
НАРЕШТІ 25 вересня п. р. відбула-
ся зустріч керівництва профспіл-

ки та голів дорожніх профспілкових
організацій з Головою правління АТ
«Укрзалізниця» В.Жмаком.

Цю зустріч ініційовано Головою
ФПТУ і профспілки В.Бубняком з метою
обговорення шляхів вирішення гострих
питань, які турбують трудовий колектив
Товариства, зокрема таких, як:

– скасування з 1 вересня 2020 року
режиму неповного робочого тижня
для всіх категорій працівників;

– відшкодування заборгованості
за всіма виплатами, встановленими
працівникам відповідно до Галузевої
угоди та колективних договорів, в
повному обсязі до 1 жовтня;

– забезпечення у жовтні 2020 року
одноразової виплати винагороди за
підсумками роботи за 2019 рік у роз-
мірі не менше 50% місячної тариф-
ної ставки (посадового окладу) всім
працівникам;

– продовження переговорів щодо
підвищення з 1 жовтня п. р. тарифних
ставок і посадових окладів усім пра-
цівникам Товариства на 10%, а з
грудня 2020 року – ще на 15%.

Ці гострі питання заздалегідь було
направлено очільнику Товариства з
надією, що до зустрічі керівництво АТ
«Укрзалізниця» їх опрацює та
надасть конкретні пропозиції щодо
їх вирішення. Оскільки галузь посту-
пово виходить на планові показники
обсягів роботи і фінансових надхо-
джень, то й працівники мають право
на підвищення свого добробуту.

Під час зустрічі головами дорож-
ніх профспілкових організацій було
додатково запропоновано до обго-
ворення проблеми відсутності про-
думаних напрямів реформування
галузі, його перспективи та наслідки
для людини праці. За їх інформа -
цією, загострення набувають питан-
ня безпідставного скорочення пра-
цівників, діяльності медичних закла-
дів, майбутнє закладів соціальної сфе -
ри (оздоровлення, спортивних, куль -
турних), започаткована реорганіза-
ція локомотивного господарства,
укладення єдиного колективного
договору АТ «Укрзалізниця» та інші.

Крім того, зазначено, що залізнич-
ний транспорт опустився на 16-те
місце за рівнем середньої заробітної

плати працівників серед галузей еко-
номіки, втрачається кадровий потен-
ціал і стає все складніше виконувати
планові завдання.

Проте Голова правління у своїй
короткій промові жодних перспек-
тив щодо вирішення зазначених
проблем не запропонував. З його
інформації можна зробити висно-
вок, що грошей для працівників у
Товариства немає. Натомість, поси-
лаючись на зайнятість керманича,
запропоновано провести наступну
зустріч у такому ж форматі через два
тижні.

Керівництво профспілки і голови
дорожніх профорганізацій готові
зустрітися повторно лише за умови,
якщо до запропонованої керівни -
цтвом Товариства дати буде надано
конкретні пропозиції та встановлено
терміни вирішення найгостріших
питань, які збурюють трудові колек-
тиви. Адже на фоні підвищення со -
ціальних стандартів у державі (зрос-
тання рівня мінімальної зарплати,
прожиткового мінімуму) залізнич-
ники вправі вимагати підвищення і
власного добробуту. 

Інф. «ВІСНИКА»
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ЕНЬ ЗА ДНЕМДД Хро ніка по дій

ПРОФСПІЛКА ДОПОМОГЛА
На захисті трудових прав

ФА КТ

КОМ ЕНТАР

ЗА ЗВЕРНЕННЯМ начальника майстерні Старокостян -
тинівської дистанції колії П.Фисуна до Жмеринської

територіальної профорганізації у зв’язку з незаконним
звільненням, було проведено тривалу роботу щодо захис-
ту його трудових прав. За її результатами справед-
ливість відновлено і скасовано незаконно виданий 
наказ, завдяки чому члена профспілки поновлено на
роботі з виплатою за вимушений прогул суми понад 
123 тис. грн. 

УБЕРЕЗНІ 2019-го, відпо-
відно до наказу, виданого

Старокостянтинівською дис-
танцією колії регіональної
філії «Південно-Західна заліз-
ниця»,  начальника майстерні
П.Фисуна було звільнено з
роботи за прогул. 

У результаті перевірки
правовим інспектором праці
Ради профспілки в дорожній
профорганізації Пів ден но-
Західної залізниці (Жмерин -
ський терком) В.Го рі   ним
встановлено факт по ру шен -
ня трудового зако нодав ства і
запропоновано поновити
працівника на роботі.

Однак подання правового
інспектора праці начальни-
ком виробничого підрозділу
було оскаржено і відповідно
не виконано. Працівникові
рекомендовано звернутися в
Управління Держпраці у
Хмельницькій області та до

Старокостянтинівського ра -
йон ного суду.

Після інспекційного відвіду-
вання виробничого підрозділу
представниками управ ління
Держпраці, з посиланням на
подання правового інспектора
праці та рішення профкому
дистанції колії, було встанов-
лено факт порушення і запро-
поновано поновити права
працівника. Проте керівни-
цтвом таке рішення знову про-
ігноровано і не виконано, за
що згодом  з виробничого під-
розділу стягнуто штраф у роз-
мірі 41,7 тис. грн.

У січні п. р. Старокостянти -
нів ським районним судом
винесено рішення про понов-
лення незаконно звільненого
працівника на роботі. 

Після апеляційного оскар-
ження «Укрзалізниці» рішення
суду першої інстанції залише-
но без змін. 

Пресцентр Жмеринського теркому профспілки

16 вересня провідний спеціа-
ліст відділу економічної робо-
ти, організації праці і зарплати
О.Булавін взяла участь у засі-
данні робочої групи із розроб-
ки положення щодо організа-
ції вахтового методу роботи у
філії «Центр з ремонту та екс-
плуатації колійних машин».

17 вересня відбулася нарада
завідувачів оргвідділів Ради
профспілки та дорпрофсожів
(в режимі онлайн).

17 вересня Голова профспіл-
ки В.Бубняк взяв участь у засі-
данні правління АТ «Укрзаліз -
ниця».

18 вересня перший заступник
Голови профспілки О.Му -
шенок взяв участь у розшире-
ному засіданні робочої групи
СПО об’єднань профспілок з
розгляду документів щодо
питань зміни діючих тарифів
(цін) для населення (елек-
троенергія, газ, послуги
транспорту та зв’язку), які
надходять від центральних
органів виконавчої влади та
державних колегіальних ор -
ганів (в режимі онлайн). У зв’язку із карантином, запровадже-

ним в Україні через пандемію корона-
вірусу, усі профспілкові заходи здебіль-
шого проводяться в онлайн-режимі. Тому 
22 вересня п. р. засідання комісії Ради
профспілки з питань організаційно-масо-
вої та інформаційної роботи відбулося у
форматі zoom-конференції. 

Головною темою зустрічі стало питання
перегляду Інструкції із проведення звітів і
виборів в профспілці.

Нагадаємо, що цьому заходу передува-
ли кілька онлайн-зустрічей фахівців з
оргроботи для узгодження спірних питань
щодо окремих пунктів проєкту Інструкції,
де було напрацьовано конкретні зміни і

доповнення до документа, які відпові -
дають чинному Статуту профспілки.

Після активного обговорен ня усіх пропо-
зицій проєкт Інструкції погод-
жено і винесе но на затвер-
дження президії Ради проф-
спілки. Документ ухвалено на
засіданні президії 24 вересня п. р.

В подальшому для проф -
працівників, які залучені до
організації зборів, конферен-
цій або З’їзду, буде проведено
навчання – семінари, лекції,
консультації.

Інф. «ВІСНИКА»
Засідання комісії в режимі онлайн

Позиція профспілки незмінна і принципова:
гострі питання потребують обов’язкового вирішення

Фото з офіційного телеграм-каналу «Укрзалізниці» (t.me/UkrzalInfo)

1 жовтня –
Міжнародний день

людей похилого віку,
День ветерана

Відзначення цього дня у
всьому світі є свідченням
пошани і вдячності суспільства
до людей поважного віку,
людей з глибоким життєвим
досвідом і мудрістю.

Наша профспілка з повагою
ставиться до пенсіонерів-
залізничників, співпрацює з
ветеранськими організація-
ми, підтримує колишніх
колег. У проф організаціях
проводяться різні заходи,
організовуються концерти,
екскурсії, урочисті зустрічі.
Пенсіонерам за можливості
профкоми надають матері-
альну допомогу, навідують їх
удома.

Глибока шана вам, здо-
ров’я, щастя і добра!

8 жовтня –
День юриста

Вітаю усіх юридичних пра-
цівників галузі з професійним
святом! Правові інспектори
пра ці Ради профспілки своєю
важливою працею щоденно
захищають трудові права та
відстоюють інтереси наших
спілчан. 

Ми глибоко цінуємо їхній
професіоналізм, сумлінність і
відданість справі. 

Успіхів вам, щастя і добро-
буту вашим родинам.

З повагою Вадим БУБНЯК,
Голова ФПТУ,  

Голова профспілки 
залізничників і транспортних

будівельників України

Стор. 4

У ПРЕЗИДІЇ РАДИ ПРОФСПІЛКИ

Обговорено поточні питання

Погоджено зміни та доповнення 
до Інструкції із проведення 
звітів і виборів в профспілці 

Фото Людмили ГОЛУБОВСЬКОЇ

Стор. 2

Напередодні зустрічі 
з очільником АТ «Укрзалізниця»

відбулося засідання президії 
Ради профспілки
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l РІК В ІС ТО РІЇ: 2014�й

Принципова боротьба 
в критичних умовах

Зва жа ю чи на пев ні до сяг нен ня у роз вит ку не дер жав но го
пен сій но го за без пе чен ня за ліз нич ни ків, і зок ре ма – дов -

го очі ку ва не за ра ху ван ня в кін ці ми ну ло го ро ку кош тів на ін -
ди ві ду аль ні ра хун ки вклад ни ків Про фе сій но го не дер жав но -
го пен сій но го фон ду «Ма гіс т раль», що ста ло важ ли вим кро -
ком, Ра да проф спіл ки ра зом з Укрза ліз ни цею ор га ні зу ва ли в
січ ні те ма тич ний се мі нар	на ра ду для проф спіл ко вих пра ців -
ни ків, мо ло діж них лі де рів і про фак ти ву.

Під час за хо ду пер ший за ступ ник Го ло ви проф спіл ки
М.Сін чак та пред с тав ни ки ком па ній	пар т не рів Фон ду де -
таль но роз по ві ли про пе ре ва ги га лу зе во го пен сій но го за без -
пе чен ня, ме ха нізм на ко пи чен ня до дат ко вої пен сії та спрос ту -
ва ли хви лю ван ня за ліз нич ни ків за вкла де ні кош ти, на дав ши
ін фор ма цію про їх за хист. По за кін чен ні для мо ло ді бу ло про -
ве де но тре нінг, де во ни вчи ли ся пре зен ту ва ти ПНПФ «Ма гіс -
т раль» сво їм ко ле гам.

Вод но час у «Віс ни ку» фа хів ці з не дер жав но го пен сій но го
за без пе чен ня про дов жу ють роз’яс ню ва ти всі спір ні мо мен ти
і на да ють від по ві ді на за пи тан ня спіл чан що до прин ци пів
впро вад жен ня ПНПФ.

У зв’яз ку з ре ор га ні за цією ви ник ла по тре ба ви рі ши ти
проб лем ні пи тан ня що до збе ре жен ня га лу зе вих пільг і со -
ціаль них га ран тій пра ців ни кам ва го но ре мон т них де по, які
пе ре да ють ся ва гон ним ком па ні ям.

Ра да проф спіл ки з цьо го при во ду іні ці ю ва ла про ве ден ня
на ра ди в Го лов но му управ лін ні ре фор му ван ня та кор по ра -
тив но го роз вит ку Укрза ліз ни ці, в ре зуль та ті якої до сяг ну то
до мов ле нос тей що до збе ре жен ня і вне сен ня в кол до го во ри
пільг і га ран тій для цих пра ців ни ків.

По слі дов ні і на по лег ли ві дії проф спіл ки ще в од но му на -
прям ку ви яви ли ся ефек тив ни ми. Так, з 1 чер в ня Укрза ліз ни -
цею ска со ва но по ря док ви ко ри стан ня ав то ма ти зо ва ної сис -
те ми від бо ру кан ди да тів на ва кан т ні ро бо чі міс ця пра ців ни -
ків по їз них бри гад та ви ко ри стан ня ав то ма ти зо ва ної сис те -
ми фор му ван ня по їз них бри гад. 

Вар то на га да ти, що це пи тан ня не од но ра зо во по ру шу ва -
ло ся під час зу стрі чей з ке рів ни ка ми Мі нін ф рас т рук ту ри та
га лу зі, а та кож бу ло се ред ви мог проф спіл ки до Укрза ліз -
ниці.

У фор ма ті від вер то го кон ст рук тив но го діа ло гу та по ро зу -
мін ня з при во ду ви рі шен ня на галь них проб лем 28 бе рез ня
прой ш ла зу стріч лі де ра проф спіл ки Ва ди ма Тка чо ва з Мі ніс -
т ром інф ра струк ту ри Мак си мом Бур ба ком.

Роз гля ну то низ ку пи тань, по ру ше них Ра дою проф спіл ки,
зок ре ма, пе ред ба чен ня ви трат на ре алі за цію со ці аль них га -
ран тій за Га лу зе вою уго дою та кол до го во ра ми у фі нан со во -
му пла ні, ме дич не стра ху ван ня, утри ман ня со ці аль ної сфе -
ри, збе ре жен ня ро бо чих місць та змен шен ня на ду роч них го -
дин то що.

Проф лі дер пе ре дав Мі ніс т ру Звер нен ня проф спіл ки з при -
во ду ви ва же но го під хо ду до кад ро вих змін в сис те мі за ліз -
нич но го транс пор ту, не ко рис ту ю чись при цьо му по лі тич ни -
ми ар гу мен та ми.

Мі ністр за пев нив, що всі рі шен ня бу дуть зва же ни ми і спря -
мо ва ни ми на ви прав лен ня си ту а ції в га лу зі, на го ло сив ши
при цьо му, що всі основ ні со ці аль ні ви пла ти в 2014	му бу де
збе ре же но.
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Далі буде

У ПРЕЗИДІЇ РАДИ ПРОФСПІЛКИ

Обговорено поточні питання

Знижка на «автоцивілку» та додатковий
бонус «Технічна допомога в дорозі»

переліки професій праців-
ників, яким за роботу у
шкідливих і важких умовах
праці надаються компенса-
ції (доплати у підвищеному
розмірі, додаткові оплачу-
вані відпустки, додаткові
відпустки за особливий
характер праці, а також
забезпечення спецодягом і
спецвзуттям понад встанов-
лених норм, молоком і
милом). 

Службами охорони праці
філії «Центр транспортного
сервісу «Ліски» встановле-
но контроль за своєчасним
і в повному обсязі забезпе-
ченням працівників спецо-
дягом, спецвзуттям, інши-
ми засобами індивідуаль-
ного захисту, а також
молоком і милом. Миючі
засоби (мило господар-
ське) закуповується належ-
ної якості у встановлені
терміни. 

За 8 місяців 2020 року
працівників філії повністю
забезпечено спецвзуттям,
спецодягом, господарсь -
ким милом і захисною пас -
тою для рук, а  молоком –
на 95 %. 

Керівництву філії
«Центр транспортного
сервісу «Ліски» за пропо -
новано:
· забезпечити відповідно

до статей 19 і 20 Закону
України « Про охорону праці»
фінансування у повному
обсязі комплексних заходів
з охорони праці згідно із
колективними договорами
на 2020 рік з урахуванням
своєчасного придбання за -
собів індивідуального за -
хисту і проведення ре монту
та реконструкції існуючих
санітарно-побу тових при -
міщень;
· запланувати і збільшити

фінансування комплексних

заходів з охорони праці в
2021 році на вирішення
питання щодо організації
очищення (хімочищення),
прання та ремонту
спецодягу; 
· якісно і у встановлені

терміни забезпечити пра-
цівників для роботи в осін-
ньо-зимовий період 2020–
2021 років спецодягом,
спецвзуттям та іншими
засобами індивідуаль-
ного захисту, а також
молоком і мийними та
з н е ш к о  д ж у в а л ь н и м и
засобами;
· своєчасно та у повному

обсязі надати працівникам
у подальшому, відповідно
до колективних договорів,
належні пільги і компенса-
ції за роботу із шкідли -
ви ми і важкими умовами
праці;
· забезпечити працівни-

ків філії відповідно до
Постанови КМУ від
11.03.2020 р. № 211 «Про
запобігання поширенню на
території України коронаві-
русу COVID-19» засобами
індивідуального захисту та
засобами дезінфекції, вста-
новити антисептики з доза-
торами для рук на видимих
місцях у зоні робочих місць
та забезпечити їх регулярне
наповнення. 

Голів первинних профор-
ганізацій зобов’язано здійс-
нювати контроль за вико-
нанням колективних дого-
ворів, своєчасним забезпе-
ченням якісним спецодягом
і спецвзуттям, молоком,
милом, наданням працівни-
кам у повному обсязі пільг і
компенсацій за роботу зі
шкідливими і важкими умо-
вами праці відповідно до
проведеної атестації робо-
чих місць за умовами праці. 

Інф. «ВІСНИКА

Н а засіданні президії 24 ве -
ресня п. р. розглянуто

поточні питання та заслухано
інформацію про хід виконання
постанови від 27.07.2017 р.
«Про стан до держання зако-
нодавства про працю та вико-
нання зобо в’я зань за колек -
тив ним договором з охорони
праці у філії «Центр транспор-
тного сервісу «Ліски» ПАТ
«Укрзалізниця» і заходи щодо
поліпшення ситуації», яку
надав головний технічний
інспектор праці Ради проф-
спілки В.Дорошенко.

Зазначено, що, починаючи з
2017 р., і до сьогодні випадків
виробничого та невиробничо-
го травматизму у філії допуще-
но не було.

Стосовно витрат на вико -
нання комплексних заходів
щодо поліпшення стану без-
пеки, гігієни праці та вироб-
ничого середовища, запобі-
гання випадкам виробничого
травматизму, то у минулому
році вони становили 4 млн
404 тис. грн, при запланова-
них 3 млн 724 тис. грн, що
дорівнює 4,1% від фонду
оплати праці за попередній
рік та 0,6% – від суми реалі-
зованої продукції.

Усунуто порушення зако -
нодавства про охорону праці
та колективних договорів,
виявлені технічною інспек -
цією праці під час перевірок у
філії та її відділеннях у 2017 р.

Переглянуто та затвердже-
но райдержадміністрацією
Дніп ровського району м. Киє -
ва такі додатки до колектив-
ного договору філії: Перелік
робочих місць, виробництв,
професій працівників, що під-
лягають атестації робочих
місць за умовами праці, та
розміри доплат і тривалість
додаткової відпустки на
роботах із шкідливими і важ-
кими умовами праці; Перелік

професій та посад працівни-
ків, яким видається спецодяг,
спецвзуття, інші засоби інди-
відуального захисту понад
встановлені норми; Перелік
професій та посад працівни-
ків, робота яких пов’язана з
забрудненням рук, обличчя,
яким видається мило.

У 2018 р. на комплексні
заходи з охорони праці (про-
ведення ремонту та рекон-
струкції діючих санітарно-
побутових приміщень) при
запланованих 46,5 тис. грн
фактично освоєно 876,4 тис.
грн. У тому ж році санітарно-
побутові приміщення
Харківського відділення філії
та кімнати сушіння спецодягу
у жіночих і чоловічих санітар-
но-побутових приміщеннях
автотранспортної дільниці
Дніпровського відділення
приведено до вимог буді-
вельних і санітарних норм та
правил. У Дніпров ському,
Харківському й Одеському
відділеннях замінено
дерев’яні меблі (столи і стіль-
ці) на нові, а також оновлено
металеві шафи для зберіган-
ня спецодягу та спецвзуття.    

Складські приміщення філії
та Одеського і Харківського
відділень приведено у відпо-
відність до вимог санітарно-
гігієнічних норм – організова-
но зберігання спецодягу,
спецвзуття, інших засобів
індивідуального захисту
окремо від мастильних, хіміч-
них матеріалів та канцеляр-
ських товарів. 

Питання щодо організації у
філії очищення (хімочищення),
прання та ремонту спец одягу
за рахунок роботодавця буде
розглянуто у 2021 році. 

У колективних договорах
перевірених відділень відпо-
відно до результатів проведе-
ної атестації робочих місць за
умовами праці переглянуто

У літопис профспілки•
ЗА АКТИВНУ роботу в профспілці із захисту прав та інтересів

спілчан нагороджено:

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ 
РАДИ ПРОФСПІЛКИ –

ГАПОНЕНКА Олександра Володимиро вича – поліруваль-
ника електроапаратного цеху, члена профкому профоргані-
зації Київ ського електровагоноремонтного заводу.
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З авдяки зручному сервісу тепер спілчани – власники авто –
мають можливість оформити автоцивілку через будь-

який електронний пристрій з 10-відсотковою знижкою. Для
цього достатньо скористатися QR-кодом та перейти за поси-
ланням. 

Оскільки життя вирує і всі ми весь час поспішаємо у своїх
справах, тому й цінуємо кожну хвилину. Електронний сервіс
настільки став зручним, що оформлення автоцивілки зараз
займає до 5 хвилин. Тепер не потрібно заповнювати спе-
ціальні паперові бланки, достатньо просто пред’явити елек-
тронну автоцивілку, наприклад зі смартфона, і вона матиме
ту ж юридичну силу. 

Усі спілчани при оформленні договору обов'язкового стра-
хування цивільно-правової відповідальності автовласників
(ОСЦПВ) отримують додаткову послугу «Технічна допомога в
дорозі», яка передбачає:

• аварійне відчинення дверей та багажника;
• евакуатор при ДТП чи поломці;
• доставку пального;
• запуск двигуна при розрядженому акумуляторі;
• заміну колес.

Слідкуйте за новинами на інформаційних ресурсах проф-
спілки.

Скористайтеся
QR-кодом

та перейдіть 
за посиланням

https://sales.vuso.ua/
uz-osago/9
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НА УСТАНОВЧИХ профспілкових зборах, які
відбулися в серпні п. р., ухвалено рішення

про створення первинки філії «Центр з будів-
ництва та ремонту колії», головою обрано – 
В. Чемеринського, а 23 вересня п. р.  створено
первинку філії «Експертно-технічний центр».
Також обрано керівний склад та ревізійну
комісію. Під час виборів голови первинки філії
«Експертно-технічний центр» одноголосно
підтримано кандидатуру Р.Ка рі кова.

Інф. «ВІСНИКА»

НА ЗАСІДАННІ президії Ради профспілки 
24 ве ресня п. р. погоджено проєкти

збірників нормативних документів:
·� у господарстві колії – «Типові норми

часу на окремі види робіт з ремонту вер-
хньої будови колії», який проходив апро-
бацію у виробничих умовах та був схвалений
трудовими колективами Бахмацької, Дуб -
лянської, Жме ринської, Запорізької,
Знам’ян ської, Іларіо нівської, Козятинської,
Конотоп ської, Коро стенсь кої, Лиманської,
П’ятихат ської, Попас нянсь кої, Ужгород -
ської, Шепетів ської колійних машинних
станцій філії «Центр з будів ництва та
ремонту колії»;
·� у вагонному господарстві – «Типові

норми часу на зварювальні роботи 
при деповському ремонті вантажних
вагонів. Розділ ІІ «Газорізальні роботи»,
який проходив апробацію у виробничих умо-
вах та був схвалений трудовими колекти-
вами вагонних депо ім. Тараса Шевченка
(Одеська залізниця), Клепарів (Львівська
залізниця), Корос тень (Південно-Західна
залізниця);
·� у локомотивному господарстві – «Типові

норми часу на слюсарні роботи з ремонту
електричних машин під час поточних
ремонтів електровозів серії ВЛ40У» (запро-
ваджуються вперше), який проходив апроба-
цію у виробничих умовах та був схвалений
трудовими колективами локомотивних депо:
Подільськ (Одеська залізниця), Львів-Захід
(Львівська залізниця), Куп’янськ (Південна
залізниця), Козятин (Південно-Західна заліз-
ниця). 

Створено первинки

Погоджено типові
норми

Від номера
до номера•

ПРОФСПІЛКА 
ДОПОМОГЛА
«На вимогу правового інспектора праці

Ради профспілки у дорожній профорганізації
Південно-Західної залізниці (Коно топський
терком) Олени Колядної проведено перера-
хунок та повернуто кошти за видані путівки:
працівниці Конотопської дистанції сигналізації
та зв’язку перераховано суму 6,4 тис. грн., а
трьом працівникам локомотивного депо
Конотоп – 8,8 тис. грн.

Так, згідно з п. 1.10 Порядку розподілу та
видачі путівок в лікувально-оздоровчі заклади
залізниці працівникам ДТГО «Південно-
Західна залізниця» від 15.10.2015 р., який є до -
датком до колдоговору, путівки з 01.01.2020 р.
по 14.02.2020 р. видавались працівникам без-
коштовно, з оподаткуванням відповідно до
законодавства України. Статтею 165.1.35
Податкового кодексу України визначено, що
путівки на відпочинок, оздоровлення та ліку-
вання надаються безоплатно за умови, що
вартість путівки не перевищує п’яти розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої на
1 січня податкового року.

Відтак працівники, які отримали путівки
через адміністрацію з оподаткуванням та вико-
ристали їх в зазначений вище період, можуть
звернутися в профком свого виробничого під-
розділу для захисту своїх трудових прав», –
поінформував пресцентр Конотоп ського
теркому профспілки.

Посилити контроль за усуненням виявлених порушень

П ІД ЧАС обговорення першо-
го питання, зокрема, вказа-

но на порушення при проведенні
інструктажів з охорони праці.
Передусім вони стосуються тер-
мінів та неякісного ведення жур-
налів. 

Несистематично проводиться
контроль за станом охорони
праці. Також мають місце випад-
ки експлуатації електроустатку-
вання з порушенням вимог
Правил безпечної експлуатації і
Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів. 
В експлуатацію допускається зва-
рювальне обладнання, електро-
інструмент, кабелі-подовжувачі
без інвентарного номера, прина-
лежності відповідному цеху та
дати наступного виміру опору
ізоляції. 

Крім того, слюсарний інстру-
мент використовується з види-
мими пошкодженнями: молотки
слюсарні ручні мають багаточи-
сельні сколи, наклепання. На
інструменті з ізольованими руч-
ками відсутні бирки з датою

наступного випробування і ін -
вен тарний номер (на дільниці
району електропостачання  Сні -
гу рівка Херсонської дистанції
електропостачання).

Не проведено перегляд одно-
лінійних електричних схем на їх
відповідність фактичним екс-
плуатаційним (дільниця кон -
тактної мережі станції Колосівка
Одесь кої дистанції електропос-
тачання, в адміністративній бу -
дівлі Херсон ської дистанції елек-
тропостачання). Дати затвер-
дження чи перегляду відсутні.

Не в повному обсязі виконано
нормативи особистої участі в
роботі з охорони праці керівним
складом. 

Працівники недостатньо за -
безпечені спецодягом, спецвзут-
тям та іншими засобами індиві-
дуального захисту. 

Не виконано вимогу п. 3.8.1
чинного колдоговору щодо
надання працівникам, що пра-
цюють у важких та шкідливих
умовах праці, та за особливий
характер праці додаткових днів

до основної відпустки за резуль-
татами проведеної атестації
робочих місць. 

ДОРПРОФСОЖЕМ, теркома-
ми, первинками та об’єдна-

ною профорганізацією Одеської
дирекції залізничних перевезень
проводиться робота щодо здійс-
нення громадського контролю за
дотриманням трудового законо-
давства, здійснюється представ-
ництво і захист соціально-еконо-
мічних прав та інтересів членів
профспілки у відносинах з робо-
тодавцем. 

В Шевченківському, Знам’ян -
ському і Херсонському регіонах
керівництвом виробничих під-
розділів усунуто порушення, які
були виявлені правовою інспек-
цією праці під час попередніх
перевірок.

Значно покращилась ситуація
зі своєчасним і повним розра-
хунком при звільненні працівни-
ків, також у виплаті заробітної
плати при наданні працівникам
відпусток з різних підстав.

Усунуто порушення, які допус-
кались адміністрацією окремих
підрозділів при притягненні пра-
цівників до дисциплінарної і
матеріальної відповідальності,
при залученні до понаднормової
роботи і до роботи у вихідний
день.

Наразі в Одеській об’єднаній
дирекції залізничних перевезень

створено комісію з продовження
строку контракту або припинен-
ня у зв’язку із закінченням термі-
ну його дії. Однак там до цього
часу ще мають місце порушення
при укладенні контракту з квит-
ковими касирами.

Практично вирішено питання,
пов’язане з погашенням забор-
гованості за минулі роки за
щорічні відпустки працівникам
бухгалтерії, начальникам,
заступникам начальників стан-
цій, черговим по станціях та
іншим категоріям працівників, в
яких заборгованість становить
більш як два роки. Також пога-
шено заборгованість з виплати
279 надурочних годин роботи,
допущених по станції Одеса-
Застава-1.

За підсумками обговорення
зазначену постанову знято з кон-
тролю.

Президія звернулася до керів-
ництва служб усунути виявлені
технічною та правовою інспек-
ціями праці порушення законо-
давства і зобов’язань колдогово-
ру, а технічній і правовій інспекції
праці посилити громадський
контроль за їх виконанням.

За інформацією головного
технічного та правового

інспекторів праці Ради
профспілки в Одеській

дорожній профорганізації
Сергія ГІЛКИ та 

Олександри НЕСТЕРОВОЇ

На засіданні президії Одеського дорпрофсожу, яке відбулося
16 вересня п. р., зокрема заслухано та обговорено такі питання: 
1) щодо стану і заходів, що приймаються адміністрацією служби
електропостачання і виробничих підрозділів з поліпшення умов
праці і запобігання виробничому травматизму; 2) про хід виконання
постанови президії від 18.07.2017 р. «Про здійснення громадського
контролю за додержанням трудового законодавства в виробничих
підрозділах регіональної філії «Одеська залізниця» і заходах щодо
його поліпшення»

МІЖНАРОДНА  
СОЛІДАРНІСТЬ

Отримано відповідь парламентарів 
на звернення впливової міжнародної організації

Нагадаємо, що наприкінці січня п. р.
з офіційним візитом до членських
організацій в Україні завітали в. о.
Генерального секретаря Євро пей ської
федерації транспортників Л.Спера та
керівник офісу ЄФТ Й.Маурер («ВІС-
НИК» № 3 (782) від 14 лютого). 

Тоді від міжнародної організації,
що об’єднує 5 млн працівників в Єв -
ропі та Україні, на адресу Прези дента
України В.Зеленського, Голови Вер -
ховної Ради Д.Разумкова, Пре м’єр-
міністра О.Гончарука, міністра роз-
витку економіки, торгівлі та сільсько-
го господарства Т.Мило ванова, мініс-
тра соціальної політики Ю.Соко -
ловської було направлено листи
(розміщено на сайті zalp.org.ua),
зокрема щодо законопроєкту «Про
внесення змін до деяких законодав-
чих актів України (щодо окремих
питань діяльності професійних спі-
лок) (реєстр. № 2681)».

ВЛІТКУ ЄФТ отримала таку від -
повідь від голови Комітету ВРУ з

питань соціальної політики та захисту
прав ветеранів Г.Третья кової (текст
листа наводимо повністю):

«У Комітеті Верховної Ради
України з питань соціальної політики
та захисту прав ветеранів за доручен-
ням Голови Верховної Ради України
Разум кова Д.О. розглянуто Ваше
звернення щодо занепокоєння окре-
мими положеннями законопроєкту
за реєстр. № 2681.

Висловлюємо Вам щиру вдячність
за проявлену небайдужість до питань
реформування трудового законо-
давства України та за надані кон-
структивні пропозиції і повідомляє-
мо, що надіслана Вами інформація
доведена до відома народних депу-
татів України – членів Комітету, які
відповідно до статті 93 Конституції
України мають право законодавчої

ініціативи у Верховній Раді
України.

На наше переконання,
реформування законодавства,
яке регулює діяльність проф-
спілкових організацій, як скла-
дова процесу осучаснення
усього трудового законодав-
ства України, має вкрай важли-
ве значення. Першим кроком
на цьому шляху стало внесення
низкою народних депутатів
України згаданого у Вашому
листі законопроєкту за реєстр.
№ 2681 (проєкт Закону України
про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо окремих питань діяль-
ності професійних спілок).

Стосовно цього хочемо поін-
формувати Вас, що Комітет з
питань соціальної політики та
захисту прав ветеранів на своєму
засіданні 5 лютого 2020 року
здійснив попередній розгляд
законопроєкту за реєстр. № 2681
та прийняв рішення рекоменду-
вати Верховній Раді України
включити його до порядку ден-
ного сесії. У свою чергу Верховна
Рада України 20 травня 2020
року прийняла Постанову , якою
включила цей законопроєкт до
порядку денного третьої сесії.

Зважаючи на це, Комітет на
своєму засіданні 27 травня 2020
року розглянув законопроект
за реєстр. № 2681 у межах його
підготовки до першого читан-
ня. У цьому засіданні взяли
участь народні депутати
України, представники цен-
тральних органів виконавчої
влади, об’єднань профспілок
та організацій роботодавців.

В ході засідання члени

Комітету зокрема наголосили
на необхідності удосконалення
та осучаснення правового регу-
лювання діяльності профспілок,
в тому числі щодо їх участі у тру-
дових відносинах, але водночас
звернули увагу на потребу
виваженого та ретельного
доопрацювання положень
законопроєкту до його розгляду
парламентом у другому читанні.

За результатами обговорен-
ня Комітет прийняв рішення
рекомендувати Верховній Раді
України вказаний проєкт
Закону України за результата-
ми розгляду у першому читанні
прийняти за основу, а також
створити при Комітеті робочу
групу з напрацювання пропо-
зицій до другого читання вка-
заного законопроєкту, які
будуть внесені до законопроєк-
ту головою цієї робочої групи у
разі його прийняття у першому
читанні за основу. При цьому
Комітет також визначив за
необхідне залучення до участі у
цій робочій групі представників
об’єднань профспілок та орга-
нізацій роботодавців. Наразі
робоча група перебуває у стадії
формування та до її складу уже
включено представників різних
профспілкових організацій.

Наголошуємо, що Комітет
зацікавлений у розвитку проф-
спілкового руху в Україні та
створенні умов для належного і
дієвого захисту профспілками
інтересів своїх членів, а також
для розбудови ефективного та
інклюзивного соціального діа-
логу в Україні.

Водночас, прагнемо завірити
Вас, що народні депутати

України – члени Комітету ціл-
ком одностайні щодо необхід-
ності забезпечення відповіднос-
ті законодавства України взятим
нашою державою зобов’язан-
ням за Угодою про асоціацію
між Україною та Європейським
Союзом, а так само і відповід-
ності трудового законодавства
України конвенціям Міжна род -
ної організації праці. Саме тому
члени Комітету сподіваються,
що створення широкого май-
данчика для ведення дискусії
щодо майбутнього вигляду та
деталей законопроєкту за
реєстр. № 2681 забезпечить таку
відповідність.

Окрім цього, звертаємо Вашу
увагу на те, що остаточне рі -
шення за наслідками розгляду
цього законопроєкту у першо-
му читанні буде прийнято
народними депутатами
України у сесійній залі парла-
менту.

Користуючись нагодою,
хочемо також відзначити, що
на сьогодні Комітет уже має
значний досвід співпраці зі сто-
ронами соціального діалогу і
налаштований не тільки про-
довжувати її, а й поглиблюва-
ти, залучаючи у тому числі
представників усе ширшого
кола профспілкових організа-
цій України, а члени Комітету
завжди готові до зустрічі та
обміну думками з усіма заці-
кавленими у такій співпраці
соціальними партнерами.

У цьому контексті ми високо
цінуємо значний досвід очолю-
ваної Вами організації та щиро
сподіваємось на подальшу
плідну співпрацю.»
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СТАТТЕЮ 34 КЗпП визначено,
що простій – це зупинення

роботи, викликане відсутністю
організаційних або технічних
умов, необхідних для виконання
роботи, невідворотною силою
або іншими обставинами.

Час простою не з вини праців-
ника, в тому числі на період ого-
лошення карантину, встановле-
ного КМУ, оплачується з розра-
хунку не нижче від двох третин
тарифної ставки встановленого
працівникові розряду (окладу)
(абзац перший ст. 113 КЗпП).

Умови надання допомоги по
тимчасовій непрацездатності
визначено Законом України
«Про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування»
(далі – Закон).

Відповідно до ст. 22 Закону
допомога по тимчасовій непра-
цездатності надається застрахо-
ваній особі у формі матеріально-
го забезпечення, яке повністю
або частково компенсує втрату
заробітної плати у разі настання в
неї страхового випадку.

Разом з тим Законом встанов-
лено підстави для відмови в
наданні допомоги по тимчасовій
непрацездатності, зокрема, ст. 23
Закону визначено, що допомога
по тимчасовій непрацездатності
не надається:

· у разі одержання застрахова-

ною особою травм або її захво-
рювання при вчиненні нею
злочину;
· у разі навмисного заподіяння

шкоди своєму здоров’ю з метою
ухилення від роботи чи інших
обов’язків або симуляції
хвороби;
· за час перебування під ареш-

том і за час проведення судово-
медичної експертизи;
· за час примусового лікуван-

ня, призначеного за постановою
суду; у разі тимчасової непрацез-
датності у зв’язку із захворюван-
ням або травмою, що сталися
внаслідок алкогольного, нарко-
тичного, токсичного сп’яніння
або дій, пов’язаних з таким
сп’янінням;
· за період перебування

застрахованої особи у відпустці
без збереження заробітної
плати, творчій відпустці, додат-
ковій відпустці у зв’язку з навчан-
ням.

Отже, період простою підпри-
ємства не належить до переліку
підстав для відмови в наданні
допомоги по тимчасовій непра-
цездатності, встановлених ст. 23
Закону.

Підставою для призначення
допомоги по тимчасовій непра-
цездатності є виданий у встанов-
леному порядку листок непра-
цездатності (ст. 31 Закону).

Порядок і умови видачі пра-
цівникам листка непрацездат-

ності визначає Інструкція про
порядок видачі документів, що
засвідчують тимчасову непра-
цездатність громадян, затвер-
джена наказом Міністерства охо-
рони здоров’я України від
13.11.2001 р. № 455, яка не міс-
тить положення, згідно з яким
листок непрацездатності не
видається у період простою під-
приємства.

Виходячи із зазначеного, на
думку Управління, під час про-
стою підприємства не з вини пра-
цівника допомога по тимчасовій
непрацездатності має надавати-
ся працівнику на загальних під-
ставах.

При цьому розрахунок серед-
ньої заробітної плати для при-
значення допомоги по тимчасо-
вій непрацездатності здійснюєть-
ся відповідно до Порядку обчис-
лення середньої заробітної
плати (доходу, грошового забез-
печення) для розрахунку виплат
за загальнообов’язковим дер-
жавним соціальним страхуван-
ням, затвердженого Постановою
КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (зі
змінами).

Водночас повідомляємо, що
листи міністерств не є норматив-
но-правовими актами та мають
інформаційно-рекомендаційний
характер.

Інформацію взято з журналу
«Заробітна плата» № 9 (170),

вересень 2020 

Щодо виплати допомоги по тимчасовій
непрацездатності під час запровадження
простою

ДО  УВАГИ

Триває конкурс 
на найкращі публікації 
про діяльність первинок

МАТЕРІАЛИ на конкурс на найкращі публі-
кації про діяльність первинної профорга-

нізації, опубліковані у ЗМІ, інформаційних віс-
никах дорпрофсожів і теркомів та соціальних
мережах, приймаються на електронну адресу
visnykprof@gmail.com до 15 жовтня 2020
року. 

Результати конкурсу підсумовуватимуться
комісією до 5 листопада п. р. та затверджува-
тимуться президією Ради профспілки на листо-
падовому засіданні.

Переможці та призери до Дня створення
профспілки залізничників і транспортних буді-
вельників у незалежній Україні (до 23 січня
2021 року) отримають такі грошові винагоро-
ди: 1-ше місце – 5 тис. грн.; 2-ге місце – 4 тис.
грн.; 3-тє місце – дві премії по 2 тис. грн., 
а також три заохочувальні грошові премії у
розмірі 1 тис. грн. кожна.

Голові первинної профорганізації, яка пере-
може, буде вручено Почесну грамоту Ради
профспілки. 

Тож профактивісти, розкажіть про свою пер-
винку, долучайтеся до участі у конкурсі та
перемагайте!

НАГАДАЄМО, що Комітет ВРУ з питань со-
ціальної політики та захисту прав ветеранів

підтримує законодавчу пропозицію, спрямо-
вану на відновлення гарантій пенсійного
забезпечення громадян, які втратили право
дострокового виходу на пенсію за вислугу
років відповідно до Закону «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
підвищення пенсій», і сприятиме якнайшвид-
шому розгляду законопроєкту «Про запрова-
дження програм пенсійного забезпечення за
вислугу років» (реєстр. № 2617) у сесійній залі
Верховної Ради («ВІСНИК» № 4 (783) від 
27 лютого 2020 р.).

Розробка законопроєкту ініційована на
вимогу профспілки залізничників і транспор-
тних будівельників України щодо відновлення
прав залізничників на пенсійне забезпечення
за вислугу років, яку викладено в петиції, що
підписана понад 25 тисячами спілчан, та в ході
мирних акцій протесту, що відбулися у травні
та листопаді 2019 року.

Комітетом ухвалено рішення про створення
робочої групи з опрацювання законопроєктів
№ 2617 та № 2617-1, перше засідання якої вже
відбулося 14 вересня п. р. у форматі відеокон-
ференції. 

А наприкінці вересня Прем’єр-міністр України
Д.Шмигаль доручив створити робочу групу
щодо пенсійної реформи, включивши до її скла-
ду представників Комітету ВРУ з питань соціаль-
ної політики та захисту прав ветеранів,
Національного банку України та Секретаріату
Кабінету Міністрів, зокрема стосовно удоскона-
лення законопроєкту про запровадження про-
грами пенсійного забезпечення за вислугу років
(реєстр. №2617 від 18.12.2019 р.).

Процес відновлення права 
на пенсію за вислугу років 

ФотофактМОЛОДЬ У ПРОФСПІЛЦІ

Долучилися до добрих справ

«Червоний Хрест & Громада – разом ми зможемо більше!»

У ВСЕСВІТНІЙ день прибирання «World Cleanup Day»,
19 вересня, до акції чистоти долучилася молодь

дорпрофсожу регіональної філії «Львівська залізниця».
Такі ініціативи є доброю і важливою справою у боротьбі
із забрудненням навколишнього середовища. Горді, що
сучасне молоде покоління залізничників є соціально сві-
домим і дбає про майбутнє.

Юрій ПЕТРИШИН, фахівець дорпрофсожу 
регіональної філії «Львівська залізниця» ЗА АКТИВНУ роботу та ініціативність голова

дорожньої профорганізації регіональної
філії «Львівська залізниця» Я.Афтанас вручив
молодіжну відзнаку Ради профспілки голові
молодіжної ради дорпрофсожу В.Піменовій.

ПІД ТАКИМ гаслом наприкінці вересня з дотриманням усіх каран-
тинних заходів пройшов фестиваль Червоного Хреста

Лиманщини, який було організовано спільними зусиллями
Лиманської міськрайонної організації товариства Червоного Хреста
України та молодіжної ради дорпрофсожу.

Волонтери та залізничники для мешканців міста влаштували цікавий
захід, на якому зокрема можна було відвідати майстер-клас із серцево-

легеневої реанімації
від інструкторів з пер-
шої допомоги. 

Дітлахів розважали безконтактними іграми з м’ячем,
майстер-класами, конкурсами малюнків та аквагримом.  

Усі учасники фестивалю із задоволенням фотографува-
лися у спеціально облаштованих фотозонах та активно
цікавилися кожною тематичною локацією.

Фото надано
молодіжною
радою

Завдяки 
нашій молоді 

у Суховолі 
стало чистіше

За кін чен ня. По ча ток на 1�й стор.

22 вересня відбулося засідання комісії Ради
профспілки з питань організаційно-масової та
інформаційної роботи (у режимі онлайн)
(стор. 1).

24 вересня відбулося засідання президії Ради
профспілки (у режимі онлайн) (стор. 1–2).

24 вересня Голова профспілки В.Бубняк взяв
участь у засіданні правління АТ «Укр заліз -
ниця».

25 вересня відбулася зустріч керівництва
профспілки і голів дорожніх профорганізацій
з Головою правління АТ «Укрзалізниця» із
актуальних питань соціально-економічного
характеру та реформування залізничного
транспорту (стор. 1).

ЕНЬ ЗА ДНЕМДД Хро ніка по дій

Олександр ПАРШИН, майстер Лиманського 
локомотивного депо, голова молодіжної ради дорпрофсожу

Фото Поліни ТУРЧЕНКО, 
студентки Слов’янського коледжу транспортної інфраструктури, голови студентської ради 


