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ІЗ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ

НА ЧЕРГОВОМУ засіданні прези-
дії Ради профспілки, яке відбу-

лося 29 липня п. р., розглянуто такі
важливі питання, як: хід виконання
постанови президії Ради профспіл-
ки від 27.11.2019 р. «Про стан
дотримання  трудових прав пра-
цівників у підрозділах господар-
ства приміських пасажирських
перевезень» (стор. 1); ситуація з
охороною праці та виконанням
зобов’язань за колективними до -
говорами у філії «Рефри жера -
торна вагонна компанія» АТ «Укр -
залізниця» («ВІСНИК» № 16, який вийде друком 26 серпня); стан організації обліку відпрацьованих годин та їх оплата 
у філії «Вінницятрансприлад» (стор. 2) та інші. За обговореними питаннями ухвалено відповідні рішення, які розміщено 
на сайті профспілки у розділі «Постанови».

Питання, що потребують уваги

ЗАСЛУХАВШИ та обгово-
ривши інформацію за -

віду вача відділу правового
захисту – головного право-
вого інспектора праці Ради
профспілки М.Бєльченка про
хід виконання по станови
президії Ради профспілки
від 27.11.2019 р. «Про стан
дотримання  трудових
прав працівників у підроз-
ділах господарства при-
міських пасажирських
перевезень», президія Ради
проф спілки зазначила, що
на рівні АТ «Укрзалізниця»
департаментом приміських
пасажирських перевезень 
і департаментом оплати
праці та мотивації персоналу
вжито відповідних заходів
щодо приведення роботи
виробничих підрозділів при-
міських пасажирських пере-
везень до вимог чинного
законодавства та норматив-
ної бази АТ «Укрзалізниця»,
що регулюють як виробничу
діяльність, так і трудові від-
носини. 

Так, практично в усіх ви -
робничих підрозділах на
виконання рішень президії
розроблено та затверджено
відповідними наказами за
погодженням із виборними
профорганами місцеві нор -
ми часу на виконання робіт з
обслуговування пасажирів 
з оформлення проїзних до -
кументів в електро/дизель
поїздах чи оформлення
інших документів у примісь -
кому сполученні. 

До вимог Галузевої угоди і
Положення про оплату праці
Товариства на рівні вироб-
ничих підрозділів приведено
оплату за час технічного на -
вчання. 

За інформацією дорожніх
профорганізацій в більшості
виробничих підрозділів гос-
подарства усунуто порушен-
ня Закону України «Про від-
пустки» щодо своєчасної 
ви плати заробітної плати за

пе ріод відпустки, дотри-
мання графіків щорічних від-
пусток.

Щодо доплати за шкідливі
умови праці, то керівництво
Лиманського моторвагонно-
го депо регіональної філії
«Донецька залізниця» за
результатами проведеної
атестації робочих місць за
умовами праці й визначення
права працівників на пільги
й компенсації здійснило до -
плату за шкідливі умови
праці працівникам підрозді-
лу. На підставі спільної по -
станови керівництва та 
профкому до колективного
договору внесено додатки
стосовно встановлення до -
плат, надання додаткових
відпусток та видачі молока
за важкі та шкідливі умовим
праці.

У підрозділах господар-
ства налагоджено роботу
щодо обліку та оплати над-
урочних годин роботи, пре-
міальних виплат тощо. Так,
усунуто порушення, що мали
місце в моторвагонному
депо Пол тава щодо обліку
робочого часу. З 1 січня 
2020 р. там розробляються
поіменні графіки роботи з
обліковим періодом місяць,
відповідно до Положення
про застосування підсумова-
ного обліку робочого часу
для працівників АТ «Укр за -
лізниця» від 18.04.2019 р. 
№ 267, заведені журнали
реєстрації приходу на робо-
ту та виходу з роботи, табель
обліку робочого часу веде
безпосередній керівник змі -
ни та несе відповідальність
за забезпечення достовір-
ності внесених даних. Вод -
ночас у Дніпровському мо -
тор  вагонному депо регіо-
нальної філії «Придні -
пров сь ка залізниця» згідно з 
п. 4.1.4 колек тивного дого-
вору працівникам, які зайня-
ті на ремонті (обслуговуван-
ні) рухомого складу, а також

обслуговуванні обладнання і
будівель, встановлений під-
сумований облік робочого
часу з обліковим періодом –
рік. При цьому у виробничо-
му підрозділі ведеться по -
іменний річний графік робо-
ти для вищезазначеної кате-
горії працівників.

В моторвагонних депо
Хар ків та Полтава приведено
у відповідність до вимог 
ст.  114 КЗпП України оплату
праці в частині збереження
за працівником протягом
двох тижнів середнього
заробітку при переведенні
на нижчеоплачувану роботу.

За повідомленням Шев -
чен ків ського теркому проф-
спілки працівникам мотор-
вагонного депо Христинівка
регіональної філії «Одеська
залізниця», яким неправо-
мірно з обліку робочого часу
вилучалася одна година
робочого часу на обідню
перерву, здійснено донара-
хування та виплату за весь
опалювальний період з лис-
топада 2018 р. по березень
2019 р. всім операторам ко -
тельні. 

Потребує постійного кон-
тролю з боку профкомів
виробничих підрозділів та
правової інспекції праці
Ради профспілки організація
роботи з виконання вимог
наказу АТ «Укрзалізниця»
від 4.03.2014 р. № 056-Ц/од,
яким затверджено Поло -
ження про укладення кон-
трактів з працівниками заліз-
ничного транспорту, які
здійснюють обслуговування
пасажирів. Так, попри лікві-
дацію дублюючих комісій на
рівні регіональних філій, в
окремих регіональних філіях
продовжується практика
застосування короткотермі-
нових контрактів. Контракти
з працівниками, що не мали
дисциплінарних стягнень
протягом дії попереднього
контракту, за рішенням комі-

сій моторвагонних депо про-
довжуються на один рік,
замість передбачених п’яти
років.  

У регіональній філії «При -
дніпровська залізниця» про-
водиться робота щодо укла-
дання контрактів з провідни-
ками пасажирських вагонів,
які не мають дисциплінарних
стягнень, терміном всього на
один рік, в по дальшому пла-
нується при вести цю роботу
до вимог наказу Укрзалізни ці
від 4.03.2014 р. № 056-Ц/од.
У регіональних філіях «До -
нецька залізниця», «Оде сь ка
залізниця», «Львівська заліз-
ниця», «Пів денна залізниця»
укладання первинного кон-
тракту з провідниками про-
водиться на один рік, в
подальшому за умови на -
лежного виконання посадо-
вих обов’язків пра цівником,
на підставі рішень комісій
мо торвагонних депо – на 
п’ять років. У регіональній
філії «Пів ден но-Західна за -
ліз   ни ця» за про ваджена
прак тика  укладання конт -
рактів з касирами квиткови-
ми (роз’їз ними) тер міном на
один рік.

Президія Ради профспілки
запропонувала до рожнім,
територіальним, первинним
профорганізаціям щорічно
аналізувати стан дотриман-
ня законодавства про пра -
цю, Галузевої угоди і колек-
тивних договорів у вироб-
ничих підрозділах господар-
ства приміських пасажирсь -
ких перевезень АТ «Укр за -
ліз ниця». Зазначені питання
щорічно розглядати на засі-
даннях відповідних ви бор -
них органів профспілки 
та вживати дієвих заходів
для забезпечення дотри-
мання трудових прав пра-
цівників.

Тому, враховуючи вико-
нання в цілому рішень пре-
зидії, це питання з контролю
знято.

Вжиття дієвих заходів задля забезпечення
дотримання трудового законодавства

Підписано 
Декларативну угоду 
про взаєморозуміння 

Голова Профспілки залізничників і транспортних 
будівельників України Вадим БУБНЯК (праворуч) 

та представник керівництва Lifecell Андрій СОФІЮК (ліворуч)

МІЖ ПРОФСПІЛКОЮ залізничників і транспортних будівельни-
ків України та корпоративною мережею зв’язку Lifecell 

28 липня п. р. підписано Декларативну угоду про взаєморозумін-
ня, завдяки чому членам профспілки буде відкрито шлях до
додаткових переваг від профспілкової мобільної корпорації.
Насамперед йдеться про розробку тарифного плану «За ліз -
ничник» з привабливими новими тарифами і додатковими послу-
гами.

Приємно, що напередодні Дня профспілки Lifecell привітав усіх
спілчан зі святом, подякував за співпрацю та подарував 20 Гб
інтернету без додаткової оплати до кінця серпня 2021-го.

Про реалізацію угоди та подальші спільні заходи з корпоратив-
ним партнером буде поінформовано згодом на вебресурсах
профспілки.

На варті трудових прав
членів профспілки

ПРОФСПІЛКА ДОПОМОГЛА

млн грн повернуто спілчанам незаконно не виплачених кош-
тів за результатами правозахисної роботи профорганів усіх
рівнів у першому півріччі 2021 р. 

Протягом звітного періоду захищено трудові права понад 
6 тис. працівників АТ «Укрзалізниця» – наших спілчан.

ЦИФРА

ФАКТ

7

ПРАВОВИМИ інспекторами праці Ради профспілки у дорожніх і
територіальних профорганізаціях в умовах карантинних

обмежень, спричинених пандемією коронавірусу, за цей час
здійснено планові та вибіркові перевірки у 131 виробничому і
структурному підрозділі АТ «Укрзалізниця». Загалом виявлено
566 порушень вимог трудового  законодавства і положень чинних
Галузевої угоди та колективних договорів. 

Складено 63 акти і внесено 101 подання із 1175 вимогами усу-
нення порушень, найбільше з них стосуються виконання
зобов’язань чинних Галузевої угоди та колективних договорів –
211, що на 10% більше від попереднього року.  На сьогодні вико-
нано 80 подань, що становить 79,2%.

При цьому на вимогу правових інспекторів праці Ради проф-
спілки скасовано 31 наказ, виданий роботодавцями з порушенням
чинного законодавства.

Протягом звітного періоду спілчанам надано понад 2,3 тис.
юридичних консультацій, розглянуто 88 письмових звернень.

Правові інспектори праці брали участь в організації та прове-
денні на вузлах та у виробничих підрозділах 23 «Днів трудового
права».

У газеті «Вісник профспілки», інших ЗМІ та інформвиданнях
профспілки за цей час опубліковано 33 матеріали правозахисної
тематики. Підготовлено матеріалів на розгляд профорганів – 60.

Микола БЄЛЬЧЕНКО, 
головний правовий інспектор праці Ради профспілки

«ВІСНИК» продовжить публікацію матеріалів 
про підсумки роботи правової інспекції праці Ради профспілки 

за шість місяців поточного року у наступному номері газети.
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29 липня* відбулося засідання президії Ради профспілки
(стор. 1–2).

4 cерпня* відбулося організаційне засідання профсекції
працівників локомотивного господарства Ради профспілки
(стор. 2). 

5 серпня Голова профспілки В.Бубняк взяв участь у засі-
данні правління АТ «Укрзалізниця». 

5 серпня завідувач відділу організаційної і кадрової
роботи О.Гнатюк взяв участь у звітно-виборній конференції
об’єднаної профорганізації філії «Головний інформаційно-
обчислювальний центр» АТ «Укр заліз ниця».

9 cерпня* відбулося організаційне засідання профсек-
ції працівників господарства електрифікації та електропос-
тачання Ради профспілки. 

ЕНЬ ЗА ДНЕМДД Хро ніка по дій
* Заходи відбувалися в режимі онлайн.

Проблеми є... 
І їх треба вирішувати
У ПРОЦЕСІ підготовки питання на розгляд президії Ра ди

профспілки про стан організації об ліку відпрацьова-
них годин та їх оплату у філії «Він ницятрансприлад» 
АТ «Укр залізниця» завідувачем від ділу економічної роботи,
ор гані зації праці та заробітної плати Ради профспілки О.Бу -
лавін опрацьовано ко лектив ний договір філії, Пра вила внут-
рішнього трудового розпорядку, галузеву та державну статис-
тичну звітність, накази та розпорядження по філії, табелі 
обліку та використання робочого часу, особові рахун ки пра-
цівників, по дорожні листи та інші первинні бухгалтерські
документи. 

Нагадаємо, що філія «Він ни цятранс при лад» є одним із про-
відних підприємств у галузі машинобудування та металооб-
робки. Під приєм ство оснащене високопродуктивним об -
ладнанням, має сучасне програмне за безпечення управ ління
ви роб ництвом. Найваж ливі шою продукцією підприємства є
засоби пломбування вагонів та контейнерів.

Інформацію О.Булавін про необхідність оновлення колек-
тивного договору, укладеного між адміністрацією та трудовим
колективом державного підприємства, та приведення його у
відповідність до Галу зевої угоди, а також перегляд та осучас-
нення Правил внутрішнього трудового розпорядку, які не в
повній мірі враховують специфіку роботи підприємства та не
відображають його особливостей, усунення помилок при
обліку відпрацьованого часу, які призвели до втрати працівни-
ками певної суми заробітної плати, тощо президією Ради
профспілки взято до відома. Директору філії «Вінниця транс -
 прилад» С.Замковому (у  засіданні замість нього брав участь
головний інженер філії С.Ша повалов) рекомендовано усунути
виявлені порушення та вжити заходів для забезпечення у філії
безумовного дотримання норм трудового законодавства
щодо обліку і оплати відпрацьованого часу. 

Крім того, зауважено, що має бути забезпечено проведення
атестації робочих місць, робота на яких дає право на отриман-
ня щорічної додаткової відпустки за роботу у шкідливих і важ-
ких умовах праці та за особливий характер праці й інші пільги,
а у разі залучення працівників до надурочної роботи, роботи у
святкові неробочі дні слід дотримуватись  вимог статей 62, 65,
71 КЗпП України. 

Також рекомендовано привести колективний договір та
додатки до нього, Правила внутрішнього трудового роз -
порядку філії у відповідність до Кодексу законів про працю
України, Галузевої угоди.

Запропоновано Жмерин сь кому теркому профспілки надати
правову допомогу первинній профорганізації філії щодо усу-
нення виявлених порушень. 

На контролі – дотримання законодавства з охорони праці
ПИТАННЯ дотримання за -

конодавства з охорони
праці в структурних підрозді-
лах служби електропоста-
чання регіональної філії
«Донецька залізниця» по-
 між інших важливих питань
розглянуто наприкінці липня
п. р. на засіданні президії
Лиманської дорожньої
проф організації. 

Заслухано інформацію
про до тримання вимог нор-
мативних актів з охорони
праці та виконання зобов’я -
зань за колективними дого-
ворами у таких дистанціях
електропостачання, як Ли -

ман, Слов’янськ, Покровськ,
Вол новаха регіональної
філії «Донецька залізниця».

Зазначено, що у першому
півріччі 2021-го випадків ви -
робничого травмування в
дистанціях електропостачан-
ня допущено не було. Від -
повідно до розроблених
Комплексних заходів з досяг-
нення встановлених норма-
тивів безпеки, умов праці та
виробничого середовища,
попередження виробничого
травматизму, працівників
забезпечено основними ви -
дами спецодягу та спецвзут-
тя, які є на складах підпри-

ємств, а також за шкідливі
умови праці – молоком та
миючими засобами (ми лом).
Однак зауважено, що через
несвоєчасне централізоване
постачання у першому півріч-
чі п. р. структурні підрозділи
не в повному обсязі отрима-
ли костюми «Енер гетик»,
костюми бавовняні, утеплені
чоботи, черевики та інше.

Вжито відповідних заходів
з усунення недоліків у дотри-
манні належних ви робничих
та санітарно-побутових умов
праці для працівників ди-
станцій електропостачання
Сло в’янськ, По к ровськ та

Лиман. Крім того, розгляну-
то ви яв лені порушення щодо
якості розробки інструкцій та
ступе невого контролю з охо-
рони праці, а також безпеч-
ної експлуатації виробничо-
го об лад нання на робочих
місцях. 

Працівникам таких профе-
сій, як водій автотранспорт -
них засобів, електромонтер з
ремонту повітряних ліній
електропередач, електро-
монтер тягових підстанцій,
електромонтер з ремонту та
обслуговування електрооб-
ладнання, машиніст автомот-
риси відповідно до колектив-
ного договору До нецької
залізниці переглянуто до -
даткові відпустки вста нов -
леної тривалості за шкідливі
та особливі умови праці.

Андрій ШЕПІЛОВ,
головний технічний

інспектор праці 
Ради профспілки 

в Лиманській дорожній
профорганізації

Зметою впровадження сучасних дієвих методів та ресурсів,
які останнім часом широко використовуються для опера-

тивного та об’єктивного інформування спілчан, внесено зміни
та доповнення до Стандарту інформаційної діяльності проф-
спілки, які затверджено постановою президії Ради профспілки
29 липня 2021 р. Стандарт є документом, що створює опти-
мальний комплекс матеріалів, форм і методів роботи профор-
ганізацій усіх рівнів в інформаційній сфері та визначає
періодичність оновлення інформації, передбачає налагоджен-
ня міцного інформаційного зв’язку між різними рівнями проф-
спілкової структури.

З оновленим документом можна ознайомитися на офіцій-
ному сайті профспілки.

Внесено зміни 
до Стандарту інформаційної
діяльності профспілки

Фото Тетяни Борисенко 

– Олено Костянтинівно, Ви три-
валий час були заступником голо-
ви профсекції працівників локо-
мотивного господарства Ради
проф спілки, зараз Ви її очолили,
тож добре знаєте проблеми, які є
на сьогодні в локомотивному гос-
подарстві. Розкажіть детальніше
про  перспективи та подальші 
кро ки.

– На питання про перспективи та
подальші кроки профсекції, а також
про посилення захисту соціально-
економічних прав та інтересів членів
профспілки в умовах реформування
локомотивного господарства дуже
важко надати відповідь через відсут-
ність у профспілки повної інформації
про наміри з боку керівництва 
АТ «Укрзалізниця» щодо реалізації
запланованих структурних перетво-
рень. Така сама ситуація з інформа-
цією щодо нової Концепції та Плану
реалізації реструктуризації локомо-
тивного господарства, яка взагалі 
не надходила головам первинних
проф організацій.

Проте навіть в таких умовах усі члени
профсекції, які представляють інтереси
трудових колективів локомотивних
депо Укрзаліз ниці, рішуче налаштовані

на захист соціально-економічних прав
та інтересів членів профспілки, незва-
жаючи на умови чи зміни, які передба-
чаються в результаті реформування
локомотивного господарства.

Враховуючи необхідність виконання
зобов’язань, передбачених Уго дою
про асоціацію між Україною та ЄС,
якою визначено імплементацію дирек-
тив та регламентів ЄС у сфері залізнич-
ного транспорту, задля досягнення
бажаного та успішного результату сто-
ронам соціального діалогу необхідно
шукати порозуміння, рухатись відпо-
відно до викликів сьогодення та спів-
працювати. 

З ініціативи профсекції та за під-
тримки Ради профспілки ми висунули
вимоги до керівництва АТ «Укр заліз -
ниця» про призупинення руйнівного
реформування локомотивного госпо-
дарства і спільними зусиллями домог-
лися, що рішенням правління АТ
«Укрза лізниця» від 5.01.2021 р. призу-
пинено впровадження Концепції ре-
структуризації локомотивного госпо-
дарства на 2020–2023 рр. в такому
вигляді. Її ухвалення без чіткого визна-
чення новоствореної структури, без ви -
значення механізму внутрішніх пе ре -
творень, у т.ч. реорганізації та ліквіда-

ції окремих підрозділів, могло приз -
вести до масового скорочення праців-
ників, тобто стати тією невиправданою
помилкою, яка спричинила б колапс
на залізничному транспорті.

– Коли планується наступне засі-
дання профсекції і які головні
питання будуть винесені на її роз-
гляд і обговорення?

Проведення наступного засідання
професійної секції планується вже у
наступному місяці, проте це ще 
неостаточно.

Протягом останніх років найболю-
чіші та найголовніші питання, які ми
завжди виносимо на розгляд проф -
органів усіх рівнів, практично не змі-
нюються. Перш за все – рівень опла-
ти праці. Адже  залізничники чи на
межі, чи вже за межею бідності, бо
навіть із врахуванням підвищення
годинних та риф них ставок та поса-
дових окладів на 10% рівень заробіт-
ної плати залізничників практично не
змінився, тобто таке підвищення, на
жаль, не можна вважати мотивацій-
ним та таким, що задовольняє потре-
би працівників. По-друге, фінансу-
вання, постачання та забезпечення
виробничих підрозділів. Протягом
останніх років питання щодо закупок,

постачання та забезпечення вироб-
ничих підрозділів запчастинами,
матеріалами та комплектуючими для
забезпечення безперебійного вироб-
ничого процесу та безпеки руху
здійснюється вкрай незадовільно.
Також серед гострих питань – обме-
ження фінансування на утри мання
персоналу Товариства і штуч не коре-
гування керівництвом Това риства
планів з праці, які доводяться до
структурних та виробничих підрозді-
лів. Ну і звісно – умови праці. 

І це ще не весь перелік проблем, які
хвилюють не тільки нас, а й абсолютно
кожного працівника галузі.

– Визначте головні напрями
роботи профсекції в умовах сього-
дення і на чому буде наполягати
профспілкова сторона у відстою-
ванні прав працівників локо мо -
тивного господарства?

– Це, насамперед, утримати високу
планку роботи профсекції на рівні,
якого ми вже досягли за останні
декілька років завдяки високопрофе-
сійним підходам її голови О.Тайпса.
Завдяки згуртованій роботі в опера-
тивному порядку приймались вива-
жені рішення та було досягнуто певних
позитивних результатів.

Досить складно говорити про
визначення напряму роботи профсек-
ції в умовах сьогодення та на чому
буде наполягати профспілкова сторо-
на, враховуючи безмежний перелік
питань та вимог до керівництва
Товариства. Але однозначно вимага-
ють постійного контролю та невідклад-
ного втручання, у випадку необхіднос-
ті, питання виконання умов Галузевої
угоди та колективних договорів.

Ми будемо наполягати на своєчас-
ному інформуванні про подальші
наміри з боку керівництва АТ «Укр -
залізниця» щодо реалізації запланова-
них структурних перетворень.

Працівники виробничих підрозді-
лів, які в повному обсязі забезпечу-
ють безперервний робочий процес та
безпеку руху поїздів на залізничному
транспорті, незважаючи на перелік
негативних факторів у виробничому
процесі, заслуговують на покращен-
ня умов праці та гідну оплату праці.
Тому головним напрямом роботи
професійної секції був і залишається
захист прав та інтересів членів проф-
спілки. Тим паче, що останнім часом
ми змінили тактику роботи та вже
маємо досвід вирішення питань у
суді.

Робота профсекції в умовах реформування 
локомотивного господарства та можливих структурних перетворень
На організаційному засіданні професійної секції працівників локомотивного господарства Ради профспілки, яке відбулося 4 серпня п. р., 
голов ним питанням порядку денного були вибори. Члени профсекції визначились зі своїм лідером на наступний період. Головою профсекції стала
досвідчена й активна Олена Таран (голова профорганізації локомотивного депо Одеса-Сортувальна), її заступником обрано Володимира
Горбатюка (голова профорганізації локомотивного депо Козятин), секретарем – Анатолія Кулешова (голова профорганізації локомотивного депо
Кривий Ріг). Усі подякували за плідну роботу попередньому голові Олександру Тайпсу (голова профорганізації локомотивного депо Мукачеве). 

Про перспективи та подальші кроки для посилення захисту соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в умовах реформування локо мо тивного господарства 
та запланованих структурних перетворень, на яких останнім часом наполягає Укрзалізниця, «ВІСНИКУ» розповіла новообрана голова професійної секції Олена ТАРАН:

АКТУАЛЬНЕ  ІНТЕРВ’Ю
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8 серпня візначено 
День будівельника

Погоджено типові норми

ШАНОВНІ друзі, вітаю вас із професійним свя-
том! Професія будівельника в усі часи вважа-

ється почесною і шанованою. Завдяки вам зво-
дяться та облаштовуються надзвичайно важливі
для транспортної галузі об’єкти. Нові технології
будівництва забезпечують надійність споруд, а
висококваліфіковані й досвідчені майстри своєї
справи вміло втілюють у життя найсміливіші заду-
ми. Тож плоди вашої сумлінної праці гідно оціню-
ють залізничники, пасажири, жителі міст і сіл, які
широко використовують їх у повсякденні.

Бажаю міцного здоров’я, щастя і злагоди у
ваших родинах.

З повагою Вадим БУБНЯК, Голова ФПТУ, 
Голова Профспілки залізничників 

і транспортних будівельників України

Залізничний транспорт 11268 11630

Транспорт у цілому 12984 12636
Промисловість 14710 14172

В галузях народного 
господарства 14313 13310

Червень

Середня зарплата працівників (грн.)

Донецька (Лиман) 11843 11849
Придніпровська 11053 11814
Південна 11118 11064
Південно�Західна 11013 12134
Одеська 11235 12048
Львівська 11285 11262
По регіональних філіях 11214 11706
По філіях 11401 11441
По ПрАТ 16959 15525
По АТ «Укрзалізниця» 11394 11715

З початку
2021 р.

З початку
2021 р.

Червень

l Індекс споживчих цін у червні — 100,2%, з по чат -
ку 2021 р. – 106,4%.

НА ЗАСІДАННІ президії Ради профспілки 29 лип -
ня п. р. погоджено проєкти збірників норма-

тивних документів:
• у господарстві електрифікації та електропоста-

чання – «Типова норма часу на заміну термо-
усаджувальних кабельних муфт 6-10кВ», який
проходив апробацію у виробничих умовах у ди-
станціях електропостачання: Покровській, Попас -
нянській, Волноваській, Лиманській, Слов’янській
регіональної філії «Донецька залізниця»; Ужго -
род ській, Рівненській, Тернопільській, Стрийській,
Львівсь кій, Самбірській, Івано-Франківській
(«Львів сь ка залізниця»); Нікопольській, Верхів -
цевській, Ниж ньодніпровськ-Вузол, Запорізькій,
Криворізькій, Павлоградській («Придніпровська
залізниця»); Харківській, Сумській, Полтавській,
Куп’янській, Лозівській, Основ’янській, Кремен -
чуцькій («Пів ден на залізниця»); Коростенській,
Київській («Пів денно-Західна залізниця»);
Херсон ській, Долинсь кій, Одеській, Шевченків -
ській, Знам’янській, Подільській, Помічнянській
(«Одесь ка залізниця») і був схвалений трудовими
ко лективами;

� • у локомотивному господарстві – «Типові
норми часу на слюсарні роботи з ремонту
гальмівного обладнання під час поточних
ремонтів електровозів серії ВЛ40У», який про-
ходив апробацію у виробничих умовах і був схва-
лений трудовими колективами локомотивних
депо: Львів-Захід регіональної філії «Львівська
залізниця», Куп’янськ («Південна залізниця») та
Подільськ («Одеська залізниця»).

Про молодь профспілки —
у відеоролику

У ЗВІТНО-ВИБОРЧИЙ рік Молодіжна рада проф-
спілки підготовувала відеоролик-презентацію

для ознайомлення молодих профактивістів, май-
бутніх лідерів з можливостями «молодіжки» – час-
тини нашої професійної спілки.

Ролик можна переглянути на YouTube-каналі
профспілки та у фейсбук-групі молоді.

ЗВІТНО-ВИБОРНОЮ конфе-
ренцією По паснянської тери-

торіальної профорганізації
завершено профспілкову вибор-
чу кампанію в регіоні. П’ять років
роботи в доволі складних умо-
вах – безпосередній наближе-
ності до лінії розмежування з
тимчасово непідконтрольними
територіями та в межах зони
проведення ООС, відсутності
прямого залізничного сполучен-
ня з Кіндрашівським регіоном,
карантинних заходів, пов’язаних
з пандемією COVID-19, рефор-
муванням галузі з постійною змі-
ною стратегії її розвитку. Все це
кількісно змінило і нашу проф -
організацію, проте принципова
позиція відстоювання трудових
прав та соціально-економічних
інтересів членів профспілки
залишилась незмінною.

Наша правова інспекція праці
разом з профкомами плідно пра-
цювала над дотриманням адмі-
ністрацією виконання трудового
законодавства.

Незважаючи на кадрові зміни в
територіальній профорганізації,
для посилення захисту спілчан
тер комом створено три комісії: 
з питань оплати, нормування праці
та реалізації системи громадсько-

го контролю і захисту прав праців-
ників; з охорони праці; з організа-
ційно-масової та кадрової роботи. 

Завдяки своєчасному контро-
лю за діями адміністрації з боку
територіального комітету скасо-
вано незаконно видані накази, не
втручаючись у виробничий про-
цес, відкореговано роботу під-
розділів у соціальному напрямі.
Звернувшись до адміністрації, ми
домоглися виплати працівникам
надбавки за роботу при дії низь-
ких температур навколишнього
середовища у зимовий період і
при дії високих – у літній тощо.

На жаль, попри численні зау -
важення та звернення профорга-
нів до керівництва філії, лиша-
ються не в повній мірі вирішени-
ми питання із забезпеченням
працівників спецодягом та спец-
взуттям, молоком, миючими
засобами, як слід не налагодже-
но роботу пралень, хімчисток,
їда лень (де вони ще залиши-
лися) та інші. Остаточно не вирі-
шено питання із забезпеченням
гарячим харчуванням працівни-
ків колійних станцій при роботі у
«вікно». Проте ми докладемо
усіх зусиль, щоб поступово це
виправити і забезпечити праців-
никам на леж ні умови праці.

Наші члени профспілки актив-
но беруть участь у культурних та
спортивних заходах міста, райо-
ну й області, у всеукраїнських
культурних та спортивних кон-

курсах і змаганнях, виборюючи
призові місця і в т. ч. «золото».

Незважаючи на складнощі
організаційного характеру в під-
готовці і проведенні оздоровлен-
ня, для залізничників та їхніх
дітей щорічно своєчасно почина-
ли роботу оздоровчий комплекс
«Урзуф», санаторій-профілакто-
рій «Щуровський», дитячі оздо-
ровниці «Буре вісник», «Сосно -
вий гай», «Бе різка», однак з
березня 2020-го і дотепер через
карантинні обмеження, зумовле-
ні пандемією коронавірусу, оздо-
ровлення в цих закладах було
призупинено. Тільки з 1 липня -
п. р. завдяки наполегливості
голови Лиман ської дорожньої
профорганізації Л.Бессара бова
вдалося розпочати оздоровлен-
ня в «Ур зуфі».

За потреби спілчани звертали-
ся й отримували матеріальну
допомогу як від первинних та
територіальної профорганізацій,
так і від дорожньої.

Піклуючись про працівників 
та їхніх дітей, ми не забуваємо
про пенсіонерів і ве теранів. Пліч-
о-пліч з ветеранською організа-
цією на магаємось вирішувати
проблеми людей похилого віку,
за лучаючи до цього молодіжні
ра ди, інколи звертаємось і до до -
рожнього комітету профспілки. 

Андрій КАНЗЕБА, 
голова Попаснянської 

територіальної профорганізації

З людьми 
і для людей

На звітно-виборних кон-
ференціях у терито ріаль -
них та об’єднаних проф -
організаціях обрано на
наступний період:

Вітаємо 
з обранням!

Головою Куп’янської те -
ри торіальної профорганіза-
ції – Володимира ЗАНІКА.

Головою Шев ченків сь кої
територіальної профоргані-
зації – Сергія БОН  ДА РЕН -
КА, його заступником – Яна
ВАВЕРА.

Головою об’єднаної проф -
організації філії «Центр охо-
рони здоров’я» АТ «Укр -
за лізниця» – Раїсу КА ВЕ -
РІНУ.

Головою Криворізької те -
риторіальної проф орга ніза -
ції – Олександра ЖУКА,
його заступником – Руслана
ТАРАНА.

Головою об’єднаної проф -
організації філії «Головний
інформаційно-обчислю -
вальний центр» АТ «Укр -
заліз ниця» – Валентину
ПАЛАТКІНУ. 

Головою Дніпро пе тров сь -
кої територіаль ної профор-
ганізації – Руслану ЦАП.

Молодь обирає своїх лідерів

У літопис профспілки

ЗНАГОДИ Дня Профспілки залізничників і транс порт них буді-
вельників України на го род же но:

ПОЧЕСНИМ ЗНАКОМ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСПІЛКОЮ» –

ЖАБСЬКОГО Андрія Валентиновича – голову Ко -
рос тенської територіальної профорганізації;

КАТЕГОРЕНКА Івана Івановича – голову об’єднаної проф -
організації ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»;

ПАРУНУ Володимира Миколайовича – правового інспектора
праці Ради профспілки у дорожній профорганізації регіональної
філії «Львівська залізниця»;

СУПРУНЕНКА Івана Петровича – голову профорганізації вагон-
ної дільниці ст. Київ-Пасажирський філії «Паса жир ська
компанія» АТ «Укрзалізниця»;

ЯКИМА Анатолія Івановича – завідувача відділу організаційної
і кадрової роботи до рож нього комітету профспілки Львівської
залізниці;

ВІДЗНАКОЮ ПРОФСПІЛКИ 
«ЗА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ» – 

ОНИШКЕВИЧА Віктора Володимировича –
начальника структурного виробничого підрозділу
«Ремонтне вагонне депо Дрогобич» регіональної

філії «Львівська залізниця».

Продовження – у наступному номері «ВІСНИКА».

НАПРИКІНЦІ липня п. р. на звітно-виборній конференції молодіж-
ної ради Криворізького теркому профспілки одноголосну під-

тримку молоді здобула завідувач музею залізничної слави
Криворізького регіону, заступник голови молодіжної ради первинки
апарату Криворізької дирекції залізничних перевезень Р.Борисенко. 

Також за чудову роботу найкращим профактивістам вручено гра-
моти від Ради профспілки, дорпрофсожу і теркому.

А на початку минулого місяця підбито підсумки роботи поперед-
нього складу молодіжної ради і затверджено звіт за два роки. Перед
учасниками засідання з інформацією про актуальні питання проф-
спілкової діяльності виступили голова Криворізької територіальної
профорганізації О.Жук і головний бухгалтер теркому Н.Токарева.
Наостанок молоді активісти відвідали залізничний музей – символіч-
ний місток між минулим і сьогоденням.

ПРЕСЦЕНТР Криворізького теркому профспілки

МИНУЛОГО місяця молодь Рівненської територіальної профор-
ганізації на звітно-виборній конференції головою молодіжної

ради повторно переобрала лідера минулих років – локомотивно-
го диспетчера Рівненського району регіонального центру управ-
ління рухом регіональної філії «Львівська залізниця» В.Наумова, а
його заступником стала інженер комерційного відділу дирекції
І.Невидюк. 

Усі подякували за активну допомогу та підтримку в різних ініціати-
вах «молодіжки» заступнику голови молодіжної ради попереднього
складу – секретарю господарського відділу дирекції О.Павлюк.

Станіслав ПРОТАЩУК, правовий інспектор праці 
Ради профспілки у дорожній профорганізації 

регіональної філії «Львівська залізниця» (Рівненський терком)

НА ІV звітно-виборній молодіжній профспілковій конференції
головою молодіжної ради дорожньої профорганізації Придні -

провської залізниці обрано старшого електромеханіка групи надій-
ності дистанції сигналізації та зв’язку Нижньодні провськ-Вузол
В.Стаднік, її заступниками – майстра шляхового дистанції колії
Нижньодніпровськ-Вузол О.Черевика та оглядача-ремонтника
вагонів експлуатаційного вагонного депо Нижньо дніпровськ-Вузол
Р.Стрельцова. Новий склад молодіжної ради має багато ідей для
подальшої роботи і вже починає працювати над їх втіленням.

Наталія СЄРИХ, завідувач відділу оргмасової і соціально-
побутової роботи дорпрофсожу Придніпровської залізниці

Під час голосування на звітно-виборній конференції 
молодіжної ради дорожньої профорганізації 

Придніпровської залізниці
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Микола БЄЛЬЧЕНКО – 
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Людмила ГОЛУБОВСЬКА – 
завідувач відділу інформації;

Володимир ДОРОШЕНКО – головний
технічний інспектор праці 

Ради профспілки, завідувач відділу 
охорони праці;

Ярослав МАЛЬСЬКИЙ –  завідувач 
відділу соціально-трудових відносин 

та побутової роботи;
Олена РОМАНОВА – 
провідний фахівець 

з питань інформаційної діяльності
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редакції. Листування з чита ча ми ве -
деться лише на сто рінках газети.
Редакція залишає за собою право
редагувати матеріа ли. 
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Про проведення різноманітних заходів під час святкування Дня Профспілки заліз-
ничників і транспортних будівельників України дізнаємося від наших колег…
(Продовження інформації з місць – у наступному номері).

1 серпня відзначено День профспілки

ЗНАГОДИ свята профком Полтавського центру механізації колійних
робіт філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укр -

залізниця» влаштував чимало заходів. Зокрема, відбулось урочисте вру-
чення профспілкових нагород активістам, які заслужили їх конкретними
справами, вшановано ветеранів профспілкового руху, а також проведено
день сімейного відпочинку для спілчан на мальовничому березі Ворскли.

Усі бажаючі взяли участь у сплаві на байдарках, різноманітних
спортивних змаганнях і цікавих конкурсах. Заняття до душі знайш-
лось для кожного: футбол, волейбол, стрибки у воду тощо. А за -
ключними «видами програми» стали смачний борщ і каша з шаш-
ликами, і тут переможцями були всі присутні.

Олег АЛЕКСАНДРОВ, голова профорганізації 
Полтавського центру механізації колійних робіт

ЯСКРАВИМ сонцем й теп-
лим морем чорноморське

узбережжя вже десятий рік
поспіль у першу неділю сер-
пня зустрічає молодих проф -
активістів дорожньої проф -
організації Південної заліз-
ниці (на жаль, окрім 2020-го,
коли були введені обмежу-
вальні заходи у зв’язку із пан-
демією коронавірусу). Цього
літа вони стали учасниками
ювілейної, присвяченої Дню
профспілки, Х Спартакіади з
пляжних видів спорту серед
молодіжних рад. Змагання
проходили в пансіонаті
«Рута», що у Затоці (Одеська
обл.). 

Перед початком спортив-
них баталій було нагородже-
но переможців щорічного
конкурсу «Найкращий моло-
дий профактивіст року»,
якими цьогоріч стали: елек-
тромеханік Основ’янської ди -
станції сигналізації та зв’язку
Н.Ос тро  верх, технік локомо-
тивного депо Полтава С.Дем -
ченко та фахівчиня профорга-
нізації Українського держав-
ного уні  верситету залізнично-
го транспорту Г.Мікієва.

А далі шість команд, учас-
никами яких були залізнич-
ники з різних куточків Пів -

денної, зі спортивним азар-
том виборювали перемогу у
змаганнях з волейболу, пере-
тягування канату та стрибках
у мішках. 

Найсильнішою у цьому ро -
ці стала команда представни-
ків молодіжної ради Сумсь -
кого теркому проф спілки
(капітан – помічник машиніс-
та моторвагонного депо
Люботин Ю.Кійко), друге
місце дісталося «молодіжці»
Харківського теркому проф -
спілки (капітан – електро-
монтер Харківської дистанції
сигналізації та зв’язку Д.Вар -
ченко), третє – за збірною
командою Харків ського та
Ку п’янського теркомів проф-
спілки (ка пітан – електро-
монтер Ку п’ян ської дистанції
сигналізації та зв’язку О.Ал -
до шин). 

Усі учасники щиро вдячні
голові дорожньої профорга-
нізації Півден ної залізниці
В.Залозних за підтримку мо -
лодіжного профспілкового
руху, надані пільгові путівки
та можливість брати участь у
цьому спортивному заході.

Олег КОЛІСНИК, 
провідний фахівець

дорпрофсожу
Південної залізниці

ПРОФКОМ локомотивного депо Сновськ регіональної філії «Південно-Західна залізниця» з
нагоди профспілкового свята відзначив працівників, чиї імена занесено на Дошку поша-

ни (оновлену, до речі, силами профкому), спортсменів, учасників АТО та воїнів-інтернаціо-
налістів, а також інших спілчан-активістів.

На урочистих зборах новообраний голова профорганізації, електрогазозварювальник
О.Неве домський привітав усіх присутніх з профспілковим святом та поділився планами на
майбутнє первинки. В. о. начальника локомотивного депо Сновськ М.Пер ваков поінформу-

вав працівників про основні
показники роботи підпри-
ємства і також привітав усіх
із Днем профспілки. 

А в неділю, 1 серпня, спіл-
чани разом із сім’ями відпо-
чивали на березі мальовни-
чої річки Снов.

Анна ПОЛЮШКО, секретар, член профкому локомотивного депо Сновськ

У ЦЕЙ ЗВІТНО-ВИБОРЧИЙ
рік, підбиваючи до проф-

спілкового свята підсумки
багатолітньої діяльності, не
можна не згадати тих, на
кому тримається наша склад-
на робота. І, звісно, першим
на думку спадає ім’я Наталії
Ма каренко.

Наталія Адамівна – автори-
тетний профспілковий діяч зі справді неоці-
ненним досвідом. Своє життя пов’язала із
залізницею ще у 1967 р., з роботи у вагонно-
му депо Конотоп. Активна, ініціативна, від-
повідальна – в 1979-му вона очолила місце-
вий комітет профспілки (так тоді назива-
лись первинки) цього підприємства. Так її
професійна діяльність змінила напрямок у
бік захисту прав та інтересів залізничників.
Згодом її запросили працювати у райпроф-
сож, а в січні 1991 р. вперше обрали заступ-
ником голови. Змінювалась назва організа-
ції, посади, але раз за разом колеги довіря-
ли Н.Макаренко виконувати цю важливу і
складу роботу. І лише цього року наважи-
лись відпустити  на заслужений відпочинок.

Загалом роботі у профспілковому русі
присвячена більша частина її понад п’ятде-
сятирічного трудового стажу. І всі ці роки

вона була справж нім взірцем
для колег. Зу силлями Наталії
Адамівни актив територіаль-
ної профорганізації став згур-
тованішим і завзятішим, під її
доброзичливим і чуйним ке -
рівництвом працівники роз-
кривали свої таланти, вдос-
коналювали навички та знан-
ня. Адже значну увагу проф -

лідер завжди приділяла навчанню проф -
працівників та активу, інформаційному та
організаційному напрямам, роботі з
молоддю.

Справжній профспілковий лідер, відкри-
тий для спілкування, у будь-який час гото-
вий допомогти, бо вона «горить» своєю
справою і «запалює» всіх, хто працює
поряд. Тож дякуємо Наталії Адамівні за щи -
рість і небайдужість, досвід і велике серце,
в якому знайшлося місце для кожного, за
віру в усіх нас.

Профактив Конотопської
територіальної профорганізації

Відділ інформації Ради профспілки при-
єднується до слів колег і дякує Наталії
Адамівні за плідну і цінну багаторічну спів-
працю!

Фото надано профкомом

Натхненний лідер

НАПЕРЕДОДНІ Дня проф-
спілки голова Попас нян -

ської територіальної проф -
організації А.Канзеба вручив
працівникам центральної
районної лікарні кондиціо-
нер, також терком оплатив
роботу з його встановлення у
кабінеті флюорографії.

Відсутність кондиціонера у
цьому кабінеті була давньою
проблемою і для працівників,
і для відвідувачів, переважна
більшість з яких – залізнич-
ники регіону. І хоча колишня
залізнична лікарня вже не

має відношення до сталевих магістралей, залізничники постійно проходять тут обов’яз-
кові профогляди. Також тут працюють 26 членів нашої профспілки, зокрема – усі праців-
ники кабінету флюорографії. Тож за допомогою у вирішенні проблеми лікарів і пацієнтів,
членів профспілки, голова первинки лікарні І.Сизоненко звернулася до лідера
Лиманської дорожньої профорганізації Л.Бессарабова. І він підтримав рішення президії
Попаснянського теркому, яке зробило комфортнішими умови роботи одних наших спіл-
чан і відвідування лікарні – для інших.

ПРЕСЦЕНТР Попаснянського теркому профспілки

Фото з інтернет-видання
«Попасная City» (https://popasnaya.city)

На фото (зліва направо): голова первинки
І.Сизоненко, її заступник А.Чуприн, член президії
теркому А.Гурджиєв, завідувач поліклініки В.Атоєв,
голова територіальної профорганізації А.Канзеба

ТРАДИЦІЙНО День профспіл-
ки працівники Дні пров сь  кого

пасажирського вагонного депо
філії «Паса жирська компанія»
відзначили поїздкою вихідного
дня на Блакитні озера (це непо-
далік Кам’янського в селищі
Єлізаветівка), яку організував
профком спільно з керівниц-
твом. Відсвят кувати зібралося
понад 80 заліз нич ників, і що
чудово – разом із діть ми. До
речі, День Конс титуції спілчани
також відзначали відпочинком
на природі.  

На відміну від Укрзалізниці,

яка цьогоріч не потурбувалася
про належну роботу пансіона-
тів «Прибій» та «Запоріжжя»,
де до того понад 50 років від-
почивали залізничники та
члени їхніх сімей, профком
намагається подбати про своїх
спілчан і цього літа близько 
70 працівників разом із сім’ями
мають змогу оздоровитися у
пансіонаті «Сан-Сіті», що в Бер -
дянську. 

Костянтин ЖЕЛІЗНЯК,
голова профорганізації

Дніпровського пасажирського 
вагонного депо 


