуться пред!
ставники профспілки. Для них у травні проведено спе!
ціальні тренінги. Заняття були спрямовані на форму!
вання комплексу знань, умінь та навичок, необхідних
для ефективної роботи. Головну увагу приділено таким
складовим процесу, як аналіз і пошук потенційних
партнерів, ведення переговорів, технологія укладання
договорів тощо. Учасники вчилися вести результативні
телефоні переговори, компетентно проводити ділові
зустрічі, оперативно вирішувати проблеми, які можуть
виникнути на різних етапах реалізації програми.

Тепер на них чекають практичні заняття, адже
вже скоро вони укладатимуть угоди з бізнес!парт!
нерами: спочатку за допомогою фахівців, а потім і
самостійно.

П
РИЙНЯТО рішення з акту!
альних питань сьогодення

на черговому засіданні прав!
ління Фонду соціального стра!
хування з тимчасової втрати
працездатності, у якому взяв
участь член правління, перший
заступник Голови профспілки
М.Сінчак. Зокрема, про заходи
щодо економного (за рахунок
зменшення адміністративних
витрат) та раціонального ви!
користання коштів Фонду і
програмні заходи з його роз!
витку на 2012–2015 роки.

Внесено також зміни до
бюджету Фонду, затверджено
кошториси його відділень на
2012 рік, прийнято програми
щодо відновлення здоров’я за!
страхованих осіб і членів їхніх

сімей. Перш за все, збільшено
витрати на придбання путівок
на санаторно!курортне ліку!
вання – на 327 млн грн. (всьо!
го передбачено 1,1 млрд грн.) і
на 34 млн грн. – на фінансу!
вання оздоровлення дітей у
дитячих закладах оздоровлен!
ня (всього планується виділити
216 млн грн.).

Планується придбати близь!
ко 194 тис. путівок, у тому числі
15 тис. – до реабілітаційних
відділень санаторно!курорт!
них закладів.

За рахунок коштів Фонду бу!
де здійснено часткове фінансу!
вання 137 санаторіїв!профілак!
торіїв на загальну суму понад
133 млн грн., у тому числі 70 са!
наторіїв!профілакторіїв на!

вчальних закладів. До їх числа
входять і санаторно!профілак!
тичні заклади залізничників: лу!
ганський «Сосновий» – 2 млн
грн. та одеська «Біла акація» –
близько 1,5 млн грн.

Для підтримки розвитку фіз!
культурно!спортивної роботи
серед дітей, зміцнення їхнього
здоров’я на часткове фінансу!
вання 601 дитячо!юнацької
спортивної школи передбача!
ється понад 170 млн грн.

Згідно з кошторисами про!
грам на придбання новорічних
подарунків для 4,2 млн дітей, у
тому числі й залізничників і
транспортних будівельників,
заплановано 95,5 млн грн.

Інф. «ВІСНИКА» 
за матеріалами засідання

правління Фонду
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Контроль необхідний. Дієвий

У літопис профспілки•
ЗНАКОМ «ЗА АКТИВНУ РОБОТУ 

В ПРОФСПІЛЦІ» нагороджено —
БРИДЬКО Ніну Павлівну — головного бух!
галтера — завідувача фінансового відділу
дорпрофсожу Донецької залізниці;

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ —

АРТЕМЕНКА Івана Петровича — голову профорга!
нізації локомотивного депо Куп'янськ Південної
залізниці.

Лето — 2012•

На користь застрахованих осіб і членів їхніх сімей

О
ТДЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ за!
служивает опыт работы кол!

лектива моторвагонного депо Пол!
тава. 2012 год – особенный, потому
как уже пять лет депо работает как
самостоятельное структурное
подразделение. Тогда, в 2007!м,
предстояло решать организацион!
но!технические и кадровые вопро!
сы, а формирование коллектива в
новом формате хозяйственной де!
ятельности – всегда очень слож!
ный процесс. Тем не менее, руко!
водство депо во главе с начальни!
ком И.Пилипенко, опираясь на мо!

лодой инженерно!технический
персонал, трудовой коллектив, и,
конечно же, боевую профоргани!
зацию, возглавляемую опытным
лидером Г.Котенко, обозначило
горизонты деятельности на перс!
пективу.

Краеугольным камнем стало об!
новление и модернизация рабочих
мест, приведение их в соответствие
нормативно!правовым актам по
охране труда, а также создание над!
лежащих санитарно!бытовых усло!
вий.

Были капитально отремонтиро!

ваны женские бытовые помещения
на базе по ремонту дизель!поездов
ДР!1А, производственно!техничес!
кие помещения ПТО!2, второй этаж
административного корпуса, а так!
же приведены в соответствие с тех!
ническими требованиями инженер!
ные сети, изготовлена и установле!
на вентиляционная система в акку!
муляторном и топливных отделени!
ях. Выполнен ремонт помещений и
оборудования в подразделении
оборотного депо Гребенка. Осущес!
твлен ряд других работ производст!
венно!технического и бытового на!
значения. На эти цели израсходова!
но более 1,5 млн грн.

Работа интенсивно продолжает!
ся. Так, на выполнение комплекс!
ных мероприятий по достижению
установленных нормативов по
охране труда только в 2011 году при
плане 347 тыс. грн. освоено более
чем в два с половиной раза больше
средств.

В депо оборудован кабинет охра!
ны труда с современными техничес!
кими средствами и учебными посо!
биями: в наличии плазменный теле!
визор, видеомагнитофон, видеока!

мера, компьютер, тренажеры, тема!
тическая видеотека.

Работает в моторвагонном депо
Полтава и школа передовых мето!
дов труда, возглавляемая маши!
нистом!инструктором В.Кибальни!
ком. Свою квалификацию повыси!
ли уже более 40 машинистов ди!
зель! и электропоездов.

В соответствии с действующим
законодательством проведена ат!
тестация рабочих мест по условиям
труда. Всего аттестовано 44 рабо!
чих места.

Функционируют и постоянно на!
ходятся в поле зрения профкома
рабочая столовая, здравпункт, физ!
культурно!оздоровительный центр.

Итак, факты налицо, и сегодня
это – реальные позитивные сдвиги
в вопросах охраны труда, улучше!
ния условий труда и производст!
венного быта железнодорожников.
Все это стало возможным благодаря
тесной работе профкома и адми!
нистрации.

Александр ВОРОНОВ,
технический инспектор труда

Совета профсоюза 
на Южной железной дороге

К результатам ведет проторенная дорога

Т
ОЖ ДО ВАШОЇ УВАГИ, шановні читачі, Лист
Міністерства праці та соціальної політи�

ки України від 6.04.2011 р., № 76/13/133–11:
«Згідно зі ст. 9 Закону України «Про донорст!

во крові та її компонентів» в день давання крові
та (або) її компонентів, а також в день медич!
ного обстеження працівник, який є або виявив
бажання стати донором, звільняється від робо!
ти на підприємстві, в установі, організації неза!
лежно від форм власності із збереженням за
ним середнього заробітку.

Після кожного дня давання крові та (або) її
компонентів, в тому числі у разі давання їх у ви!
хідні, святкові та неробочі дні, донору надається
додатковий день відпочинку із збереженням за
ним середнього заробітку. За бажанням праців!
ника цей день може бути приєднано до щоріч!
ної відпустки або використано в інший час про!

тягом року після дня давання крові чи її компо!
нентів.

Якщо за погодженням з керівництвом підпри!
ємства, установи, організації в день давання
крові донор був залучений до роботи, йому за
бажанням надається інший день відпочинку із
збереженням за ним середнього заробітку. У
цьому випадку працівнику надається робото!
давцем два дні відпочинку із збереженням за
ним середнього заробітку, ці дні він може також
приєднати до щорічної відпустки.

У разі коли такого погодження з роботодав!
цем не було і працівник не писав заяву про
звільнення його в день давання крові від робо!
ти, йому надається один додатковий день від!
починку із збереженням за ним середнього за!
робітку.

У разі коли працівник, наприклад, здає кров о

10.00, а його зміна розпочинається о 8.00 цього
дня, він має бути звільнений від роботи в цю
зміну. Також цей працівник має право на додат!
ковий день відпочинку (робочу зміну) зі збере!
женням середнього заробітку за зміну. Тобто під
«додатковим днем відпочинку» мається на увазі
робочий день (зміна) незалежно від його три!
валості.

Якщо працівник здав кров о 10.00, а його змі!
на починається о 20.00 цього дня, на наш по!
гляд, він має бути звільнений від роботи в цю
зміну зі збереженням середнього заробітку. Та!
кож цей працівник має право на додатковий
день відпочинку (робочу зміну) із збереженням
за ним середнього заробітку.

У разі давання крові працівником у свій вихід!
ний день цей день йому не оплачується, а нада!
ється один день відпочинку із збереженням за
ним середнього заробітку або за його бажанням
цей день може бути приєднано до щорічної від!
пустки чи використано в інший час протягом ро!
ку після дня давання крові.

У разі давання крові та (або) її компонентів у
період щорічної відпустки ця відпустка про!
довжується на відповідну кількість днів з ура!
хуванням надання працівнику додаткового дня
відпочинку за кожний день давання крові.
Отже, якщо працівник здав кров у період що!
річної відпустки, її тривалість продовжується
на два дні.

День давання крові оплачується відповідно
до п. 2 Порядку обчислення середньої заробіт!
ної плати, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 8.02.1995 р., № 100, вихо!
дячи з виплат за останні два календарних місяці
роботи, що передують події, з якою пов’язана
відповідна виплата.

Виплата середнього заробітку здійснюється за
рахунок коштів роботодавця, де працює донор.
Зазначені кошти відносяться до таких, що спря!
мовані на благодійну діяльність. Підставою для
надання таких пільг є відповідні довідки, видані
донору за місцем медичного обстеження чи да!
вання крові та її компонентів».

Хоча у «ВІСНИКУ» неодноразово друкувалася відповідна інформація, спілчани продовжують
звертатися до фахівців Ради профспілки із запитаннями, що стосуються надання днів
відпочинку, оплати днів давання крові, пільг донорам тощо та проханням роз’яснити на
сторінках газети. Цією публікацією, сподіваємося, тему ми висвітлили вичерпно…

Щодо збереження середньої зарплати донорамРоз’яснюємо...•

Рецепт создания нормальных условий труда и производственно�
го быта работников, обеспечения их безопасности на рабочем
месте, повышения культуры производства прост: это – взаимо�
действие администрации и профкома в рамках конструктивного
социального диалога.
К примеру, в Полтавском регионе основными этапами на пути
достижения позитивного результата стали: приведение в надле�
жащий вид дома отдыха локомотивных бригад депо Полтава,
введение в эксплуатацию бытовых помещений мостовой брига�
ды в Полтавской дистанции пути, участка дефектоскопистов – в
Гребенковской дистанции пути, решение проблемы отопления в
ПТО Гребенка вагонного депо Полтава… Впечатляют и другие ус�
пехи в этом направлении, например, состояние рабочих мест и
бытовых условий в Полтавской дистанции электроснабжения.

Актуальный
диалог

Е
ГО ИТОГ: намеченная про!
грамма подготовки оздоро!

вительных объектов в 7 млн
грн. (в том числе 1,5 млн грн. –
на приобретение оборудования
и мебели) реализована. Это

значит, что ведомственные
оздоровительные учреждения к
работе в нынешний летний пе!
риод готовы. Об этом шла речь
на расширенном заседании
дорпрофсожа Приднепровской
магистрали (на снимке). 

Отмечено, в частности, что си!
лами структурных подразделе!

ний выполнен текущий ремонт
спальных корпусов, столовых,
благоустроена территория, пля!
жи четырех дорожных пансиона!
тов и четырех детских оздорови!
тельных лагерей, один из них —
Запорожского электровозо!
ремонтного
завода...

Начался оздоровительный сезон, и у проф�
работников прибавилось забот�хлопот, хо�
тя и готовились к нему долго и основатель�
но. Что ж, некоторые здравницы вот�вот
откроют двери, другие уже встретили пер�
вых отдыхающих, а третьи и вовсе функ�
ционируют почти круглый год, оздоравли�
вая железнодорожников, и везде ситуация
на контроле профорганов…

Стр. 4

Фото 
ЮЮрриияя  ШШВВААЙЙККОО
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На засідання на…
велосипедах

З
АВЗЯТІ, спортивні й
енергійні – це про наших

молодих активістів. Без нас
не проходять міські спортив!
ні змагання, культурно!ма!
сові заходи. Втілюємо і влас!
ні цікаві задуми. Приміром,
нещодавно вирішили на
своєму прикладі показати,
як треба дбати про здоров’я,
і наступне засідання моло!
діжної ради запланували
провести… у лісі, а дістатися
туди – на велосипедах. Дуже
допоміг нам в організації за!
ходу голова профорганізації
Ю.Кукса.

Дорогою молоді вагонни!
ки спілкувалися, весело до!
лали перешкоди на лісовій
грунтівці. Знайшовши зруч!
не місце, провели імпрові!
зоване засідання: обговори!
ли питання охорони навко!
лишнього середовища,
роль молоді у профспілко!
вому житті тощо. А після
смачного обіду прийшла
черга і спортивних змагань:
на галявині організували
турніри з футболу, волейбо!
лу та бадмінтону.

Сподіваємося, що такі ви!
їзди стануть доброю тради!
цією – нашою «родзинкою»,
роблячи засідання різнома!
нітними, захоплюючими,
результативними.

Анна ТОЛОЧКІНА,
бригадир, заступник голови 

молодіжної ради 
профорганізації вагонного

депо Ворожба

Окончание. Начало на 3�й стр.

Б
РИГАДЫ специалистов службы строительно!мон!
тажных работ и гражданских сооружений Приднеп!

ровской магистрали завершили объемный ремонт водо!
проводных и канализационных сетей, систем освещения,
крыш и корпусов. Параллельно заключались договоры
на поставку продуктов питания и все здравницы тща!
тельно проверялись на соответствие требованиям охра!
ны труда, безопасного отдыха, а пассажирской службой – сформированы составы для перевозки детей.

Отвечая на вопросы участников заседания дорпрофсожа, начальник дороги А.Момот и заместитель
председателя дорпрофсожа В.Шило подчеркнули главную мысль: условия оздоровления железнодорож!
ников должны быть достойными их труда. А долгожданный летний сезон для их детей начнется уже сего!
дня, 15 июня. За нынешнее лето в наших ведомственных здравницах отдохнут и наберутся сил более
3,5 тыс. ребят.

П
РИЄМНУ НОВИНУ дізналися з листа студентів Дніпро�
петровського національного університету залізнич�

ного транспорту ім. академіка В.Лазаряна, адже тут
20 травня урочисто відкрито санаторій!профілакторій:

«Після майже 20!річної перерви знов приймає своїх пацієн!
тів профілакторій університету. І все це завдяки наполегливій
роботі нашого ректора О.Пшінька та студентського профкому
на чолі з О.Мороз, які доклали для цього дуже багато зусиль.
Наша первинка зібрала всі необхідні документи, отримала
безстрокову ліцензію на відкриття санаторію!профілакторію, а
молодь взяла активну участь у ремонті помешкань, облашту!
ванні кабінетів тощо. Як чудово, що зараз кожен із нас має
можливість взяти в профкомі путівку на відпочинок та отриму!
вати дієтичне харчування тричі на день, відвідувати басейн,
пройти комплекс оздоровчих процедур!».

Фото автора (из архива «ВІСНИКА»)

Відкрито університетський
профілакторій

ЛЛЛЛееееттттоооо!!!!

Актуальный диалог

Окончание. 
Начало на 1�й стр.

Локомотивный диспетчер
службы перевозок, председатель
молодежного совета дорпрофсо!
жа Донецкой магистрали Мак�
сим НЕЙРАНОВСКИЙ рассказал
о том, что молодежь пассажир!
ского вагонного депо Мариу!
поль, станции Волноваха, Крас!
ноармейского и Ясиноватского
узлов ребятам из детских домов
привезли игрушки, спортинвен!
тарь, канцелярские принадлеж!
ности, детские вещи, и конечно
же, фрукты и сладости; молодеж!
ный совет Попаснянского терко!
ма организовал субботник в дет!
ской здравнице «Сосновая ро!
ща»: теперь территория радует
глаз ухоженностью и порядком;
активисты Краснолиманского ре!
гиона собрали одежду, игрушки,
книги для малоимущих и много!
детных семей, передав все в го!
родской центр по делам семьи и
молодежи.

«Наши ребята привели в по!
рядок одну из городских дет!
ских игровых площадок, над ко!
торой взяли шефство еще в про!
шлом году. Детишки с удоволь!
ствием играют», – поделился
монтер пути, председатель мо!
лодежного совета профоргани!
зации Иловайской дистанции
пути Александр МЕЛЬНИК.

Участвуя во всеукраинской ак!
ции «От сердца к сердцу», моло!
дежь Дебальцевского узла собра!
ла почти тысячу грн. на помощь
детишкам с сахарным диабетом.
Об этом написала заместитель
председателя Дебальцевской
территориальной профорганиза!
ции Татьяна КРАЕВСКАЯ.

Молодежь Пятихатского узла
подарила воспитанниками Сак!
саганской специальной общеоб!
разовательной школы!интерната
музыкальный центр. А детишки
устроили для гостей концерт!

Профактивисты собрали
деньги для фонда «Детям Нико!
поля», на попечении которого
находятся дети с онкозаболева!
ниями и тяжелыми формами
расстройств здоровья. Поддер!
жали их и профкомы структур!

ных подразделений, перечис!
лив часть средств на счет фонда.
Мы уверены, что наш пусть и не!
большой взнос поможет дет!
кам, нуждающимся в помощи.

Настоящий праздник для ребя!
тишек школы!интерната устроили
профактивисты никопольских
локомотивного и моторвагонного
депо: пригласили деток в парк от!
дыха, на игровую площадку, а на!
последок вместе вкусно пообеда!
ли в детском кафе. Профком ап!
парата Криворожской дирекции
железнодорожных перевозок и
молодежный совет организовали
для детей работников конкурс ри!
сунков на асфальте «Мой мир».
Даже родители увлеклись и вмес!
те с ребятишками рисовали на ас!
фальте!

Члены молодежного совета
дорожной профорганизации
пригласили воспитанников
Днепропетровского детского до!
ма № 1 на интереснейшую эк!
скурсию, ведь день, проведен!
ный на одной из лучших детских
железных дорог «Днепропетров!
ской малой», стал для детворы
незабываемым. Они услышали
интересный рассказ об истории
«малой магистрали», проехали
на поезде, посидели в кабине
настоящего локомотива. Ребята с
удовольствием побывали в зоо!
террариуме, где много экзотичес!
ких животных. И, конечно же, по!
лучили подарки и сладости.

Эту информацию мы получили
от инженера ИВЦ Приднепров!
ской магистрали, председателя
молодежного совета Криворож!
ской территориальной профор!
ганизации Любови КУЛИШО�
ВОЙ и ведущего специалиста от!
дела дорпрофсожа Приднепров!
ской магистрали Алексея
БОЧАРОВА.

«Общественными организаци!
ями, среди которых и Крымский
терком профсоюза, проведен
праздник для учащихся школ!ин!
тернатов города и района. Ребята
посетили Симферопольский зоо!
парк, аквариум, катались на ат!
тракционах, угощались моро!
женым, гуляли по тенистым алле!
ям Детского парка, участвовали в
творческих конкурсах и виктори!
нах», — сообщил преподаватель
Симферопольского техникума
железнодорожного транспорта,
председатель молодежного со!
вета Крымского теркома Олег
КУКЛИШИН.

«Працівники вагонного депо
Бахмач, — повідомила голова
профорганізації Анжела РОЖ�
НОВА, — завітали на випускний
вечір до вихованців Батуринсь!
кої школи!інтернату з приємни!
ми та смачними подарунками і
теплими словами».

«Будинок науки
і техніки Коно!
топської дирекції
залізничних пере!
везень, — пише за!
ступник директора
закладу Юлія
ВЕРЕТНОВА, —
влаштував свято
для дітей підшеф!
них шкіл і всіх охо!
чих маленьких
жителів мікрора!
йону. Після яскра!
вого концерту гос!
тей запросили
взяти участь у ці!
кавій ігровій програмі. Пере!
можці отримали подарунки і
оплески вболівальників».

А це з листа економіста, го!
лови молодіжної ради вагон!
ного депо Конотоп Олени
ДАНЬКО: «Профком і моло!
діжна рада вагонного депо
Конотоп запросили дітей
працівників і маленьких меш!
канців Конотопського дитя!
чого притулку на мальовничу
галявину «Казка дитинства» з
гойдалками, каруселями і ха!
тинкою незвіданих героїв. На
гостей чекали ігри, веселощі
та різноманітні конкурси».

«Еще в прошлом году у проф!
кома и молодежного совета ло!
комотивного депо Конотоп завя!
залась крепкая дружба с воспи!
танниками школы!интерната для
инвалидов. В Международный
день защиты детей не могли
оставить наших маленьких дру!
зей без подарков, позаботились,
чтобы их лето прошло интересно
и активно: привезли мячи, ин!
вентарь для тенниса и бадминто!
на, бассейны для самых малень!
ких, а также сладости. Хозяева
отблагодарили нас праздничным
концертом», — поделились эко!
номист депо, председатель мо!
лодежного совета территориаль!
ной профорганизации Татьяна
МАЙСТРЕНКО и ее соратники.

Завітавши до Святошинського
дитбудинку, профактивісти Го!
ловного інформаційно!обчислю!
вального центру Укрзалізниці
зрозуміли, що привезені ними
подарунки – не головне для цих
дітей. Більшість мешканців цього
закладу мають синдром Дауна,
хворі на аутизм та нервові розла!
ди, тому рідко виходять за його
стіни та бачать нові обличчя.
Одразу стало помітно, що малю!
кам не вистачає спілкування, тому
поява гостей викликала у них ба!
гато емоцій. Особливо сподобав!
ся дітлахам водій, який навіть по!
катав декого на машині, розповів
провідний інженер!технолог
ГІОЦу Володимир КОРОБЕНКО.

Ініціатива молоді: підсумки•
Час добрих справ 

Всеукраїнська благодійна акція 
«Протягни руку допомоги!», 

організатором якої виступила 
Молодіжна рада профспілки та яку 

присвячено Міжнародному дню
захисту дітей, успішно фінішувала…

Н
АПЕРЕДОДНІ Міжнародного дня захисту дітей представ!
ники молодіжної ради дорожньої профорганізації Пів!

денної залізниці у рамках всеукраїнської акції «Протягни руку
допомоги!», організатором якої виступила молодь галузевої
профспілки, відвідали Люботинський навчально!виховний
комплекс загальноосвітньої школи!інтернату.

Волонтерські благодійні заходи порадували вихованців ди!
тячого закладу, тож цьогорічне довгоочікуване свято, що від!
значається 1 червня, запам’ятається їм надовго. І є чим!

Профактивісти привезли подарунки – насамперед, це, без!
умовно, солодощі, що так подобаються дітям. Чекав малень!
ких хазяїв і дуже приємний, яскравий сюрприз! Адже глядачів
запросили на захоплюючу концертну програму творчого ко!
лективу «Дружба» – з жонглерами, фокусниками та акроба!
тами!

…Діти, у яких, на жаль, небагато приводів для сміху, сяяли
посмішками, настільки їм подобалися номери з клоунами, а
також те, що вони самі мали можливість взяти участь у цьому
кольоровому дійстві. Подовгу аплодували і фокусникам,
жонглерам, іншим юним артистам.

Словом, веселощі і спілкування проходили на дуже пози!
тивній хвилі. Діти і дорослі – вихователі, вчителі, молоді спіл!
чани – ніби стали одним цілим, адже всі доклали максимум
зусиль, тому що розуміли: кожен з цих дітлахів заслужив на
таке яскраве свято!

…Члени молодіжної ради дорпрофсожу мали змогу також
пересвідчитись, що їхні маленькі друзі проживають і навча!
ються у гарних умовах. Тож за допомогою всіх небайдужих у
кожного з них є шанс на добре майбутнє. А у волонтерів!спіл!
чан виникло бажання приїжджати сюди ще і ще – якщо не з
концертною програмою, то хоча б заради спілкування зі свої!
ми підопічними. Адже саме ці дітки цього потребують, як ніх!
то інший…

Катерина КОЛЕСНИК, студентка 
Харківського національного університету,

громадський кореспондент газети «Вісник профспілки» 

У них є шанс на добре майбутнє…
Лист до теми•
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