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АНОНС

ДО УВАГИ!

ЕНЬ ЗА ДНЕМДД Хро ніка по дій
9 і 23 грудня, 12 і 20 січня в режимі
он лайн проведено нараду із завіду-
вачами оргвідділів дорпрофсожів з
актуальних питань організаційної
роботи.
15 грудня в режимі онлайн проведе-
но позачергове засідання президії
Ради профспілки із застосуванням
процедури заочного голосування.
17 і 30 грудня, 14 і 21 січня Го лова
профспілки В.Бубняк брав участь у
засіданнях правління АТ «Укрза ліз -
ниця».
13 січня під головуванням В.Бубняка
в онлайн-форматі відбулося засідан-
ня комісії Ради профспілки з питань
організаційно-масової та інформа-
ційної роботи.   
15 січня в режимі онлайн відбулася
нарада голів професійних секцій
Ради профспілки щодо проведення
засідань з підбиття підсумків ро-
боти профсекцій з 2017 року та 
організації роботи на наступний
період.
15 січня в режимі онлайн провідний
спеціаліст відділу економічної робо-
ти, організації праці і зарплати
О.Булавін брала участь у тристорон-
ніх консультаціях з питань внесення
змін і доповнень до Генеральної уго -
ди на 2019–2021 роки (2 розділ «Оп -
лата праці» та додаток 4 до Угоди).
19 січня Голова профспілки В.Бубняк
взяв участь в робочій нараді керівни-
ків репрезентативних всеукра їнсь -
ких об’єднань профспілок – суб’єктів
СПО об’єднань профспілок на на-
ціональному рівні.
21 січня Голова Федерації профспі-
лок транспортників України і проф-
спілки залізничників і транспортних
будівельників В.Бубняк з колегами із
ФПУ та керівниками інших профспі-
лок взяв участь у пресконференції в
УНІАН на тему: «Профспілки – за
справедливі ціни на газ і тарифи на
електроенергію та комунальні послу-
ги для людей» (стор. 1).
21 січня головний технічний інспек-
тор праці Ради профспілки В.До -
рошенко взяв участь у селекторній
нараді з підбиття підсумків стану без-
пеки руху в АТ «Укрзалізниця».

Історія профспілки залізничників 
і транспортних будівельників 

у незалежній Україні почалася 23 січня
1992 року. Щиро вітаю колег і всіх 

спілчан із 29-ю річницею її створення!

Із днем створення профспілки у незалежній Україні! 
НА НАШОМУ ШЛЯХУ за цей період було чимало перепон, труд-

нощів і випробувань, проте потужна галузева профспілка дола-
ла виклики часу. Наразі тиск з боку адміністрації посилюється і по-
стають нові проблеми. У реаліях сьогодення профспілка всіма
передбаченими чинним законодавством діями вишукує можливості
системно і наполегливо відстоювати трудові права та соціальні
гарантії спілчан. 

Для цього дуже важливо мати надійну та свідому підтримку спіл-
чан, адже лише об’єднавши зусилля, ми здатні подолати проблеми 
і досягти у боротьбі за трудові права працівників позитивних резуль-
татів. 

Життєдіяльність профспілки саме в її єдності. Тож згуртуймося! 
2021-й – особливий і відповідальний рік: у профспілці розпочала-

ся звітно-виборча кампанія. Її проведення ускладнюється ситуацією,

по в’язаною із перебігом те перішніх і непередбачуваних у майбут-
ньому карантинних заходів, зумовлених пандемією COVID-19, тож
треба бути готовими адекватно реагувати та працювати у таких умо-
вах. І ми усвідомлюємо свою відповідальність.

Гасло звітно-виборчого року – «Сильний лідер – сильна проф -
організація!». Тож у кожній первинці та інших профспілкових лан-
ках має відбуватися активна й ефективна робота всього профакти-
ву із залученням спілчан задля зміцнення організацій всіх рівнів з
метою подальшої продуктивної роботи на благо членів нашої
профспілки.

З повагою  Вадим БУБНЯК,
Голова Федерації профспілок транспортників України, 

Голова профспілки 
залізничників і транспортних будівельників України

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

ЗА ПІДСУМКАМИ минулорічної ро -
боти на вимогу правових інспекто-

рів праці Ради профспілки у дорожній
проф організації регіональної філії
«Львівська залізниця» спілчанам
повернуто понад 1,6 млн грн. незакон-
но утриманих або недоплачених 
коштів. 

Торік, в жорстких умовах здійснення
карантинних заходів через COVID-19,
було перевірено 80 виробничих під-
розділів, виявлено 284 порушення
законодавства про працю та чинних
Галузевої угоди і колдоговорів.
Передусім вони стосувалися дотриман-
ня законодавства про відпустки, норму-
вання та оплати праці, робочого часу і
часу відпочинку. З цього приводу скла-
дено 46 актів, а роботодавцям внесено
46 подань, 43 з яких адміністрацією на
сьогодні виконано у повному обсязі.
Зокрема, скасовано чотири накази про
притягнення працівників до дисциплі-
нарної відповідальності.

Правовою інспекцією праці на роз-
гляд президій дорожнього і терито-
ріальних комітетів профспілки підго-
товлено, відповідно, 47 і 12 матеріалів.

Протягом 2020 року захищено трудо-
ві права та соціальні гарантії 877 спілчан
(у тому числі чотирьох – у судах),  505 із
них профспілковими органами було
надіслано про це персональні повідом-
лення. 

В ході перевірок у виробничих і
структурних підрозділах із дотриман-
ням протиепідемічних заходів проведе-
но 29 «Днів трудового права» та тема-
тичних занять з навчання профактиву
первинок. Під час особистих прийомів
правовими інспекторами праці за ми -
нулий рік спілчанам надано 536 юри-
дичних консультацій. 

Розглянуто 45 письмових звернень
членів профспілки. 

Крім того, у корпоративних друкова-
них ЗМІ, а найбільше – на Facebook-
сторінках профорганів і молодіжних
рад, у Viber-групах тощо в 2020 році
опубліковано 123 матеріали: відповіді
на запитання та роз’яснення на актуаль-
ні правові теми.  

Володимир ПАСТУХ,
головний правовий інспектор праці

Ради профспілки 
у дорожній профорганізації

регіональної філії 
«Львівська залізниця» 

ГОЛОВА ФПТУ і лідер профспілки залізнич-
ників і транспортних будівельників України

В.Бубняк разом з керівником СПО всеукраїнсь-
ких профоб’єднань, Головою ФПУ Г.Осовим (на
знімку ліворуч) та іншими колегами взяв участь
у пресконференції в УНІАН на тему: «Проф -
спілки – за справедливі ціни на газ і тарифи
на електроенергію та комунальні послуги
для людей». 

Під час свого виступу В.Бубняк, як й інші учас-
ники пресзаходу, висловив обурення ситуа-
цією, що примушує громадян розраховуватися
за безглузді дії влади зі своїх спустошених
кишень та підтримав колег у намірах (у разі
невиконання Урядом вимог профспілок) орга-
нізовувати і проводити солідарні акції протесту. 

Він також наголосив на вимогах нашої проф-
спілки до АТ «Укрзалізниця», єдиним акціонером якого є Уряд, з приводу вкрай низького рівня оплати
праці залізничників, вкотре зауважив про необхідність  «розмороження» важливого законопроєкту 
№ 2617 від 18.12.2019 р. «Про запровадження програм пенсійного забезпечення за вислугу років» та звер-
нувся до колег і всіх зацікавлених осіб підтримати електронну  петицію на сайті Кабміну щодо надання
можливості представникам трудових колективів брати участь на громадських засадах у роботі наглядо-
вих рад акціонерних товариств. 

Виступ Голови профспілки В.Бубняка опубліковано на нашому офіційному YouTube-каналі (посилання
розміщено також на сайті www.zalp.org.ua, Facebook-сторінці, Telegram-каналі та Viber-групах).

Пресконференція лідерів всеукраїнських профспілок

Нарешті владні структури дослухалися до вимог профспілки – у
Держбюджеті на 2021 рік вперше передбачено державні кошти на
розвиток АТ «Укрзалізниця».

ЦЬОМУ передувала багаторічна робота профспілки залізничників і
транспортних будівельників України, яка постійно, з року в рік, звер-

талася до президентів України, Верховної Ради, Уряду та відповідних
міністерств і відомств з вимогою забезпечити державну підтримку
залізничного транспорту, як це визначено у статті 10 Закону
України «Про залізничний транспорт», а саме: виділення коштів на
придбання залізничного рухомого складу для перевезення паса-
жирів, будівництво та реконструкцію залізничних ліній, об’єктів
мобілізаційного призначення.

Відповідну вимогу було висунуто під час проведення акцій протесту
профспілки: під Кабміном 14 травня 2019 року за участі понад 3,5 тис. спіл-
чан-залізничників зі всієї країни та під Офісом Президента України у лис-
топаді 2019 року. Представники Офісу Президента, Уряду, Міністерства
інфраструктури запевняли профспілкову сторону, що у наступному проєк-
ті Держбюджету обов’язково передбачать кошти для придбання пасажир-
ського рухомого складу та на розвиток залізничної інфраструктури.

ДО ТЕМИ

У «ВІСНИКу» неодноразово розміщувалися відповіді на численні звер-
нення профспілки щодо даної теми, зокрема у № 21–22 від 19 листопа-

да 2020 р. – на виконання доручення керівництва Верховної Ради від пар-
ламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

З неопублікованих раніше матеріалів – відповіді від профільного
Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури та
Міністерства фінансів на підтримку звернення профспілки щодо виділен-
ня в 2021 році коштів з Держбюджету на будівництво та реконструкцію
магістральних залізничних ліній, придбання залізничного рухомого 
складу для перевезення пасажирів у поїздах далекого та місцевого 
сполучення.

Реагування владних структур 
на звернення профспілки УДЕНЬ передання но -

мера газети до друку,
26 січня, відбувалася зус-
тріч Голови профспілки
В.Бубняка, голів дорожніх
профорганізацій та голови
об’єднаної профорганіза-
ції філії «Пасажирська
ком панія» із очільником АТ
«Укр залізниця» В.Жма ком.

Детальніше про це
«ВІСНИК» розповість у
наступному номері, рані-
ше повідомлення публіку-
ватимуться на офіційному
сайті www.zalp.org,ua,
сторінці  у Facebook та
Тelegram-каналі проф-
спілки.

НА САЙТІ електронних петицій Ка бінету Міністрів України триває
голосування за петицію «Профспілка залізничників і транс-

портних будівельників Ук раїни вимагає надати право пред -
ставнику трудового колективу брати участь в управлінні АТ
«Ук раїнська залізниця».  Підтримайте електронну петицію!
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НОВІТНЯ історія 
профспілки:

25 років 
у незалежній  Україні

№ № 1—4, 6—7, 12—14, 16, 18—19, 24* 2018 р.
1—2, 3, 6, 8, 9—10, 13, 17—18* 2019 р., 4, 17–18, 19–20, 23–24* 2020

l РІК В ІС ТО РІЇ: 2014�й

Принципова боротьба 
у критичних умовах

У 2014 ро ці мо ло діж но му проф спіл -
ко во му ру ху ви пов ни ло ся 10 ро ків.

До ювілею видано книгу «10 років мо -
лодіжного  руху  профспілки», 2014 р.

За цей час мо лодь на би ра ла ся до -
сві ду та все ак тив ні ше до лу ча ла ся до
проф спіл ко вої ро бо ти сво їх ор га ні за -
цій, і це – доб рі схо ди по сі я но го, ад же
проф спіл ка не шко ду ва ла зу силь на їх
на вчан ня і роз ви ток.

У чер в ні мо ло ді проф лі де ри взя ли участь у ро бо ті IV Між -
на род но го мо ло діж но го фо ру му Між на род ної кон фе де-
ра ції проф спі лок за ліз нич ни ків, що про хо див у Бі ло ру сі. 
Та кий фор мат спіл ку ван ня мо ло дих ак ти віс тів, без пе реч но,
має ве ли ку ва гу – во ни не ли ше знай ом лять ся з ді яль ніс тю
мо ло діж них рад в ін ших кра ї нах, а й пе рей ма ють ко рис ні
ідеї, пред с тав ля ють на шу проф спіл ку на між на род но му 
рів ні, вчать ся плід но спів пра цю ва ти з іно зем ни ми ко ле га ми.

Но ві знан ня й на вич ки от ри ма ли мо ло ді спіл ча ни під час се -
мі на ру�тре нін гу, про ве де но му для них Ра дою проф спіл ки на
стан ції Бу газ Одесь кої за ліз ни ці, за вдя ки чо му во ни ви ко рис -
то ву ва ти муть на бу тий до свід у ро бо ті сво їх рад при ор га ні за -
ції різ но ма ніт них за хо дів та ре алі за ції проф спіл ко вих про єк тів.

Вод но час ви рі шу ва лись важ ли ві та склад ні пи тан ня. 
Так, на ча сі по ста ло пи тан ня при ве ден ня струк ту ри проф -

спіл ки у від по від ність до змін, які від бу ва ють ся в га лу зі. Зок -
ре ма, пре зи дією Ра ди ухва ле но рі шен ня про ре ор га ні за цію
те ри то рі аль но�фун к ці о наль ної струк ту ри у вер ти каль но ін -
тег ро ва ну, а та кож за твер д же но поря док вза є мо дії та роз ме -
жу ван ня фун к цій ор га ні за ції проф спіл ки. Тоб то зроб ле но
кро ки для по етап но го здій с нен ня змін.

У зв’яз ку з про ве ден ням на схо ді кра ї ни ан ти те ро рис тич -
ної опе ра ції, в якій бра ли участь і на ші спіл ча ни, Укрза ліз ни -
ця і Ра да проф спіл ки спіль ною по ста но вою внес ли змі ни до
Га лу зе вої уго ди, що по си лю вали со ці аль ний за хист пра ців -
ни ків, мо бі лі зо ва них або по ра не них в зо ні про ве ден ня АТО,
та сі мей за гиб лих. 

Та кож ке рів ниц т во га лу зі під три ма ло іні ці а ти ву проф спіл -
ки що до спри ян ня тим ча со во му пра цев лаш ту ван ню за ліз -
нич ни ків, які ви му ше но по ки ну ли зо ну АТО, на дав ши їм пе -
ре важ не пра во прий о му на ро бо ту. 

До рож нім і те ри то рі аль ним про фор га ні за ці ям ре ко мен до -
ва но при ді ли ти цим пи тан ням мак си маль ну ува гу.

Гро зо ві хма ри зно ву згус ти ли ся над ві дом чи ми ме дич ни -
ми за кла да ми.

Цьо го ра зу Вер хов ною Ра дою бу ло за ре єс т ро ва но за ко но -
про єкт що до де цен т ра лі за ції бюд же ту, згід но з яким на ша га -
лузь мо же втра ти ти свою ме ди ци ну.

Бо роть ба за ліз нич ни ків за пра во іс ну ван ня ві дом чої ме ди -
ци ни – спра ва ду же дов го три ва ла, та із за вид ною пе рі о дич -
ніс тю це пи тан ня зно ву і зно ву на бу ва ло за гос т рен ня...

Ще од на важ ли ва проблема, яка ви кли ка ла стур бо ва ність
проф спіл ки, – за сто су ван ня не ти по вих форм зай ня тос ті спіл чан.

Вона пов’яза на з тим, що при за лу чен ні сто рон ніх ор га ні за -
цій до ви ко нан ня ро біт зі шта ту ви во дить ся час ти на спів ро біт -
ни ків і во ни втра ча ють низ ку со ці аль них га ран тій, ви ко ну ю чи,
по су ті, ті ж са мі обов’яз ки. Тож проф спіл ка за про по ну ва ла ке -
рів ниц т ву га лу зі мі ні мі зу ва ти за сто су ван ня не ти по вих форм
ро бо ти. У свою чер гу, Укрза ліз ни ця теж на да ла вка зів ку об -
ме жи ти за лу чен ня сто рон ніх ор га ні за цій на ви ко нан ня ро біт,
пов’яза них з при би ран ням, охо ро ною та бу дів ниц т вом.

Далі буде...
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ПРОФСПІЛКА залізнич-
ників і транспортних

будівельників України не -
одноразово протягом 2019–
2020 років звертала увагу
керівництва АТ «Українська
залізниця» на низький
рівень оплати праці праців-
ників залізничного транс-
порту та вимагала ухвалити
рішення щодо підвищення
тарифних ставок і посадо-
вих окладів. 

Дедалі більше залізнични-
ків не бажають працювати в
Товаристві за мізерну заро-
бітну плату і нести відпові-
дальність за безпеку руху без
належного забезпечення
виробничого процесу запас-
ними частинами, інструмен-
том, матеріалами. 

Складні умови праці, від-
повідальна і важка робота
при низькому рівні її оплати
зумовлює справедливе
невдоволення залізничників.
Щораз більше працівників
звільняються з роботи на
залізничному транспорті, а
нові на таку мізерну зарплату
і з такою високою відпові-
дальністю за якість, безпеку
руху не приходять. 

Годинні, а відповідно і
місячні тарифні ставки пра-
цівників робітничих профе-
сій перебувають на низькому
рівні. 

Для прикладу, тарифна
місячна ставка робітника 
3-го розряду, який зайнятий
на ремонті, обслуговуванні
основного технологічного
обладнання, ремонті колії,
перевезенні становить 4198
грн., 4-го розряду – 4779
грн., 5-го розряду – 5458
грн., 6-го розряду – 6232 грн.
І це більшість наших основ-
них професій залізничного
транспорту. 

З урахуванням додаткових
виплат (премія, оплата ніч-
них, вечірніх годин, за шкід-
ливі умови праці, надбавки
за вислугу років) зарплата
робітників перебуває у межах
від 8 до 11 тис. грн. Така си-
туація є неприпустимою, бо
дешева праця ніколи не була
ані якісною, ані продуктив-
ною. Проте такою вона сьо-

годні є в Товаристві. І не треба
шукати виправдання низької
оплати праці через пандемію,
яка охопила не тільки
Україну, а й увесь світ. У 2019
році ситуація була не кра-
щою. Тому якщо і звертати
увагу на COVID-19, то у пра-
цівників більшості галузей
економіки нашої країни
заробітна плата зросла від 5
до 10% і вище, у тому числі і у
бюджетників, які зараз на 
6-му місці, у той час як заліз-
ничники в останні місяці
перебувають на 21–18 місцях.
І куди рухаємося далі?

Останніми роками керів-
ництвом АТ «Укрзалізниця»
провадилась непродумана і
невиважена політика щодо
збереження кваліфікованих
кадрів без відповідного про-
рахунку наслідків і не тільки
соціальних, а й економічних.

Протягом п’яти років з
моменту створення Това-
риства було розроблено і
затверджено велику кіль-
кість стратегій розвитку
залізничного транспорту, а
от стратегії оплати праці, на
якій наполягала профспілка,
до цього часу немає! 

В АТ «Укрзалізниця» не
існує чіткого бачення керів-
ництвом (наглядовою
радою, правлінням) які саме
цілі ставляться щодо оплати
праці в період реформуван-
ня та після. В процесі підго-
товки та під час реформуван-
ня таке соціально значуще
для залізничників питання,
як оплата праці не було від-
працьовано, та й зараз
навіть не створено чіткої
програми дій. 

Більшість працівників не
підтримують реформування
господарського механізму у
Товаристві, бо їм не зрозумі-
ло, коли ж вони нарешті змо-
жуть отримати суттєве підви-
щення заробітної плати, яке
їм обіцяли в процесі рефор-
мування, і головне – яким
буде її розмір. 

Введення в 2018 році кор-
поративної системи оплати
праці дозволило отримати
незначне підвищення заро-
бітної плати – 20–30%
залежно від професії. 

Однак у керівників усіх рів-
нів та їхніх заступників
(регіональних філії, філій)
заробітна плата значно зрос-
ла. На той час меседж керів-
ників АТ був таким: залізнич-
ний транспорт – це суціль-
ний корупційний механізм, а
тому необхідно залучити
висококваліфікованих керів-
ників і спеціалістів з інших
галузей, які здатні провадити
ефективну роботу, й заробіт-
на плата для такого рівня
фахівців має бути відповід-
ною.

Зарплати отримали, керів-
ників і спеціалістів набрали,
але який ефект від їхньої
роботи?! 

З кого спитати, куди пішли
кошти?! 

За яку таку ефективність
заплатили?! 

Про корупцію на залізнич-
ному транспорті як йшлося,
так і зараз йдеться. Відтак
виходить, що високі заробіт-
ні плати не убезпечують
галузь від корупціонерів.

Сьогодні Урядом ухвалю-
ються рішення про підви-
щення соціальних стандар-
тів, а саме мінімальної заро-
бітної плати. 

Так, з 1 вересня минулого
року мінімальна заробітна
плата в Україні становила 
5 тис. грн. Відповідно праців-
никам, у яких вона за місяць
була меншою, провадили
доплату до рівня мінімальної
зарплати. З 1 січня 2021-го –
року це вже 6 тис. грн. 

Під доплату до рівня міні-
мальної зарплати потрап-
ляє велика кількість праців-
ників робітничих професій,
технічних службовців та пра-
цівників, робота яких не
тарифікується. Фактично це
буде «зрівнялівка», що зруй-

нує справедливе співвідно-
шення і призведе до ще
більших кадрових проблем
на залізничному транспорті,
оскільки кваліфікованому
робітникові 3-го розряду
будемо доплачувати до 
6 тис. грн. і працівникові
наскрізних професій – теж
так само. 

Із 1 грудня 2021 року си-
туація буде ще напружені-
шою і критичнішою, бо Уряд
заклав у проєкт Державного
бюджету мінімальну зарпла-
ту у розмірі 6,5 тис. грн. 

Тому, якщо зараз не вжи-
ти ефективних заходів, а
саме – сісти за стіл перегово-
рів з профспілкою і чітко
визначити порядок і строки
підвищення тарифних ставок
і посадових окладів для пра-
цівників Товариства, при
таких цифрах на залізнично-
му транспорті з оплатою
праці може статися колапс.
Поряд з виробничими пла-
нами це питання має біль-
ший пріоритет, оскільки час
ухвалення рішень щодо
цього вже минув і необхід-
но доганяти потяг, який
рушив...

Ситуація, що складаєть-
ся з оплатою праці на
залізничному транспор-
ті, повинна підштовхну-
ти керівництво АТ «Укр -
залізниця» до рішучих
дій, бо без робітників
залізничний транспорт –
це груда металу. Саме
працівники забезпечу-
ють рух цього складного
механізму, тому вони
заслуговують поваги до
своєї праці!
Профспілка всіма мож-
ливими та законними
діями і засобами від-
стоюватиме справедли-
ві вимоги на гідну опла-
ту праці важкої, відпові-
дальної та кваліфікова-
ної праці спілчан-заліз-
ничників.

Члени профспілки рішуче налаштовані 
на захист законних прав та вимагають
справедливої і гідної оплати за свою працю

Про виробничі та соціально значущі теми…
ЗІНІЦІАТИВИ голів первинок та за підтримки

профкому об’єднаної проф організації філії
«Пасажирська компанія» 13 січня п. р. відбулася
ро боча зустріч з в. о. члена правління АТ «Укр -
заліз ниця», директором філії О.Перцов ським.

З-поміж тем, обговорених під час заходу: під-
сумки роботи, стратегія розвитку компанії, зок-
рема йшлося про плани на 2021-й; переукла-
дання трудових договорів у формі контрактів з
певними категоріями працівників філії; оплата
працівникам за проходження медоглядів; про-
лонгація колдоговорів (внесення до них змін та доповнень)
тощо.

Вирішення найважливіших для на ших спілчан питань їхньо-
го соціально-економічного захисту – на профспілковому кон-

тролі, і ми докладатимемо всіх можливих зусиль для вирі-
шення першочергових проблем, з якими стикаємось ледве 
не щодня…

Вадим КУКСА, голова об’єднаної 
профорганізації філії «Пасажирська компанія»

Фото Людмили ГОЛУБОВСЬКОЇ

ПОСТАНОВОЮ Кабінету Міністрів Ук -
раїни від 09.12.2020, № 1236 «Про вста-

новлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з
метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2» підпунктом 4 пункту 24 перед-
бачено:

«24. На період дії карантину тимчасово
дозволяється:

4) залучення до роботи без проходження
попереднього (під час прийняття на робо-
ту) та періодичних (протягом трудової
діяльності) медичних оглядів працівників,
зайнятих на важких роботах, роботах із
шкідливими чи небезпечними умовами
праці або таких, де є потреба у професійно-
му доборі, робота яких пов’язана із забез-
печенням безпеки руху та обслуговуванням
залізничного транспорту, підприємств між-
галузевого промислового залізничного

транспорту, працівників окремих професій,
виробництв та організацій, діяльність яких
пов’язана з обслуговуванням населення,
визначених у переліку професій, вироб-
ництв та організацій, працівники яких під-
лягають обов’язковим профілактичним
медичним оглядам». Дію адаптивного
карантину подовжено з 19 грудня 2020 р. до
28 лютого 2021 р. на території України.

Технічна інспекція праці 
Ради профспілки

РОЗ’ЯСНЮЄМО… Щодо медоглядів під час карантинних заходів
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Інформація 
для 
учасників
та вкладників 
ПНПФ «Магістраль

Від номера
до номера•

Залізничний транспорт 11681 11496

Транспорт у цілому 11937 11774
Промисловість 12893 12569

В галузях народного 
господарства 11987 11359

Місце по зарплаті працівників 
залізничного транспорту серед 18 16
галузей економіки

Листопад З початку
2020 р.

Середня заробітна плата 
працівників (грн.)

Напрацьовано 
концепцію 
«роботи за правилами»

ЗА РІШЕННЯМ Ради профспілки, ухваленому
на засіданні 3 листопада минулого року,

правові та технічні інспектори праці були залу-
чені до підготовки проєкту Методичних реко-
мендацій для первинок з організації «роботи
за правилами». 

Напрацьований документ затверджено на
засіданні президії Ради профспілки 24 грудня
2020 року та спрямовано до  профорганізацій
усіх рівнів.

Очільник профспілки
прокоментував...

Донецька (Лиман) 11413 11888
Придніпровська 11512 11715
Південна 11611 11039
Південно�Західна 12915 12257
Одеська 12239 12154
Львівська 11573 11324
По регіональних філіях 11947 11745
По філіях 11030 10862
По ПрАТ 14856 11883
По АТ «Укрзалізниця» 11681 11496

З початку
2020 р.Листопад

l Індекс споживчих цін у листопаді —
101,3%, з по чат ку 2020 року – 104,1 %.
l Інфор ма цію під го тов ле но за да ни ми
управ лін ня ста тис ти ки «Укр за ліз ни ці»
та Держкомстату.

Рада профспілки залізничників і транспорт-
них будівельників України висловлює щирі
співчуття голові дорожньої профорганізації
регіональної філії «Львівська залізниця»
Афтанасу Ярославу Дмитровичу з приводу
передчасної смерті дружини Наталії
Олександрівни.

Співчуваємо...

У ГРУДНІ 2020
ро ку журнал

MINTRANS опублі-
кував коментар
«Ча ша терпіння
з а  л і з н и ч н и к і в
переповнена», в
якому Голова
проф спілки залізничників і транспортних буді-
вельників України В.Бубняк критично висло-
вився щодо планів Уряду продати непрофільні
активи АТ «Укрзалізниця». 

Детальніше – на офіційній сторінці проф-
спілки у Facebook та сайті www.zalp.org.ua

АНАЛІЗУЮЧИ підсумки діяльності перви-
нок і Попаснянського теркому Ли ман -

ської дорожньої профорганізації з контролю
за використанням робочого часу та його
оплатою за 12 місяців минулого року, заува-
жимо, що, незважаючи на неабиякі складно-
щі, зумовлені карантинними заходами,
робота у цьому напрямі не призупинялась, і
на засіданнях профспілкових комітетів роз-
глядалися питання щодо виконання чинного
трудового законодавства.

Зокрема, на обговорення виносилися
питання про: стан заробітної плати за пер-
ший квартал 2020-го і ліквідацію заборгова-
ності залізничникам по чергових відпустках
за 2019 рік; законність виданих адміністра-
цією наказів і виконання керівництвом
структурних підрозділів трудового законо-
давства і вимог чинних колдоговорів; нара-
хування зарплати, у тому числі що стосуєть-
ся оплати праці у вихідні та святкові дні, у
вечірній та нічний час, за сумісництвом
тощо, а також виконання положень з пре-
міювання працівників, виплати доплат і
компенсації за роботу у важких і шкідливих
умовах праці, за результатами атестації
робочих місць, технічне навчання; режим
праці та відпочинку; правильність визна-
чення стажу роботи для виплати працівни-
кам надбавки за вислугу років; надання
додаткових днів відпустки згідно із колдого-
вірними умовами; понаднормові години
праці машиністів мотовозів і водіїв авто-
транспорту; оплату праці в умовах підвище-
ної температури повітря; оплату робочого
часу доїзду до місця виконання робіт, зок-
рема у «вікно», та у зворотному напрямку;
виплату компенсації при переведенні на
роботу в іншу місцевість; ведення трудових
книжок; ролі профкомів щодо здійснення
контролю відповідно до Системи громадсь -

кого контролю за виконанням законодав-
ства про працю...

Профспілковими комітетами адміністрації
було внесено 35 письмових пропозицій про
усунення виявлених порушень, значна кіль-
кість яких, за інформацією голів первинок, у
структурних підрозділах усунуто безпосеред-
ньо під час перевірок або взято до уваги та
згодом ситуацію виправлено.

Тож завдяки системному контролю з боку
профорганізацій скасовано 12  незаконно
виданих наказів про притягнення залізнич-
ників до дисциплінарної відповідальності;
повернуто 51 працівнику незаконно утрима-
них або недоплачених коштів на загальну
суму 46,7 тис. грн., зокрема:
• 13 робітникам станції Попасна донарахо-

вано загалом 13,2 тис. грн. за 331 годину
роботи у вихідні дні, а також виплачено 
585 грн. працівникові недонараховану пре-
мію до ювілею та за одну годину при переході
на роботу в зимовий час;
• здійснено доплату машиністу тепловоза

локомотивного депо Попасна у сумі 4,6 тис.
грн. згідно із вимогами ст. 119 КЗпП та ч. 2 
ст. 21 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу». Також повер-
нуто преміаль ну виплату машиністу тепловоза
у розмірі 1976 грн., а п’ятьом працівникам за
роботу у нічний час було доплачено 1,5 тис.
грн. Таким чином протягом 2020 року проф -
комом первинки захищено трудові права та
інтереси 14 працівників, їм донараховано та
виплачено 15,9 тис. грн.;
• восьми спілчанам моторвагонного депо

Сватово на вимогу профкому повернуто
загалом 3,2 тис. грн.;
• у Попаснянській дистанції колії було

донараховано та виплачено понад 2 тис. грн.
сімом робітникам за відпрацьовані ними
години у важких і шкідливих умовах;

• у Новокіндрашівській дистанції колії
трьом працівникам повернуто 8 тис. грн.
доплати за вислугу років;
• машиністу Попаснянської колійної

машинної станції виплачено 1,1 тис. грн.
(ненараховану надбавку за роботу у зоні
проведення ООС у травні 2020 року);
• електромонтеру та електрогазозварнику

Попаснянської дистанції зв’язку доплачено,
відповідно: 1,1 тис. грн. (за профмайстерність
у лютому 2020 р.) та 129 грн. (за роботу у квіт-
ні 2020 року у шкідливих умовах праці). 
У жовтні минулого року електрогазозварнику
було донараховано 161 грн. за роботу у
шкідливих умовах;
• працівнику Новокіндрашівської дистан-

ції зв’язку доплачено згідно із табелем облі-
ку робочого часу 1,1 тис. грн. за два дні про-
ходження медичного огляду, ще одному –
повернуто 11 грн., недонарахованих за
роботу у вечірні години в лютому минулого
року.

Тож наші спілчани можуть бути впевнені в
тому, що профкоми первинок стоять на сто-
рожі їхніх інтересів, навіть коли йдеться про
повернення невеликих сум, тобто кожен
зафіксований факт порушень – під пильним
контролем профактиву.

Водночас турбує те, що деякі порушення в
окремих структурних підрозділах повторю-
ються (недоплати за медичні огляди, проф -
майстерність, робота у шкідливих умовах
праці тощо). Проте внаслідок активних і
принципових дій профспілкового активу
первинок недоліки висвітлюються і виправ-
ляються. Адже справжня гласність у проф-
спілковій роботі викликає з боку спілчан
довіру до лідерів й активу профорганізацій.

Адрій КАНЗЕБА, голова
Попаснянської територіальної 

профорганізації

СИЛЬНИЙ ЛІДЕР – СИЛЬНА ПРОФОРГАНІЗАЦІЯ!

На контролі профкомів...гласність 

П ЕНСІЙНЕ забезпечення за -
лізничників за вислугу

років – у фокусі нагальних
проблем, що намагається
вирішити галузева профспіл-
ка. Голова профспілки В.Бубняк
надіслав 29 грудня 2020 року на
адресу керівника Парламенту
Д.Разумкова та Голови Комітету
Верховної Ради з питань соціаль -

ної  політики та захисту прав
ветеранів Г.Третьякової листи на
підтримку відповідного законо-
проєкту, розробленого на вимо-
гу профспілки.

У зверненні висловлено про-
позицію активізувати роботу
парламентарів із розгляду проєк-
ту Закону № 2617 від 18.12.2019 р.
«Про запровадження програм

пенсійного забезпечення за
вислугу років» напередодні  про-
ведення 25 січня 2021 року засі-
дання погоджувальної ради
депутатських фракцій (груп), а
також пленарних засідань, які
відбуватимуться 26–28 січня.

Нагадаємо, що цей важливий
законопроєкт, на жаль, до цього
часу не пройшов процедуру
ухвалення у першому читанні.
Його схвалення та набрання ним

статусу закону дозволить запро-
вадити програми пенсійного
забезпечення за вислугу років
для залізничників, наголошено у
листі Ради профспілки. Це стане
суттєвою мотивацією для закріп-
лення кваліфікованих кадрів,
зменшить негативні наслідки
скасування пенсій за вислугу
років і сприятиме запроваджен-
ню накопичувальної пенсійної
системи.

НА ПІДТРИМКУ ЗАКОНОПРОЄКТУ

НАПРИКІНЦІ грудня
2020-го на вокзалі

станції Київ-Паса жир -
ський Департа мен том
охорони праці та про-
мислової безпеки АТ
«Укрзаліз ниця» органі-
зовано виставку літ-
нього спецодягу та спецвзуття для працівників заліз-
ничного транспорту. У заході як член комісії з прове-
дення виставки взяв участь головний технічний
інспектор праці Ради профспілки В.Дорошенко. 

Керівники департаменту, представники регіо-
нальних філій, філій та профспілки особливу увагу
приділили якості та експлуатаційним характеристи-
кам спецодягу, представленого майже двома десят-
ками вітчизняних виробників. При виготовленні
такого спецодягу мають бути використані високотех-
нологічні тканини, які вирізняються високою міцніс-
тю, зносостійкістю та захистом від агресивних речо-
вин. Крім якісних показників, обговорено також
цінові характеристики запропонованої продукції та
умови постачання.

Виставку зимових моделей спецодягу та спецвзут-
тя для залізничників заплановано провести у квітні
поточного року.

ЗМІНИЛОСЯ місцезнаходження офісу Адмі -
ністратора пенсійного фонду «Центр персо-

ніфікованого обліку»: 04070, м. Київ, вул.
Фролівська, 1/6.

Контактні дані, дні та години прийому розмі-
щено на офіційному сайті Адміністратора
Фонду www.acpo.com.ua

Фото  Олега СІРИКА

НА ЗАСІДАННІ Одеського дор профсожу
розглянуто виконання попередньої

постанови від 16.09.2020 р. «Про дотри-
мання трудового законодавства  та вико-
нання зобов’язань колдоговору в Одеській
механізованій дистанції навантажувально-
розвантажувальних робіт».

Заслухавши інформацію головного пра-
вового інспектора праці Ради профспілки у
дорожній профорганізації О.Нестерової,
члени президії зазначили, що адміністра-
цією виробничого підрозділу здійснено
відповідні заходи щодо усунення виявле-
них правовою інспекцією праці порушень
трудового законодавства і невиконання
умов колективного договору  залізниці. 

Так, до Правил внутрішнього трудового
розпорядку 1 жовтня 2020 року на загаль-
них зборах трудового колективу затвер-
джено зміни та доповнення. Зокрема, до
розділу «Трудовий договір» внесено
доповнення щодо допущення працівника
до роботи тільки після укладення трудово-
го договору та повідомлення про це  цен-
трального органу виконавчої влади з
питань забезпечення державної політики
та соціального страхування, при цьому з
Правил виключено пункт  про допущення
працівника до роботи без оформлення від-
повідного наказу. Внесено також допов-
нення, в яких визначено режим роботи
змінних робітників: сторожів, водіїв наван-
тажувача, кочегарів та інших категорій пра-
цівників.

Внесено зміни до Положення «Про пре-
міювання…», відповідно до яких було

виключено пункт про позбавлення праців-
ника  100% премії за порушення трудової
дисципліни.

Адміністрацією механізованої дистанції
навантажувально-розвантажувальних
робіт прийнято до уваги зауваження щодо
необхідності ознайомлення працівників з
наказами по особовому складу про прий -
няття на роботу, звільнення, переведення
та інше. На даний час усі накази доводять-
ся до відома робітників під особистий 
підпис.

Усунуто порушення щодо законодав-
ства про відпустки. Зокрема, перенесення
щорічної відпустки, запланованої графі-
ком на інший період, відбувається лише
за згодою працівника та погодженням
профкому первинки. Адміністрацією дис-
танції розроблено графік погашення
заборгованості за щорічними відпустка-
ми, який погоджено із профкомом та до-
ведено до відома причетних, і він викону-
ється. 

При залученні працівників до роботи в
їхні вихідні дні виборний профорган пер-
винки на засіданнях розглядає кожен
випадок необхідності проведення  таких
робіт і надає попередній дозвіл на їх прове-
дення, а також контролює питання надання
щотижневого безперервного відпочинку
не менше 42 годин  підряд.

Враховуючи проаналізовану правовою
інспекцією праці роботу, президія зняла з
контролю свою попередню постанову.

Пресцентр 
Одеського дорпрофсожу

Постанову президії виконаноЯкісні спецодяг і спецвзуття
для залізничників
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ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

ПРОТЯГОМ 2020 року за результатами проведених
правовим інспектором праці (Конотопський тер-

ком) 12 пе ревірок складено 14 актів, керівництву
виробничих і структурних підрозділів внесено 14 по -
дань з письмовими пропозиціями щодо усунення
виявлених по рушень трудового законодавства.
За підсумками роботи, зокрема: 
• 50 працівникам Хутір-Михайлів ської дистанції колії
нараховано та виплачено премії  (55,4 тис. грн.), двом –
надано відпустки за попередні роки з виплатою заро-
бітної плати (37,4 тис. грн.), робітниці проведено
виплату збільшеного розміру виробничої премії на
732 грн. та трьом працівникам – за стажування та
навчання на виробництві (4,2 тис. грн.);
• 534 працівникам Конотопської  ди станції колії
виплачено премії за ли пень 2020 року (415,5 тис. грн.),
ще 518 – премію за серпень (320 тис. грн.) та 507 –
премію за вересень (534 тис. грн.), а також нарахова-
но у пов ному обсязі виробничу премію 1505 робітни-
кам за жовтень– грудень 2019 року  на загальну  суму
1,2 млн грн.;
• 11 робітникам Конотопського територіального управ -
ління філії «Центр бу дівельно-монтажних робіт та
експлуатації будівель і споруд» надано відпустки за
попередні роки з виплатою заробітної плати на суму
272 тис. грн.; 
• адміністрацією вагонного депо Бах мач філії «Па -
сажирська компанія» відмінено незаконно виданий
наказ про притягнення до дисциплінарної відпові-
дальності  працівника, якому повернуто 3,4 тис. грн.
премії, п’ятьом працівникам доплачено виробничу
премію (2,7 тис. грн.), фахівця поновлено на посаді
провідного економіста із поверненням безпідставно
втраченої частини місячної заробітної плати (4 тис.
грн.), п’ятьом робітникам, на яких було покладено
виконання обов’язків тимчасово відсутнього праців-
ника зі звільненням від основних обов’язків, про-
ведено перерахунок та виплачено надбавку за ви-
слугу років на різницю між посадовими окладами
(2,8 тис. грн.) та дев’ятьом – за роботу у вихідний
день (12,9 тис. грн.); 
• донараховано та виплачено 3,3 тис. грн. надбавки за
роз’їзний характер роботи працівниці станції Кро -
левець. 

На вимогу правового інспектора праці було зупине-
но незаконну процедуру відправлення працівників у
відпустку без збереження заробітної плати – захищено
трудові права 226 членів профспілки вагонного депо
Бахмач філії «Паса жирська компанія» та 15 – Ко но -
топського територіального управління філії «Центр
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і
споруд».

Відмінено сім наказів про притягнення до дисциплі-
нарної відповідальності, працівникам повернуто зага-
лом понад 9 тис. грн. 

Під час особистого прийому 84 спілчанам надано
консультації з питань правового та соціального за хисту. 

Протягом 2020 року захищено трудові права та со-
ціальні гарантії 3,5 тис. членів галузевої профспілки.
Загальна сума по вернутих їм незаконно утриманих
або не доплачених коштів становить 3,6 млн грн.

Олена КОЛЯДНА, правовий 
інспектор праці Ради профспілки у дорожній
профорганізації Південно-Західної залізниці

(Продовження – у наступному номері)

ПІДГОТОВКА структурних
підрозділів експлуатацій-

ного вагонного депо Бату -
ринська регіональної філії
«Придніпровська залізниця»
до роботи взимку була на
постійному контролі проф -
організації із серпня минуло-
го року. Так, за рішенням
профкому, проводилися пе -
ревірки на пунктах технічно-
го обслуговування (ПТО) та у
цехах щодо стану роздяга-
лень, душових, кімнат при-
йому їжі та оснащення їх
побутовими приладами, ро -
боти сушарок для спецодягу,
компресорних установок,
готовність систем опалення
тощо.

Завчасно на ПТО виконано
такі заплановані роботи: 
• відремонтовано шатрову

по крівлю площею 408,4 м2

(Кривий Ріг-Західний, Року -
вата, Інгулець);
• здійснено ревізію систем

опалення й обслуговування

електрокотлів (Кривий Ріг-
Головний, Ро кувата, Апо сто -
лове, Марганець, Чортом -
лик, Нікополь);
• утеплено пінополісти-

рольними плитами будівлі
двох пунктів обігріву (Апо -
сто лове), а також на ПТО
Шмакове;
• замінено шість вікон на

металопластикові у будівлі
на ПТО Рокувата;
• утеплено тепломережі з

частковим ізолюванням у
місцях порушення ізоляції
(Кривий Ріг-Сортувальний,
Мудрьона, Вечірній Кут,
Кри вий Ріг-Головний, Мар -
га нець, Кривий Ріг, Ін гу -
лець).

Відремонтовано козлові
крани (Кривий Ріг-Го лов -
ний, Вечірній Кут, Чор том -
лик)  та виконано поточний
ремонт двох одиниць авто-
транспорту.

Крім того, для покращення
виробничих побутових умов
працюючих спілчан за спіль-
ним рішенням адміністрації
та профспілкового комітету
(за заявками голів цехкомів і
профгрупоргів первинки)
було придбано 10 мікро-
хвильових печей, 60 елек -
трочайників, 40 тепловен-
тиляторів, 15 конвекторів
для обігріву взимку. 

У вересні 2020 року
адміністрацією депо було
організовано і проведено
курси (з відривом від
основної роботи) з
вивчення безпечних умов
та різних особливостей
роботи в осінньо-зимовий
період 24 оглядачам-ремонт -
никам вагонів і сімом елек-
трозварникам. Усім слухачам
курсів, у тому числі першо-
зимникам, по завершенню
відповідного навчання та

складання заліків видано
посвідчення про підвищення
кваліфікації.

Працівників депо наразі в
основному забезпечено зи -
мовим спецодягом і спец-

взуттям. Проте неможливо
змовчати про те, що в 2020
році вкрай недостатнім було
забезпечення черевиками
шкіряними 36 та 37 розмірів
(при заявці 962 одиниці було
отримано лише 8), костюма-
ми брезентовими (при заявці

94 одиниці отри-
мано 10). На ви -
могу профкому
первинки у листо-
паді минулого

року проведено необхідні
процедури щодо придбання
відсутнього спецвзуття. 

Наталя КОРОВАЙНЮК,
голова профорганізації

експлуатаційного
вагонного депо

Батуринська

Матеріальна підтримка перехворілим на COVID-19

Виробничий побут – турбота спільна
4

НА ПОРТАЛІ зі сталого розвитку АТ «Укрзаліз ниця»
наведено роз’яснення як перехворілі на COVID-19

можуть отримати матеріальну підтримку у вигляді
часткової компенсації витрат на лікування та діагнос-
тування.

Зверніть увагу, що необхідною умовою для отри-
мання матеріальної підтримки є належним чином
оформлені медичні документи з обов’язковим під-
твердженням наявності коронавірусної інфекції та
факту лікування і понесених витрат, пов’язаних із цим
захворюванням. Тому потрібно зберігати оригінали
чеків, квитанцій про оплату тощо. Лише вони можуть
бути  підтвердженням обсягу витрат на лікування,
діагностування, медичні послуги та необхідні лікар-
ські засоби, медикаменти, вироби медичного при-
значення тощо. 

Для цього, як повідомлено на порталі, необхідно
підготувати такі документи (їх перелік визначено у
Порядку надання матеріальної допомоги на медичні
та інші цілі, затвердженого наказом ПАТ
«Укрзалізниця» від 17.03.2016 № 186 (зі змінами):
• заяву на ім’я керівника регіональної філії, філії

або Голови правління АТ (для працівників апарату
управління АТ);
• спільне клопотання керівника підрозділу та від-

повідного профспілкового органу;
• автобіографічну довідку, що підтверджує стаж

роботи на залізничному транспорті, завірену
печаткою підрозділу;
• копії паспорта та довідки про присвоєння

ідентифікаційного коду; 
• копію поліса добровільного медичного страху-

вання та договору добровільного медичного страху-
вання заявника (членського квитка учасника громад-
ської організації «Лікарняна каса» та умов
компенсаційних витрат);
• виписку із медичної карти амбулаторного (ста-

ціонарного) хворого, що підтверджує факт, перебіг та
лікування коронавірусної хвороби;
• копії результатів діагностичних та лабораторних

обстежень, що підтверджують факт коронавірусної
хвороби;
• інформацію щодо компенсаційних виплат стра-

ховими компаніями (громадською організацією
«Лікарняна каса»);
• оригінали чеків, товарних чеків, квитанцій про

оплату, що підтверджують обсяг витрат на лікування,
діагностування, медичні послуги та необхідні лікар-
ські засоби, медикаменти, вироби медичного при-
значення тощо.

З документом можна ознайомитися  в базі наказів
АТ «Укрзалізниця», в середовищі Lotus Notes, в кад-
ровому підрозділі за місцем роботи працівника або
на офіційному сайті профспілки www.zalp.org.ua
(розділ «Соціальний захист»).

Потім із цим пакетом документів необхідно зверну-
тися до кадрового підрозділу за місцем роботи та
подати заяву на відповідну комісію регіональних
філій, філій.

Відповідальні фахівці комісії проводять експертну
оцінку документів та надають висновок Комісії з надан-
ня матеріальної підтримки для прийняття рішення.

Якщо комісії з надання матеріальної допомоги на
медичні цілі регіональних філій, філій та апарату
управління «Укрзалізниці» ухвалюють рішення щодо
надання та розміру матеріальної підтримки, АТ
«Укрзалізниця» перераховує призначені кошти на
зарплатну картку працівника. Це відбувається, як
правило, в найближчу виплату заробітної плати після
дати видання наказу щодо нарахування і виплати
такої матеріальної підтримки.

ДО ТЕМИ

НАГАДАЄМО, що у квітні минулого року Голо-
ва профспілки В.Бубняк звертався до керівни-

цтва АТ «Укрзалізниця» щодо цього питання і того
ж дня було ухвалено рішення надавати залізнични-
кам матеріальну підтримку як компенсацію понесе-
них витрат на лікування у таких граничних
розмірах:
• для заявників, в яких виявлено та підтверджено
коронавірус і хвороба протікала з важким перебі-
гом, тяжкими ускладненнями, – до 10 тис. грн.;
• для заявників, в яких виявлено та підтверджено
коронавірус, але хвороба протікала без тяжких
наслідків, – до 6 тис. грн. 

«Напередодні новорічних свят профком станції
Волноваха регіональної філії «Донецька залізниця»

для спілчан і членів їхніх родин організував конкурс 
авторських ялинкових іграшок (деякі з чудових творчих
робіт вже стали справжньою прикрасою цьогорічної
зеленої красуні, а також потішать дітей та дорослих у
наступні роки). 

Онлайн-голосу-
вання через Viber і
на Facebook-сторінці
профорганізації за
кращий творчий
поробок тривало з 7
до 11 січня і за його
результатами було
визначено пере-
можців. Усіх учасників заохочено солодощами», – пові-
домила голова первинки Інна СКОРУПСЬКА та додала у
листі: «Сподіваємося, що наші маленькі волновахці також
будуть активними й у всеукраїнському конкурсі
«Охорона праці очима дітей», який проводиться до Дня
охорони праці в Україні, що відзначається 28 квітня». 

Подяку від Ради профспілки за особистий
внесок у формування позитивного іміджу проф-
спілки через створення та супроводження відпо-
відного інформресурсу (Telegram-каналу)
Руслану КАМИШЕНКУ – складачу поїздів станції
Волноваха регіональної філії «Донецька заліз-
ниця», позаштатному кореспонденту газети
«Вісник профспілки» – урочисто вручила голова
профорганізації І.Скоруп сь ка під час проведен-
ня засідання профкому первинки.

Дякуємо, Руслане, 
за плідну творчу співпрацю!

З пошти «Вісника» Ф
О
Т
О
Ф
А
К
Т

Фото надано профкомом первинки

Фото надано 
профкомом первинки


