
В
ИСТУПАЮЧИ на зустрічі з
профактивом Коростень�

ської територіальної організа�
ції, заступник Голови проф�
спілки В.Лесько зупинився на
найважливіших проблемах.
Він наголосив, що Рада проф�
спілки поступово, цілеспрямо�
вано та принципово відстоює
інтереси спілчан не лише на
галузевому, а й на національ�
ному рівні. На підтвердження
розповів присутнім про склад�
ний шлях вирішення трудово�
го спору між нашою профспіл�
кою та Кабінетом Міністрів
України (до речі, вона єдина
серед галузевих профспілок
спромоглася офіційно зареєс�
трувати на національному
рівні вимоги до Уряду щодо
державної підтримки заліз�
ничного транспорту та вирі�
шення соціально�трудових
проблем у галузі). Відбулося
вже декілька раундів напру�
жених, гострих переговорів

під час засідань примирної
комісії. Робота триває.

Наразі нагальні теми обго�
ворення – зайнятість, заробіт�
на плата, створення гідних
умов праці та виробничого по�
буту працівників, а напере�
додні зими гостро постає
проблема своєчасного забез�
печення залізничників теплим
якісним спецодягом, спецвзут�
тям тощо. Заступник Голови
профспілки наголосив на то�
му, що лідери пер�
винок мають ак�
тивно долучатися
до вирішення цих
важливих питань і
докласти всіх зу�
силь для всебічно�
го захисту трудо�
вих прав спілчан.

В.Лесько поін�
формував учасни�
ків зустрічі про роз�
виток соціальних
ініціатив профспіл�

ки: Професійного недержав�
ного пенсійного фонду «Магіс�
траль»; страхування працюю�
чих спілчан від нещасних ви�
падків на виробництві та при�
родної (раптової) смерті на
виробництві; дисконтної про�
грами – нового масштабного
проекту, що діє по всій країні;
створення профспілкової кор�
поративної мережі мобільного
зв’язку тощо. Тож профспілка
завжди поряд зі спілчанами у

потрібну мить, що й доводить
успішним втіленням в життя
цих корисних і перспективних
проектів. Заступник Голови
профспілки закликав колег всі�
ляко підтримувати та розвива�
ти наші соціальні ініціативи.

Профактивісти отримали
вичерпні відповіді та консуль�
тації з найбільш злободенних
проблем.
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ННаа  ззннііммккуу  ззлліівваа  ннааппррааввоо::
електромонтер Д.ТИЩЕНКО,
електромеханіки – 
Т.МИРОНЧУК (профгрупорг),
Т.КОНОНЕНКО, Т.ЗАРУДНЯ
і старший електромеханік, 
член профкому С.АНІЩЕНКО

ПРОФСОЮЗ
ПОМОГ

«По итогам проверок ведущего
специалиста по организации и нор�
мированию труда Дебальцевского
теркома Ирины Мамедовой и пра�
вового инспектора труда Совета
профсоюза на Донецкой дороге
Дмитрия Еня в Штеровской дистан�
ции пути 18 дорожным мастерам и
инженеру по подготовке кадров вы�
плачено 6,7 тыс. грн. за обучение
монтеров пути в 2013 году, более
3 тыс. грн. выплачено дежурным по
переезду за техническое обучение в
нерабочее время в декабре 2012�го
и феврале 2013�го, работникам ди�
станции доначислено 6,3 тыс. грн.
отпускных», – сообщил ПРЕСС!
ЦЕНТР Дебальцевского теркома
профсоюза.

«У Львівському апеляційному ад�
міністративному суді відстояно пра�
во колишнього старшого оглядача
вагонів Й.Варги на призначення пен�
сії за вислугу років на пільгових умо�
вах з 7 грудня 2011 року», – повідо�
мив правовий інспектор праці Ради
профспілки на Львівській залізниці
Володимир ПАРУНА.

1 жовтня відбувся інформа�
ційний день для голів профор�
ганізацій прямого підпорядку�
вання Раді профспілки, у якому
взяли участь і виступили пер�
ший заступник Голови проф�
спілки М.Сінчак та фахівці
Ради.

1–4 жовтня заступник Голови
профспілки В.Лесько, фахівці
Ради та дорпрофсожів взяли
участь у семінарі�нараді на те�
му «Облік і оплата праці заліз�
ничників», що проводився Го�
ловним управлінням охорони і
організації праці Укрзалізниці.

3 жовтня перший заступник
Голови профспілки М.Сінчак
взяв участь у засіданні пред�
ставників всеукраїнських проф�
спілок, які є членами Правління
Фонду соціального страхуван�
ня з тимчасової втрати праце�
здатності, а 4 жовтня – у засі�
данні комісії з питань законо�
давчого та нормативно�право�
вого забезпечення діяльності
цього Фонду.

3 жовтня перший заступник
Голови профспілки М.Сінчак і
правовий інспектор праці Ради
профспілки М.Абрамова взяли
участь у презентації проекту
Трудового кодексу України пе�
ред представниками членсь�
ких організацій ФПУ, членами
СПО репрезентативних об’єд�
нань профспілок на національ�
ному рівні та ЗМІ.

4 жовтня відбулося третє засі�
дання примирної комісії із роз�
гляду і вирішення колективно�
го трудового спору між проф�
спілкою залізничників і транс�
портних будівельників та Уря�
дом України  (стор. 1).

7 жовтня проведено виїзний
день Ради профспілки на Жи�
томирському вузлі Південно�
Західної залізниці  (стор. 1).

8–9 жовтня провідний фахі�
вець відділу соціально�трудо�
вих відносин та побутової ро�
боти Я.Мальський взяв участь
у міжнародній конференції на
тему «Перспективи соціальної
безпеки та справедливості в
Україні», проведеній фондом
ім. Ф.Еберта.

8–10 жовтня Рада профспілки
провела виїзне засідання
профсекції промислових під�
приємств,  а 9 жовтня — проф�
секцій працівників пасажирсь�
кого і вагонного господарств та
медичних працівників (подро�
биці – у наступному номері).

8–11 жовтня завідувач відділу
організаційної і кадрової робо�
ти О.Гнатюк взяв участь у на�
уково�практичній конференції
«Проблеми економіки та уп�
равління на залізничному
транспорті –2013».

Обговорено важливі теми

7 — 13 жовтня проходить  солідарна акція «Тиждень дій МФТ» IV Форум
молоді

профспілки

У
КОНФЕРЕНЦ�ЗАЛІ столич�
ного Південного вокзалу

станції Київ�Пасажирський 24
жовтня 2013 року відбудеться
IV Форум молоді профспілки.

Його делегатами обрано 95
молодих лідерів та активістів із
усіх дорожніх профорганізацій
та організацій прямого підпоряд�
кування Раді профспілки. Поча�
ток роботи Форуму – о 10.00.

НАПЕРЕДОДНІ

День Ради профспілки на Житомирщині
проведено у Всесвітній День дій профспілок за гідну працю

На засіданні, що відбулося
26 вересня, розглянуто низку
актуальних питань, зокрема,

щодо зайнятості залізничників 
в умовах реформування галузі,

молодіжної політики профспілки
і найближчих заходів

профорганів

Трудовий спір: ТРЕТІЙ  РАУНД
Т

РЕТЄ ЗАСІДАННЯ примир�
ної комісії з розгляду і вирі�

шення трудового спору між
профспілкою залізничників і
транспортних будівельників
та Кабінетом Міністрів Украї�
ни відбулося 4 жовтня.

Під час розгляду другої ви�
моги профспілки заступник мі�
ністра інфраструктури В.Кор�
нієнко відзначив, що до про�
екту Державного бюджету
України на 2014 рік внесено
пропозиції про виділення

коштів на придбання 500 па�
сажирських вагонів.

Заслухано інформацію пред�
ставника ДП «Вугілля України»
про погашення заборгованості
перед Донецькою залізницею
за перевезення вугілля у
2009–2010 роках. Підприємст�
ву «Вугілля України» рекомен�
довано виконувати рішення су�
ду щодо погашення боргів пе�
ред залізницею.

Примирною комісією за�
значено, що в поточному році

вирішено ряд проблем, зазна�
чених у вимогах профспілки.
Зокрема, підвищено тарифи
на вантажні і пасажирські пе�
ревезення, збережено поря�
док фінансування галузевих
медичних закладів через Мін�
інфраструктури, виділено
кошти у фінансовому плані за�
лізниць на реалізацію поло�
жень Галузевої угоди та кол�
договорів, у тому числі на роз�
виток недержавного пенсій�
ного забезпечення.

Внесено пропозицію опра�
цювати на засіданні спільної
робочої групи запропонова�
ний профспілкою проект Ре�
комендованої форми конт�
ракту з провідниками паса�
жирських вагонів і порядок
формування фінансового
плану залізниць.

Наступне засідання при�
мирної комісії планується
провести 31 жовтня п. р.

Відділ інформації 
Ради профспілки

В
ІДЗНАЧЕНО, що, незважаючи на іс�
нуючу в галузі нормативну базу для

реформування та забезпечення зайня�
тості залізничників, подекуди все ж ви�
никають порушення трудового законо�
давства. Нагадують про себе і невиріше�
ні питання: фактична чисельність праців�
ників не відповідає нормативній, розра�
хованій на обсяг роботи, що призводить
до систематичного застосування понад�
нормової роботи. Президія Ради проф�
спілки наполягає на глибокому аналізі
ситуації з боку Укрзалізниці і залізниць та
вжитті заходів для вирішення проблеми
зайнятості, а також неухильному дотри�
манні трудового законодавства у ході ре�
організації (стор. 2).

Обговорюючи і таку важливу тему, як
забезпечення трудових прав молодих
спілчан, президія зазначила, що недолі�
ки, виявлені у цьому питанні в 2012 році,
майже усунуто: випускникам, що присту�
пили до роботи, виплачено кошти в роз�
мірі стипендії за надану відпустку, а у ра�
зі призначення на посади поза постійним
місцем проживання – матеріальну допо�
могу в розмірах, передбачених Галузе�
вою угодою. Всіх випускників праце�
влаштовано за безстроковими трудови�
ми договорами. Урегульовано й питання
проведення виробничої практики сту�
дентів випускних курсів вишів на підпри�
ємствах галузі. Тож виконання постанови
президії від 2.10.2012 р. «Про забезпе�

чення трудових прав молодих членів
профспілки залізничників і транспортних
будівельників України» з контролю зня�
то, проте профорганам усіх рівнів реко�
мендовано постійно тримати це питання
на контролі. Водночас на роботу з мо�
лоддю чекає низка позитивних змін: пре�
зидія ухвалила рішення про запровад�
ження проектного підходу до реалізації
молодіжної політики профспілки.

Прийнято відповідні постанови та за�
пропоновано профорганам усіх рівнів
взяти участь у проведенні заходів у рам�
ках «Тижня дій МФТ» з 7 по 13 жовтня
2013 року під гаслами «За гідну працю!»
та «Головне – безпека!».

Інф. «ВІСНИКА»

У нашої 

збірної знову

«срібло»!

Д
Р У Г Е
МІСЦЕ

у загально�
командно�
му заліку і
низку при�
зових ме�
далей виборола збірна проф�
спілки залізничників і транспорт�
них будівельників України на ХІХ
Всеукраїнській міжгалузевій
Спартакіаді трудящих промисло�
вої сфери та транспорту, що
відбувалася в Алушті 23–25
вересня...

Стор. 4

Стр. 4

Гарантии сохранены,
их перечень расширен
Н

А КОНФЕРЕНЦИИ Одесской до�
рожной профорганизации, в ко�

торой принял участие и выступил
председатель ФПТУ и профсоюза
В.ТКАЧЕВ, подведены итоги работы с
сентября 2011�го по сентябрь нынеш�
него года...

Отчетная кампания 
в профсоюзе•

НННН аааа     дддд уууу мммм кккк уууу     пппп рррр аааа цццц іііі вввв нннн ииии цццц ьььь     ЖЖЖЖ ииии тттт оооо мммм ииии рррр сссс ьььь кккк оооо їїїї     дддд ииии сссс тттт аааа нннн цццц іііі їїїї     сссс ииии гггг нннн аааа лллл іііі зззз аааа цццц іііі їїїї
тттт аааа     зззз вввв ’’’’ яяяя зззз кккк уууу ,,,,     уууу     «««« ВВВВ ІІІІ СССС НННН ИИИИ КККК УУУУ »»»»     зззз аааа вввв жжжж дддд ииии     кккк оооо рррр ииии сссс нннн іііі ,,,,     аааа кккк тттт уууу аааа лллл ьььь нннн іііі     тттт аааа     цццц іііі кккк аааа вввв іііі     
мммм аааа тттт ееее рррр іііі аааа лллл ииии .... .... ....

Під час заходів у рамках «Тижня дій
МФТ», який проходить з 7 по 13 жовтня

під гаслами «За гідну працю!» 
та «Головне – безпека!», фахівці 

Ради профспілки відвідали первинки 
структурних підрозділів Житомирського

вузла Південно�Західної залізниці 
і надали допомогу профкомам з ряду
питань. У ході читацької конференції 

за участі працівників дистанції 
сигналізації та зв’язку йшлося про 

змістовність газети «Вісник профспілки»
та ефективність її використання 

у повсякденній роботі
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З повним списком партнерів, а також іншою інформацією
щодо реалізації програми можна ознайомитися на сайті
профспілки www.zalp.org.ua  (http://zalp.org.ua/kartka/). 

м. Київ:
ресторан «Арагац», 

вул. Алма�Атинська, 56�А – знижка 5 % на все меню, крім бенкетів.

м. Волноваха:
аптеки ТОВ «Універсальна фармацевтична компанія», вул.

Леніна, 63�А (аптека № 1), пров. Залізничний, 23 (аптечний пункт
№ 2, вузлова лікарня станції Волноваха) – знижка 7 % на медика�
менти і засоби медичного призначення.

м. Красний Лиман:
магазин «Клякса», пров. Телеграфний, 15 – знижка 5 % на канц�

товари, книги, листівки, товари для школи й офісу, розвиваючі ігри
для дітей – на суму від 100 грн.

м. Ужгород:
магазин «Канцтовари», вул. Бородіна, 14 – знижка 7 % на канц�

товари (крім ксероксного паперу), іграшки та миючі засоби.

м. Білгород!Дністровський:
компанія «Оксамит», вул. Ізмаїльська, ТЦ «Фенікс» (3�й поверх)

– знижка 5–7 % на транспортно�туристичні послуги.

м. Люботин:
клуб «Апельсин», вул. Радянська, 32–2/19 – знижка 10 % на фіт�

нес для дорослих, сучасний танець для дітей (з 3 років) та дорослих,
східні танці, айкідо для дітей 3–12 років, уроки англійської мови для
школярів, студентів і дорослих.

м. Шепетівка:
магазин «Дольче Віта», вул. Шешукова, 8�В – знижка 2 % на

продукти харчування на суму від 100 грн., 3 % – від 300 грн.

м. Нікополь:
магазин «Светолюкс», пр�т Трубників, 32 – знижка 5 % на елек�

тротовари.
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ПАРТНЕРИ

Соціальний проект профспілки — 
дисконтна програма•

Н
А ЗАСІДАННІ президії Ради
профспілки, що відбулося

26 вересня п. р., розглянуто пи�
тання про стан зайнятості праців�
ників підрозділів залізничного
транспорту України в умовах ре�
формування.

На сьогодні в основному сформовано
нормативну базу для реформування та за�
безпечення зайнятості залізничників. Розді!
лом 3.4 Галузевої угоди передбачено
ряд норм щодо забезпечення зайнятості
працівників:

зменшення чисельності працівників у ви�
падку скорочення обсягів робіт проводити, в
першу чергу, шляхом природної плинності
кадрів та тимчасового обмеження прийому
на роботу. Звільнення працівників за скоро�
ченням штату або чисельності застосовувати
лише як вимушений захід, а їх працевлашту�
вання провадити на підприємствах, в органі�
заціях, установах галузі у порядку, передба�
ченому чинним законодавством;

переважне право працевлаштування на
вакантні посади на підприємствах залізнич�
ного транспорту надається працівникам га�
лузі, які підпадають під ско�
рочення чисельності або
штату;

вживати заходів щодо пе�
репідготовки вивільнюва�
них працівників за професія�
ми, на які є попит на підпри�
ємствах галузі;

подання профкомам на
вивільнення працівників за скороченням
штату або чисельності надавати з техноло�
гічним та економічним обґрунтуванням;

у випадку ліквідації малодіяльних та збит�
кових структурних підрозділів залізниць
вживати заходів для першочергового пра�
цевлаштування працівників, які є єдиними
годувальниками в сім'ї, батьків багатодітних
сімей, ветеранів залізничного транспорту,
яким залишилося менше п’яти років до до�
сягнення пенсійного віку.

Укрзалізницею розроблено методичні ре�
комендації для залізниць у випадку виник�
нення нестандартних кадрових ситуацій при
проведенні структурних змін, а також впро�
ваджено автоматизовану систему «Струк�
турні зміни», яка має забезпечувати постій�
ний контроль за дотриманням на залізницях
вимог керівництва Укрзалізниці в ході ре�
формування галузі.

Зважаючи на підвищення соціальної на�
пруги в трудових колективах, профспілка
неодноразово виступала на захист інтересів
працівників галузі у сфері зайнятості. Зокре�
ма, президія Ради профспілки 9 січня цього
року затвердила «Вимоги профспілки до
Державної адміністрації залізничного транс�
порту України щодо вирішення соціально�
трудових проблем у галузі», серед яких була
вимога забезпечення гарантій зайнятості та
недопущення скорочень штату чисельності
працівників.

Про стан зайнятості працівників ішлося під

час зустрічі 4 вересня п. р. керівництва
профспілки та голів дорожніх профорганіза�
цій з Генеральним директором Укрзалізниці.

За інформацією з залізниць, усім праців�
никам, звільненим у 2012 році на підставі 
п. 1 ст. 40 КЗпП України, в порядку працев�
лаштування пропонувалась інша робота, і
лише після відмови продовжувати роботу на
запропонованих посадах з ними розрива�
лись трудові договори.

Проте в галузі існують невирішені питання
у сфері зайнятості. Фактична чисельність
працівників не відповідає нормативній, роз�
рахованій на обсяг роботи, про що свідчить
систематичне застосування надурочної ро�
боти, а також роботи у святкові і неробочі дні
понад норму робочого часу. Особливо гост�
ро це питання стоїть для пасажирського, ло�
комотивного та колійного господарств.

Майже у всіх господарствах і на всіх заліз�
ницях спостерігається недокомплект штату
працівників до нормативної чисельності,
розрахованої на обсяг роботи. Зокрема, у
пасажирському господарстві не вистачає
майже 1,6 тис. працівників (14,3 %), колійно�
му – більше 11 тис. (14,1 %), локомотивному
– більше 1,1 тис. (11,2 %), господарстві сигна�
лізації та зв’язку – майже 5 тис. осіб (19,4 %).

Під час здійснення структурних змін у ва�
гонному господарстві з боку господарських
керівників допущено ряд недоліків. Зокре�
ма, на Львівській залізниці під час реоргані�
зації відокремлених підрозділів вагонного
господарства було безпідставно припинено
трудові договори з працівниками вагонних
депо, що призвело до штучного зниження
розміру їх середньої заробітної плати при
нарахуванні їм відпускних, лікарняних та ін�
ших виплат, розмір яких залежить від роз�
міру середньої заробітної плати.

Так само безпідставно було припинено
трудові договори з праців�
никами апарату управління
вагонного депо Мудрьона
на Придніпровській заліз�
ниці в процесі виділення з
його складу пунктів техніч�
ного обслуговування та
приєднання їх до вагонного
депо Батуринська.

У зв’язку з тим, що керів�
ники структурних підрозді�

лів майже позбавлені права на прийом
працівників на вакантні робочі місця, що
призводить до недоукомплектованості гос�
подарств та масового застосування наду�
рочної роботи, президія Ради профспілки
запропонувала Генеральному директору
Укрзалізниці спростити процедуру прийо�
му працівників і розробити цілісну програ�
му зайнятості працівників залізничного
транспорту в умовах реформування, звер�
нувши особливу увагу на перепідготовку
вивільнюваних працівників за професіями,
на які є попит на підприємствах галузі, а та�
кож розглянути можливість встановлення

Галузевою угодою додат�
кової матеріальної допо�
моги у разі звільнення пра�
цівників за скороченням
чисельності або штату в за�
лежності від стажу роботи в
галузі та віку.

Главку кадрової та соці�
альної політики Укрзаліз�

ниці рекомендовано проаналізувати стан
вивільнення та працевлаштування праців�
ників у зв’язку з реорганізацією структурних
підрозділів залізниць та забезпечити при
цьому неухильне дотримання вимог трудо�
вого законодавства. Начальникам заліз�
ниць спільно з дорпрофсожами рекомен�
довано проаналізувати стан зайнятості пра�
цівників, провести розрахунки їх норматив�
ної чисельності на обсяг роботи та довести
до структурних підрозділів залізниць реаль�
ні штатні розписи відповідно до нормативів
чисельності.

Профорганізаціям усіх рівнів у своїй ро�
боті необхідно керуватися вказівкою
Укрзалізниці про недопущення звільнення
працівників, посади яких скорочуються в
ході реформування галузі, не давати згоди
на їх звільнення та встановити контроль за
перепідготовкою з метою забезпечення їх
зайнятості відповідно до умов Галузевої
угоди.

С
УМА КРЕДИТУ – від 20 тис.
грн. до 80 тис. грн. строком

від 6 місяців до 5 років, перший
внесок від 0 %. Відсоткова став�
ка – від 4,99 % річних у гривні,
щомісячна комісія за обслугову�
вання кредиту від 0,59 %, од�
норазова комісія за видачу кре�
диту 2,5 %, страховий тариф за
послугами добровільного стра�
хування від нещасного випадку
від 0,5 % щомісячно від суми

кредиту. Страхування КАСКО
необов’язкове, що суттєво змен�
шує витрати покупця, страхуван�
ня цивільно�правової відпові�
дальності – обов’язкове. Договір
застави автомобіля оформлю�
ється у зручний для клієнта час –
протягом 10 днів з моменту ви�
дачі кредиту. Такий кредит вида�
ється без поручителів, а також
без штрафних санкцій за достро�
кове його погашення.

Раніше було підписано угоду
про співпрацю між профспіл�
кою і правлінням банку, яка пе�
редбачає кредитування готів�
кою на будь�які цілі на суму до
75 тис. грн. на 10 % дешевше, ніж
пропоновані стандартні умови.

Перелік адрес, за якими на�
даються пільгові кредити,
вказано на сайті проф�
спілки  www.zalp.org.ua
(http://zalp.org.ua/kartka).

Авто — за  пільговим  кредитом  від  банку  та  профспілки

ЦИФРА

млн годин – така кількість понад�
нормових годин у першому пів�
річчі 2013�го.
У 2012 році по Укрзалізниці було

зафіксовано понад 1 млн годин
надурочних та 3,3 млн годин ро�
боти у святкові та неробочі дні по�
над норму робочого часу, що
складає 4,35 млн годин.

3,27

ФАКТ

Облікова чисельність працівників з 2007 року зменшилась на 42,4 тис.
працівників (в основному, шляхом природної плинності кадрів).

На залізницях у 2012 році кількість працівників, звільнених через зміни
в організації виробництва і праці (реорганізація, скорочення чисель�
ності або штату працівників), склала 74 особи (2007 р. – 548 осіб,
2008 р. – 596, 2009 р. – 491, 2010 р. – 315, 2011 р. – 732 особи).

ФАКТ

«У
ЛУЧШЕНЫ условия труда в дистанциях пути
Красный Лиман и Славянск, путевой машинной

станции Никитовка, краснолиманских дистанции
электроснабжения, КМЦ, дорожных электромехани�
ческих мастерских. Здесь санитарно�бытовые условия
для работников доведены до соответствия нормам.
В Краснолиманском рельсосварочном поезде, где
длительный период не выполнялись ремонтные ра�
боты,  в этом году начато обустройство производст�
венных и санитарно�бытовых помещений», – про�
информировал технический инспектор труда Сове�
та профсоюза на Донецкой магистрали Андрей
ШЕПИЛОВ.

ДО ТЕМИ

Задля активізації процесу омолодження персоналу заліз�
ниці керівництво Львівської магістралі та президія дор�
профсожу прийняли рішення внести доповнення в п. 3.15
дорожнього колдоговору на 2009–2012 роки, дію якого
продовжено до 2015�го, щодо збільшення з 1 жовтня
до 30 листопада п. р. (включно) розміру  виплати  на
5000 грн.  у зв’язку зі звільненням на пенсію.

ПРЕС!ЦЕНТР дорпрофсожу Львівської залізниці

Актуально•

Партнер дисконтної
програми профспілки
банк «Траст» відтепер

надає спілчанам –
власникам дисконтних

карток пільгові 
кредити на придбання
легкового автомобіля, 

що був у вжитку, 
зі знижкою 10 % річних.

П
РОФОРГАНИЗАЦИИ, осуществляя общественный контроль,
поставили перед руководством Донецкой дороги, ее структур�

ных подразделений задачу – встретить зиму во всеоружии. И с на�
чалом осени пришло время подвести предварительные итоги, что�
бы определить «слабые звенья».

Президиум дорпрофсожа отметил эффективность созданных
администрацией оперативных штабов для осуществления контро�
ля предзимних работ и еженедельных отчетов на селекторных со�
вещаниях. Они продемонстрировали, а, возможно, и стимулиро�
вали выполнение большого объема работ, в том числе и в созда�
нии надлежащих условий труда.

Но, к сожалению, есть немало упущений.
К примеру, по подготовке котельной в доме отдыха локомотив�

ных бригад на станции Старобельск. Есть вопросы с обеспечением
теплом по станции Никитовка, Старобельской путевой машинной
станции, дому связи Штеровского участка дистанции сигнализа�
ции и связи Кондрашевская�Новая, пассажирскому вагонному де�
по Мариуполь, ПТО Енакиево, дистанции пути Криничная, ПТО и
станции Каракуба, Красноармейской дистанции пути…

Медленным темпом ведутся некоторые ремонтные работы в
ясиноватских моторвагонном депо и дистанции электроснабже�
ния, ПТО Родаково вагонного депо Коммунарск и бытовых поме�
щениях в здании Краснолиманской стрелковой команды, женских
душевых в оборотном локомотивном депо Никитовка.

Ряд проблем не решаются уже длительное время. Так, в помеще�
нии компрессорных установок Южной сортировочной горки ди�
станции сигнализации и связи Красный Лиман с прошлой зимы (!)
частично отсутствуют оконные блоки, в ангарах Штеровской дистан�
ции пути и вагонного депо Щетово на станции Штеровка оконные
рамы в аварийном состоянии.

Не совсем гладко сложилось с ремонтом турных вагонов Старо�
бельской путевой машинной станции: несмотря на выделенные
средства и материалы, работы здесь еще не завершены. А будут
ли своевременно подготовлены объекты социально�бытового на�
значения локомотивных депо Красный Лиман и Ясиноватая�За�
падное, вагонных депо Дебальцево�Сортировочное и Попасная –
тоже вопрос…

Президиум дорпрофсожа предложил руководству дороги за
оставшееся время обеспечить максимальное
выполнение мероприятий по подготовке к ра�
боте в зимний период и до 1 ноября проин�
формировать дорпрофсож о принятых мерах
по устранению выявленных недостатков.

Профорганам всех уровней рекомендовано
эффективнее использовать право контроля
выполнения законодательства и обязательств
колдоговора. А для того, чтобы заявления о го�
товности к зиме не были голословными, под�
тверждать их соответствующими актами,
скрепленными подписями паритетных сторон.

В
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К зиме готовы?
Чтоб мороз не стал сюрпризом…

Работы ускорены

Олександр 
МУШЕНОК, 
завідувач відділу 
соціально�трудових
відносин та побутової
роботи Ради профспілки

О
ПОДГОТОВКЕ Новокондрашевской дистанции пути к работе в зимний период руководст�
во дистанции отчиталось на заседании профкома, отметив, что готовность составляет

95 %. Во всех санитарно�бытовых помещениях произведен текущий ремонт, утеплены окна и
двери, заготовлены дрова. Направлены заявки в службу пути на необходимое количество угля.

На первом плане у руководства и профкома стоит острый вопрос отопления бытового поме�
щения по станции Старобельск: для круглосуточной работы нужны кочегары, а иметь дополни�
тельный штат сейчас… невозможно.

Путейцы своими силами отремонтировали санитарно�бытовые помещения, хотя и ремонт,
и обеспечение необходимыми материалами должны производиться за счет предприятия, под�
черкнули члены профкома. На контроль профкома взяты конкретные предложения по ускоре�
нию подготовки в зиму, высказанные активистами.

Владимир ГРИГОРОВ,
председатель профорганизации Новокондрашевской дистанции пути

Андрей ПИСАРЕНКИН, 
главный технический инспектор труда 

Совета профсоюза 
на Донецкой железной дороге

Зайнятість працівників: уникнути порушень
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У
ГРОМАДСЬКОМУ
житті молоді Півден�

ної залізниці перегорнуто
ще одну сторінку: на V
звітно�виборній молодіж�
ній конференції дорож�
ньої профорганізації під�
бито підсумки роботи за
два роки.

Про досягнення у спра�
вах, які ставила собі за ме�
ту молодіжна рада до�
рожньої профорганізації,
розповіла її голова, стар�
ший інспектор Харківської
дирекції залізничних пе�
ревезень М.Хала.

Багато уваги приділя�
лося обміну досвідом і
спілкуванню з ровесника�
ми�однодумцями. На�
приклад, представники
нашої магістралі брали

участь у ІІІ Міжнародному
молодіжному форумі
профспілок залізничників
країн СНД та Балтії, ІІІ Фо�
румі молоді нашої проф�
спілки, семінарах�тренін�
гах з розвитку самовизна�
чення і самореалізації, а
завдяки співпраці з об’єд�
нанням профспілок Хар�
ківської області відвідали
семінар молодих профак�
тивістів у російському Бєл�
городі.

Активісти постійно бе�
руть участь у всеукраїнсь�
ких акціях з пропаганди
здорового способу життя,
профілактики захворю�
вань на ВІЛ/СНІД. Доброю
традицією стало відвіду�
вання дитячих будинків
Харкова, Полтави, Сум.

Ініціативи молодіжної
ради знаходять підтримку
з боку дорпрофсожу, ке�
рівництва залізниці. За�
вдяки цьому стали мож�
ливими, наприклад, поїз�
дки вихідного дня, прове�
дення традиційного кон�
курсу на кращого молодо�
го профактивіста, щоріч�
ної спартакіади з пляжних
видів спорту серед моло�
діжних рад профорганіза�
цій тощо.

Ішлося й про невиріше�
ні досі питання. Так, необ�
хідно приділяти більше
уваги професійному зро�
станню молодих спеціа�
лістів, що працюють на
робітничих посадах і мо�
жуть втратити кваліфіка�
цію. Потрібно встановити

контроль за дотриманням
належних умов праці і ви�
робничого побуту праців�
ників, забезпеченням со�
ціально�економічної за�
хищеності, збільшити
представництво молоді у
виборних профорганах
різних рівнів. Недостатньо
активні члени молодіжних
рад у реалізації масштаб�
них проектів профспілки,
інформаційній діяльності
– тож є над чим працю�
вати…

Але це вже завдання
для нового складу моло�
діжної ради дорожньої
профорганізації.

Олег КОЛІСНИК,
провідний фахівець

дорпрофсожу 
Південної залізниці

Дружнє коло активістів

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

Середня  заробітна 
плата працівників (грн.)

Залізничний транспорт 4202,1 3922,3

Транспорт у цілому 3704,0 3566,0
Промисловість 3817,0 3711,0

В галузях народного 
господарства 3304,0 3222,0

Серпень З початку
року

У  літопис  профспілки•
За активну роботу із захисту інтересів членів

профспілки нагороджено:

ЗНАКОМ «ЗА АКТИВНУ РОБОТУ 
В ПРОФСПІЛЦІ» –

КОНДЮ Сергія Васильовича – голову
Херсонської територіальної профорганізації;
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ –

ГОРДЄЄВУ Ганну Миколаївну – заступника на�
чальника служби статистики Придніпровської за�
лізниці, начальника Кримського відділу статисти�
ки, голову профорганізації Кримської дирекції за�
лізничних перевезень;

ЖДАНОВУ Валентину Євгенівну – майстра, го�
лову профорганізації ремонтного вагонного депо
Помічна Одеської залізниці;

ПРОКОПЕНКО Людмилу Іванівну – провідного
фахівця відділу соціально�економічних відносин
Одеського дорпрофсожу;

ПОДЯКОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ –
ПЕТЛЕНКО Христину Ігорівну – провідного

інженера, колишню голову профорганізації ДП
«Українська швидкісна компанія»;

ТІРОНА Івана Васильовича – голову профорга�
нізації Роздільнянської дистанції колії Одеської
залізниці.

24 жовтня відбудеться IV Форум молоді профспілки•

К
ТО ОН – лидер, что мешает
быть им? Эти и другие вопросы

и задания проработаны на семина�
ре, организованном дорпрофсо�
жем Донецкой магистрали, под ру�
ководством опытных психологов и
тренеров, профработников.

Такой подход был очень кстати
для недавно избранных председа�

телей молодежных советов, не
имеющих пока что богатого бага�
жа практических навыков, не зна�
ющих, как создать сильную ко�
манду единомышленников. Ребя�
та творчески подходили к реше�
нию поставленных задач, а также
учились ораторскому искусству у

режиссера народного театра
Л.Дейниченко.

Принявшие участие в семинаре
заведующий и ведущий специалист
отдела организационной и кадровой
работы Совета профсоюза А.Гнатюк
и А.Ермоленко провели интересные
презентации новых социальных про�

ектов, подробно рассказали об их
преимуществах, а представители
банка «Траст» – программы сотруд�
ничества с профсоюзом железнодо�
рожников и транспортных строите�
лей и подарили всем присутствую�
щим памятные сувениры.

На разнообразных мероприяти�
ях участники познакомились, по�
дружились, блеснули талантами:
создавали живые скульптуры,
пробовали себя в актерском мас�
терстве. Воплотили в жизнь и де�
виз «Молодежь выбирает здоро�
вье»: всем курящим, к примеру,
предлагали прибить свою сигаре�

ту к специальному стенду. Играли
в волейбол…

Здравнице «Звездочка» Иловай�
ского СМЭУ, где проходил семинар,
ребята подарили свои яркие впе�
чатления в виде… рисунков на сте�
нах. Что ж, яркая радуга, солнечные
лучи, семицветики порадуют детво�
ру будущим летом!

Юлия САВОСТЕНОК,
оператор станции 

Красный Лиман, председатель
молодежного совета 

территориальной 
профорганизации

Фото 
ААллееккссааннддрраа  ГГННЕЕЗЗДДИИЛЛООВВАА

Научились, подружились, сплотились… 

Обрано
головами молодіжних рад
дорожніх профорганізацій

залізниць:
Донецької – помічника ма�

шиніста локомотивного депо
Ясинувата�Західне Максима
Нейрановського;

Львівської – оператора гос�
подарської служби управління
залізниці Ірину Карпу;

Одеської – майстра вагонно�
го експлуатаційного депо Оде�
са�Застава І  Івана Кричкіна;

Південної – інженера локо�
мотивного депо Основа Ми!
хайла Богданова;

Південно!Західної – еко�
номіста станції Київ�Паса�
жирський Євгенію Олійник;

Придніпровської – майстра
Дніпропетровського локомо�
тивного депо Сергія Дорошка.

Н
ЕПРИХОВАНА гордість за своїх колег – у розповіді психолога локомотивного де�
по Слов’янськ Любові ГОЛУБ: «Участники нашего туристического клуба под ру�

ководством Ю.Титова совершили горный поход по Центральному Кавказу. Покорив
восточную вершину горы Эльбрус, ребята с удовольствием развернули флаг проф�
союза!

Туристы преодолели много трудностей, в том числе колебания температуры, дав�
ление, «дыхание» бывшего вулкана... И для них очень важной стала поддержка и по�
мощь начальника Донецкой дороги Н.Рогова, благотворительного фонда «Магист�
раль», Краснолиманского теркома и нашего профкома».

Фото ЮЮрриияя  ТТИИТТООВВАА,,
мастера локомотивного депо Славянск

Фотофакт Подарунок  Форуму

Пропозиції 
перетворено в дії

П
ІД ЧАС розгляду стану охорони праці в колій�
них машинних станціях залізниць на засіданні

президії Ради профспілки 25 липня п. р. відзнача�
лося, що відповідні заходи виконуються не повніс�
тю. Тож Главку колійного господарства Укрзаліз�
ниці було запропоновано виправити ситуацію та
поінформувати про це Раду профспілки.

У листі за підписом начальника Головного
управління колійного господарства Є.ЮРКОВСЬ�
КОГО, зокрема, вказано, що проведено аналіз
причин нещасних випадків та випадків раптової
смерті працівників на виробництві і розроблено
додаткові заходи щодо поліпшення стану охорони
праці та профілактики виробничого травматизму.
Також на 2013–2014 роки розроблено програми
поліпшення умов у санітарно�побутових примі�
щеннях та приведення вагонів санітарно�побуто�
вого призначення у відповідність до вимог норма�
тивних актів.

Згідно з наказами начальників Львівської та
Придніпровської залізниць хімочищення та пран�
ня спецодягу працівників колійних машинних
станцій здійснюється на підприємствах, що мають
на своєму балансі пункти прання та хімочищення.
На Південній, Південно�Західній, Одеській та До�
нецькій ці роботи проводяться на підставі укладе�
них угод з підприємствами, що мають на своєму
балансі пункти прання та хімочищення інших
служб залізниць.

Проведено розрахунки з водіями автотранс�
портних засобів КМС�191 Донецької магістралі
щодо надання додаткових відпусток за роботу
зі шкідливими і важкими умовами праці згідно
з атестацією робочих місць та за особливий ха�
рактер праці. У серпні п. р. проведено перера�
хунок доплат за умови праці 38 працівникам.
Заборгованість підприємства з січня по серпень
2013�го становить 29,9 тис. грн., її буде пога�
шено у жовтні цього року.
Доплачено належні кошти за роботу у важких і
шкідливих умовах праці згідно з результатами
атестації робочих місць працівникам КМС�237
і КМС�6 Придніпровської залізниці, КМС�191 –
Донецької, КМС�124 – Львівської за жовтень і
листопад 2012 року.

Ці питання залишаються вкрай важливими для
працівників, тож постійно перебуватимуть у полі
зору профспілкових органів.

Володимир ДОРОШЕНКО, 
завідувач відділу охорони праці — головний
технічний інспектор праці Ради профспілки

Раді профспілки 
відповідають...

•

В
ПЕРШЕ з негативними для трудових колек�
тивів наслідками реорганізації профспілка

зіткнулась при створенні окремої служби при�
міських пасажирських перевезень в
2007–2009 роках, коли при розподілі деяких
локомотивних депо на тягові і приміських паса�
жирських перевезень масо�
во звільняли працівників за
п. 5 ст. 36 КЗпП України – у
зв’язку з переведенням на ін�
ше підприємство. При цьому
ігнорувалися вимоги части�
ни другої та третьої цієї ж та�
ки статті КЗпП щодо заборо�
ни припинення трудового
договору з цих підстав. Скла�
далось враження, що вико�
навці поставлених завдань
ніколи і в очі не бачили норм
Господарського кодексу України, інших зако�
нодавчих актів, які визначають поняття підпри�
ємства, його структури, повноважень структур�
них підрозділів, завдань, зобов’язань, у тому
числі і перед працівниками, правонаступництва
тощо, а діють тільки за принципом – ліс руба�
ють, тріски летять.

Хай би вже й так, аби не деякі наслідки мате�
ріального характеру для працівника, а саме –
розрахунок середньої заробітної плати при на�
станні страхового випадку (тимчасової втрати
працездатності, нещасного випадку), за період
відпусток будь�яких видів починається… з нуля,
як для заново прийнятого. Та й чергова відпуст�
ка – тільки після шести, а то й одинадцяти міся�

ців за новим графіком відпусток для тих, хто за�
вчасно нею не скористався на старому місці ро�
боти. Це може стосуватися і матеріальної допо�
моги на оздоровлення тощо.

Саме такі наслідки і мав на увазі законода�
вець, вносячи відповідні зміни в цю статтю
КЗпП 20 березня 1991�го та 19 січня 1995 року.

Та все ж президії і керівництву Ради проф�
спілки процес такої «реорганізації – оптиміза�
ції» вдалося повернути у русло, визначене за�
конодавчими актами, і виступити ініціатором

внесення змін і доповнень до п. 3.1.2 Галузевої
угоди щодо участі відповідних профорганів у
цьому процесі.

25 червня 2008 року вдарили по руках, під�
писали відповідні постанови, поставили печаті і
завірили непорушність основного соціального
документа галузі та його норм для сторін соці�
ального діалогу.

Проте… Не пройшло і п’яти років – а на окре�
мих залізницях знову ті самі прояви застарілої
«хвороби», вже при розподілі вагонних депо на
експлуатаційні і ремонтні, переведенні деяких
локомотивних депо в оборотні. Про участь від�
повідних профорганів – і мови не ведеться. Чо�
му? Та тому що будуть «прогресивним» почи�

нанням палки в колеса ставити, а на порядку
денному – нагальна необхідність стабілізувати
фінансово�економічне становище, оптимізува�
ти використання робочого часу і фонд оплати
праці. Та ще й така спокуса – всіх звільнити за 
п. 5 ст. 36 КЗпП і трохи стабілізуватись на роз�
рахунку середньої заробітної плати. За рік на
такій кількості «реорганізованих – оптимізова�
них» виходить суттєво. А, може, хтось ще й не
дійде до пункту призначення через відсутність
клопотання керівництва новоствореного струк�

турного підрозділу про прий�
няття на роботу як гарантії
працевлаштування… То ж про
яку участь відповідних проф�
органів може йтися?

У законодавчому руслі і
відповідно до норм Галузевої
угоди це питання вирішується
керівництвом Одеської, Пів�
денно�Західної, Південної
залізниць: при реорганізації
переміщення працівників з
одного структурного підроз�

ділу в новостворений здійснюється без їх попе�
реднього звільнення. При цьому розрахунок
середньої заробітної плати залишається не�
змінним у відповідності з рекомендаціями Мі�
ністерства праці і соціальної політики України
від 30.04.2010 р., № 129/18/99–10, а записи в
трудових книжках вносяться на підставі п. 2.15
Інструкції про порядок ведення трудових кни�
жок працівників.

Гадаю, окремі посадові особи деяких заліз�
ниць візьмуть до уваги позитивний досвід сво�
їх колег, і він стане непорушним принципом
при подальшій реорганізації, тому що добре
ім’я і добра слава набагато краще економії,
покладеної в засіки галузі саме таким чином.

РОЗ’ЯСНЮЄ 
правовий 
інспектор праці 
Ради профспілки 
Микола БЄЛЬЧЕНКО

На ті ж самі граблі…Консультуємо...•

Питання, які постають в період реформування галузі, для профспілко�
вої спільноти та пересічних працівників актуальні,  перш за все, не�
зворотною дією на структуру управління, а також передачею окремих
виробничих функцій з майновими комплексами та іншими засобами
виробництва спеціалізованим підприємствам, ліквідацією одних і
створенням інших структурних підрозділів залізниць тощо. Їх
вирішення потребує збалансування з інтересами трудового колективу
та окремо взятого працівника, оскільки фінальний акорд таких 
композицій один – затвердження нового штатного розпису, реальна
перспектива зміни форм і системи оплати праці...

!!!!
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фашистов, семья вернулась в
Иловайск. Галина Петровна при�
шла в дистанцию связи, работала
телеграфистом, а в феврале
1944�го, отучившись на курсах,
ушла на фронт. Воевала на поль�
ской земле, протягивала под пу�
лями и бомбежками проволоку
для связи. После Победы, в тяже�
лые послевоенные годы, работа�
ла в Польше и Литве, и только в
1950�м вернулась домой. Устро�

илась на прежнюю работу и до�
работала до пенсии. В родном
городе встретила свою судьбу,
создали крепкую семью. Теперь
вот и дочь уже 30 лет трудится в
Иловайской дистанции сигнали�
зации и связи, внук – поездной
диспетчер управления дороги.
Совсем скоро, поделилась Гали�
на Петровна, она станет праба�
бушкой…

Затаив дыхание, ребята слуша�

ли рассказ, понимая, что рядом с
ними – человек�легенда, с нелег�
кой, но интересной судьбой. От
всего сердца желаем Галине Пет�
ровне долгих лет жизни, здоро�
вья, радости в каждом дне.

Оксана ПАВЛЕНКО,
председатель 

профорганизации 
Иловайской дистанции 

сигнализации и связи

ФФооттоо  ааввттоорраа

Следуя 
Стандарту…

П
РОФКОМ Дебальцев�
ской дирекции желез�

нодорожных перевозок
взял на вооружение Стан�
дарт информационной де�
ятельности профсоюза.
Ведь сложно представить
себе профорганизацию, ко�
торая успешно функциони�
ровала бы без налаженной
внутренней и внешней ком�
муникации, полноценного
информирования работни�
ков о событиях в профкоме
и профсоюзе в целом.

Информационной рабо�
той охвачены не только ак�
тивисты цехкомов и проф�
групп, но и рядовые члены
профсоюза. Налажен еже�
месячный выпуск собствен�
ного «Профсоюзного вест�
ника», что позволяет чле�
нам первички оперативно
узнавать о работе профак�
тива и планах профкома,
социальных льготах и га�
рантиях, деятельности и ре�
шениях вышестоящих проф�
органов и др. Кроме того,
выпускаются информлисты,
в которых мы рассказываем
об активистах, ветеранах,
поздравляем юбиляров.

Большое внимание, как
предполагает Стандарт,
уделяется личному обще�
нию председателя профко�
ма с активом, трудовым
коллективом, руководст�
вом дирекции – во время
проведения информацион�
ных дней, селекторных со�
вещаний, встреч и бесед с
людьми.

Члены профкома поло�
жительно оценивают наши
устремления и намерены
совершенствовать инфор�
мационную составляющую
разноплановой профсоюз�
ной работы, ориентируясь
на принятый президиумом
Совета профсоюза Стан�
дарт – четкий, системати�
зированный и доступный
для каждого документ, раз�
мещенный на сайте проф�
союза.

Татьяна МЕДВЕДЕВА,
председатель 

профорганизации 
Дебальцевской дирекции

железнодорожных 
перевозок

ВВВВссссттттррррееееччччаааа…………    сссс    ллллееееггггееееннннддддоооойййй
Люди и судьбы•

Информационная 
работа•

Наши молодые активисты А.Суперат, К.Просандеева и А.Писаренко проведали 
ветерана труда и профсоюза, единственную из бывших работников дистанции 
оставшуюся в живых участницу боевых действий Г.П. Лодатко. 
Как всегда приветливая, аккуратная, она радушно приняла гостей.

…П
ЯТНАДЦАТИЛЕТНЕЙ
девчушкой встретила

известие о начале войны. Вся
женская часть семьи была эва�
куирована в Узбекистан, где
трудились на кирпичном заво�
де, получая за это по 200 грам�
мов хлеба. Тяжело пришлось
на чужбине, потому перебра�
лись поближе к дому – в Рос�
товскую область, а в 1943�м,
когда Донбасс освободили от

1 октября отмечен День ветерана, Международный день людей преклонного возраста

В
ЖЕ НЕ ВПЕРШЕ нашій команді вда�
ється досягти таких високих резуль�

татів на цих змаганнях, у яких профспіл�
ка бере участь із 2004 року.

Підтвердили свою майстерність во�
лейболісти: команда, що складалася зі
спортсменів Південної залізниці, впев�
нено обійшла усіх суперників у боротьбі
за перемогу, повторивши результати
двох минулих років.

Традиційно непереможними залиши�
лись неодноразові «золоті» призери ми�
нулорічних змагань: пожежник Запо�
різького загону воєнізованої охорони
Придніпровської залізниці В.Чайка, який
знову став найкращим з армрестлінгу,
інструктор дорожнього фізкультурно�
спортивного клубу «Локомотив» Півден�
но�Західної залізниці О.Чиченьова і
«срібний» медаліст ХVІІІ Спартакіади,
ревізор з безпеки руху Краснолимансь�
кого регіону Донецької магістралі А.Де�
рев’янко, які здобули перемогу в індиві�
дуальних змаганнях з настільного тенісу.

«Срібний» врожай зібрали атлети: у
гирьовому спорті – силачі зі столичної
магістралі монтер Київської дистанції
колії О.Чумаков і машиніст локомотив�

ного депо Київ�Пасажирський В.Андрі�
яш, у змаганнях з армреслінгу – опера�
тор дефектоскопного візка Красноар�
мійської дистанції колії Донецької заліз�
ниці В.Білицький і монтер Миколаївсь�
кої дистанції колії Одеської магістралі
Є.Лисаков.

Драматично розвивалися події для
наших футболістів, які теж були пред�
ставлені фізкультурниками Південної за�
лізниці. Після перших двох турів вони,
здавалося, втратили шанси на продов�
ження боротьби. Проте програш конку�
рентів надав команді профспілки з міні�
футболу шанс проявити спортивний ха�
рактер. І хлопці ним скористалися – в се�
рії пенальті здобули перемогу і вийшли
до фіналу. І лише тут поступилися ліде�
рам, покращивши, проте, минулорічний
результат, коли практично тим самим
складом здобули «бронзу».

Традиційно високим результатам
спортивних змагань залізничників не в
останню чергу сприяє комплексна і по�
слідовна увага профспілки до фізкуль�

турно�спор�
тивної роботи.
Відповідні ко�
місії діють
майже в усіх
профорганіза�
ціях, профор�
гани різних
рівнів підтри�
мують бажан�
ня працівників
вдосконалю�
ватися у спор�
тивних досяг�
неннях, проводять змагання, допомага�
ють у придбанні форми, інвентарю, об�
лаштуванні спортивних майданчиків на
підприємствах, організації виступів
спортсменів тощо. Підключаються до цієї
роботи і молодіжні ради, які часто стають
ініціаторами або й організаторами зма�
гань і заходів, спрямованих на популя�
ризацію активного відпочинку і здорово�
го способу життя.

Рада профспілки висловлює подя!

ку керівництву Укрзалізниці, заліз!
ниць, дорпрофсожам, дорожнім фіз!
культурно!спортивним клубам «Ло!
комотив» за створення сприятливих
умов для тренувань спортсменів та
допомогу з екіпіруванням, споряд!
женням і відрядженнями учасників
змагань.

Олександр МУШЕНОК, 
завідувач відділу соціально�трудових

відносин і побутової роботи 
Ради профспілки. ФФооттоо  ааввттоорраа

УУУУ    ннннаааашшшшооооїїїї     ззззббббііііррррннннооооїїїї     

ззззннннооооввввуууу    ««««ссссррррііііббббллллоооо»»»»!!!!

Закінчення. Початок на 1!й стор.

ННааггооррооддуу  ооттррииммааллии  ккааппііттаанн  ззббііррннооїї  ппррооффссппііллккии,,
ммаашшиинніісстт  ллооккооммооттииввннооггоо  ддееппоо  ККииїївв99ППаассаажжииррссььккиийй
ВВ..ААННДДРРІІЯЯШШ іі  ппеерршшиийй  ззаассттууппнниикк  ГГооллооввии  ппррооффссппііллккии

ММ..ССІІННЧЧААКК ((ннаа  ззннііммккуу  ппррааввоорруучч))

«П
РЕДСТАВИТЕЛИ совета
ветеранов, благотвори�

тельного фонда «Магист�
раль» и молодые профакти�
висты проведали четырех пен�
сионеров�железнодорожни�
ков в городском доме�интер�
нате для престарелых людей и
инвалидов. Они передали им
материальную помощь от
профкома и фонда «Магист�
раль», продуктовые наборы»,
– написала бухгалтер, пред�
седатель молодежного совета
профорганизации аппарата
управления Донецкой дороги
Анна МАЗИНА.

«З
НАГОДИ Міжнародно�
го дня людей похилого

віку Козятинський терком
профспілки організував ціка�
ву дводенну екскурсію до По�
чаївської Свято�Успенської
лаври для 47 пенсіонерів�за�
лізничників. Дорогою ветера�
ни милувалися мальовничи�
ми краєвидами Вінницької,
Хмельницької, Житомирсь�
кої, Тернопільської областей
з вікон комфортабельного ав�
тобуса. Їм дуже сподобалася
також змістовна розповідь ек�
скурсовода, який супровод�
жував групу в подорожі. По�
дбав терком і про медичне
обслуговування спілчан під
час поїздки. До кінця року
планується ще одне відвіду�
вання святині», – повідомив
ПРЕС!ЦЕНТР Козятинського
теркому профспілки.

Окончание. Начало на 1!й стр.

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ дорожной профоргани�
зации А.Прокопенко отметил, что в не�

простых условиях, связанных с падением
объемов перевозок и работ, реструктуриза�
цией отрасли, сокращением численности
работающих, дорпрофсож совместно с ру�
ководством дороги находили оптимальные
решения проблем и сохранили социальную
стабильность в трудовых коллективах. Важ�
но то, что в социальном пакете железнодо�
рожников удалось не только сохранить, но
и расширить существующий перечень льгот
и гарантий.

Приведены факты защиты трудовых инте�
ресов членов профсоюза: по результатам
проверок специалистами дорпрофсожа пра�
вильности учета и оплаты рабочего времени
в 2012�м и первом полугодии 2013 года же�
лезнодорожникам было доначислено и вы�
плачено 415 тыс. грн. По требованию право�
вых инспекторов труда Совета профсоюза на

Одесской магистрали работникам воз�
вращено недоплаченных или незаконно
удержанных свыше 1,2 млн грн., было
отменено 130 изданных с нарушениями
приказов. А по результатам 416 прове�
рок структурных подразделений техни�
ческими инспекторами труда Совета
профсоюза хозяйственным руководите�
лям выдано 330 представлений. Выплачено
327 тыс. грн. по профсоюзной страховке от
несчастных случаев на производстве 62 по�
страдавшим или членам их семей.

Твердую позицию дорожный комитет
профсоюза занимал в вопросах сохране�
ния ведомственной социальной сферы,
прежде всего, лечебных учреждений, са�
натория�профилактория и детских лаге�
рей. За отчетный период в них отдохнули
4,4 тыс. железнодорожников и более 6
тыс. школьников, а в санатории�профи�
лактории по бесплатным путевкам –
572 ветерана. Всего же, в том числе в дру�

гих учреждениях, удалось оздоровить бо�
лее 10 тыс. человек.

Галина ПЕРХАЛЮК, 
ведущий специалист орготдела 

Одесского дорпрофсожа. ФФооттоо  ааввттоорраа

Гарантии сохранены, 
их перечень расширен

Отчетная кампания в профсоюзе•

Делегаты заострили внимание 
на вопросах обеспечения

железнодорожников жильем, 
качественной теплой спецодеждой 

и спецобувью, соблюдения 
трудового законодательства, 

уровня заработной платы, 
укомплектования структурных 

подразделений кадрами с учетом 
нормативной численности и др.

ЗЗ 03049, Київ, Повітрофлотський проспект, 15 А.  Е�mail: visnykprof@uz.gov.ua•пошти «Вісника»

Як залучають юних дарувань до святку�
вання Дня залізничника на Конотопщині, роз�
повіла заступник голови територіальної проф�
організації Наталія МАКАРЕНКО: «Ми ого�
лосили конкурс серед дітей. Учасники трьох
вікових груп – від 5 до 15 років – представлять
свої твори, малюнки, фотографії, вироби, ви�
готовлені з підручного матеріалу, на залізнич�
ну тематику, які супроводжуватимуться ко�
ротким описом, а також розповіддю про себе,
сім’ю, роботу батьків. Переможці, яких визна�
чить президія Конотопського теркому, отри�
мають подарунки і заохочувальні призи».

«Лише щирими словами відгукуються
про старшого комірника інструментальної

дільниці Київського електровагоноремонт�
ного заводу, члена профкому В.Завадську
колеги та й усі, хто її знає. Енергійність і ба�
жання все встигнути допомагають їй у гро�
мадській роботі, адже вона – голова комісії
профкому з організації дозвілля. Її мрія –
побачити якомога більше прекрасного, ми�
луватися витворами мистецтва, кататися з
друзями на лижах, насолоджуватися кож�
ною миттю, подорожувати Європою…», –
розповіла про спілчанку�активістку редак�
тор заводської газети «Трибуна Січнівця»
Юлія КАЧУЛА.

«Сборная команда керченских желез�
нодорожников стала победительницей ХІІІ
региональных соревнований по туризму, ко�

торые провел Крымский терком профсоюза
в селе Соколином Бахчисарайского района.
Она также взяла первенство в конкурсе те�
матических плакатов. Победителям вручены
кубки, медали и дипломы теркома», —
написала голова профорганізації вагонного
депо Керч Тамара МАМЧИЧ.
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