
П
ИТАННЯ галузевих пільг та соці�
альних гарантій для пенсіонерів�

залізничників розглядалося напере�
додні Дня ветерана на спільному засі�
данні президії Ради профспілки і Ради
Асоціації ветеранів війни і праці заліз�
ничного транспорту.

У засіданні взяв участь заступник Ге�
нерального директора Укрзалізниці
О.Сліпченко.

Вітаючи членів Ради Асоціації та всіх
присутніх, лідер профспілки В.Ткачов
зауважив, що до проблем ветеранів
слід ставитися з повною відповідальніс�
тю і своєчасно їх вирішувати, адже вони
певним чином стосуються кожного.

З а с т у п н и к
Генерального
д и р е к т о р а
О.СЛІПЧЕНКО
(на знімку) за�
значив, що
Укрзалізниця
завжди підтри�
мувала і буде
підтримувати
ветеранів галузі, на ці цілі щорічно
спрямовуються значні кошти.

У першому півріччі п. р. ветерансь�
ким організаціям виплачено 923 тис.
грн. фінансової допомоги, що на
70 тис. більше, ніж передбачено пла�
ном.

Згідно з Галузевою угодою непрацю�
ючим пенсіонерам надано безкоштов�
но залізничних квитків для особистих
потреб на 19,5 млн грн., за ними збере�
жено право користування галузевими
медичними закладами, сім’ям ветера�
нів надається матеріальна допомога на
поховання.

Виплата разової матеріальної допомо�
ги при звільненні вперше на пенсію у пер�

шому півріччі п. р. становила майже
180 млн грн.

Надається матеріальна та інша під�
тримка ветеранам, зокрема, Почесним
залізничникам, до ювілейних дат, а та�
кож за їх заявами. Окрім цього, нада�
валися кошти на ремонт житла, зубо�
протезування, оздоровлення, виділяв�
ся транспорт для перевезення палива,
здійснювалася передплата відомчих
видань тощо.

Проте, як зауважив представник ад�
міністрації, не всі положення Галузевої
угоди і колдоговорів щодо соціальних
пільг та гарантій пенсіонерів залізнич�
ного транспорту виконуються у повній
мірі. Насамперед, це стосується питан�
ня медичного страхування. У першому
півріччі практично не проводилася ро�
бота з укладання відповідних догово�
рів зі страховими компаніями. Рада
Укрзалізниці постановила активізува�
ти цю роботу, і сьогодні певні кроки в
цьому напрямі залізницями вже зроб�
лено.

Проблемним залишається і питання
щодо патронажних служб. Зараз таку
роботу налагоджено лише на Донець�
кій магістралі. Не на всіх залізницях ви�
конуються вимоги Галузевої угоди що�

до пільгового забезпечення пенсіонерів
побутовим паливом.

Голова Ради
Асоціації ветера�
нів А.СИДОРЕН�
КО (на знімку)
відзначив, що ве�
терани відчува�
ють підтримку з
боку Укрзалізни�
ці, залізниць, Ра�
ди профспілки,

профорганізацій на місцях, та й самі не
лишаються осторонь вирішення со�
ціальних питань. Так, на залізницях пра�
цюють волонтери – пенсіонери, які до�
помагають самотнім і немічним ветера�
нам. Проте низка проблем може бути
розв’язана лише за сприяння адмініст�
рації і профспілки. І хоча Укрзалізниця
демонструє добру волю, проте доки рі�
шення оформлюватимуться у вигляді
рекомендацій, а не наказів чи постанов,
справу з місця зрушити важко, вважає
А.Сидоренко. Свого лідера в цьому під�
тримали колеги – голови рад ветеранів
залізниць та структурних підрозділів. 

З обговореного питання ухвалено
відповідну постанову...

Федерація профспілок транс�
портників України (ФПТУ) і
профспілка залізничників і
транспортних будівельників до�
вели свою репрезентативність. 

З
ГІДНО з Законом «Про соціальний
діалог в Україні» суб’єкти соціаль�

ного діалогу мають бути репрезента�
тивними, тобто відповідати певним
критеріям, якими є, зокрема, легаліза�
ція та статус, загальна чисельність чле�
нів, галузева та територіальна розгалу�
женість. Закон висуває конкретні вимо�
ги до профорганізацій для участі у со�
ціальному діалозі на різних рівнях.

Вручення свідоцтв відбулося під час
проведення спільного засідання пре�
зидії Ради профспілки та Ради Асоціа�

ції ветеранів війни і праці залізничного
транспорту України, що відбулося
22 вересня п. р.

Найважливіші документи Голові
ФПТУ, лідеру профспілки В.Ткачову
вручив заступник Голови Національ�
ної служби посередництва і прими�
рення (НСПП), голова комісії з прове�
дення оцінки відповідності критеріям
репрезентативності та підтвердження
репрезентативності суб’єктів сторін
профспілок та роботодавців на націо�
нальному та галузевому рівнях С.Гер�
беда. Він наголосив, що ФПТУ й проф�
спілка залізничників і транспортних
будівельників відповідають усім вимо�
гам, які висуває держава, і мають пра�
во брати участь у колективних перего�

ворах з укладання, відповідно, Гене�
ральної та галузевих угод, а також де�
легувати представників до органів со�
ціального діалогу і фондів соціального
страхування. 

С.Гербеда зазначив також, що наша
профспілка не лише відповідає вимо�
гам нормативних документів, але й
справою довела свою спроможність
цивілізовано, професійно і принципо�
во відстоювати інтереси спілчан за сто�
лом переговорів, зокрема, коли всту�
пала у колективний трудовий спір з
Укрзалізницею і зверталась у зв’язку з
цим до НСПП щодо надання послуг.

Відділ інформації 
Ради профспілки

Фото Олени РОМАНОВОЇ
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Должное реагирование на обра�
щения членов профсоюза позволя�
ет устранить нарушения трудового
законодательства, защитить их
права и интересы.

«Комиссия по вопросам зарплаты и
нормирования труда профкома Иловай�
ского строительно�монтажного эксплуа�
тационного управления в ходе проверки
выявила нарушения: при повышении та�
рифных ставок и окладов с 1 июля 2011 го�
да не была изменена тарифная ставка сто�
рожу, а трем работникам СМЭУ – не про�
изведены доплаты за работу во вредных
условиях труда. Благодаря своевременно�
му вмешательству профкома эти наруше�
ния устранены, и работникам сполна вы�
плачены причитающиеся им суммы», –
сообщил ПРЕСС�ЦЕНТР Иловайского
теркома профсоюза.

«Працівнику Конотопського будівель�
но�монтажного експлуатаційного управ�
ління при звільненні у зв’язку з виходом на
пенсію за інвалідністю матеріальну допо�
могу було виплачено без урахування ста�
жу роботи на іншому підприємстві заліз�
ничної галузі. Завдяки втручанню право�
вого інспектора праці Ради профспілки на
Південно�Західній залізниці В.Концедала
йому нараховано недоплачених
5863 грн.», – повідомив ПРЕС�ЦЕНТР
Конотопського теркому профспілки.

«За результатами розгляду подання
правового інспектора праці Ради проф�
спілки на Одеській залізниці Л.Карпенка
скасовано три догани працівникам
Херсонської дистанції електропостачання,
які було оголошено неправомірно – після
закінчення місячного терміну з моменту
виявлення порушення», – повідомив
ПРЕС�ЦЕНТР Херсонського теркому
профспілки.

Профспілка допомогла

14, 15 і 27 вересня Голова ФПТУ,
Голова профспілки В.Ткачов
взяв участь і виступив на звітно�
виборних конференціях дорож�
ніх профорганізацій, відповід�
но, Придніпровської, Одеської
та Південно�Західної залізниць.

15 і 20 вересня правовий інспек�
тор праці М.Абрамова брала
участь у нарадах Укрзалізниці з
розгляду пропозицій Ради проф�
спілки щодо можливості фінан�
сування житлової програми пра�
цівників залізничного транспорту
через Професійний недержав�
ний пенсійний фонд «Магіст�
раль».

19 вересня перший заступник Го�
лови профспілки М.Сінчак і заві�
дувач відділу соціально�трудових
відносин і побутової роботи
О.Мушенок  взяли участь у робо�
чій зустрічі членів правлінь та на�
глядових рад фондів соціального
страхування від профспілкової
сторони з керівниками виконав�
чих дирекцій фондів. Розглянуто
питання щодо параметрів бюд�
жетних пропозицій фондів на
2012 рік.

19 вересня заступник Голови
профспілки В.Лесько взяв участь у
засіданні СПО профспілок. Розгля�
далося, зокрема, питання про під�
сумки переговорів щодо встанов�
лення мінімальної заробітної пла�
ти на 2012 рік і подальші дії з від�
стоювання профспілкової позиції
з цього приводу.

19 вересня під головуванням пер�
шого заступника Голови проф�
спілки М.Сінчака відбулося засі�
дання комісії з питань організацій�
но�масової та інформаційної ро�
боти. Розглянуто зміни до Статуту
профспілки.

20 вересня проведено органі�
заційне засідання профсекції
працівників промислових під�
приємств у новому складі. Го�
ловою, заступником і секрета�
рем профсекції обрано, відпо�
відно, голів профорганізацій:
Київського електровагоноре�
монтного заводу – В.Чемериса,
Івано�Франківського локомо�
тиворемонтного заводу – Б.Чу�
пака та Дніпропетровського
тепловозоремонтного заводу –
Г.Басову.

20–22 вересня завідувач відділу
організаційної і кадрової роботи
О.Гнатюк взяв участь у II Міжна�
родній науково�практичній кон�
ференції «Маркетинг і логістика в
системі менеджменту пасажирсь�
ких перевезень на залізничному
транспорті» (стор. 4).

22 вересня відбулося спільне за�
сідання президії Ради профспілки
та Ради Асоціації ветеранів війни і
праці залізничного транспорту
України (стор. 1, 2).

ЕНЬ ЗА ДНЕМ
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На спільному засіданні президії Ради профспілки та Ради Асоціації ве�
теранів війни і праці залізничного транспорту України 22 вересня обго�
ворювалося питання надання галузевих пільг і гарантій для пенсіоне�
рів�залізничників (стор. 1, 2).
Президія Ради профспілки продовжила свою роботу, розглянувши пи�
тання про зміни та доповнення до Статуту профспілки, ведення пере�
говорів щодо укладення Галузевої угоди з Міністерством інфраструк�
тури на наступний період, підсумки участі збірної команди профспіл�
ки у фінальних змаганнях ХVІІ Всеукраїнської міжгалузевої спарта�

кіади трудящих промислової сфери і транспорту, яка виборола третє
загальнокомандне місце, передплатну кампанію на газету «Вісник
профспілки» на 2012 рік та інші.
Зокрема, за участі представників Головного управління пасажирського
господарства обговорено проект змін до наказу Укрзалізниці від
21.05.2010 р., № 369�Ц «Про організацію роботи поїзних бригад паса�
жирських поїздів». Дорожнім профорганізаціям запропоновано роз�
глянути й опрацювати вказаний проект на місцях і повідомити Раді
профспілки про результати до 15 жовтня п. р.

ФПТУ й галузева профспілка отримали свідоцтва
про відповідність критеріям репрезентативності

В. ТКАЧОВ

Вирішення проблем потребує спільних зусиль

ДДДДоооо    ввввееееттттеееерррраааанннніііівввв    ————    зззз     ппппооооввввааааггггооооюююю

ППіідд  ччаасс  ссппііллььннооггоо  ззаассііддаанннняя......

Голова 
секції 
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АРИФНІ ставки і посадо�
ві оклади працівників за�

лізничного транспорту з
1 листопада буде підви�
щено на 3,5 % згідно з
наказом Укрзалізниці від
2 6 . 0 9 . 2 0 1 1 р . ,  № 5 4 0 � Ц .  
В цілому за поточний рік за�
гальний розмір підвищення
становитиме 17,4 %.

У номер!•
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Курс — на обеспечение социальных гарантий
14 сентября состоялась 

отчетно�выборная конференция
дорожной профорганизации
Приднепровской магистрали 

В
ЕЕ РАБОТЕ приняли участие Председа�
тель ФПТУ, лидер профсоюза железно�

дорожников и транспортных строителей
Украины В.Ткачев, начальник дороги А.Мо�
мот. Сто десять делегатов кон�
ференции представляли 331
профорганизацию. Общая чис�
ленность членов профсоюза со�
ставляет 88,3 тыс. человек.

Как отметил в отчетном
докладе председатель дор�
профсожа Александр БУКРЕЕВ
(на снимке), деятельность до�
рожной профорганизации была
направлена на усиление защиты
прав и интересов работников
через стабилизацию производ�
ственно�экономических усло�
вий предприятий, а также – совершенство�
вание организации и оплаты труда, созда�
ние здоровых и безопасных условий на каж�
дом рабочем месте, сохранение и развитие

социальной сферы.
Курс на укрепление со�
циального партнерства
профсоюза и админис�
трации за отчетный пе�
риод выдержал испы�
тание временем, дока�
зав свою действен�
ность.

Работа дорожной
профорганизации за

период с октября 2006�го по сентябрь
2011�го признана удовлетворительной.
Председателем на новый срок вновь избран
Александр Букреев, заместителями – Вале�

рий Шило и Андрей Лейко, который одно�
временно является главным техническим
инспектором труда Совета профсоюза на
Приднепровской железной дороге.

ХХVI дорожная отчетно�выборная проф�
союзная конференция призвала все проф�
союзные организации крепить единство и
сплоченность рядов для успешной реализа�
ции задач и целей по защите трудовых прав
и социально�экономических гарантий чле�
нов профсоюза.

Оксана БАХТИНА,
корреспондент газеты 

«Приднепровская магистраль» 
(для «ВІСНИКА»)

Фото Евгения ЛОПАТНИЧЕНКО

Н
А ПОЧАТОК осені залізниці
було забезпечено спецодя�

гом на 43,7 %, а спецвзуттям –
на 65,5 %. Деякі позиції викли�
кають особливу стурбованість.
Приміром, недостає костюмів:
«Гудок» (ним Південну залізни�
цю було забезпечено лише на
10,2 %, трохи більше – Львівсь�
ку та Придніпровську: відповід�
но, на 15,7 і 14,1 %) і «Колійник»
(Львівська залізниця придбала
лише 6,2 % запланованого,
значно більше, але все ж таки
недостатньо, Донецька –
30,4 %, Одеська – 34,8 % і
Придніпровська – 35,2 %).

Не поспішають залізниці і з
придбанням теплозахисних кос�
тюмів, які складаються з ватяної
куртки і штанів. Найгірше забез�
печено Південно�Західну, яка не
придбала для працівників жод�
ного такого костюма, дещо кра�
ще – Придніпровську: 15,5 %,
найвищі серед залізниць показ�
ники з цієї позиції на Південній,

але і їй до плану ще далеко – йо�
го виконано лише на 52,5 %.

Залишаються проблеми і з
централізованим постачанням:
державним підприємством
«Укрзалізничпостач» недостат�
ньо придбано найактуальнішо�
го взимку спецвзуття – утепле�
них чобіт. На залізницях їх лише
32,3 % необхідної кількості,
тільки 6 %(!) запланованого має
Південна, 14,7 % – Придніп�
ровська, 23,2 % – Донецька.

...А осінь вступила у свої пра�

ва! Тож керівництву залізниць,
підприємств і підрозділів варто
якнайшвидше надолужити ви�
конання плану, а також не забу�
вати про придбання якісного
жіночого спецодягу та спец�
взуття.

Профорганізації мають про�
контролювати, аби працівники
отримали усе необхідне для ро�
боти в холодну пору року вчас�
но, потрібних розмірів і належ�
ної якості і не скаржилися на
недоліки взимку.

Володимир ДОРОШЕНКО,
головний технічний інспектор

праці Ради профспілки

Продовження. Початок у № 17(580)*16 вересня п. р.
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ЖОВТНЯ 1991 року до роботи приступив організаційний

комітет з підготовки до Установчого з’їзду профспілки. На
першому його засіданні напрацьовано питання формування
керівних органів – Ради профспілки та її президії. Було виріше�
но, що до складу Ради від кожної дорожньої профорганізації
буде делеговано по 11 осіб, а до складу президії – по два пред�
ставника.

14 грудня 1991 року Кабінет Міністрів України прийняв поста�
нову про створення Державної адміністрації залізничного транс�
порту України, якою передбачено, що Укрзалізниця буде дер�
жавним органом управління, якому доручено керування заліз�
ничним транспортом. Таким чином було створено господарчий
орган, паритетний майбутній профспілці.

Зі спогадів лідера
профспілки В.ТКАЧОВА,
на той час – голови рай�
профсожу Одеського від�
ділку Одеської залізниці 
і члена оргкомітету з 
підготовки Установчого
з’їзду:

«Початок 90�х – час на�
родження і становлення не
лише управлінського апара�
ту Укрзалізниці, а й галузе�
вої профспілки. Тож не див�
но, що нам доводилося ви�
рішувати дуже подібні питання.

Наприклад, яку назву обрати. Спочатку хотілося, щоб проф�
спілка, підхопивши хвилю суверенітету, мала приставку «вільна»
або «незалежна» – звучить, погодьтеся, красиво... Коли ж при�
страсті вщухли, ми замислилися: від чого чи від кого саме ми хо�
чемо бути вільними? Від адміністрації? Але ж з адміністрацією у
будь�якому випадку доведеться співпрацювати – зустрічатися,
домовлятися, шукати непохитні аргументи. Від органів влади?
Але кожен громадянин країни залежний від законів, рішень дер�
жавних органів влади, Конституції…

Чи, може, варто за аналогією з системою ієрархії, започатко�
ваною в Укрзалізниці, намагатися об’єднати посади «голови Ра�
ди профспілки» і «голови дорожнього комітету профспілки»? Ми
дійшли висновку, що краще зосередитися на одному напрямі ді�
яльності. У результаті було запропоновано обрати голову Ради
профспілки. Ним став Анатолій Чорномаз, який до того часу очо�
лював дорпрофсож Донецької магістралі. Власне, з цієї причини
центральний апарат нашої організації мав усі шанси отримати
постійну прописку в Донецьку. Зізнаюся, що цей момент було
переглянуто за лічені хвилини перед підписанням документа.
Адже майбутнє галузі, а отже, і її працівників, вершилося тут, у
столиці.

До речі, керівники залізниць того періоду – найбільш досвід�
чені фахівці – на відміну від багатьох інших роботодавців країни
підтримали появу галузевої профспілки. Мотивація була про�
стою: для гідного управління потрібен гідний учасник соціально�
го діалогу.

Також у ті роки в апараті Укрзалізниці створювалася величез�
на кількість регламентуючих документів. Рада профспілки йшла
таким самим шляхом і розробляла положення, в яких детально
обумовлювались умови роботи й співпраці профспілки й Дер�
жавної адміністрації залізничного транспорту.

...Перша половина 90�х – дуже непрості роки. Але найважли�
віше те, що саме в цей період ми стали усвідомлювати себе як
організацію, що несе відповідальність за людей, які висловили
нам довіру. Адже у радянські часи існувало багато організацій,
куди працівник міг звернутися по допомогу: наприклад, партійні
й комсомольські органи, народний контроль тощо. Після розва�
лу системи виявилося, що трудівнику, крім профспілки, просто
не було куди звернутися. Тому профоргани усіх рівнів будують
свою роботу з урахуванням інтересів залізничників і транспорт�
них будівельників».

... У жовтні 1991�го розпочалася робота комісії з розроб�
ки проекту Статуту профспілки. Як згадує член цієї комісії
Михайло СІНЧАК – перший заступник Голови профспіл�
ки, а на той час заступник голови райпрофсожу Одесько�
го відділку Одеської залізниці: «Це було непросте завдан�
ня. Адже треба було відійти від сумнозвісного «демокра�
тического централизма», разом з тим забезпечити керо�
ваність профспілковими організаціями, єдність, спро�
можність до спільних дій... То був справді вкрай напруже�
ний момент, адже відпрацьовувалася велика кількість
пропозицій, зауважень тощо. Це був наш перший, прито�
му найважливіший документ, що мав регламентувати
всю діяльність профспілки. Тому крок за кроком накопи�
чувався досвід, велися дискусії та тому подібне.

Про те, що проект Статуту було розроблено ретельно і
досконало, свідчить такий факт: у подальшому на
першому з’їзді до тексту Статуту було внесено всього де�
кілька поправок».

Про рішення почати роботу зі створення професійної
спілки залізничників і транспортних будівельників Укра�
їни було повідомлено ЦК незалежної профспілки заліз�
ничників і транспортних будівельників у Москві...

Новітня історія профспілки:
20 років у незалежній  Україні

На звітно�виборних конференціях головою дорожньої профорганізації Придніпровської заліз�
ниці обрано Олександра БУКРЕЄВА, заступниками – Валерія ШИЛА та Андрія ЛЕЙКА, який
є водночас головним технічним інспектором праці Ради профспілки на Придніпровській заліз�

ниці; головою Одеської дорожньої профорганізації – Анатолія ПРОКОПЕНКА, першим заступником – Ігоря СОЛОВЙОВА;
головою дорожньої профорганізації Південно�Західної залізниці — Анатолія ФУРСУ, заступником — Олександра
ЧАБАНЕНКА; головою Сумської територіальної профорганізації – Марію БЕЛЬСЬКУ, заступником – Леоніда ТАРАНА;
головою Коростенської  територіальної профорганізації – Олександра ЛОЗКА, заступником – Миколу ПРОКОПЕНКА.
Щиро вітаємо колег з цією важливою подією в житті та бажаємо нових успіхів на ниві захисту прав та інтересів спілчан.

Вітаємо з обранням!

2011(й — рік звітів і виборів у профспілці під гаслом:•
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Далі буде

Щорічне риторичне питання...
Профком

контролирует

В
ОПРОС о ходе подготовки к
работе в осенне�зимний пе�

риод профком Иловайской ди�
станции защитных лесонасажде�
ний Донецкой железной дороги
обсудил еще в августовскую жару.

Отмечено, что поступление
зимней спецодежды и спецобу�
ви ведется согласно плану, а бла�
годаря вмешательству профкома
решен вопрос об обеспечении
работников Криничанского ле�
сопитомника сигнальными жи�
летами для работы в зимний пе�
риод в полосе отвода и защит�
ных лесонасаждениях. 

Проводится ремонт системы
отопления и теплотрасс, окон и
кровли, обучение операторов
котельных и «первозимников».

Чтобы успеть все выполнить
до холодов, профком усилил
контроль за ходом и сроками
выполнения намеченных меро�
приятий.

ПРЕСС�ЦЕНТР Иловайского
теркома профсоюза

ДО  ТЕМИ
Питання підготовки залізниць до роботи в осінньо�зимовий пе�
ріод обговорювалося 6 вересня п. р. на селекторній нараді
Укрзалізниці, у якій взяв участь перший заступник Голови проф�
спілки М.Сінчак.
Зазначено, що залізниці на той час були готові до роботи в хо�
лодну пору року більш ніж на 70 %, і саме недостатність спец�
одягу і спецвзуття є однією з головних проблем.
«Маємо проблеми щодо забезпечення робітників спецодягом та
спецвзуттям. Час для усунення недоліків ще є. Тож розв’язувати�
мемо питання разом», – наголосив перший заступник Генераль�
ного директора Укрзалізниці С.Болоболін.

Забезпеченість спецодягом і спецвзуттям залишається
головною проблемою при підготовці до роботи структур�
них підрозділів в осінньо�зимовий період.

Закінчення. Початок на 1�й стор.
Президія Ради профспілки та Рада
Асоціації ветеранів війни та праці 
постановили:
ВІДЗНАЧИТИ в цілому позитивну роботу ке�

рівництва Укрзалізниці та залізниць, виборних
органів профспілки та ветеранських організа�
цій у питаннях матеріальної підтримки пенсіо�
нерів – ветеранів залізничного транспорту;

ЗВЕРНУТИ УВАГУ керівництва Укрзалізниці
та залізниць (крім Донецької) на невиконання
норми Галузевої угоди стосовно відновлення
на залізницях діяльності патронажних служб з
догляду за важкохворими й немічними одино�
кими ветеранами;

ЗАПРОПОНУВАТИ:
керівництву Укрзалізниці під час рефор�

мування галузі забезпечити збереження пільг
та соціальних гарантій пенсіонерам�залізнич�
никам;

керівництву Укрзалізниці та залізниць —
при формуванні фінансових планів на

2012�й та наступні роки передбачати кошти на
фінансування в повному обсязі норм Галузевої

угоди та колдоговорів щодо пенсіонерів�заліз�
ничників та розширення прав структурних під�
розділів на благодійну допомогу ветеранам,
які перебувають у них на обліку;

виділяти головам рад ветеранів за їх кло�
потанням службові проїзні документи для про�
їзду в службових справах у межах відповідних
дільниць;

керівництву залізниць та дорожнім ко�
мітетам профспілки —

найближчим часом завершити роботу
щодо добровільного медичного страхування
пенсіонерів�залізничників;

запрошувати представників дорожніх рад
ветеранів для участі у прийнятті рішень, які
безпосередньо стосуються інтересів ветеранів,
та надавати необхідну інформацію щодо за�
значених питань;

керівництву залізниць та дорожнім ко�
мітетам профспілки Південно�Західної,
Одеської та Львівської залізниць забезпе�
чити виконання Галузевої угоди щодо пільго�
вого забезпечення пенсіонерів побутовим па�
ливом.

До ветеранів — з повагою
В

РАЖЕННЯМИ від поїздки геро�
їчними місцями рідної Сумщи�

ни, яку влаштували терком разом з
адміністрацією дирекції залізничних
перевезень напередодні Дня вете�
рана, поділилися голови ветерансь�
ких організацій регіону Ю.ДАВИ�
ДЕНКО й А.РЄЗНІЧЕНКО: «Мы
побывали в городе с богатой исто�
рией — Путивле. Увлекательная эк�
скурсия началась с краеведческого
музея. Нам рассказали о защите го�
рода от половцев, создании «Слова
о полку Игореве», вспомнили зна�
менитый «Плач Ярославны»... Посе�
тили Молчанский женский монас�
тырь, известный со времен Ивана
Грозного, музей партизанской сла�
вы в Спадщанском лесу. 

Приятно, что организаторы по�
ездки позаботились о предоставле�
нии комфортабельного транспорта
и пригласили экскурсовода».

З пошти «ВІСНИКА»•

«ВІСНИК» 
висвітлює 
перебіг 
звітно�
виборної 
кампанії



15 сентября состоялась 
отчетно�выборная 

конференция Одесской 
дорожной профорганизации

Р
АБОТА была построена конст�
руктивно и по�деловому. В кон�

ференции приняли участие Предсе�
датель ФПТУ, Председатель проф�
союза В.Ткачев, а также и. о. на�
чальника Одесской железной доро�
ги А.Царенко.

Выступая с докладом об основ�
ных итогах работы, проделанной
дорпрофсожем за пять лет, предсе�
датель дорожной профорганиза�
ции А.Прокопенко отметил, что этот
отчетный период был богат на зна�
чимые события. В июле нынешнего
года отмечено 75�летие с дня осно�
вания дорпрофсожа, в конце ми�
нувшего – заключен коллективный
договор на 2011–2015 годы.

«Пятилетие было непростым, –
подчеркнул профлидер, – однако
испытание кризисом подтвердило,
что наш курс на социальное парт�
нерство – правильный. Ведь благо�
даря взаимопониманию и общим
усилиям руководства дороги и дор�
профсожа удалось не допустить
массовых сокращений железнодо�
рожников, уменьшения размера и
стоимости социального пакета, со�
хранить льготы и гарантии работни�
ков и пенсионеров».

На обеспечение льгот и гарантий,
установленных коллективным дого�
вором дороги на 2006–2010 годы,
было направлено около 2,1 млрд
грн., а на выплату зарплаты и пре�
мии по основным результатам хо�
зяйственной деятельности – более
4,3 млрд грн., причем значительное
увеличение размера премии в теку�
щем году вывело Одесскую магист�
раль в мае–июле на первое место
среди железных дорог Украины по
размеру заработной платы.

Большое внимание дорпрофсож
уделял вопросам сохранения со�
циальной сферы, прежде всего, ле�
чебных учреждений, санатория�
профилактория и детских оздоро�
вительных лагерей. В дорожных
здравницах в 2006–2011 годах

оздоровлено 41,6 тыс. человек, в
том числе почти 20,5 тыс. детей, из
них 3633 ребенка – бесплатно.

«Длительное время оставался от�
крытым вопрос добровольного ме�
дицинского страхования пенсионе�
ров. Нам совместно с администра�
цией удалось сдвинуть проблему с
мертвой точки, и с августа этого го�
да началась работа по доброволь�

ному медицинскому страхованию
пенсионеров через страховую ком�
панию «НафтаГазСтрах» из расчета
страхового платежа 300 грн. в год.
На 1 сентября уже более 21 тыс. пен�
сионеров застрахованы, и работа
продолжается», – подчеркнул ли�
дер дорожной профорганизации.

Удалось добиться и выполнения
обязательств колдоговора по воз�
мещению железнодорожникам
50 % страхового взноса через
«НафтаГазСтрах» в размере 25 грн.
На сегодня этой компанией застра�
ховано почти 7 тыс. работников до�
роги, более 32 тыс. – остаются за�
страхованными компанией «ТАСТ�
Гарантия».

За отчетный период защищены
трудовые права более 30 тыс. же�
лезнодорожников. 

Создание безопасных производ�
ственных условий, своевременное
получение установленных льгот и
компенсаций за вредные условия
труда, обеспечение спецодеждой,
спецобувью и другими средствами

индивидуальной защиты,
лечебно�профилактичес�
ким питанием также на по�
стоянном контроле дор�
профсожа.

Вместе с тем, по словам
А.Прокопенко, особенно
острой  остается проблема
охраны труда и обеспече�
ния безопасности движе�
ния поездов. Руководство
дороги и дорпрофсож вы�
нуждены были обратиться
через прессу – газету

«Чорноморський гудок», вестник
дорпрофсожа – c открытым пись�
мом ко всем работникам магистра�
ли, в котором подчеркивалась
острая необходимость создания в
трудовых коллективах непримири�
мого отношения к нарушителям
трудовой и производственной дис�
циплины, техники безопасности,
требований по охране труда. «Я
уверен, – отметил председатель, –
что изменить ситуацию можно
только общими усилиями руковод�
ства дороги, профсоюзного актива
и каждого работника. Необходимо
сделать все, чтобы люди возвраща�
лись домой живыми и здоровыми».

С декабря 2009 года все члены
профсоюза были застрахованы от
несчастных случаев на производст�
ве за счет средств профсоюза. На
июль т. г. произведены страховые
выплаты 22 работникам дороги, по�
страдавшим от несчастных случаев,
или членам их семей на общую сум�
му более 121 тыс. грн.

«За эти годы, – признает А.Про�

копенко, – не все удалось сделать:
есть проблемы с обеспечением ра�
ботников жильем, не окончено
строительство дома в Херсоне и
спортивной площадки на станции
им. Т.Шевченко, есть недостатки в
обеспечении отдельными видами
спецодежды,  но дорпрофсож будет
прилагать максимум усилий, осо�
бенно в условиях реформирования
отрасли, для обеспечения социаль�
ной защиты работников».

Председатель профсоюза В.Тка�
чев в своем выступлении подчерк�
нул, что альтернативы реформиро�
ванию железнодорожного транс�
порта нет, иначе отрасль попросту
не выживет, необходимо безотла�
гательно менять ее структуру, об�
новлять подвижной состав, сама
Укрзализныця это сделать не в со�
стоянии. Вместе с тем, при рефор�
мировании нельзя забывать о чело�
веке труда, сохранении рабочих
мест, достойной заработной плате.

А.Царенко дал положительную
оценку социальному партнерству и
ответил на вопросы делегатов.

Работа дорпрофсожа признана
удовлетворительной. Конференция
утвердила основные направления
работы на предстоящие пять лет и
избрала дорожный комитет проф�
союза, его президиум и ревизион�
ную комиссию. 

Председателем Одесской дорож�
ной профорганизации избран
А.Прокопенко, его первым замести�
телем – И.Соловьев.

Оксана КРИЖАНОВСКАЯ,
внештатный корреспондент 

«ВІСНИКА»
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до номера•«Сильний лідер — сильна профорганізація» 

Розмір мінімальної зарплати в Україні вста�
новлено на рівні прожиткового мінімуму для
працездатної особи: з 1 квітня п. р. — 960 грн.

Індекс споживчих цін у серпні — 99,6 %,  з
початку року — 104,1 %.

Інформацію підготовлено за даними управлін�
ня статистики Укрзалізниці та Держкомстату.

Залізничний транспорт 3454,3 3196,6

Транспорт у цілому 3246,0 3074,0
Промисловість 3233,0 3018,0

В галузях народного 
господарства 2694,0 2550,0

серпень З початку
року

Середня  зарплата працівників (грн.)

Конструктивный диалог

АА..ППРРООККООППЕЕННККОО                                    ИИ..ССООЛЛООВВЬЬЕЕВВ

буде доповнено обов’язковими накопичуваль�
ною пенсійною системою і професійною пенсій�
ною системою на базі ПНПФ «Магістраль».

Відомі події 1917 року не могли не позначитися
і на самому існуванні в Україні пенсійних кас, їх�
ніх вкладників та учасників. Все, що було на тере�
нах України, більше ніж на 70 років стало дер�
жавним – як підприємства, організації, фінансові
установи, так і, власне, пенсійна система. Нато�
мість у багатьох країнах Європи пенсійні каси,
НПФ і страхові компанії поступово стали не�
від’ємною частиною ринкової економіки та про�
довжують розвиватися. На сьогодні серед членів
Європейського Союзу і НАТО немає країн, де б не
працювали НПФ. Якщо на початку 1940�х років у
США кожен п’ятий працівник був учасником
НПФ, то сьогодні – кожен другий, тоді як у краї�
нах «старої» Європи – кожен четвертий. При
цьому відзначається бурхливе зростання фондів,
їхніх активів та кількості учасників не тільки за
океаном чи в Західній Європі, але й у державах
колишнього соцтабору – у Східній Європі (Поль�
щі, Угорщині, Болгарії, Словаччині, країнах Бал�
тії), Росії, Казахстані. Не є винятком і Україна, де
НПФ працюють з 2004 року.

Головний висновок з короткого екскурсу в на�
шу пенсійну історію: недержавні пенсійні фонди в
Україні та на залізничному транспорті слід вважа�
ти не чужоземним запозиченням або передчас�
ним явищем, а відновленням незаслужено забу�
тих джерел, що існували в минулому і можуть бу�
ти корисними сьогодні та в майбутньому.

На глибоке переконання автора, цей забутий
досвід наших предків повинен бути використа�
ний їхніми нащадками в ході реформування пен�
сійної системи. Сучасним реформаторам замість
того, щоб «продавлювати» закон, написаний з
урахуванням «найкращого зарубіжного досвіду»
та нав’язувати суспільству монополіста «другого
рівня» пенсійної системи у вигляді Накопичу�
вального фонду, доцільно звернути увагу на за�
бутий вітчизняний та сучасний європейський до�
свід. Адже «другий рівень» у цих країнах пред�
ставлений головним чином корпоративними і
професійними пенсійними системами, що функ�
ціонують на базі відповідних НПФ, створених з
ініціативи профспілок. Все це розпочиналося там
з пенсійних кас, які однаково успішно працювали
як в інтересах державних службовців, так і прос�
тих робітників.

Чи зуміємо ми відродити забуту славу пенсій�
них кас і за допомогою нашого НПФ організувати
справу так само надійно, як це вміли наші праді�
ди, що служили на Південно�Західній залізниці у
кінці ХІХ – на початку ХХ століття? Російські заліз�
ничники це вже зробили. 

Понад 10 років тому вони заснували НПФ
«Благосостояние», який нині є найбільшим у кра�
їні як за чисельністю учасників, так і за пенсійни�
ми активами.

У 2006 році профспілка залізничників і транс�
портних будівельників України на виконання ви�
мог трудових колективів залізниць також засну�
вала Професійний недержавний пенсійний фонд
«Магістраль», який успішно працює. Подальший
розвиток цього фонду визначатиметься резуль�
татами нашої праці, повнотою виконання сторо�
нами вимог п. 3.6.20 Галузевої угоди і відповід�
них рішень Ради Укрзалізниці. Від того, якими
будуть відрахування роботодавців на пенсійні
рахунки залізничників до єдиного в галузі Про�
фесійного НПФ «Магістраль» та його учасників
на свою користь, залежатиме розмір накопичень
для майбутньої пенсії кожного працівника. Тим
більше, що сподіватися на щедрі виплати від
держави, яка реформує пенсійну систему, вже не
варто.

(Із книги О.ТКАЧА «Назустріч майбут�
ньому. Путівник по недержавних пен�
сійних фондах». – К.: Старий світ, 2011)

В умовах реформування пенсійної системи України, що супроводжується
становленням єдиного в галузі Професійного недержавного пенсійного

фонду «Магістраль», не буде зайвим згадати «пенсійну» історію
залізничників, щоб зробити з неї належні висновки...

І чужому научайтесь, 
й свого не цурайтесь.

Тарас Шевченко

ППЛЛЮЮСС ддррууггаа  
ппееннссііяя

ВВИИППЛЛААТТАА  ППЕЕННССІІЙЙ

Автор — Олександр ТКАЧ,  кандидат технічних наук, доцент
Закінчення. Початок у №№ 14 — 17  від (577 — 580)

від 29 липня, 19 і 31 серпня та 16 вересня п. р.

У
ДОРЕВОЛЮЦІЙНІЙ Україні функціо�
нували три «рівні» пенсійної систе�

ми, досить подібні до сучасних:
державна (бюджет) – для окремих громадян;
приватна емеритальна (аналог солідарної

пенсійної системи);
приватна накопичувальна (сучасні НПФ).

Про ефективність такої «багаторівневої» систе�
ми свідчить той факт, що наприкінці ХІХ ст. пенсія
полковника, що виплачувалася йому казною, ста�
новила 575 руб. на рік, у той час як виплата з пен�
сійної каси, куди він упродовж 35 років служби
щомісяця сплачував 6 % своєї платні, – 863 руб.
Тобто вже тоді «люди государеві», на відміну від
сучасних держслужбовців, покладались у пенсій�
ному питанні не тільки на державу, а, головним
чином, на власні сили.

Зазначені вище три «рівні» системи, відповід�
но, забезпечували і пенсійні виплати з трьох дже�
рел, представлених:

казною (бюджетом);
емеритурою, а згодом – пенсійною касою

страхового типу, участь у якій була обов’язковою
як для працівника, так і для роботодавця;

пенсійною касою або страховою компанією
чи комерційним банком, участь у сплаті внесків
до яких була добровільною.

ПНПФ «Магістраль» — 
сьогоднішній потяг в майбутнє

П
ЕНСІЙНА система сучасної України багато в
чому відтворює ці джерела. Реалізація пенсій�

ного забезпечення залізничників здійснюється у
вигляді «багаторівневої» пенсійної системи, що
складається із системи загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування (солідарної
системи), представленої з боку держави Пенсій�
ним фондом України, та добровільної системи
недержавного пенсійного забезпечення, що
представлена ПНПФ «Магістраль». По закінченні
пенсійної реформи ці джерела, швидше за все,

Р
АДА Укрзалізниці 11.11.2010 р. прийняла рішення розпочати поетапне запровадження недержавного пен�
сійного забезпечення залізничників через Професійний недержавний пенсійний фонд «Магістраль».

Від того, якими будуть відрахування роботодавців на пенсійні рахунки залізничників до Фонду та йо�
го учасників на свою користь, залежатиме розмір накопичень для майбутньої пенсії кожного сьогодніш�
нього працівника, а в майбутньому – пенсіонера…

... і  сьогодення:  друга  пенсія  —  перші  кроки 

Погоджено нормативні матеріали
Президія Ради профспілки на засіданні

22 вересня п. р. погодила проекти збірок нор�
мативних матеріалів.

Зокрема, «Типові норми часу на слюсарні
роботи з ремонту електричної апаратури під
час технічного обслуговування і поточних ре�
монтів електровозів серії ВЛ10, ВЛ11, ВЛ11М»,
які розроблено Державним науково�дослідним
центром залізничного транспорту України. Ці нор�
ми часу на залізницях України запроваджуються
вперше.

Також погоджено «Типові норми часу на
слюсарні роботи з ремонту контрольно�вимі�
рювальних приладів електровозів серії
ВЛ80К, ВЛ80Т, ВЛ80С», проект яких розроблено
фахівцями Головного управління локомотивного
господарства Укрзалізниці на базі локомотивного
депо Куп’янськ Південної залізниці.

Обидва проекти пройшли примірку в локомо�
тивних депо залізниць, і колективами їх визнано
придатними до застосування у виробничих умовах.

Ангеліна ГОЛОВАЧ, провідний спеціаліст
відділу економічної роботи, організації праці і

заробітної плати Ради профспілки

Фото 
Аллы УРСУЛЯК

У літопис профспілки•НАГОРОДЖЕНО:

ПОЧЕСНИМ ЗНАКОМ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСПІЛКОЮ» –

ПРОМІНСЬКОГО Вілія Івановича, голову профоргані�
зації локомотивного депо Здолбунів Львівської
залізниці;
ЗНАКОМ «ЗА АКТИВНУ РОБОТУ В ПРОФСПІЛЦІ» –
ОБЕРТАНА Віктора Степановича, директора підпри�
ємства «Рокс�Львів» дорожньої профорганізації
Львівської залізниці;

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ –
ЮХИМЧУКА Івана Васильовича, завідувача органі�
заційного відділу Одеського дорпрофсожу.

НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ: ДО ЗАБУТИХ ДЖЕРЕЛ...
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завідувач відділу інформації;
Світлана АНІСІМОВА —

завідувач відділу економічної 
роботи, організації праці 

і заробітної плати; 
Олександр ГНАТЮК —

завідувач відділу організаційної 
і кадрової роботи.

Матеріали публікуються мо�
вою оригіналу. За точність ви�
кладених фактів та інших відо�
мостей відповідальність несе ав�
тор. Точка зору авторів може не
збігатися з позицією редакції.
Листування з читачами ведеться
лише на сторінках газети.
Редакція залишає за собою
право редагувати матеріали. 
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И
ЛОВАЙСКИЙ тер�
ком провел для

вновь избранных пред�
седателей первичек два
обучающих семинара –
по вопросам планирова�
ния работы, подготовке
и проведению заседа�
ний профкома. Их участ�
ники получили методи�
ческие материалы и ре�
комендации, образцы
необходимых документов. Тщательно были проанализированы
часто встречающиеся ошибки, допускаемые профкомами.

Не останутся без внимания и другие вопросы профсоюзной де�
ятельности: терком уже запланировал ряд занятий. А вот методике
проверок соблюдения трудового законодательства профлидеры
будут обучаться на практике, участвуя в проверках с правовым ин�
спектором труда.

В сентябре состоялся семинар и для вновь избранного профак�
тива – профгрупоргов, председателей цеховых комитетов, моло�
дежных советов первичек. С большим интересом профактивисты
отнеслись к опыту коллег – профгрупорга 6�го околотка Иловай�
ской дистанции пути Н.Шлыковой, председателей профорганиза�
ций дистанций сигнализации и связи – О.Павленко и пути –
И.Сельской. Ведь не все особенности профработы можно втиснуть
в рамки документов…

Тамара ГУЗЕНКО, ведущий специалист Иловайского 
теркома профсоюза.  Фото Елены КИРИЧОК

Обучение профактива — залог успешной работы

На ІІ Міжнародній науково�прак�
тичній конференції «Маркетинг та
логістика в системі менеджменту
пасажирських перевезень на заліз�
ничному транспорті» завідувач від�
ділу організаційної і кадрової робо�
ти Ради профспілки О.Гнатюк висту�
пив із доповіддю на тему «Проб�
лемні питання впровадження нети�
пових форм зайнятості (аутсорсин�
гу) у пасажирському господарстві».

Д
О РЕЗОЛЮЦІЇ, оформленої за ре�
зультатами конференції, увійшли

висновки із наукового дослідження О.Гна�
тюка. Зокрема, вказано, що при підготовці
рішення про передачу будь�якого вироб�
ничого процесу в аутсорсинг у пасажирсь�
кому господарстві Укрзалізниці необхідно:

чітко розрахувати економічну і соці�
альну доцільність таких дій. Попередньо
слід вжити заходів для налагодження аб�
солютного обліку усіх витрат, пов’язаних
із реалізацією цього процесу, у тому числі
обліку й оплати в повному обсязі відпра�
цьованого часу;

мінімізувати ризики для працівника,
підприємства або структурного підрозді�
лу, колективно�договірного регулювання
соціально�трудових відносин, пов’язані з
майбутніми змінами;

попередньо провести переговори та
консультації із соціальним партнером
(профспілковою стороною), досягти зго�
ди та забезпечити імплементацію (вклю�
чення) пільг і гарантій, передбачених Га�
лузевою угодою і колдоговорами, у дого�
вори про передачу функцій стороннім
організаціям;

проводити конкурс, основою якого
мають стати збереження трудових і соці�
альних стандартів, що існують у галузі.

За пропозицією О.Гнатюка конферен�
ція ухвалила також рішення запровадити
у своїй роботі додатковий тематичний
напрямок «Менеджмент персоналу на
залізничному транспорті».

Інф. «ВІСНИКА»

* Аутсорсинг – виконання сторонньою ор�
ганізацією певних завдань чи виробничих
процесів, зазвичай не профільних у діяль�
ності підприємства, але, попри це, необхід�
них для повноцінного його функціонування.

На конференції збираємось
ми вчасно,

У колективах вистачає справ,
Тут голосно сказати треба, 

чесно:
Те нам вдалося, а те – ні. 

Щоб кожен знав!

І лідера на новий термін 
обираєм,

Надійного, щоб біль людську
відчути вмів,

Щоб приклад у роботі 
подавав нам,

А ми його підтримаємо всі!

Василь ПУШКАР, викладач,
голова профорганізації 

працівників Чернівецького
транспортного коледжу

У
ПРОФОРГАНІЗАЦІЇ локомотивного
депо Конотоп Південно�Західної за�

лізниці – поповнення. Молодих працівни�
ків у колективі зустріли привітно. Голова
профкому М.Самойленко вручив їм
профспілкові квитки і розповів про роботу
із захисту трудових прав і соціально�еко�
номічних інтересів залізничників, про інші
напрямки діяльності.

Привітала новачків і голова молодіжної
ради первинки, економіст депо Т.Майст�

ренко. Вона, до речі, очолює також моло�
діжну раду Конотопської територіальної
профорганізації, тож кому, як не їй, до�
кладно і цікаво розповісти про добрі
справи нашої молоді і запросити приєд�
натися до цієї роботи: «Активним й ініціа�
тивним спілчанам ми завжди раді, та й з
нами вам нудьгувати не доведеться!» –
запевнила профактивістка.

ПРЕС�ЦЕНТР Конотопського 
теркому профспілки

В
СЕ ОНИ пройдут обучение на семинарах,
запланированных Харьковским теркомом

профсоюза на ближайшее время, тем не менее,
советы более опытных коллег никогда не будут
лишними. Профработники со стажем всегда
готовы поделиться опытом с новичками. По�

стоянно «на связи» и специалисты теркома, ко�
торые немедленно оказывают практическую
помощь.

Владимир ШАМРАЙ, заместитель 
председателя Харьковской 

территориальной профорганизации

Аутсорсинг*.
Науковий підхід

Профспілкова 
конференція

««««ННННаааашшшшіііі     ллллааааввввииии    ппппооооппппооооввввннннююююююююттттььььссссяяяя»»»»

Для заводчан це
новий вид спорту,
але в підрозділах
одразу сформува�
лися команди, які
подали заявки для
участі в змаганнях,
присвячених Дню
фізкультурника.

Навіть негода не
стала на заваді
спортивному святу,

тож завод отримав перших чемпіонів. Ними стали: слюсар механічного цеху М.Рябушиць
(у ваговій категорії до 80 кг), слюсар електромашинного цеху О.Рябоштан (до 90 кг) і майстер
візкового цеху О.Палаш (понад 90 кг).

Переможців нагороджено дипломами та медалями за перше місце, всі учасники отримали
пам’ятні медалі. Завершилося свято товариським футбольним матчем між збірними працівни�
ків та ветеранів.

4
Отчетно�выборная кампания позади. Впереди – каждодневная работа, и ее много. 

Потому вовсе неудивительно, что многие новоизбранные председатели первичек
поначалу были немного растеряны, ведь они столкнулись с новыми обязанностями…

Председатели
профорганизаций
локомотивных 
депо Харьков,
Сортировочный
М.ТАРАСОВ (слева) 
и Основа  
А.БАРАБАШ (справа)
делятся 
опытом работы 
с «новичками» –
председателями
первичек 
электровозного
депо «Октябрь»
В.НОВОЖИЛОВЫМ,
моторвагонного
депо Харьков  
А.БАРАНИЦКИМ
и вагонного 
депо Основа  
Н.БОГУСЛАВСКИМ

Фото Андрея НЕЧИПОРЕНКО

Інтерв’ю для преси...
О. ГНАТЮК

Работаю на Донецкой дороге.
У меня двое детей — 12 и 16
лет. Имеет ли право адми�
нистрация направить меня на
курсы повышения квалифи�

кации в другой город на две неде�
ли без моего согласия? 

Наталья (по e�mail)
— Не имеет. Согласно ст. 177 Кодекса

законов о труде Украины направить в
командировку женщину, имеющую
ребенка до 14 лет, администрация
может только по ее согласию. 

Я инвалид II группы по
общему заболеванию, в
связи с этим вынужден выйти
на пенсию в 53 года 9 ме�
сяцев, стаж работы в отрасли

25 лет. В каком размере имею
право на материальную помощь
при выходе на пенсию? 

Владимир (www.zalp.org.ua) 

— Согласно п. 3.2.21 Отраслевого
соглашения при увольнении Вам
должны выплатить единовременную
материальную помощь в размере
трех среднемесячных окладов, а
также дополнительную материаль�
ную помощь — за безупречную ра�
боту на железнодорожном транспор�
те при стаже 25 лет — один среднеме�
сячный заработок.

На залізниці працюю з серпня
2007�го, з грудня 2008�го до
листопада 2010�го перебува�
ла в декретній відпустці. У
листопаді згідно з графіком —

чергова відпустка. Чи маю я право
на один день додаткової відпустки
за стаж? У відділі кадрів сказали,
що вона надається лише після
трьох відпусток, а не трьох років
стажу. 

Олена (www.zalp.org.ua) 

— Галузева угода (п. 3.2.20) пе�
редбачає надання додаткових опла�
чуваних відпусток за стаж роботи на
залізничному транспорті працівни�
кам, які зайняті на роботах в основній
діяльності залізниць, при безперерв�
ному стажі роботи понад три роки —
по одному дню за кожен наступний
рік, але не більше 3 календарних днів.

Відпустка по догляду за дитиною
включається до стажу роботи на за�
лізничному транспорті. Як видно зі
звернення, Ваш стаж роботи на
залізниці становить чотири роки. Тож
у цьому році Ви маєте право на
додаткову відпуску за стаж роботи на
залізничному транспорті тривалістю
один день. Зазначимо, що Галузева
угода передбачає мінімальні й обо�
в'язкові галузеві норми, колектив�
ними договорами підприємств ці
норми може бути розширено.

ОТВЕЧАЕМ, РАЗЪЯСНЯЕМ...
К правовым инспекторам труда Совета профсоюза обращаются многие наши читатели с вопросами, которые для них
важны и актуальны. Наиболее «горячие» темы последних дней — правомерность направления в командировку
женщин, имеющих малолетних детей, выход на пенсию и положенные при этом выплаты, а также дополнительные
отпуска. 
Авторов вопросов  консультирует правовой инспектор труда Совета профсоюза Марина АБРАМОВА.
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????

ММ..ССААММООЙЙЛЛЕЕННККОО  
ззааппррооссиивв  ммооллооддиихх
ччллеенніівв  ппррооффссппііллккии

ннаа  ззууссттрріічч  
уу  ппррооффккоомм......ФФооттоо ТТееттяяннии  ММААЙЙССТТРРЕЕННККОО

Творчість читачів•
«ВОЛЕЙБОЛ – друга

після футболу спор�
тивна пристрасть залізнич�
ників Королевого, – пише
наш позаштатний корес�
пондент, водій Мукачівсь�
кого будівельного управ�
ління № 5 Іван КОЗАК. –
Про це свідчить і кількість
любителів цього виду спор�
ту, і розмаїття змагань і тур�
нірів. На один з них зібра�
лися не лише королевці,
але й залізничники станцій
Виноградів, Хуст, Чорноти�
сів, які знають: граючи у во�
лейбол, вони не лише зміц�
нюють здоров’я, а й прино�
сять задоволення вболі�
вальникам».

Адміністрація Київського електровагоноремонтного заводу за ініціативи
профкому зробила працівникам чудовий подарунок – придбала стіл 

для змагань з армрестлінгу

Андрій ОДИНЕЦЬ, майстер, заступник голови 
профорганізації Київського електровагоноремонтного заводу

ФФооттоо  ВВааллееннттииннаа
ТТААРРААССООВВССЬЬККООГГОО

З пошти 
«ВІСНИКА»•

УУУУввввааааггггаааа!!!!         Розпочалася  передплата  на  «ВІСНИК» на 2012  рік


