
Ц
Е ПІДТВЕРДЖУЮТЬ працівники
та ветерани залізниці, проф�

працівники, медики: діяльність лі�
карняної каси за перший рік існу�
вання було високо оцінено делега�
тами конференції у березні п. р. З
того часу робота лікарняної каси
стала ще ефективнішою – до тако�

го висновку дійшли члени президії
дорпрофсожу Львівської залізниці
за підсумками семи місяців 2010�
го.

Переконливо свідчить про успіх і
селекторна нарада, яку провів з го�
ловами профорганізацій структур�
них підрозділів залізниці голова

дорпрофсожу, голова наглядової
ради громадської організації «Лі�
карняна каса Львівської залізниці»
А.Сенишин. Профактивісти на міс�
цях впродовж звітного періоду та�
кож не висловили жодних заува�
жень до роботи лікарняної каси.
Натомість відзначено низку випад�
ків, коли залізничникам було нада�
но своєчасну та якісну медичну до�
помогу саме завдяки оперативнос�
ті роботи каси.
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ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

10 вересня заступник Голови
профспілки В.Лесько взяв
участь у робочій зустрічі з віце�
прем’єр�міністром України С.Ті�
гіпком щодо посилення соціаль�
ного захисту населення в умо�
вах зростання тарифів на при�
родній газ, а 13 вересня – у по�
зачерговому пленарному засі�
данні Національної тристорон�
ньої соціально�економічної ра�
ди при Президентові України,
на якому йшлося про основні
показники проекту Державного
бюджету України на 2011 рік.
14 вересня Голова профспілки,
Голова ФПТУ В.Ткачов взяв участь
у засіданні Ради Укрзалізниці.
14–15 вересня завідувач відді�
лу організаційної і кадрової ро�
боти О.Гнатюк вивчав досвід
роботи об’єднаної профспілко�
вої організації Львівської ди�
рекції залізничних перевезень,
а також профкомів львівських
моторвагонного і пасажирсько�
го вагонного депо, дистанції
колії Самбір.
15 вересня завідувачі відділів:
охорони праці – В.Дорошенко та
соціально�трудових відносин і
побутової роботи – О.Мушенок
взяли участь у нараді Укрзаліз�
ниці щодо особливостей прове�
дення медичних оглядів маши�
ністів відповідно до наказу Мін�
трансзв’язку від 29.04.2010 р.,
№ 240.
17–18 вересня завідувач від�
ділу міжнародних зв’язків
С.Іванський та провідний фахі�
вець відділу соціально�трудо�
вих відносин і побутової роботи
Я.Мальський взяли участь у се�
мінарі Фонду імені Фрідріха
Еберта «Активізація участі чле�
нів профспілок у профспілково�
му повсякденні» (стор. 4). 
21–24 вересня в Одесі відбувся
другий Міжнародний молодіж�
ний форум профспілок заліз�
ничників країн СНД і Балтії. У
роботі Форуму взяли участь за�
відувачі відділів: організаційної
і кадрової роботи – О.Гнатюк та
інформації – О.Артем’єва,  а та�
кож голова Молодіжної ради
профспілки, інженер�технолог
Головного інформаційно�об�
числювального центру Укрза�
лізниці В.Коробенко і представ�
ники молодіжних рад профор�
ганізацій структурних підрозді�
лів залізниць.

Експеримент зі створення на Львівській залізниці лікарняної
каси із впевненістю можна назвати одним із успішних проектів,
ініційованих Радою профспілки залізничників і транспортних
будівельників.

Передплатний індекс 
9944992222

ГГГГ аааа зззз ееее тттт аааа ддддлллляяяя    ссссппппііііллллчччч аааанннн

Мотивация представителей ответчи�
ков о том, что профессии «старший
осмотрщик вагонов» и «помощник соста�

вителя поездов» отсутствуют в соответст�
вующем Списке профессий, утвержден�
ном постановлением Кабинета Минист�

ров Украины от 12.10.1992 г., № 583 (с из�
менениями), была отклонена. Во внима�
ние принято то, что согласно Справочни�
ку квалификационных характеристик
профессий работников старший осмотр�
щик вагонов тарифицируется на один
разряд выше осмотрщиков вагонов, ко�
торыми он руководит, а дополнение
«старший» в соответствии с «Классифи�
катором профессий» ДК 003:2005 явля�
ется производным словом для профес�
сии «осмотрщик вагонов». То есть дока�
зано, что это одна и та же профессия.

Таким образом, справедливость вос�

торжествовала, и появилась возмож�
ность для успешного решения вопросов,
связанных с назначением пенсии по вы�
слуге лет.

Положительные решения суда достиг�
нуты благодаря активному непосредст�
венному участию правового инспектора
труда Совета профсоюза на Донецкой
железной дороге В.Чернятьева в рас�
смотрении в суде данного вопроса.

Тихон ПРИСЯЖНЮК, главный 
правовой инспектор труда 

Совета профсоюза 
на Донецкой железной дороге

Возвращаясь к напечатанному•
Решение суда принято в нашу пользу!

Морози наближаються,
або Ще раз… про спецодяг  і взуття

В усіх поштових відділеннях 
триває передплата 
на «Вісник профспілки» 
на 2011 рік.

Довіра зростає немарно ДАТА

7 жовтня відбудеться Всесвіт�
ній день дій профспілок за гідну
працю.
У цей день профорганізації різ�
них країн світу проводять акції
за відповідальне ставлення до
працівників, основа гідного
життя яких – зайнятість і постій�
ний прибуток на безпечних ро�
бочих місцях, дотримання їхніх
прав, соціальна захищеність і
соціальний діалог.
У профорганізаціях структурних
підрозділів залізниць відбудуть�
ся заходи, спрямовані на забез�
печення трудових прав і со�
ціальних інтересів працівників.

НАПЕРЕДОДНІ

29 вересня відбудеться засі�
дання профсекції медичних
працівників Ради профспілки,
на якому, зокрема, розглядати�
муться проблеми галузевої ме�
дицини, перспективи реформу�
вання залізничних медичних за�
кладів, а також питання забез�
печення медпрацівників спец�
одягом, спецвзуттям, засобами
індивідуального захисту, милом
і спеціальним харчуванням.

Бажаєте отримувати   профспілкову  газету — звертайтеся до профкому!

«ВІСНИК» в материале «КРАСНОРЕЧИЕ ЦИФР» (№ 1 (540) * 29 января 2010 г.)
сообщал о том, что суды первой инстанции признали право старших осмотр>
щиков вагонов и помощника составителя поездов на льготную пенсию по вы>
слуге лет. Но тогда эти дела находились на рассмотрении в апелляционной ин>
станции. 

И вот трудный путь пройден – Апелляционный суд Донецкой области своими
решениями обязал соответствующие территориальные органы Пенсионного
фонда Украины засчитать двум старшим осмотрщикам вагонов и одному по>
мощнику составителя поездов в трудовой стаж, дающий право выхода на пен>
сию по выслуге лет, периоды их работы по этим профессиям и назначить им
пенсию на льготных условиях с дня обращения.

Поки ще
тепло...

Цього літа більшість структурних підрозділів виявилися не готовими до роботи у надзвичайно спекотних умовах. А якщо і зи>
ма виявиться надто холодною?! Адже на носі – морози, і знову постає питання: чи зустрінуть їх залізниці підготовленими?
Як завжди, особливо гострою є проблема забезпечення працівників спецодягом і спецвзуттям, особливо – зимовим. Це пи>
тання постійно знаходиться на контролі профорганів усіх рівнів.
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О
ТОЖ, станом на 17 вересня
п. р. лише на 23 % викона�

но план централізованого за�
безпечення залізниць утепле�
ними чоботами: 25 % заплано�
ваного отримала Придніп�
ровська залізниця, 29 % –
Львівська, 36 % – Південно�
Західна і 37 % – Одеська заліз�
ниці. На Донецьку і Південну
магістралі цей вид зимового
спецвзуття централізовано вза�
галі не постачався. І якщо До�
нецька залізниця на 27 % за�
безпечила працівників утепле�
ними чоботами самотужки, то
на складах Південної цього
спецвзуття не знайти.

Не виконано і плани поста�
чання кирзових чобіт: на 55 %
забезпечено ними Одеську за�
лізницю, на 56 % – Львівську,
на 62 % – Придніпровську. Кра�
щою є справа зі шкіряними чере�
виками, проте і ними на 100 %
забезпечено лише працівників
Південно�Західної.

Загалом же спецвзуттям заліз�
ниці забезпечено лише на 69 %
від річного плану централізова�
ного постачання. Частково спец�
взуття залізниці придбавають
самостійно, проте і з цими циф�
рами забезпечення не переви�
щує 71 %.

Не все гаразд і зі спецодягом:
на 73 % виконано план центра�
лізованого постачання, і лише на
69 % залізниці забезпечили се�
бе самостійно.

Постійною є проблема наяв�
ності на складах комбінованих
рукавиць: централізовано їх
придбано для Південної заліз�
ниці — 52 % плану, для Півден�
но�Західної – 61 %, 65 % і 66 %
– відповідно для Придніпровсь�
кої та Донецької, Одеську за�
безпечено на 72 %.

Технічні інспектори праці Ради
профспілки на залізницях постійно
звертають увагу адміністрації на
стан забезпечення працівників сиг�
нальними жилетами, звичайними

та зі світловідбиваючими смугами:
це – одна з тих «дрібничок», від
яких залежить життя людей, особ�
ливо тих, які працюють на колії.
Частково деякі залізниці взяли на
себе придбання цих найменувань і
свій план виконали стовідсотково.
А от централізоване постачання
знову відстає: якщо звичайними
сигнальними жилетами Придніп�
ровську залізницю забезпечено на
140 %, Південно�Західну – на
100 %, то Донецьку – лише на
67 %. Жилетів зі світловідбиваючи�
ми смугами на залізниці поставле�
но лише 79 %.

Частину інших найменувань
спецодягу залізниці теж при�
дбавають самостійно. І тут вар�
то відзначити, що готуючись до
холодів, на магістралях частко�
во подбали про теплий спец�
одяг для працівників: костюма�
ми «Зима» повністю забезпечи�
лися усі залізниці, крім При�
дніпровської, якій залишається
надолужити 25 % до плану. А

от із ватяними рукавицями
картина вже не така райдужна:
загалом залізниці придбали
лише 40 % цієї продукції,
особливо від морозів можуть
постраждати працівники Пів�
денної і Львівської залізниць:
тут не придбано жодної пари.
Лише три магістралі – Півден�
на, Південно�Західна й Одесь�
ка придбали для працівників
шапки�ушанки, Донецька ви�
конала план лише на 40 %,
Львівська і Придніпровська з їх
придбанням поки що зволіка�
ють...

Без ватяних курток і штанів
можуть зустріти морози деякі
працівники Південно�Західної
залізниці: перших придбано ли�
ше 44 % від плану, других –
46 %. Із теплими штанами
проблеми також на Південній –
план виконано на 51 %, а з курт�
ками – на Львівській — 69 %.

Певні труднощі є і з придбан�
ням залізницями костюмів

«Енергетик», яких із початку ро�
ку не придбано взагалі Півден�
ною, Південно�Західною і
Львівською (загалом забезпече�
но лише 53 % потреб заліз�
ниць), «Гудок» (75 %) і «Колій�
ник» (78 %).

Керівництву Укрзалізниці і
залізниць варто пам’ятати, що
за цими цифрами – не лише
комфорт працівників, але й їх�
ня безпека на робочих місцях,
яку ставить під загрозу будь�
яке зволікання із своєчасним
придбанням спецодягу і спец�
взуття. 

Тому Рада профспілки вкотре
звертає увагу адміністрації на
нагальність проблеми, а проф�
органам усіх рівнів нагадуємо
про необхідність відповідного,
а головне – ефективного конт�
ролю.

Володимир ДОРОШЕНКО,
головний технічний 

інспектор праці 
Ради профспілки

З
НАГОДИ відзначення
105�річчя профспілково�

го руху на залізницях Украї�
ни Рада профспілки оголо�
сила конкурс плакатів
«Профспілка очима моло�
ді» і фотоконкурс «Проф�
спілка в дії» («ВІСНИК» № 1
(540) * 29 січня 2010 р.). Їх
мета – активізація діяльнос�
ті профорганів усіх рівнів,
формування свідомого
профспілкового членства
серед працівників, підви�
щення їхньої зацікавленості
у профспілковій діяльності,
заохочення спілчан до учас�
ті у кампаніях та інших ма�
сових заходах, організова�
них профспілкою тощо.

Загалом на конкурси
профпрацівниками, профак�
тивістами і молодими пра�
цівниками надіслано понад
100 робіт, які висвітлюють
різні аспекти діяльності
профспілки: захист трудових
прав і соціальних інтересів
працівників, турбота про

охорону праці і умови вироб�
ничого побуту, робота моло�
діжних рад, спортивна, оздо�
ровча, культурно�масова та
інформаційна діяльність...

Термін проведення кон�
курсів сплив 1 вересня п. р.,
і під час виїзного засідання
президії Ради профспілки
5–6 жовтня буде підбито їх
підсумки. Проте при визна�
ченні найкращих робіт буде
враховано і думку учасни�
ків другого Міжнародного
молодіжного форуму
профспілок залізничників
країн СНД і Балтії, що цими
днями проходить в Одесі.
На Форумі організовано
виставку надісланих плака�
тів і фотознімків, тож моло�
ді профактивісти, запов�
нивши спеціальні анкети,
можуть взяти участь у рей�
тинговому голосуванні. Йо�
го результати буде врахо�
вано під час під час ухва�
лення остаточного рішення.

Інф. «ВІСНИКА»

Очима молоді

До роботи взимку готові?•

Знімок надіслано на фотоконкурс 
«Профспілка в дії» Козятинським теркомом



Н
А РАСШИРЕННОМ заседа�
нии администрации и пре�

зидиума дорпрофсожа При�
днепровской магистрали подве�
дены итоги выполнения обяза�
тельств дорожного колдогово�
ра, а также рассмотрено внесе�
ние изменений и дополнений в
этот документ. Заслушав инфор�
мацию начальника дороги
А.Момота, председателя дор�
профсожа А.Букреева и началь�
ника службы организации тру�
да, заработной платы и структур
управления В.Демчук, участни�
ки заседания пришли к выводу:
принятые обязательства в ос�
новном выполнены.

А все благодаря ударной ра�
боте коллектива стальной ма�
гистрали, перевыполнившего
подавляющее большинство ос�
новных финансово�экономи�
ческих показателей. Конечно,
успех был бы весомее, если бы
не ряд факторов, к примеру,
увеличение непроизводитель�
ных расходов, связанных с вне�
плановыми ремонтами локо�
мотивов, штрафами за невы�
полнение договорных обяза�
тельств и пр. Руководство до�

роги и президиум дорпрофсо�
жа также обратили внимание
присутствующих в зале
заместителей начальника
дороги и начальников служб на
необходимость принятия дол�
жных мер по улучшению состо�
яния охраны труда, безопас�
ности движения поездов, по�
вышению уровня трудовой
дисциплины.

На реализацию предусмот�
ренных колдоговором дороги
мероприятий уже освоено свы�
ше 112 млн грн. Это позволило
выделить на комплексные меро�
приятия по охране труда 17 млн
грн., что вдвое больше заплани�
рованного, обеспечить льготным
питанием всех тружеников, заня�
тых на капитальных работах,
провести на высоком уровне лет�
ний оздоровительный сезон, от�
ремонтировать вместо одного
три этажа спального корпуса
пансионата «Прибой».

Вместе с тем в ряде структур�
ных подразделений дороги
имели место нарушения законо�

дательства о труде. Остаются
проблемы с оплатой работы в
выходные дни, прохождения
обязательного медосмотра в
пределах  рабочего времени
или технического обучения,
проводящегося в нерабочее
время, не исчезают прорехи в
обеспечении работников от�
дельными видами спецодежды
и спецобуви. Понятно, что недо�
статки должны быть исправле�
ны, а работники – защищены…

На защиту интересов трудо�
вого коллектива направлены и
изменения и дополнения, вне�
сенные в коллективный дого�
вор. Так, те, кто трудится летом
(постоянно или временно) при
температуре воздуха от 30 гра�
дусов и выше, будут получать не
менее 1,5 литра питьевой воды.
Уточнена норма колдоговора,
направленная на повышение
социальной защищенности ра�
ботниц магистрали – им при
рождении каждого ребенка бу�
дет оказываться материальная
помощь. Одно из дополнений

направлено на улучшение мед�
обслуживания железнодорож�
ников: каждому застрахованно�
му работнику ежемесячно будет
оказываться материальная по�
мощь на страховую медицину в
размере 8 грн.

Также ряду должностных лиц
управленческого персонала бу�
дет предоставляться дополни�
тельный отпуск за ненормиро�
ванный рабочий день, что вы�
звано пересмотром должност�
ных обязанностей.

Трудовой коллектив – основа
магистрали, а потому забота о
работниках – это инвестиции в
ее развитие и успех. А если так,
то бороться с упущениями и не�
достатками администрация и
дорожный комитет профсоюза
Приднепровской должны сооб�
ща. Равно как и настраивать
коллективы структурных под�
разделений на движение впе�
ред.

Юрий ШВАЙКО, 
внештатный корреспондент

«ВІСНИКА»

Обязательства 
выполняются
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На контроле — выполнение колдоговоров•

Виробничий побут — турбота спільна•

«Н
ЕУД» за необеспечение законности в отношении трудо�
вых прав работников получили руководители службы

путевого хозяйства Донецкой дороги после обстоятельного рас�
смотрения на совместном заседании профессиональной секции
работников путевого хозяйства и президиума дорпрофсожа по�
ложения дел с выполнением законодательства о труде в ди�
станциях пути и защитных лесонасаждений. В основе решения –
результаты проверок правовых инспекторов труда Совета
профсоюза на Донецкой магистрали.

Установлены факты невыплаты работникам среднего заработка
за время прохождения обязательного медосмотра, единовремен�
ного пособия при приеме работника, переведенного из другой мес�
тности; неполного предоставления дополнительных социальных
отпусков; направления работников в командировку без оформле�
ния командировочных удостоверений и обеспечения соответствую�
щих компенсационных выплат.

Особую тревогу вызывают нарушения, связанные с использова�
нием и оплатой рабочего времени. Типичный недостаток – прави�
лами внутреннего трудового распорядка надлежащим образом не
урегулирована специфика работы по ремонту и текущему содержа�
нию пути.

Ввиду невозможности составления реального графика сменнос�
ти на учетный период, неправомерно установлен суммированный
учет рабочего времени для водительского состава, работников мо�
торельсового транспорта, при работе в «окно» (Криничанская, Кон�
стантиновская, Красноармейская, Мариупольская и другие дистан�
ции пути).

С нарушениями действующего законодательства о труде работ�
ники систематически привлекаются к дежурствам в выходные и
праздничные дни, включая и дежурства на дому, хотя это никакими
нормативными актами не предусмотрено.

Согласно официальной статистике, за первое полугодие 2010 го�
да в путевом хозяйстве сверхурочной работы не было. То, что это
благополучие мнимое, подтверждается наличием скрытого от учета
и оплаты отработанного времени. Только выборочными проверка�
ми правовая инспекция труда выявила у 187 железнодорожников
неоплаченных почти 3,6 тыс. часов.

Серьезные упущения зафиксированы и в вопросах оплаты труда.
Не обеспечено их правильное определение в колдоговорах. Напри�
мер, условиями оплаты труда предусмотрено установление коэф�
фициента трудового участия общим собранием бригады, а в дейст�
вительности представляются документы, подписанные советом
бригады, хотя отсутствует юридическое определение порядка его
избрания (назначения), состава, полномочий этого органа.

Нарушаются права на получение доплаты за выполнение обя�
занностей временно отсутствующих работников. Без указания
конкретных производственных упущений работники лишаются
премии.

В ряде случаев поспешно, без учета реальных условий, внедря�
лась сдельная оплата труда. Этот вопрос изучен на примере
стройгруппы Мариупольской дистанции пути. Оказалось, что на
многие виды работ, указанные в нарядах, нет норм и расценок,
отсутствуют необходимая механизация, подсобные рабочие, не
было своевременного обеспечения материалами, работников от�
влекали на другие работы. Такая сдельщина ничего, кроме нер�
возности в трудовом коллективе, не дала. При подобных обстоя�
тельствах обосновано решение профсоюзного комитета о нецеле�
сообразности применения сдельной оплаты труда в этом подраз�
делении.

Прямой материальный ущерб работникам наносится из�за оши�
бок в исчислении среднего заработка. Становятся привычными на�
рушения законодательства о труде при применении дисциплинар�
ных взысканий.

Игнорируются права профсоюзных комитетов, когда админист�
рации единолично принимают решения об установлении доплат и
надбавок, поощрении работников, организации работы в выход�
ные дни, то есть ведут неправомерную политику.

Безусловно, с таким положением мириться нельзя. Принятым
постановлением руководству службы путевого хозяйства предло�
жено навести порядок в подведомственном хозяйстве, включая и
полную выплату полагающихся работникам средств, проведение
обучения причастных, усиление контроля и спроса с виновных
лиц.

Тихон ПРИСЯЖНЮК, 
главный правовой инспектор труда 

Совета профсоюза на Донецкой железной дороге

Н
ЕСМОТРЯ на проблемы, существующие
в отрасли и на Южной дороге, социаль�

ные гарантии и дополнительные льготы,
предусмотренные колдоговором, предо�
ставлялись работникам, как правило, свое�
временно. Расходы на них в первом полуго�
дии 2010�го возросли по сравнению с ана�
логичным периодом прошлого года на
42,2 млн грн., или на 16,5 %, и составили
255,4 млн грн. Дополнительные, или так на�
зываемые договорные, льготы составили
64,1 млн грн. и превысили прошлогодние на
11 млн грн.

В то же время по ряду пунктов колдого�
вора финансирование уменьшено, не всег�
да соблюдались сроки выплаты заработ�
ной платы, по уровню которой железнодо�
рожники переместились на одиннадцатое
место среди отраслей экономики Украины.
Из�за недополучения доходов на дороге
продолжалось применение режима непол�
ной рабочей недели, предоставление от�
пусков без сохранения заработной платы
по соглашению сторон, уменьшение раз�
меров премирования, других поощритель�
ных выплат.

Дорпрофсож следил за выполнением
норм по организации и оплате труда. Так, в

первом полугодии оплата 36,1 тыс. часов
времени следования от постоянного пункта
сбора к месту выполнения работ и в обрат�
ном направлении за пределами рабочей
смены составила 407,1 тыс. грн. В то же вре�
мя при проверках установлено, что отдель�
ные структурные подразделения начали
оплату времени следования только в мае,
вследствие чего работники недополучили
свою законную заработную плату. Для обес�
печения защиты экономических интересов
железнодорожников дорпрофсож обязал
теркомы и профкомы взять под контроль
расчеты с работниками за отработанное
время и время доездов за пределами рабо�
чей смены с марта 2010 года.

Проанализирована на заседании и де�
ятельность до правовой защите членов
профсоюза, состояние охраны труда в
структурных подразделениях дороги.

В течение первого полугодия правовыми
инспекторами труда Совета профсоюза на
Южной дороге изучено соблюдение требо�
ваний трудового законодательства в
54 структурных подразделениях. При этом
работодателям внесено 40 представлений и
составлен 41 акт, где изложено более
130 предложений по устранению выявлен�

ных нарушений. Работникам возвращено
незаконно удержанных или недоплаченных
13,5 тыс. грн. За истекший период правовы�
ми инспекторами труда защищены 215 чле�
нов профсоюза.

Техническая инспекция труда Совета
профсоюза осуществляла общественный
контроль за соблюдением требований зако�
нодательных актов по охране труда. Под�
тверждением эффективности проведенной
работы является существенное уменьшение
количества несчастных случаев на произ�
водстве.

По предложению дорпрофсожа в коллек�
тивный договор дороги в 2010 году внесен
ряд дополнений, повышающих степень со�
циальной защиты работников. Так, с 12 ап�
реля т. г. женщинам, находящимся в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте до трех и
шести лет, указанный период включается в
стаж работы, дающий право на получение
надбавки за выслугу лет. Лицам, имеющим
пенсию по инвалидности, при увольнении
на пенсию впервые, независимо от срока
увольнения, теперь выплачивается допол�
нительная материальная помощь.

ПРЕСС>ЦЕНТР дорпрофсожа
Южной магистрали

Так держать!
О

ЧЕРЕДНОЕ заседание пре�
зидиума Луганского терко�

ма профсоюза состоялось на
станции Лутовиновский поселок.
И это не случайно – ведь многим
руководителям и профактивис�
там есть на что здесь посмотреть
и чему поучиться.

В заседании приняли участие
начальник отдела перевозок ди�
рекции В.Ермоленко, руководст�
во и профактив станций Семей�
кино�Новая, Кипучая, Славяно�
сербск и, конечно, Лутовинов�
ский поселок.

Начальник станции М.Кухарь
с первых дней работы серьезно и
ответственно подошел к вопросу
условий труда и производствен�
ного быта железнодорожников.
В 2008�м в первую очередь были
приведены в порядок стрелоч�
ные посты. Сейчас это комфорт�
ные служебные помещения с со�
временным интерьером и элект�
рообогревом.

Следующий шаг – создание
надлежащих бытовых условий на
рабочих местах других станцион�
ников, и главное правило при
этом было – чтобы они чувствова�

ли себя здесь не хуже, чем дома. В
помещениях дежурного по стан�
ции и приемосдатчиков груза и
багажа установлены кондиционе�
ры, оборудованы комнаты при�
ема пищи, где есть все необходи�
мое: удобная мебель, микровол�
новая печь, холодильник, телеви�
зор. В административном здании
для работников станции установ�
лен куллер с холодной и горячей
питьевой водой. В этом году отре�
монтировали конференц�зал. Все
работники станции обеспечены
спецодеждой и спецобувью.
Администрация и цехком во главе
с дежурной по станции С.Белец�
кой прилагают все усилия, чтобы
своевременно закончить подго�
товку к работе зимой.

Любо�дорого глянуть и на тер�
риторию станции: двухэтажное
здание среди недавно высажен�
ных деревьев – словно только
после ремонта, ухоженный двор
украшают розарий и рокарии,
фигурные светильники.

Анатолий ПИСЬМЕНСКОВ, 
председатель профорганиза�

ции Луганской дирекции
железнодорожных перевозок

К
ОНТРОЛЬ за соблюдением работодателем трудового законо�
дательства, выполнением обязательств коллективного дого�

вора – одна из главных составляющих работы Одесского дорпроф�
сожа по защите трудовых прав членов профсоюза.

Нарушения прав работников зачастую случаются из�за того, что
не все специалисты в совершенстве знают особенности применения
некоторых нормативных актов. Поэтому правовые инспекторы тру�
да много времени уделяют консультациям по вопросам соблюде�
ния трудового законодательства, коллективных договоров и других
нормативных актов. Только за первое полугодие рядовым работни�
кам, специалистам и руководителям структурных подразделений
дано 938 юридических консультаций.

Правовой инспекцией труда Совета профсоюза на Одесской до�
роге в первом полугодии проверено 92 структурных подразделе�
ния. В адрес руководителей структурных подразделений направле�
но 117 представлений с требованием исправления выявленных на�
рушений трудового законодательства. По требованию правовой
инспекции труда членам профсоюза возвращено недоплаченных
294,5 тыс. грн., один человек восстановлен на работе, отменено
30 незаконно изданных приказов о привлечении работников к дис�
циплинарной ответственности. Всего за полугодие защищены пра�
ва более 1360 трудящихся.

Светлана ШПИЛЕВАЯ,
главный правовой инспектор труда

Совета профсоюза на Одесской железной дороге

У колійників — новосілля
Р

ОБОТА з покращання умов
виробничого побуту в Ні�

копольській дистанції колії
Придніпровської залізниці ве�
деться постійно, але зроблено�
го поки недостатньо. Так, не за�
безпечені санітарно�побутови�
ми приміщеннями працівники
першого, сьомого, дев’ятого і
десятого околодків.

У минулому році санітарно�
побутові корпуси другого і тре�
тього околодків станцій Тік і
Підстепне було включено в
«План заходів з ремонту та бу�
дівництва санітарно�побутових
приміщень на лінійних станціях
України». Завдяки цьому їх бу�
ло відремонтовано, з’явилися
душові, туалети, кімнати для
просушування спецодягу. У
приміщеннях встановлено нові
меблі, побутову техніку – холо�
дильники, бойлери, мікрохви�
льові печі, електрочайники. Ро�
боти з реконструкції виконува�
лися силами БМЕУ�2, проте до�
помагали й умільці дистанції.

Керівництвом дистанції
встановлено – виконувати що�
року ремонт принаймні одного

побутового приміщення. І ось у
поточному році «новосілля»
урочисто відсвяткували праців�
ники шостого й одинадцятого
околодків. Монтери колії із за�
доволенням «прийняли» при�
міщення, оглянули душові, туа�
лети, умивальники та кімнату
для просушування спецодягу,
вибрали собі шафи для одягу.

Тепер у колійників є окремий
кабінет з новими меблями,
кімната для проведення ін�
структажів. Придбано і нову
побутову техніку.

Вагомий внесок у спільну
справу зробили ремонтники
штучних споруд С.Губський,
Т.Моха, оператор дефекто�
скопного візка С.Топорков,
монтери колії А.Каражов,
О.Лисиця. Нашим майстрам
під силу будь�яка робота: шту�
катурка, укладання плитки,
встановлення підвісних стель,
сантехніки – усе виконано якіс�
но, на совість, адже старалися
для себе та своїх товаришів.

Любов МИХАЙЛОВА,
голова профорганізації 

Нікопольської дистанції колії

Правовая защита•
Подведение итогов выполнения коллективных договоров

прошло недавно на Приднепровской и Южной дорогах. Участни>
ки обоих заседаний отметили ряд недостатков и нарушений, од>
нако в основном положительно оценили проделанную работу.



В прошлом
году наша
г а з е т а
опубликовала серию материа>
лов в этой рубрике, но так как
интерес читателей к теме де>
ятельности ПНПФ «Магист>
раль» не остывает, да и новых
подписчиков прибавилось, мы
решили еще раз ответить на те
вопросы, которые задаются
наиболее часто. Надеемся, что
наша информация будет полез>
ной, особенно для потенциаль>
ных участников фонда.

У цьому номері ми закінчуємо друкувати казку Галини Ткач «У КОЖНОГО СВОЯ МУДРІСТЬ». За простими словами дитячої
оповідки – серйозні роздуми про дорослі проблеми: за щоденними турботами ми часто забуваємо про день завтрашній
і не замислюємося, що ніхто не подбає про наше майбутнє краще за нас самих. 
Професійні недержавні пенсійні фонди давно стали звичною практикою на Заході, набув розвитку цей вид пенсійного
забезпечення і в наших колег на залізницях Російської Федерації. Українські залізничники мають можливість акумулю>
вати свої пенсійні внески на персональних рахунках у Професійному недержавному пенсійному фонді «Магістраль»,
створеному нашою профспілкою.
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РОБОТА ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ
В УМОВАХ ВІДРОДЖЕННЯ ГАЛУЗІ 

(грудень 2001 р. — квітень 2005 р.)

Початок 
у газеті

від 26.12.2003 р.

ПРОФСПІЛКОВОГО

РУХУ   НА  

ЗАЛІЗНИЦЯХ 

УКРАЇНИ

Рада профспілки висловлює щирі
співчуття рідним, близьким і колегам у
зв’язку з передчасною смертю заступ�
ника завідувача фінансового відділу
дорпрофсожу Південно�Західної заліз�
ниці Жанни Валіївни БАБИЧ.

У
РАМКАХ роботи зі збереження єд�
ності і зміцнення профспілки прийня�

то постанову про вдосконалення умов
оплати праці профспілкових працівників,
а назви посад працівників апаратів ви�
борних органів приведено у відповідність
до Державного класифікатора професій
України.

Протягом 2002–2004 років Рада проф�
спілки продовжувала цілеспрямовану,
послідовну роботу з реалізації системи ін�
формаційного забезпечення діяльності
профспілки.

Значно зріс потік інформації, що надхо�
див від дорпрофсожів, теркомів і профко�
мів, а також редакцій дорожніх газет і по�
заштатних кореспондентів газети «Вісник
профспілки». Цьому сприяли розвиток
розгалуженої мережі профспілкових ін�
формаційних видань (здійснюється ви�
пуск близько 40 «Вісників») і створення
широкого кола громадських кореспон�
дентів (президією Ради профспілки за�
тверджено дев’ять позаштатних корес�
пондентів газети «Вісник профспілки»).

Велике значення надається поліпшен�
ню змістовності номерів. «Вісник» стає
справді привабливим виданням. У газеті
з’явилися нові рубрики: «Профлідер у ко�
лективі», «Ім’я у літопис профспілки»,
«Профспілка захистила», «Рік виробничо�
го побуту» та інші.

Як і раніше, профспілка брала активну
участь у Міжнародних днях дій залізнич�
ників, які проводяться з ініціативи Міжна�
родної федерації транспортників. Скоор�
диновані дії сотень профспілок залізнич�
ників усього світу привертають увагу гро�
мадськості і влади до проблем безпеки на
залізничному транспорті...

Далі буде

Закінчення. Початок 
у № 16 (555) * 27 серпня 2010 р. 
і № 17 (556) * 10 вересня 2010 р.

Д
ОВГО ще по світу пташка літала,
мудрості усюди шукала. Та на чу�

жині їй тяжко було жити, і ні з чого
гніздечка там звити. А для кого там
своїх пісень співати? Ні, не треба так
далеко мудрості шукати.

Повернулась вона назад до своєї
розлогої липи і почала на ній гніздеч�
ко вити. У землю насіниночку покла�
ла, щоб там маленька липка пророс�
тала. Невдовзі у гніздечку з’явилися
пташенята і почала їх мудрості пташи�
ної навчати:

Коли зміцніють крильця в вас,
Ви не гайте марно час,
Гніздечко тепле треба звити,
Мале деревце посадити,
Зростити треба діточок,
Навчити добрих казочок...
Дідусь все вислухав і від себе додав:

А ще повинні усі знати – про ста�
рість замолоду дбати.

«А чому так, дідусю?» – запитала
Оксанка.

«Ти лише поглянь, Оксанко, як кожно�
го ранку твої батьки поспішають на робо�
ту, ти – до школи, сестричка Катруся – в
садок, і лише я нікуди не поспішаю, бо я
вже на пенсії», – відповів дідусь.

«А що таке пенсія?», – перепитала
Оксанка.

І дідусь розповів, що коли був мо�
лодим, він працював на залізниці, як і
його батько. Той будував залізничні
мости через Дніпро, а от прадід – во�
див потяги, коли ще тільки�но будува�
ли київський вокзал.

«Славний наш рід залізничників, –
задоволено усміхнувся дідусь. Що�
правда, тепер я вже пенсіонер і отри�
мую винагороду за свою працю. То і є
пенсія. Та мізерна вона, бо... так скла�
лося. Хоч колись, казав дід, існували
пенсійні каси, щоб заощаджувати гро�

ППЛЛЮЮСС ддррууггаа  
ппееннссііяя

ВВИИППЛЛААТТАА  ППЕЕННССІІЙЙ

Все про Професійний недержавний пенсійний фонд «Магістраль»...

Фотофакт

Працівники Одеської дистанції колії у
рамках Міжнародного дня дій

звертають увагу адміністрації залізниці
на забезпечення безпеки робіт на

напруженій дільниці ст. Одеса,Головна.

Середня  
заробітна плата
працівників (грн.)

Індекс споживчих цін у серпні —
101,2 %, з початку року — 104,3 %. 

Інформацію підготовлено за даними
управління статистики Укрзалізниці та
Держкомстату відділом економічної
роботи, організації праці і заробіт>
ної плати Ради профспілки.

Заробітна плата — 
основна гарантія•

ші на старість. Мудрими були наші пра�
діди...», – подумавши, додав дідусь.

«Та нашому роду – нема переводу.
Ви лише погляньте, любі мої, як всю
Європу пронизують швидкісні магіст�
ралі. За ними – майбутнє!

А ваші батьки, які працюють на за�
лізниці, заснували пенсійний фонд
«Магістраль», в якому будуть накопи�
чувати свої кошти. Так зараз у всьому
світі роблять», – мудро мовив дідусь,
торкаючись кінчика свого вуса.

«Тепер я знаю те, що всі повинні
знати – про старість треба замолоду
дбати!» – вигукнула Катруся, сплесну�
ла в долоньки і щиро обняла дідуся.

Слухала це пташка, але тепер вона
розуміла, що то людська мудрість, і її
має знати Оксанка, Катруся, їхні мама
й тато, і всі ті люди, які часто проходять
повз липу. А часом вони спиняються
під її кроною, щоб поговорити про
щось своє, про сьогодення і майбутнє.

Бо в кожного своя мудрість.

«НЕТ» — крайней экономии!
29 сентября в Европе состоятся  массовые профсоюзные акции
Р

ЕАКЦИЕЙ Европы на финансовый
кризис стал ряд мер жесткой эко�

номии и сокращение бюджетных рас�
ходов. Задуманная как мера шоковой
терапии для выхода из стагнации, эта
стратегия негативно отразилась на ме�
ханизмах социального обеспечения.
По мнению европейских профсоюзов,
правительства несправедливо возло�
жили всю тяжесть последствий кризиса
на трудящихся, которые и так от него
пострадали. В то же время, сотни мил�
лиардов долларов потрачены на спасе�
ние банков, тогда как деньги должны
были идти на поддержку устойчивого
роста и создание рабочих мест.

В ответ на жесткие меры, принятые
правительствами многих стран Евро�
пы, в день действий состоится евроде�
монстрация в Брюсселе и профсоюз�
ные акции в других странах. Члены
профсоюзов требуют принятия планов
восстановления, в которых акцент ста�
вится в первую очередь на снижение
безработицы, в частности, среди моло�
дежи.

Среди требований профсоюзов –
введение налога на финансовые опе�
рации для обеспечения государствен�
ной инвестиционной политики, внед�
рение европейского экономического
управления, защищающего трудящих�

ся и базовые общественные услуги, а
также решающего проблемы уклоне�
ния от уплаты налогов богатых и при�
вилегированных, в том числе и пробле�
мы неприемлемых схем отчетности не�
которых банков и рейтинговых
агентств.

Акции Европейской конфедерации
профсоюзов (ЕКП) направлены против
безработицы, бедности и незащищен�
ности на работе, профактивисты бо�
рются за соблюдение и улучшение со�
циальных стандартов.

Сергей ИВАНСКИЙ, заведующий 
отделом международных связей 

Совета профсоюза

Защита... в цифрах
2010�й объявлен Советом профсоюза

Годом под лозунгом «Женщинам – дос�
тойный труд!», и Попаснянский терком
профсоюза особое внимание уделяет за�
щите трудовых прав железнодорожниц. 

Правовым инспектором труда Совета
профсоюза на Донецкой дороге А.Сум�
ским с начала года защищены права
728 женщин, возвращено недоплаченных
или незаконно удержанных 21 тыс. грн.

В частности, выплачено более
11,2 тыс. грн. 681 работнице станции По�
пасная за часы технического обучения в
2009–2010 годах. Произведена доплата
по больничным листам 36 работницам
Попаснянской дистанции пути на сумму
4,1 тыс. грн. Работнице Попаснянского
производственного участка по требова�
нию А.Сумского выплачено 3 тыс. грн.
единовременного пособия в связи с пе�
реводом в другую местность. Выявлено
неправомерное привлечение к матери�
альной ответственности экономиста
СМЭУ�4 на сумму 2,1 тыс. грн 

Сделан перерасчет на сумму 393 грн.
в пользу дежурной по станции Попас�
ная, переведенной на более легкую ра�
боту.

Усилено внимание к женскому труду
и в первичках структурных подразделе�
ний. Так, по настоянию профкома мо�
торвагонного депо Сватово 33 провод�
никам дизель�поездов выплачено
10 тыс. грн. за работу сверхурочно, обес�
печены нормой часов три женщины –
мойщики�уборщики, три работницы де�
по переведены в другое помещение из�
за несоблюдения теплового режима.
Всего защищены права 84 работниц.

Профкомом станции Попасная выяв�
лено 84 часа сверхурочной работы четы�
рех дежурных по станции Стаханов, ра�
ботницам выплачено 1,2 тыс. грн.,
37 железнодорожницам оплачены часы
техобучения.

Михаил ДЕРЯБКИН, председатель
Попаснянской территориальной

профорганизации

За окошком кассы
Из 39 работников станции Полтава�

Южная Южной железной дороги 27 –
билетные кассиры, все – представи�
тельницы прекрасного пола. Чест�
ность, коммуникабельность, выдерж�
ка, аккуратность – вот далеко не пол�
ный список качеств, которыми должен
обладать человек, выбравший эту про�
фессию. Случайным людям тут не мес�
то, ведь кассир формирует представ�
ление пассажира о работе всей магис�
трали.

Рабочий день у кассиров напряжен�
ный, требует необыкновенного терпе�
ния, внимательности и колоссальных
эмоциональных затрат. Потому усло�
вия труда и производственного быта
должны быть на высоте – ничто не
должно мешать общению с клиентом,
а за короткий перерыв нужно полнос�
тью восстановиться.

Заведующая билетными кассами
Л.Задолинная с нескрываемым удо�
вольствием демонстрирует рабочие

места коллег, комнаты отдыха и гигие�
ны. Все помещения оснащены кондици�
онерами. В пригородных кассах этот не�
обходимый в летнюю жару предмет по�
явился при содействии профкома. Для
удобства работниц — новая мебель,
микроволновка, утюг, электрочайник,
посуда, бойлер с горячей водой. Адми�
нистрация и профком для работы и
полноценного отдыха кассиров создали
все условия. Единственное, чего не хва�
тает труженицам – новых билетно�пе�
чатающих аппаратов, поскольку из�за
старых случается брак в работе.

Коллектив здесь надежный и ста�
бильный, текучки кадров нет. А о вы�
соком профессионализме и культуре
общения свидетельствует книга отзы�
вов и предложений: здесь – только
благодарные записи.

Татьяна ГОЛУБИЦКАЯ,
правовой инспектор труда 

Совета профсоюза 
на Южной железной дороге

Донецька 2971,9 2814,8
Львівська 2926,0 2604,8
Одеська 3135,2 2788,6
Південна 2837,3 2 7 1 2 , 7
Південно�Західна 2965,4 2763,3
Придніпровська 3038,0 2767,6
По залізницях 2980,3 2743,8

Залізниця З початку
2010 р.Серпень

Галина ТКАЧ

«У кожного своя мудрість» (казка)

До 105�річчя профспілкового руху
залізничників і транспортних будівель�
ників України Рада профспілки оголо�
сила конкурс плакатів «Профспілка
очима молоді». Роботи, надіслані для
участі у конкурсі, відображають різні ас�
пекти профспілкової діяльності і де�
монструють, який з напрямків роботи
профспілки молодь вважає важливішим
і актуальнішим для себе. Приміром, пла�
кат, надісланий молодими профакти�
вістами Конотопської дирекції заліз�
ничних перевезень Південно�Західної
залізниці показує, що молодь цього
структурного підрозділу замислюється
про своє майбутнє і шукає можливості
зробити його забезпеченим...

Какой возраст наиболее оптимален для вступления в
фонд, и за какой минимальный период до наступления
пенсионного возраста можно стать участником фонда?

В Украине средний возраст участников негосударственных
пенсионных фондов – 40 лет.

Законом Украины «О негосударственном пенсионном
обеспечении» возраст вступления в НПФ не ограничен. И в
числе участников ПНПФ «Магистраль» – работники разного
возраста, среди них есть и молодые железнодорожники –
члены профсоюза в возрасте до 25 лет.

Какова сумма минимального и максимального взносов?
Ни максимальная, ни минимальная сумма взноса участни�

ка фонда указанным Законом не предусмотрена. Совет фон�
да имеет право установить минимальный размер пенсион�
ных взносов – 10 % минимальной заработной платы.

Взносы необходимо платить ежемесячно?
Взносы в фонд – на собственный пенсионный счет – мож�

но перечислять ежемесячно, ежеквартально или с другой пе�
риодичностью, установленной в пенсионном контракте.

Можно ли получать пенсию из НПФ раньше наступле>
ния пенсионного возраста?

Законом «О негосударственном пенсионном обеспече�
нии» предусмотрено, что пенсию из НПФ можно получать на
10 лет раньше или на 10 лет позже официально установлен�
ного возраста выхода на пенсию (для женщин в пределах
45–65 лет, для мужчин – 50–70 лет) по заявлению участника
фонда.

Продолжение — в следующих 
номерах «ВІСНИКА»

????
Вопрос — 
ответ 

• Женщинам — достойный труд

Співчуваємо...

Професійний
недержавний
пенсійний фонд
«МАГІСТРАЛЬ»
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Я
К ВІДОМО, перебудова завжди викли�
кає додаткові клопоти. А саме зараз мо�

торвагонне депо Чернігів Південно�Західної
залізниці переживає період реорганізації:
восени минулого року Чернігівське локомо�
тивне депо отримало статус моторвагонного.
Непросто керувати профспілковою організа�
цією в такий час, коли відбувається рефор�
мування підприємства і зміна чисельності
спілчан. Але голова профкому Михайло Ти�
мошенко зі своїми обов’язками справляється
без особливих проблем, адже досвіду у ньо�
го достатньо: чотири роки поспіль він очолює
профспілкову організацію депо. А до цього
три терміни був заступником голови проф�
кому. За фахом Михайло Ілліч машиніст з
правом керування трьома видами тяги: елек�
тровоза, тепловоза та електропоїзда.

Профком дбає про забезпечення трудових
прав спілчан, стежить, аби реорганізація
структурного підрозділу відбувалася без по�
рушень трудового законодавства. Особливу
увагу приділяють охороні праці.

Наразі актуальним є питання підготовки до
зимового періоду. Великих проблем із забез�
печенням теплим спецодягом та спецвзуттям
не виникає. Локомотивні бригади сповна за�
безпечені костюмами «Гудок». Вони їх отри�
мують вчасно, за графіком – через чотири
роки. Слюсарі�ремонтники також вчасно от�
римують теплий спецодяг та взуття. Бухгал�
терія депо веде суворий контроль та облік от�
римання працівниками зимового спецодягу і
спецвзуття. Ні від кого скарг ще не надходи�
ло. Профорганізація тримає під контролем і
роботи з утеплення виробничих приміщень
депо. Так, в цеху ТО�3 поставили нові утеп�
лені ворота і перекрили дах. Голова профко�
му входить до комісії з підготовки до роботи

в зимових умовах. Комісія виявляє недоліки і
дає вказівки на їх усунення. Треба зазначити,
що стурбованість викликає стан газової ко�
тельні, якою опалюються не лише депо, а й
будинок відпочинку локомотивних бригад, а
також інші залізничні будівлі, у тому числі і
житлові будинки. Як відомо, ціни на газ під�
вищились, і це викликає деяке занепокоєн�
ня, проте сподіваємося, що завдяки турбо�
там залізниці і Укрзалізниці проблему буде
вирішено, тож залізничники взимку мерзну�
ти не будуть. З технічного боку все гаразд:
обладнання котельні та теплоцентраль прой�
шли перевірку і перебувають у стані готов�
ності.

Профком опікується ветеранами, допома�
гає працівникам, у яких народжуються діти,
за можливості надає допомогу на лікування
тощо. Жодне звернення не лишається без
розгляду. Не забувають і про ювілярів –
обов’язково вітають зі святковими датами.

Заслуговує на увагу спортивна робота пер�
винки. З ініціативи профкому постійно орга�
нізовуються та проходять різноманітні захо�
ди та змагання. Ось у цьому році орендуєть�
ся спортивний зал у залізничному ліцеї, де з
жовтня працівники депо матимуть можли�
вість тренуватися. Змагання з волейболу ста�
ли традиційними. Переможці нагороджу�
ються призами і цінними подарунками. Ста�
ли звичними змагання з колійниками, місь�
кими волейбольними командами. Кожна та�
ка зустріч – помітна подія, вона збирає
чимало вболівальників.

Багато в депо й шанувальників рибної
ловлі. Для них влаштовуються виїзди на Дес�
ну і Дніпро як влітку, так і взимку.

Профактивісти прагнуть зробити життя і
відпочинок спілчан цікавим і насиченим.

Анатолій РОМАНОВ, кореспондент 
газети «Рабочее слово», позаштатний 

кореспондент «ВІСНИКА»
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С
ОСОБЕННОСТЯМИ работы немецких профсоюзов и факторами,
влияющими на их результативность, ознакомились 17–18 сентяб�

ря т. г. участники семинара «Активизация участия членов профсоюза в
его повседневной работе», организованного Фондом Ф.Эберта с це�
лью использования опыта зарубежных коллег в украинских условиях.

Довольно часто, критикуя работу своих профсоюзов, их члены кива�
ют в сторону Запада, мол, там деятельность профорганизаций гораздо
результативнее. Но примеры, приводимые на семинаре, показали, что
зарубежные профработники и активисты сталкиваются с такими же
проблемами, что и украинские. Главная из них – пассивность работни�
ков, нежелание лично и конкретными действиями защищать свои тру�
довые права и интересы. Только преодолев такое отношение своих чле�
нов, немецким профсоюзам удалось активизировать свою работу и
стать силой, оказывающей реальное давление на работодателя. Моби�
лизовав работников для непосредственного участия в отстаивании сво�
их прав и интересов, профсоюзы обрели настоящее влияние в массах и
при ведении принципиальных переговоров с работодателями.

Так что к опыту наших зарубежных коллег стоит отнестись со всей
серьезностью…

Ярослав МАЛЬСКИЙ, ведущий специалист отдела 
социально�трудовых отношений и бытовой работы

Совета профсоюза, участник семинара

З 1 січня 2010 року внесено зміни до Закону України «Про відпустки»,
які торкнулися тривалості соціальної відпустки. Якої тривалості тепер

буде відпустка за попередні роки, якщо вона надається в 2010 році?

Вікторія ЛИСЕНКО, Полтава  

ВІДПОВІДАЄ Марина АБРАМОВА, правовий інспектор праці Ради профспілки: 
— Докладне роз’яснення цього питання надає Міністерство праці та соціальної полі�

тики у своєму листі «Про соціальну додаткову відпустку» від 19.02.2010 р., 
№ 48/13/116–10 .

«Відповідно до статті 19 Закону України «Про відпустки» жінці, яка працює і має
двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину�інваліда, або яка усиновила ди�
тину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі
тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дити�
ну під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 кален�
дарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про
працю України).

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не
може перевищувати 17 календарних днів (із змінами, внесеними Законом України від
19 травня 2009 р., № 1343�VI).

Відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші нормативно�правові ак�
ти не мають зворотної дії в часі. Тому тривалість невикористаних соціальних додатко�
вих відпусток працівникам, які мають дітей, за минулі роки, тобто до введення в дію з
1 січня 2010 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань соціального захисту багатодітних сімей», має визначатися відповід�
но до норм законодавства, які були чинними на той час.

Якщо одинока мати у 2010 році бере соціальну відпустку за 2009 рік, то вона має
бути надана їй тривалістю 7 календарних днів.

Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад тривалість що�
річної відпустки, передбаченої статтями 6, 7 і 8 Закону «Про відпустки», а також понад
тривалість щорічних відпусток, встановлених іншими законами та нормативно�пра�
вовими актами, і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визна�
ченому статтею 11 цього Закону.

Оскільки зазначена відпустка є соціальною відпусткою і не належить до виду щоріч�
них, то вона може надаватися у будь�який час протягом календарного року, незалеж�
но від відпрацьованого часу і дати народження дитини – до чи після.

У разі, коли працівник, який має право на соціальну відпустку, з якихось причин не
скористався цим правом у році досягнення дитиною певного віку або ж за кілька по�
передніх років, він має право використати цю відпустку, і в разі звільнення, незалеж�
но від підстав, йому має бути виплачена компенсація за всі невикористані дні відпус�
ток, як це передбачено статтею 24 Закону України «Про відпустки».

Законодавством не передбачено строку давності, після якого втрачається право на
додаткову соціальну відпустку працівникам, які мають дітей».

????

Закінчення. 
Початок на 1>й стор.

Про довіру до діяльності лі�
карняної каси Львівської заліз�
ниці свідчить і постійне зро�
стання кількості її членів. Наразі
членами громадської організа�
ції є понад 58,2 тис. залізнични�
ків, членів їхніх сімей та пенсіо�
нерів.

За сім місяців поточного року
членам лікарняної каси було
оплачено понад 13 тис. випадків
надання медичної допомоги у
дорожніх лікувально�профілак�
тичних закладах. У порівнянні з
минулим роком зросла серед�
ньомісячна кількість випадків
надання медичної допомоги
учасникам каси – з 1716,1 до
1884,4. Паралельно зі збіль�
шенням випадків, які оплачує
лікарняна каса, зростають і суми
виплат, в середньому по ліку�
вально�профілактичних закла�
дах на 18,51 % (до 715,14 грн.
порівняно з 603,84 грн. у
2009 році), а по клінічній лікарні
Львівської залізниці, яка надає
найбільший спектр медичних
послуг – на 24,1 %.

Залізничні медичні заклади
відзвітувалися про надання до�
помоги членам лікарняної каси
на суму майже 8,5 млн грн., пе�
рераховано ж їм було понад
9,5 млн грн. Так авансування
дає можливість своєчасно, якіс�
но та оперативно надавати ме�
дичну допомогу залізничникам
та членам їхніх родин.

Діяльність лікарняної каси
передбачає і компенсацію ви�
трат на медикаменти та вироби
медичного призначення під час
лікування у закладах, що не
входять у структуру Львівської
залізниці. Середня сума ком�
пенсації за один випадок стано�
вила у 2009�му – 683,78 грн.,
тоді як цьогоріч вона збільши�
лася до 1039,09 грн. Таке зро�
стання викликано впроваджен�
ням програми, згідно з якою
компенсуються витрати на опе�
раційне лікування катаракти, лі�
тотрипсію, лікування інфекцій�
них захворювань (гепатитів),
хіміотерапію для онкохворих
ендопротезування кульшового
суглоба тощо.

Крім цього, зусиллями лікар�
няної каси медичні заклади за�
лізниць забезпечено необхідним
сучасним устаткуванням: на ви�
конання рішення конференції її
членів було придбано та переда�
но лікувально�профілактичним
закладам обладнання та апара�
туру на суму майже 3 млн грн.

Діяльність лікарняної каси
дає можливість поліпшити
якість медичних послуг і покра�
щити умови перебування хво�
рих у лікарняних закладах: у
лютому цього року витрати на
харчування у стаціонарних від�
діленнях збільшено з 15 до
20 грн. на ліжкодень. Вдоско�
налено і систему перевищення
лімітів при складних випадках
лікування.

Тож не дивно, що досвідом
нашої лікарняної каси заціка�
вились і на інших залізницях, а
також представники інших гро�
мадських організацій. Примі�
ром, відбулася робоча зустріч із
представниками міжнародної
громадської організації «Соці�
альні ініціативи з охорони праці
та здоров’я» (LHSI).

Юрій КОСТЮЧЕНКО,
виконавчий директор 

громадської організації 
«Лікарняна каса 

Львівської залізниці»
(за матеріалами «Львівського

залізничника» № 33 (7889)* 
3 вересня п. р.)
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Вот такой председатель
первички

КАЖДЫЙ профактивист знает, как слож�
но порой бывает совмещать основную

работу с профсоюзной деятельностью. По�
няла это и лаборант Дебальцевской ли�
нейной санитарно�эпидемиологической
станции Донецкой железной дороги
Л.Пронина, когда в 1997 году избрали ее
неосвобожденным председателем пер�
вички. Но к трудностям была готова, и по�
тому, когда резко поубавилось у нее сво�
бодного времени, не расстроилась: знала,
что потрачено оно на общественно полез�
ное дело.

Коллеги уважают Людмилу Леонидовну
за настойчивость, трудолюбие, исполни�
тельность, организованность и готовность
до конца решать вопросы социальной за�
щиты работников. Обладая такими качест�
вами, как справедливость, отзывчивость,
терпеливость и уважение к людям, проф�
лидер готова выслушать каждого, разо�
браться во всех сложностях, оказать необ�
ходимую помощь либо подсказать опти�
мальный путь решения проблемы. Помо�
гает в этом многолетний опыт обществен�
ной работы и жизненная мудрость. Ну а ес�
ли чувствует, что своих сил недостаточно –
не стесняется обратиться за помощью в
терком. Ее девиз: «Если делать работу, то
только хорошо», потому она постоянно со�
вершенствуется и в основной, и в профсо�
юзной деятельности.

Тамара ЖИДКИХ, заместитель 
председателя Дебальцевской 

территориальной профорганизации

Така бажана перемога
ВОРОЖБА – містечко залізничників, тож

цілком зрозуміло, що з дев’яти команд,
які брали участь у міському чемпіонаті з
міні�футболу, чотири представляли заліз�
ничні структурні підрозділи, що знахо�
дяться у місті. Зокрема, у футбольних ба�
таліях взяли участь команди колійників,
працівників станції, вагонного та локомо�
тивного депо.

Боротьба була запеклою, звісно, програ�
вати не хотів ніхто. Проте особливо напру�
женим турнір був для станційників, адже в
минулому році вони посіли останнє місце,
тож на цей раз бажали взяти реванш. І вони
досягли свого! Завдяки наполегливості, ви�
тримці і жазі перемоги вибороли перше
місце і отримали з рук міського голови
А.Дружченка золоті медалі. До речі, у ко�
манди станції ще одна перемога: її капітан,
інженер з охорони праці С.Філенко виявив�
ся найкращим нападником турніру.

Галина СИДОРЕНКО, оператор, 
голова профорганізації станції Ворожба
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