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ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

Інформаційний день
для профактиву

В
ІНФОРМАЦІЙНОМУ дні, що відбувся 3 липня п. р., взяли
участь голови первинок прямого підпорядкування Раді

профспілки, а також колеги, які приєдналися до заходу через
систему веб4конференцій.

Голова профспілки В.Бубняк і фахівці Ради поінформували
колег про нагальні питання профспілкової діяльності, відпові4
ли на їхні запитання.

«Правовим інспектором праці Ради профспілки у
дорожній профорганізації «Південно�Західна за�
лізниця» (Конотопський терком) Оленою Колядною
здійснено планову перевірку дотримання законодавства
про працю в Хутір4Михайлівській дистанції колії. За під4
сумками внесення подання адміністрації підрозділу:

проведено донарахування за жовтень і листопад ми4
нулого року та виплачено 417 працівникам загалом
1 млн 58 тис. грн. гарантований колективним догово4
ром залізниці розмір премії за виконання виробничих
показників, встановлений згідно з відповідним Поло4
женням;

відмінено дію наказу в частині притягнення до дис4
циплінарної відповідальності, який був виданий з пору4
шенням чинного законодавства, і працівнику здійснено
виплату не отриманої виробничої премії на суму
1,5 тис. грн.;

проведено виплату матеріальної допомоги на оздо4
ровлення за 2017 рік працівнику понад 1,3 тис. грн.;

зроблено перерахунок і виплачено працівниці згідно
із колдоговором 2,6 тис. грн. грошової винагороди за
бездоганну працю, з нагоди ювілею та досягненням нею
пенсійного віку.

Також на вимогу правового інспектора праці виплаче4
но 1,6 тис. грн. матеріальної допомоги на оздоровлення
за 2017 рік працівнику локомотивного депо Сновськ і по4
новлено трудові права та проведено виплату 2,8 тис. грн.
не звільненому від основної роботи голові первинки
Бахмацької дистанції захисних лісонасаджень за вико4
нання обов’язків в інтересах трудового колективу.

Загалом сума повернутих спілчанам коштів лише 
за наведеними фактами становить майже 1 млн
70 тис. грн.», – поінформував ПРЕС�ЦЕНТР Коно�
топського теркому профспілки.

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

Захід проведено у форматі веб4конференції 
з підключенням 33 абонентів

Фото ВВооллооддииммиирраа  ММААРРЧЧУУККАА,,  
фахівця відділу інформації Ради профспілки

День  Ради  профспілки 
На Жмеринському залізничному вузлі регіональної 
філії «Південно4Західна залізниця» 4—5 липня 
проведено виїзний День Ради профспілки. 
У заходах, що відбувалися в його рамках, взяли участь
Голова профспілки В.Бубняк і фахівці Ради.

Відкрив зустріч з профактивом вузла, яка 
відбулась 5 липня, Голова профспілки В.БУБНЯК.

У цьому заході  взяли також участь  заступник 
голови дорожньої профорганізації О.ЛОЗКО
(на знімку другий ліворуч), голова Жмеринської
територіальної профорганізації Ю.АНДРУШКОВ
(перший праворуч) і головний інженер дирекції
залізничних перевезень В.БУРАВСЬКИЙ 
(перший ліворуч)

ППіідд  ччаасс  ззууссттррііччіі  зз  ппррооффссппііллккооввиимм  ааккттииввоомм  ввууззллаа……  

Фото 
ІІггоорряя  ББІІЛЛООГГОО,, технічного
інспектора праці 
Ради профспілки 
в дорожній профорганізації
Південно@Західної залізниці 

З
УСТРІЧІ передували заходи,
під час яких фахівці Ради

профспілки вивчали досвід ро4
боти первинок виробничих під4
розділів залізничного вузла, за
необхідності надавали практич4
ну допомогу профкомам, спілку4
валися з активістами і спілча4
нами.

Так, головний правовий інс4
пектор праці М.Бєльченко у ва4
гонній дільниці станції Жме4
ринка та на вокзалі вивчав стан
дотримання трудового законо4
давства, зокрема виконання
наказу «Укрзалізниці» від
4.03.2014 р., № 0564Ц/од, яким
затверджено Положення про
порядок укладання контрактів з
працівниками залізничного
транспорту, котрі здійснюють
обслуговування пасажирів.

Головний технічний інспек4
тор праці В.Дорошенко переві4
рив стан охорони праці, надан4
ня пільг і компенсацій праців4
никам за роботу у важких і
шкідливих умовах, зокрема за4
безпечення працівників моло4
ком, а також спецодягом, спец4
взуттям і милом, цікавився ви4
робничим побутом у Жме4
ринському територіальному
управлінні філії «Центр буді4
вельно4монтажних робіт та
експлуатації будівель і споруд».

Завідувач відділу соціально4
трудових відносин і побутової
роботи Я.Мальський, перебува4
ючи у локомотивному депо, спіл4
кувався з делегацією машиністів
маневрових локомотивів, яких
насамперед цікавило питання
щодо підвищення заробітної
плати. Він також відвідав проф4
ком вокзалу.

Провідний спеціаліст відділу
економічної роботи, організації
праці і заробітної плати О.Була4
він вивчала у дистанції сигналі4
зації та зв’язку і вагонній дільни4
ці станції Жмеринка стан дотри4
мання трудового законодавства
та виконання постанови президії
Ради профспілки від 22 лютого
п. р., яким затверджено «Заходи
із посилення гро4
мадського контролю
на всіх рівнях за ви4
користанням робото4
давцями робочого
часу працівників та
його оплатою» у рам4
ках проведення в
20184му Року під гас4
лом «Відпрацьовано4
му часу – гарантова4
ну оплату!».

Завідувач відділу
організаційної і кад4
рової роботи О.Гна4
тюк ознайомився з

роботою територіального коміте4
ту та профкому первинки ди4
станції колії за відповідними на4
прямами діяльності.

П
ІДСУМУВАЛА попередньо
проведені заходи зустріч з

активом територіальної профор4
ганізації.

В.Бубняк поінформував при4
сутніх про роботу Ради профспіл4
ки з актуальних питань сьогоден4
ня – про кроки щодо повернення
окремим категоріям залізнични4
ків пенсії за вислугу років і робо4
ту зі встановлення компенсацій
працівникам, позбавлених права
виходу на пільгову пенсію, у про4
екті колективного договору ПАТ
«Укрзалізниця». Йшлося також

про роботу над новим Положен4
ням про оплату праці профспіл4
кових працівників, проведення
оздоровчої кампанії. 

Лідер профспілки відповів на
запитання колег, профактивістів і
спілчан.

Присутні на зустрічі працівни4
ки апарату Ради конкретизували
виконання завдань за різними
напрямами профспілкової ді4
яльності, розповіли, зокрема,
про зміни у підходах щодо
забезпечення залізничників
форменим одягом, виконання
програм соціальної підтримки
працівників ПАТ, стан правоза4
хисної діяльності, охорони праці
тощо.

Інф. «ВІСНИКА»

Фото ООллееккссааннддрраа  ГГННААТТЮЮККАА

Н
А  ЧЕРГОВОМУ засіданні пре4
зидії Ради профспілки, що

заплановано провести 26 липня
п. р., розглядатимуться питання
про стан виконання чинного за4
конодавства та зобов’язань за
колдоговорами з питань охорони
праці у філії ««Центр будівельно4
монтажних робіт та експлуатації
будівель і споруд», організацію
обліку відпрацьованих годин ро4
боти, дотримання трудового за4
конодавства і нормативних актів
ПАТ «Укрзалізниця» з питань за4
стосування контрактної форми
трудового договору у філії «Паса4
жирська компанія» та ін.

25–26 червня головний технічний інспектор праці Ради
профспілки В.Дорошенко здійснив перевірки стану охо4
рони праці у Дніпровському територіальному управлінні
філії «Центр будівельно4монтажних робіт та експлуата4
ції будівель і споруд».
27–28 червня представники профспілки взяли участь в
VII регіональній конференції, що проведено Міжнарод4
ною конфедерацією профспілок залізничників на тему
«Захист профспілками трудових прав працівників транс4
порту» за участі делегацій профспілок та профоб’єднань
з 11 країн, та 544му засіданні Ради МКПЗ.
2–4 липня завідувач відділу економічної роботи, орга4
нізації праці і заробітної плати С.Анісімова в Одеській
дирекції залізничних перевезень та дирекції залізничних
перевезень з організації взаємодії портів і припортових
станцій регіональної філії «Одеська залізниця» вивчала
питання з оплати праці відповідно до введення в дію на4
казу ПАТ «Укрзалізниця» від 27.04.2018 р., № 285.
3 липня Рада профспілки провела інформаційний день
для профактиву у форматі веб4конференції (стор. 1).
4–5 липня проведено виїзний День Ради профспілки на
Жмеринському вузлі регіональної філії «Південно4За4
хідна залізниця» (стор. 1).
6 липня відбулась робоча зустріч Голови профспілки
В.Бубняка з в. о. Голови правління ПАТ «Укрзалізниця»
Є.Кравцовим, під час якої обговорено порядок і строки
виплати працівникам «134ї» зарплати, хід оздоровчої
кампанії та інші соціальні питання.
9 липня Голова ФПТУ, Голова профспілки В.Бубняк взяв
участь у засіданні СПО всеукраїнських об’єднань проф4
спілок.
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НОВІТНЯ історія 
профспілки:

25 років 
у незалежній  Україні

№ № 1—4, 6, 7, 12* 2018 р.

РІК В ІСТОРІЇ: 2011�й

Гасло року: «Сильний лідер —
сильна профорганізація»

У круговерті подій минулих років профспілка 
знову підходила до свого чергового з'їзду... 

В
СЕУКРАЇНСЬКОЮ акцією під гаслом «Профспілки проти бід4
ності», у якій взяли участь і представники нашої профспілки,

відзначено Міжнародний день боротьби з бідністю.
Багатотисячна колона пройшла повз приміщення Верховної

Ради та Адміністрації Президента, а за підсумками масового
профспілкового заходу ухвалено Резолюцію учасників всеукра4
їнської акції з вимогами та пропозиціями до представників
влади.

Зважаючи на провокативні настрої, які навмисно поширю4
ються серед залізничників, у тому числі і з суто політичних мірку4
вань (наприклад, розпускаються неправдиві чутки про привати4
зацію залізничного транспорту, хоча програмою реформування
галузі передбачено, що 100% акцій будуть у власності держави,
про масове скорочення залізничників), профспілка будує взає4
мовідносини з Укрзалізницею на засадах соціального діалогу і
не вбачає підстав для збурення і панічних настроїв.

Голова профспілки з цього приводу поширив Заяву, в якій на4
голосив, що всі проблеми мають вирішуватись у правовому по4
лі в рамках Галузевої угоди, чинного законодавства шляхом пе4
реговорів і досягнення певних домовленостей.

Лідер профспілки підкреслив, що вага угоди – 3 млрд грн., які
у вигляді різних пільг і гарантій працівники отримують додатко4
во до своєї зарплати. Продовження її дії гарантує залізничникам
соціальну захищеність під час процесів, пов’язаних з реформу4
ванням галузі.

Наприкінці 2011 року, коли вже звіти і вибори пройшли в усіх
профорганізаціях, для звільнених голів первинок, обраних
вперше, Рада профспілки організувала й провела семінар, під
час якого йшлося про головні завдання профспілкових лідерів,
ефективну роботу комітетів профспілки.

Відкриваючи захід, Голова профспілки Вадим Ткачов підкрес4
лив, звертаючись до його учасників:
«Вас обрано у період кардинальних змін. 
Це важке випробування, але водночас серйозна, 
хоч і сувора школа».
Фахівці Ради профспілки висвітлили багато актуальних

питань, які стануть у пригоді головам первинок у подальшій
роботі...

Офіційним завершенням звітно4виборної кампанії стало про4
ведення 15 грудня 2011 року  VI з’їзду профспілки залізнич�
ників і транспортних будівельників України.

З цієї нагоди надійшло багато привітань від національних і
міжнародних профспілкових організацій.

…Майже двісті делегатів, які представляли понад півмільйо4
на спілчан, дали оцінку роботі Ради профспілки протягом
останніх п’яти років і визначили головні напрями роботи на
майбутнє.

Відбулися вибори керівництва та центральних органів проф4
спілки.

17—24*2011 р.; 1—24* 2012 р.;  9—12, 15—18, 22—24* 2013 р.; 
4, 6, 14—16,18—22* 2014 р.; 3, 4, 6, 11* 2015 р.;  
3, 4, 11—21422* 2016 р.; 1—8, 11—14, 19—20, 24* 2017 р.

Далі буде...
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У
ЧЕРВНІ на Криворіжжі відбувся чер4
говий захід правозахисної тематики,

проведений дорпрофсожем і теркомом
профспілки. Цього разу він пройшов у бу4
динку науки і техніки Апостолівської ди4
станції сигналізації та зв’язку за участі пра4
цівників виробничих підрозділів регіо4
нальної філії «Придніпровська залізниця» –
станції, локомотивного оборотного депо,
ПТО експлуатаційного вагонного депо,
дистанцій колії та сигналізації і зв’язку.
Відкрив зустріч заступник голови дорож4
ньої профорганізації – головний тех4
нічний інспектор праці Ради профспілки
в дорожній профорганізації А.Лейко.

З присутніми також спілкувались і відпові4
дали на їхні запитання фахівці дорпроф4
сожу, адміністрації і теркому профспілки.

Наші спілчани не байдужі до проблем
залізниці, адже вони пов’язані з нею ба4
гатьма роками наполегливої та самовід4
даної праці, тому вони порушували най4
гостріші питання сьогодення – щодо по4
ліпшення умов праці та гідної її оплати.
Адже, хоча і було введено в дію нове По4
ложення про оплату праці залізничників,
проте представники окремих професій ще
не відчули суттєвих змін у розмірі своєї за4
робітної плати, а серед регіональних філій
«Придніпровська залізниця» постійно

опиняється на шостому місці,
і, на жаль, чому так відбува4
ється, немає чіткої відповіді.
Працівники стурбовані ситу4
ацією, що склалася, і став4
лять питання: що нарешті по4
трібно зробити, щоб вийти
на більш вищий рівень заро4
бітної плати?..

Акцентувалась увага і на
незадовільному забезпечен4
ні працівників виробничих

підрозділів спецодягом і спецвзуттям, а
якість отриманих миючих засобів не ви4
тримує жодної критики.

Всі ці та інші негаразди не надають на4
лежної мотивації до праці та призводять
до вкрай негативних наслідків, коли ви4
мушені звільнятися досвідчені фахівці,
навіть при тому, що залізниця є основним
роботодавцем на вузлі. А це небезпечний
симптом… І все ж таки є надія на зміни на
краще, наголошувалося під час виступів
учасників заходу, тому дуже важливий
такий діалог, а подібні зустрічі потрібні та
корисні у досягненні бажаного для всіх
компромісу.

Володимир КОРОСТЕЛЬОВ,
правовий інспектор праці 

Ради профспілки 
в дорожній профорганізації 

Придніпровської залізниці

У  ПРОФЕСІЙНИХ  СЕКЦІЯХ  РАДИ  ПРОФСПІЛКИ

Р
АДА ПРОФСПІЛКИ 21 червня п. р.
провела розширене засідання профе4

сійної секції працівників відомчої воєнізо4
ваної охорони, яке відкрив перший за4
ступник Голови профспілки О.Мушенок.

До порядку денного було включено ор4
ганізаційні питання.

Новим керівником професійної секції
обраний профлідер первинки Знам’янсь4
кого загону воєнізованої охорони
В.Кучер, його заступником – В.Боровик,
голова профорганізації Полтавського за4
гону, секретарем – Т.Коноплянко, голова
первинки Київського загону.

З актуальних питань профспілкової
діяльності за конкретними напрямами
роботи колег поінформували фахівці
Ради.

Спільну постанову про 
продовження дії 

Галузевої угоди на наступний рік
підписали 2 листопада 20114го

Голова профспілки Вадим Ткачов
і Генеральний директор 

Укрзалізниці 
Володимир Козак

2011 р.

«Н
А ЗАСІДАННЯ було за4
прошено голів перви4

нок, які не є членами профсек4
ції, тож вони також мали мож4
ливість порушити актуальні
питання, поставити запитання
та отримати на них відповіді.

За участі начальника Голов4
ного управління воєнізованої
охорони ПАТ «Укрзалізниця»
В.Паращука, який надав все4
бічну інформацію, розглянуто
тему структурних перетворень
у нашому господарстві у зв’яз4
ку з утворенням філії «Відомча
воєнізована охорона».

Насамперед члени проф4
секції та присутні голови окре4
мих первинок запропонували
враховувати обґрунтовані
пропозиції з цього приводу
керівництва, фахівців струк4
турних і виробничих підрозді4
лів та відповідних профспілко4
вих органів з метою мінімізації
ризиків соціально4економіч4

ного характеру. Наголошува4
лось на тому, що у процесі ре4
формування господарства,
зокрема введення в дію нор4
мативних документів щодо
питань оплати та нормування,
режиму праці та відпочинку, а
також збереження соціальних
гарантій, слід враховувати
думку трудових колективів та
узгоджувати проекти відпо4
відних розпорядчих актів
«Укрзалізниці» із Радою проф4
спілки.

Під час бесіди з В.Паращу4
ком ми акцентували увагу на
неукомплектованості кадрами
структурних підрозділів, реко4
мендували вжити всіх необ4
хідних заходів щодо прове4
дення обліку та оплати служ4
бових поїздок працівників у
межах дільниць обслугову4
вання тощо, забезпечити облік
та оплату часу проходження
працівниками медичних огля4

дів, терміново вирішити пи4
тання із забезпеченням особо4
вого складу загонів воєнізова4
ної охорони форменим одя4
гом, йшлося також про ство4
рення належних умов вироб4
ничого побуту, надання пра4
цівникам якісного спецодягу
та спецвзуття, інших засобів
індивідуального захисту.

Низку гострих питань, що
потребують врегулювання
(йдеться про необхідність де4
тального аналізу стану запро4
вадження нового Положення
про оплату праці залізнични4
ків), обговорено за участі ди4
ректора Департаменту оплати
праці та мотивації персоналу
ПАТ «Укрзалізниця» О.Скар4
лат і завідувача відділу еконо4
мічної роботи, організації
праці і заробітної плати Ради
профспілки С.Анісімової. Чле4
ни профсекції висловили за4
уваження та надали конкретні

пропозиції для виправлення
ситуації. Зокрема, наголошено
на низькому рівні зарплати на4
чальників відділень підрозділів
загонів і машиністів насосних
установок пожежних поїздів та
внесенні доповнень до додатка
№ 42 зазначеного Положення
щодо підвищення годинних
ставок стрільцям, які працюють
на відкритому повітрі.

За результатами засідання
профсекції затверджено про4
токол, який направлено до Го4
ловного управління воєнізова4
ної охорони і Департаменту
оплати праці та мотивації пер4
соналу ПАТ «Укрзалізниця».

Чекатимемо на конкретні
відповіді».

На прохання «ВІСНИКА» результати засідання підсумував і прокоментував голова
професійної секції Ради профспілки, профлідер первинки Знам’янського загону 

воєнізованої охорони регіональної філії «Одеська залізниця» Валерій КУЧЕР:

«Чекатимемо на конкретні відповіді»   

«День трудового права» 
на  Апостолівському  залізничному  вузлі

Фото ВВооллооддииммиирраа  ММААРРЧЧУУККАА

ФФооттоо  ааввттоорраа

Фото ССооффііїї  ААВВРРААММООВВООЇЇ,, провідного спеціаліста з нормування, організації та оплати праці дорпрофсожу



«Ю
НИЙ ЗАЛІЗНИЧНИК»
вже 55 років поспіль

гостинно приймає дітей праців4
ників нашої магістралі. Ось і
цього ювілейного літа вже
18 червня завдяки зусиллям ке4
рівництва регіональної філії та
Одеського дорпрофсожу для
165 дітлахів віком від 6 до 14

«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 13 (744)* 12 липня  2018 р. 3

Незабутні миттєвості �
вже приємні спогади…

років розпочався перший заїзд.
Протягом 18 днів літа діти заліз4
ничників змогли вдосталь на4
солодитися відпочинком на бе4
резі Чорного моря, а їхнє життя
було сповнене розмаїттям ціка4
вих заходів і подій. Це походи,
квести, спортивні старти, теат4
ральні постановки, перегляд кі4

нофільмів та ба4
гато іншого. Та4
кож в оздоров4
ниці передбаче4
не комплексне
збалансоване
п’ятиразове хар4
чування, а для
виїздів на море
та відвідування
екскурсій по міс4
ту до їхніх послуг
комфортабель4
ний автобус.

Цьогоріч працівники Одесь4
кого територіального управ4
ління філії «Центр будівель4
но4монтажних робіт та екс4
плуатації будівель і споруд»
своєчасно виконали необхідні
ремонтні роботи. Проведено
також модернізацію пожеж4
ної сигналізації у спальних
корпусах.

Галина ПЕРХАЛЮК,
провідний фахівець 

оргвідділу Одеського 
дорпрофсожу

КОРИСНО  ЗНАТИ

Діти дуже тішаться зустрічі зі старими 
і новими друзями та впевнені, 

що перша зміна в оздоровниці – найкраща!

Батьки можуть не хвилюватися: здоров’я юних 
відпочивальників – у надійних руках кваліфікованих 

та привітних медичних працівників

ОЗДОРОВЛЕННЯ — 2018

Індекс споживчих цін у  травні — 100,0%, з початку
2018 року — 104,4%.

Інформацію підготовлено за даними  управлін4
ня статистики «Укрзалізниці»  та Держкомстату.

Середня заробітна плата 
працівників (грн.)

Донецька (Лиман) 11331,1 10399,3
Львівська 10822,2 9750,9
Одеська 10894,7 9976,5
Південна 10324,9 9565,5
Південно4Західна 10993,5 9986,1
Придніпровська 10323,3 9542,6
По регіональних філіях 10756,9 9840,6
По філіях 10511,3 9749,2
По ПрАТ 9675,8 8145,2
По ПАТ «Укрзалізниця» 10671,1 9779,2  

Залізниця З початку
2018 р.Травень

Залізничний транспорт 10694,1 9817,2

Транспорт у цілому 9607,0 9219,0
Промисловість 9387,0 8912,0

В галузях народного 
господарства 8725,0 8225,0

Місце по зарплаті працівників 
залізничного транспорту серед 9 10
галузей економіки

Травень З початку
2018 р.

З
ГІДНО із Законом «Про Державний бюджет
України на 2018 рік» з 1 липня п. р. встановлено

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку
на місяць у розмірі 1777 гривень.

При цьому для дітей віком до 6 років прожитко4
вий мінімум з 1 липня п. р. зріс на 67 грн. і стано4
вить тепер 1559 грн., для дітей від 6 до 18 років –
на 84 грн (1944 грн.,), для працездатних осіб –
на 79 грн. (1841 грн.), а для осіб, які втратили
працездатність, – на 62 грн. і становить 1435 грн.

Ц
ЬОГО літа відпочивальники ужго4
родської дитячої оздоровниці «Трем4

біта» отримали добрий подарунок – но4
вий зал для харчування на 200 місць. Тож
на місці старої їдальні, якій вже близько
сімдесяти років, будівельниками зведено
зручне і привабливе приміщення. Також
оновлено басейн, проведено інші ремонт4
ні роботи. Кошти на все це, що понад пів4

мільйона гривень, виділені первинними
профорганізаціями закарпатського ре4
гіону та Ужгородським теркомом
профспілки. 

Колективи виробничих підрозділів
регіональної філії «Львівська залізниця» та
керівництво і фахівці Ужгородського тер4
кому профспілки докладають максимум
зусиль, щоб оздоровлення школярів було

якісним і приносило не лише користь, а й
задоволення. 

Цьогоріч в оздоровчому таборі «Трембіта»
буде на один заїзд більше, ніж у 20174му.
Загалом влітку тут заплановано прийняти
на відпочинок понад 700 дітлахів.

Ярослав АФТАНАС, 
голова  Ужгородського 

теркому профспілки

О
ДИН з найкрасивіших для
дітей працівників виробни4

чих підрозділів регіональної фі4
лії «Південно4Західної залізни4
ці» наш оздоровчий табір від4
крився цього літа 15 червня і
гостинно, як завжди, прийняв
своїх перших відпочивальників.

У мальовничий куточок Ко4
нотопщини, хутір Таранський,
приїхали діти з Чернігова, Кро4
левця, Конотопа, Києва, Бурині
та Ніжина. Дехто з них уперше
знайомиться із «Зорькою», про4
те для більшості табір став рід4
ним та найулюбленішим місцем
щорічного літнього відпочинку.
За час, що промайнув так
швидко, діти підросли, подо4
рослішали, але незмінним за4
лишилося їхнє бажання знову
повернутися до знайомих кор4
пусів і кімнат, гойдалок та алей,
зустріти друзів.

Сьогодні у таборі оздоров4
люються хлопчики та дівчатка у
семи загонах, і вони справді
вміють весело й цікаво органі4
зовувати та проводити дозвілля.
«Навчайся, відпочиваючи!» –
за таким гаслом працюють
гуртки ейдетики, образотвор4
чого мистецтва та інші. Спор4
тивні заходи, новий гарний
тренажерний зал, подарова4
ний дітлахам минулого року,
допомагають школярам під4
тримувати фізичну форму,
пропагують здоровий спосіб
життя тощо.

Загалом насиченим і різно4
манітним є щоденне життя та4
бору: конкурси, змагання,
квести, концертні і розважаль4
ні програми дають змогу дітям
якнайкраще продемонструва4
ти свої таланти, виховують та
навчають.

…Надовго запам’ятаються
нашим вихованцям заходи,
проведені 22 червня: лінійка
пам’яті біля обеліску, участь у
перепохованні бійців, загиб4
лих у 1941–1943 роках, зустріч
із військовослужбовцями 584ї
окремої мотопіхотної бригади,
які завітали в цей день до діт4
лахів з чудовим концертом і
цікавою виставкою.

Незабутнім спогадом, спов4
неним неперевершеними
емоціями, стане для них і пе4
ребування у «нереальному
світі», до якого потрапили із
задоволенням, щиро завдячу4
ючи організаторам за прове4
дення гри «Віртуальна реаль4
ність».

Тож керівництво, педагогіч4
ний й обслуговуючий персо4
нал «Зорьки» роблять усе
можливе для цікавого, корис4
ного і комфортного відпочин4
ку та оздоровлення дітей у на4
шому таборі, який «вміє диву4
вати».

…Перша зміна закінчи4
лася 5 липня, оздо4
ровлено понад 140
дітей залізничників, а з
8 липня приїхали ще
майже 400 наших ма4
леньких друзів, тож
дивуватимемо їх та4
кож!

Оксана ДОЛЯ, 
старший вихователь 

дитячого оздоровчого 
табору «Зорька»

«Перша зміна � найкраща!»

У літо — з комфортом. Дітлахи задоволені

«Злітаються до гніздечка»… Від номера
до номера•

Фото ААллллии  УУРРССУУЛЛЯЯКК,, кореспондента 
газети «Чорноморський гудок» (світлини

надано прес@центром дорпрофсожу)

Акція від партнера проекту
«Електронний профквиток»

Б
АНК Кредит Дніпро до 30 вересня 2018 року
проводить акцію «Просто переказуй!» та за4

кликає наших спілчан, у яких уже є електронні
профспілкові квитки, оцінити переваги послуги
Р2Р4переказів і виграти цінні призи.

Нові партнери
дисконтної

програми

Д
О ДИСКОНТНОЇ програми
профспілки у липні приєднали4

ся два партнери:
«Медичний центр «МЕДІКАП»

для власників дисконтних карток
або електронних профспілкових
квитків надає знижку 10% на по4
слуги з рентгенографії (м. Одеса,
вул. Корольова, 17 та вул. Д.Ойст4
роха, 28).

салон краси «Крістіна» надає
знижку 7% на усі види послуг (Чер4
каська обл., м. Сміла, вул. Жовтне4
ва, 11).

Дорослі докладають багато зусиль, щоб «Зорька» 
кожного літа ставала ще гарнішою та привітнішою…

ФФооттоо  ннааддаанноо  ККооннооттооппссььккиимм  ттееррккооммоомм

Промайнув час,
закінчилась 
перша зміна: на
урочистій лінійці
підбито підсумки,
нагороджено
переможців
спортивних
змагань, конкурсів
тощо, а концертні
виступи завжди
сприймаються
на «ура»…

П
ЕРЛИНА Тростянеччини, що на
березі Ворскли, вже 594те літо по4

спіль гостинно відкрила двері для ді4
тей залізничників. В «Орлятко» дітла4
хи приїздять з різних областей, щоб
зустрітися з давніми та новими друзя4
ми, і відразу поринають у фантастич4
ний вир подій: вогники знайомств у
загонах, екскурсії4квести територією
закладу, розважальні програми,
флешмоби тощо.

…Перший заступник директора
регіональної філії «Південна заліз4
ниця» Б.Клименко, заступник голови
дорожньої профорганізації О.Арте4
менко, начальник Сумської дирекції
залізничних перевезень О.Ситник
тепло привітали вихованців і праців4
ників закладу з відкриттям цьогоріч4
ного оздоровчого сезону і зробили

вагомий внесок в облаштування
оздоровниці. Так, від керівництва
регіональної філії діти отримали
ноутбук і кольоровий принтер, а для
приготування улюблених конди4
терських виробів – чудо4піч. Пода4
рунок від дорпрофсожу – новенькі
пляжні парасольки, які прикрасили
басейн, що знаходиться на території
табору, а від Сумської дирекції, ви4
робничих підрозділів регіону та тер4
кому профспілки – акустичні систе4
ми, спортивний інвентар і настільні
ігри.

…Швидко плине час, ось вже і друга
зміна розпочалася. Літо – у розпалі і
попереду ще багато цікавого!

Марія БЄЛЬСЬКА,
голова Сумської 

територіальної профорганізації

С
ТВОРЕНО спільний представ4
ницький орган первинних

профорганізацій із ведення ко4
лективних переговорів з укла4
дання колдоговору філії «Центр
з ремонту та експлуатації колій4
них машин» ПАТ «Укрзалізни4
ця». До його складу увійшло
17 осіб. Очолив профорган голо4
ва профорганізації філії М.Шев4
чук.

На адресу адміністрації внесе4
но пропозицію щодо створення
на паритетних засадах спільної
робочої комісії з питань ведення
переговорів і підготовки проекту
колдоговору філії.

«Орлятко»
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Н
А ВЫЕЗДНОМ заседании
президиума теркома, кото4

рое прошло в Попаснянском
территориальном управлении
филиала «Центр строительно4
монтажных работ и эксплуата4
ции зданий и сооружений»
ПАО «Укрзалізниця» всесто4
ронне рассмотрен вопрос о ра4
боте профкома первички по
выполнению положений Уста4
ва профсоюза. Отмечено, в

частности, что имеющиеся не4
достатки не носят системный
характер и для их устранения
определен срок до августа т. г.

Также шла речь о внедрении
Стандарта информационной
деятельности профсоюза: про4
анализирована общая ситуа4
ция и определены пути ее
улучшения.

Президиум утвердил план
работы территориального ко4

митета на второе полугодие
20184го, обсужден ряд текущих
вопросов.

После завершения заседа4
ния проведен информацион4
ный день для профактива.

Председатель территориаль4
ной профорганизации А.Кан4
зеба рассказал о результатах
работы VII международной ре4
гиональной конференции
профсоюзов транспортников,
главная тема которой – усиле4
ние эффективности защиты
трудовых прав работников.
Внимание, в частности, было
сосредоточено на проблемах
колдоговорной работы в ходе
реформирования железнодо4
рожного транспорта.

ПРЕСС�ЦЕНТР
Попаснянского 

теркома профсоюза

Х
ОЧА кінець червня і зустрів
учасників першого етапу XXIII

спартакіади працівників регіо4
нальної філії «Львівська залізни4
ця» несприятливими погодними
умовами, проте змагання з міні4
футболу та волейболу, що відбу4
лися на базі Чернівецького ФСК
«Локомотив», як завжди пройш4
ли на високому професійному
рівні.

За призові місця боролися ко4
манди чернівецьких пасажирсь4
кого вагонного та локомотивного
депо, Івано4Франківської та Ко4
ломийської дистанцій колії, ко4
ломийських моторвагонного та
експлуатаційного депо.

Переможцями стали волей4
больна команда Чернівецького
пасажирського вагонного депо

та футболісти Коло4
мийського моторвагон4
ного депо.

Трійку команд4при4
зерів нагороджено куб4
ками, медалями та гра4
мотами відповідних
ступенів.

Н
А ОЧЕРЕДНОМ ЭТАПЕ спартакиа4
ды регионального филиала «До4

нецкая железная дорога», который
прошел 30 июня в Лимане, соревно4

вались команды подразделений
службы сигнализации и связи.

Попаснянцы в своем стремлении
побеждать проявили волю и спортив4
ный характер, заняв в общекоманд4
ном зачете призовое третье место.

Лидерами команды в личном заче4
те стали: автор заметки (ред.) – пер4
вое место среди шахматистов, элект4
ромеханик Е.Полякова и заместитель
начальника дистанции С.Коломоец –
победители в настольном теннисе,
Н.Полякова – в шашках, лучшим «ги4
ревиком» в весовой категории до
80 кг стал старший электромеханик
К.Губанов.

Р
ЕЗУЛЬТАТИВНО
виступила під

час фіналу ХХ спар4
такіади регіональної
філії «Південно4За4
хідна залізниця», що
відбувся 21–23 черв4
ня у Києві, збірна ко4
манда Конотопської
дирекції залізнич4
них перевезень, ви4
боровши друге при4
зове місце.

Змагання прохо4
дили із 7 видів спор4
ту: міні4футболу, во4
лейболу, гирьовому
спорту, армреслінгу,
настільного тенісу,
шахів та шашок.

ПРЕС�ЦЕНТР 
Конотопського

теркому 
профспілки
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Навчаємо профактив

Робочі моменти...

Спортивне свято

П
РАВОВОЮ і
технічною ін4

спекціями праці
спільно з адмініс4
трацією та проф4
комом первинки
П‘ятихатської ди4
станції колії регі4
ональної філії
«Придніпровська

залізниця» розглянуто заяву техніків про зміну їм істотних
умов праці у зв’язку зі зміною меж обслуговування. З’ясова4
но, що зміну меж обслуговування околодків введено в дію
відповідним наказом від 1 березня п. р. і за два місяці пра4
цівників про це було письмово повідомлено.

Також розглянуто особові справи техніків, які звернулися
до Криворізького теркому, штатні розклади, видані за
останні вісім років накази, порядок ведення трудових кни4
жок працівників. Фахівцям відділу кадрів дистанції колії на4
дано відповідні роз’яснення.

Текст і фото Галини ІСАЄВОЇ, технічного 
інспектора праці Ради профспілки у дорожній 

профорганізації Придніпровської залізниці

Н
ЕЩОДАВНО профком Криворізької дистанції колії
регіональної філії «Придніпровська залізниця» ор4

ганізував і провів навчання профгрупоргів. Здобуті
знання з багатьох напрямів профспілкової діяльності
знадобляться їм у подальшій роботі зі спілчанами.

Корисним для наших активістів було спілкування з
правовим і технічним інспекторами праці Ради проф4
спілки в дорожній профорганізації Придніпровської
залізниці (Криворізький терком) В.Коростельовим і
Г.Ісаєвою та заступником начальника з кадрів і соціаль4
них питань виробничого підрозділу О.Дубич. Вони від4
повіли на всі запитання присутніх.

Юрій ШЕЛАМКОВ, голова 
профорганізації Криворізької дистанції колії

ФФооттоо  ннааддаанноо  ттееррккооммоомм

ФФооттоо  ннааддаанноо  ппррооффккооммоомм

У
ВИХIДНИЙ день з нагоди Дня молоді на спортив4
ному майданчику локомотивного депо Смородине

регіональної філії «Південна залізниця» відбулися зма4
гання з міні4футболу. Перехідний кубок виборювали
команди цехів експлуатації, ремонту, а також екіпіру4
вальної дільниці. Керівник нашого виробничого під4
розділу В.Бегменко привітав зі святом гравців та вболі4
вальників, побажав усім міцного здоров’я, досягнень у
роботі та спорті. Так, наші деповчани вміють сумлінно
працювати та мають завзяття і спортивний дух.

Перше міс4
це здобули
представники
цеху експлуа4
тації. Пере4
можцям вру4
чено перехід4
ний кубок,
грамоту та
приз. На дру4
гому та третьому місцях – команди екіпірувальної діль4
ниці та цеху ремонту, за що нагороджені грамотами та
заохочувальними призами.

По закінченню змагань учасники та вболівальники
добре поспілкувалися, гарно провели дозвілля. Такі за4
ходи, на думку спілчан, згуртовують первинку.

Олег МАР’ЮК, голова 
профорганізації локомотивного депо Смородине

У рамках ХІ Спартакіади залізничників… 
Як відомо (див. «ВІСНИК» № 12 (743)* 29 червня 
п. р.), традиційний спортивний захід відбува�
ється у три етапи: змагання у дирекціях заліз�
ничних перевезень, регіональних філіях – серед

переможців першого етапу, фінальні – серед
переможців другого. Після завершення першо�
го етапу збірні команди наразі беруть участь у
другому. Про це – повідомлення з місць…

Наталя ЛИЧУК, адміністратор Чернівецького ФСК «Локомотив»

Фото автора

Анализируем  и  информируем

Фото
надано

профкомом

Людмила КЛЕЙМЕНОВА, старший электромеханик, председатель 
профорганизации Попаснянской дистанции сигнализации и связи

Фото ААллееккссааннддрраа  ББААЙЙРРААЧЧННООГГОО,,  
электромеханика, председателя молодежного совета профорганизации 

ФФооттоо  ннааддаанноо  
ККооннооттооппссььккиимм  ттееррккооммоомм

Друге місце в особистому заліку 
з шахів посів прийомоздавальник
поїздів станції 
Хутір@Михайлівський 
С. ШАПОВАЛОВ
(на знімку ліворуч).


