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Вітаємо з 30-річним ювілеєм, профспілко!

КОМІТЕТ Верховної Ради України з
питань соціальної політики та захис-

ту прав ветеранів за дорученням Голови
Парламенту Р.Сте фан чука надав відпо-
відь на Звернення VIII З’їзду профспілки
до Верховної Ради щодо відновлення
залізничникам пра ва на пенсію за
вислугу років. На гадаємо, що делегати
З’їзду у Зверненні наполягали на як най -
швидшому ухваленні Вер ховною Радою
законопроєкту «Про запровадження
програм пенсійного забезпечення за
вислугу років», реєстр. № 2617.

У відповіді за підписом Голови Ко -
мітету Г.Третьякової зауважено, що
Комітет розглянув цей законопроєкт 5
лютого 2020 р. і рекомендував включи-
ти його до порядку денного третьої
сесії Вер ховної Ради України де в’ятого
скликання. Вра ховуючи рішення Ко -
мітету, законопроєкт за реєстр. № 2617
та альтернативний законопроєкт за

реєстр. № 2617-1 включені до по рядку
денного сесії.

У листі стверджується, що з усіма
питаннями і пропозиціями, порушеними
у Зверненні, у тому числі стосовно прий -
няття найближчим часом на пленарному
засіданні Верховної Ради законопроєкту
за реєстр. № 2617 тощо, ознайомлено
народних депутатів – членів Комітету, які
відповідно до ст. 93 Конс титуції України
мають право законодавчої ініціативи у
Верховній Раді, для розгляду та ухвален-
ня рішення. 

Отже, питання поновлення права на
пен сію за вислугу років окремим катего-
ріям залізничників залишається невирі-
шеним. Тому профспілка продовжує
роботу щодо відстоювання втраченого
права. Планується, по-перше, продов-
жити співпрацю з народними депута-
тами щодо розгляду законопроєкту 
№ 2617 у сесійній залі Вер ховної Ради.

По-друге, ініціювати пе ред Кабінетом
Міні стрів Ук раїни впровадження пі лот -
ного проєкту додаткового пенсійного
забезпечення для працівників держав-
них підприємств залізничного та інших
видів транспорту, в частині додаткового
пенсійного забезпечення за ви слугу
років на цих підприємствах через
недержавні пенсійні фонди відповідно
до Закону України «Про недержавне
пенсійне за безпечення».

Надійшла відповідь на Звернення VIII З’їзду профспілки

ЛИСТОМ від 16.12.2021 р., № 667/09
Проф  спілкою залізничників і транс-

портних будівельників України погодже-
но проєкт Положення про оплату праці
працівників АТ «Укр залізниця» в частині
підвищення го динних тарифних ставок та
посадових окладів на 10% з 1 грудня 2021 р.
Рішенням правління Товариства (протокол
№ Ц-56/143 Ком.т. від 21.12.2021 р.) це
Поло ження затверджено та введено в дію.

ВАЖЛИВО

Тридцять років тому, 23 січня 1992 року, розпочалася історія Профспілки заліз-
ничників і транспортних будівельників у незалежній Україні. Разом з нашою дер-
жавою профспілка долала виклики часу, набувала нового досвіду, розвивалась і
змінювалась.

За цей час профспілка довела, що є потужною силою на варті
соціально-трудових інтересів працівників, повноправною сто-
роною соціального діалогу, авторитетним членом українсько-
го і міжнародного профспілкового руху. Це визнають і наші
парт нери з колдоговірних відносин, і колеги з європейських і
світових профорганізацій, і держава. Так, напередодні ювілею
Профспілка залізничників і транспортних будівельників
України вчергове підтвердила свою репрезентативність, про
що отримала свідоцтво від Національної служби посередни-
цтва і примирення.

Час спонукає нас до змін і пошуків нових методів роботи. Але незмінною протя-
гом десятиліть лишається мета профспілки – бути надійним щитом для наших

спілчан. На це спрямовані дії всіх профорганізацій, які єдиним фронтом виступають на захист соціальної справед-
ливості у сфері трудових відносин.

Торік двічі вдалося домогтися підвищення годинних тарифних ставок та посадових окладів залізничників, але ми
відчуваємо, як посилюється протидія соціальним ініціативам і зростає тиск на профспілку, бачимо, як в жертву кор-
поративним інтересам приноситься добробут простих працівників. І протидіємо цьому, спираючись на свою голов-
ну силу – членів профспілки, активістів і профпрацівників з усіх куточків України.

Зі святом, дорогі друзі. Разом ми – непереборна міць!

З повагою Олексій СЕМЕРУНЬ, Голова Профспілки залізничників і транспортних будівельників України

ЯКЩО роботодавець у будь-який спосіб приму-
шує працівника писати заяву на відпустку без

збереження заробітної плати, він порушує ст. 84
КЗпП та статей 25 і 26 Закону «Про відпустки».
Напо легливо рекомендуємо не робити цього без
власної згоди і бажання!

Нагадуємо, що такі відпустки відповідно до ста-
тей 25 і 26 Закону та ст. 84 КЗпП бувають двох видів:

– відпустки, що надаються працівникам в обо -
в'язковому порядку;

– відпустки, які надаються за згодою сторін –
роботодавця і працівника.

Надання відпусток без збереження заробітної
плати будь-якого виду оформлюється наказом
власника або уповноваженого ним органу тільки
за заявою працівника.

В обов'язковому порядку відпустки надаються,
наприклад, матерям, які мають двох і більше дітей
віком до 15 років, ветеранам праці, ветеранам
війни, пенсіонерам, інвалідам та іншим працівни-
кам, переліченим у ст. 25 Закону.

Відпустки за сімейними обставинами та з
інших причин надаються кожному працівнику в
порядку ст. 26 Закону   лише за згодою з влас-
ником.

Термін відпусток без збереження заробітної
плати за згодою сторін не може перевищувати 
15 календарних днів на рік.

За наявності декількох підстав для надання від-
пустки без збереження заробітної плати макси-
мальна можлива тривалість відпустки розрахову-
ється як сума тривалостей відпусток за кожною
підставою.

КОНСУЛЬТУЄ  ПРАВОВА ІНСПЕКЦІЯ  ПРАЦІ
Що треба знати, якщо вас
примушують писати заяву 
на відпустку без збереження
заробітної плати

ПРОФСПІЛКА ДОПОМОГЛА
«У липні 2021 р. профком Хутір-Михайлівської дистанції

колії регіональної філії «Південно-Західна залізниця» виявив,
що при виплаті 37 працівникам матеріальної допомоги на оздо-
ровлення не було враховано підвищення прожиткового мініму-
му. На виконання подання профкому та листа головного право-
вого інспектора праці Ради профспілки в дорожній профоргані-
зації Південно-Західної залізниці В.Воропаєва проведено пере-
рахунок і в листопаді працівникам було доплачено по 654 грн.

Також в листопаді одному з працівників доплачено 577 грн
передбаченої колдоговором грошової винагороди з нагоди
ювілею, нарахованої без врахування підвищення у червні 
2021 р. тарифних ставок і посадових окладів на 10%», – повідо-
мила голова профорганізації Хутір-Михайлівської дистанції
ко лії Марина ДЕМЧЕНКО.

«10,4 тис. грн, недоплачених в порушення ст. 94 та ст. 107
КЗпП України, виплачено працівникам за результатами пере-
вірки дотримання законодавства про працю в Пологівській ди-
станції сигналізації та зв’язку регіональної філії «При дні пров ська
залізниця», – повідомила правовий інспектор праці Ради проф-
спілки у дорожній профорганізації При дніпровської залізниці
(Запорізький терком) Наталя ФІЛОБОК.

Із днем створення профспілки в незалежній Україні!

ДО ТЕМИ
З докладною інформацією щодо
дій Профспілки залізничників і
транспортних будівельників Ук -
раїни у зв'язку зі скасуванням окре-
мим категоріям працівників галузі
права на пенсію за вислугу років
можна ознайомитися у матеріалі
«На шляху до справедливості» на
стор. 3.

У ПРОФЕСІЙНИХ  СЕКЦІЯХ Про зміни, які торкнулися воєнізованої
охорони АТ «Укрзалізниця», і пов’язані з цим ризики 

11 січня відбулося перше в новому році засідання професійної секції працівників 
воєнізованої охорони Ради профспілки. Необхідність скликання була зумовлена 

виникненням гострих питань, пов’язаних, по-перше, з реформуванням структури воєнізованої охорони 
та оптимізацією чисельності особового складу її підрозділів, 

а по-друге, з реалізацією рішення правління АТ «Укрзалізниця» щодо виплати працівникам 
воєнізованої охорони грошової компенсації за продовольчий пайок. 

Не залишили поза увагою також питання щодо забезпечення працівників форменим одягом. 

СИМВОЛІЧНО, що день проведення засі-
дання професійної секції припав на

визначну дату для відомчої воєнізованої
охорони АТ «Укр залізниця» – 28 років від
дня створення. 

Слова привітання присутнім представни-
кам трудових колективів пролунали від
Голови профспілки О.Семеруня, голови
профсекції В.Кучера та заступника началь-

ника Головного управління воєнізованої
охорони АТ «Укрзалізниця» В.Яре менка.

Перше питання порядку денного засідан-
ня стосувалося виплати компенсації за про-
довольчий пайок. Як відомо, Постановою
Кабміну від 10.11.2021 р., № 1205 внесено
зміни до Положення про відомчу воєнізо-
вану охорону на залізничному транспорті,
якими не передбачено виплати працівни-

кам цієї компенсації. Для того, щоб тимча-
сово врегулювати це питання, правління 
АТ «Укр заліз ниця» ухвалило рішення 
продовжити ви плати такого виду компен-
сації у розмірі 70% прожиткового мініму-
му, встановленого на 1 січня п. р., почина -
ючи з 24 листопада 
2021 р. по 1 бе резня 
2022 р. Стор. 2
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• Правова допомога у звітному періоді надана більш як 22,7 тис.
спілчан, у тому числі за письмовими зверненнями – понад 1,5 тис.
• За наполяганням правової інспекції праці Ради профспілки пра-

цівникам повернуто незаконно утриманих і недонарахованих понад
81 млн грн. Захищено трудові права більш як 64 тис. спілчан.
• Технічною інспекцією праці Ради профспілки у звітний період про-

водилася робота щодо оформлення і надання матеріальної допомо-
ги потерпілим від нещасних випадків на виробництві – з 234 нещас-
них випадків матеріальну допомогу надано за 196. Потерпілим та
сім’ям загиблих виплачено 976,5 тис. грн. 
• Технічною інспекцією праці Ради профспілки здійснено 

1774 перевірки з охорони праці на 3669 підприємствах (виробничих
структурних підрозділах), виявлено 16,1 тис. порушень вимог нор-
мативних актів з охорони праці, внесено роботодавцям 732 виснов-
ки та подання щодо їх усунення. Розглянуто 2480 звернень членів
профспілки, з яких 2249 вирішено позитивно. 
• Загалом за підсумками роботи технічної інспекції праці Ради

проф спілки у 2017–2021 рр. працівникам повернуто близько 
1,3 млн грн.
• Завдяки вимогам профспілки у 2019 р. призупинено «турборе-

жимне» просування й ухвалено рішення про доопрацювання недо-
сконалого законопроєкту «Про залізничний транспорт України» 
№ 1196-1 від 06.09.2019 р. 
• Профспілка бере активну участь в роботі Антикризового комітету,

створеного Міністерством інфраструктури України.
• У 2017 р. Радою профспілки підписано Галузеву угоду з

Мінінфраструктури на 2017–2021 рр., дія якої поширюється на підпри-
ємства, установи, організації залізничного транспорту та метрополіте-
нів, що не входять до складу АТ «Укрзалізниця». 
• Укладено нову Угоду з питань оплати праці, трудових і со-

ціальних гарантій на 2021–2025 рр. між Українською державною кор-
порацією «Укрметротунельбуд» та Радою профспілки. 
• Профспілка виступає за прискорення переговорів на основі узго-

джених на рівні Спільної комісії матеріалів та наполягає якнайшвидше
узгодити проєкт Колдоговору з усіма додатками до нього. Про це
йшлося у вимогах до Уряду та Укрзалізниці у квітні й листопаді 2019 р.
та у лютому 2021-го.
• За випадками захворювання у 2020 р. та 9 місяців 2021 р. на

COVID-19 98 медичним працівникам надано матеріальну допомогу
на суму 266,5 тис. грн.
• Незважаючи на безпрецедентні перешкоди та труднощі, проф-

спілка проводила оздоровлення працівників та членів їхніх сімей в тих
закладах та регіонах, де це дозволяла робити епідеміологічна
обстановка. 
• Щороку представники профспілки беруть активну участь у робо-

ті оргкомітетів різноманітних спортивних заходів, проте у 2020 р.
організаторам довелося відмовитись від проведення та участі у масо-
вих спортивних заходах задля безпеки та здоров’я людей у зв’язку із
пандемією COVID-19 та карантинними обмеженнями.

У ПРОФОРГАНІЗАЦІЯХ

НА МЕЖІ років заведено підбивати підсумки… Для Шев чен ків сь -
кого теркому проф спілки у непростому 2021-му пріоритетом

лишався захист трудових прав і соціально-економічних інтересів
спілчан.

Так, технічний інспектор пра ці Ради профспілки в Одеській
дорожній профорганізації Я.Вавер перевірив 20 структурних підроз-
ділів та більшість лінійних станцій Шевчен ків ської дирекції залізнич-
них перевезень, за результатами перевірок направив адміністрації
20 подань для усунення виявлених недоліків. Загалом надано 318
зауважень, призупинялася робота 12 одиниць обладнання, яке
загрожувало життю і здоров’ю працівників.

Трудові права понад 300 членів профспілки захищено в результа-
ті роботи правового інспектора праці О.Мотузенко. Працівникам
протягом минулого року повернуто незаконно утриманих або недо -
плачених майже 500 тис. грн. Перевірено 19 структурних підрозділів,
ви явлено понад 350 порушень, скасовано шість неправомірних
наказів про притягнення до дис циплінарної відповідальності.

Великого значення терком надавав оздоровленню спілчан: попри
епідеміологічні об меження 128 залізничників регіону і членів їхніх
сімей відпочили у санаторії-профілакторії Одеського дор проф сожу.

Успішно проведено звітно-виборчу кампанію: вчасно і з дотри-
манням усіх вимог відбулися збори і конференції. У шести первин-
ках з 25 змінилися очільники. Нового лідера отримала і Шев -
ченківська територіальна профорганізація. Ним став С.Бондаренко,
який до того обіймав посаду завідувача оргвідділу теркому. Заступ -
ни ком голови обрано технічного інспектора праці Я.Вавера. Роз -
почато новий відлік...

ПРЕСЦЕНТР Шевченківського теркому профспілки

Підсумки року

Обрано голову територіальної
профорганізації

НА ЗАСІДАННІ Запорізького територіального комітету проф-
спілки 30 грудня 2021 р. (відповідно до п. 6.9.13 Статуту) голо-

вою територіальної профорганізації обрано ХИЖНЬОГО Андрія
Валентиновича.

Про зміни, які торкнулися воєнізованої охорони
АТ «Укрзалізниця», і пов’язані з цим ризики 

Продовження. 
Початок –  
на стор. 1

НА ПОПЕРЕДНЬОМУ засі-
данні профсекції, 29

лис топада 2021 р., було
наголошено на негативних
наслідках, до яких може
призвести скасування ви -
плати компенсації за продо-
вольчий пайок, зокрема про
очікуваний відтік кадрів та
дисбаланс в оплаті праці,
оскільки в п’ятьох воєнізо-
ваних загонах ця норма
передбачена колективними
договорами, а в інших –
виплата здійснюється саме
на підставі Поло ження. 

Адміністрація повинна
бути зацікавлена в тому,
щоб зберегти кадровий
потенціал, уникнути відто-
ку кадрів. І компенсацію за
ненаданий продовольчий
пайок обов’язково треба
передбачити в новому ко -
лективному договорі філії.

Валерій КУЧЕР,
голова профсекції

Керівництво Головного уп -
 равління воєнізованої охо -
рони запевнило, що проєкт
Порядку виплати грошової
компенсації за продоволь-
чий па йок буде розглянуто
на засіданні робочої комісії
найближчим часом та на -
правлено на розгляд прав-
ління АТ «Укр за лізниця».

Представники Укр заліз -
ниці, які долучилися до засі-
дання онлайн, зокрема, про-
коментували так: заступник
ди ректора департаменту оп -
лати праці та мотивації пер-
соналу АТ «Укр за ліз ниця»

О.Мель никова  підкреслила,
що відповідно до рішення
правління від 23.12.2021 р. це
питання має бути врегульо-
вано до 1 березня п. р., а  за -
ступник директора з уп рав -
 лін ня персоналом та со-
ціальної політики – на -
чальник управління О.Без -
палько зауважила, що в цій
ситуації потрібно розробляти
єдиний колективний договір
філії, з урахуванням існую-
чих на сьогодні в колдогово-
рах пільг та гарантій. 

Для профспілки голов-
не, щоб з 1 березня п. р. рі -
вень доходів усіх без ви -
нятку працівників ВОХР
через невиплату компен-
сації за продовольчий па -
йок не знизився. Цього
допускати аж ніяк не
можна! Крім того, важли-
во не забувати, що ця ком-
пенсація була введена у
зв’язку з роз’їзним харак-
тером роботи. І це також
слід враховувати при вне-
сенні будь-яких змін.

Олександр МУШЕНОК,
перший заступник 

Голови профспілки

Інше питання по рядку
денного – реформування
структури воєнізованої охо-
рони та проведення оптимі-
зації чисельності особового
складу її підрозділів. 

На попередньому засі-
данні профсекції було обго-
ворювалося питання вве-
дення в дію нового Поло -
ження про відомчу воєнізо-
вану охорону АТ «Укрзаліз -
ниця», а вже наступного
місяця, того ж числа, прав-
лінням Укрзаліз ниці затвер-
джено Поло жен ня про філію
«Відомча воєнізована охо-
рона».

Заступник начальника Го -
ловного уп рав ління воєні-
зованої охорони В.Яре мен -
ко поінформував учасників
профсекції про рішення
правління АТ «Укр заліз -
ниця» щодо діяльності філії
«Відомча воєнізована охо-

рона», затвердження Поло -
ження про філію та її органі-
заційну структуру.

Представники профорга-
нізацій за значили, що ре -
формування структури воє-
нізованої охорони є назрі-
лим. Проте водночас заува-
жили, що рішення правління
ухвалено з порушенням ви -
мог п. 3.1.2 та п. 3.7.5 Галу -
зевої угоди, якими визначе-
но, що рішення про реорга-
нізацію (злиття, приєднання,
поділ, виділення, пере-
творення) відокремлених
струк турних підрозділів
залізниць приймаються за

участю відповідних проф-
спілкових органів, а також
передбачають участь проф -
органів у розробці та за -
твердженні документів із
соціально-економічних та
трудових питань, які сто-
суються інтересів праців-
ників. 

Крім того, терміни, ви -
значені в рішенні правління,
не дають змогу реалізувати
вимоги ст. 49-4 КЗпП Ук -
раїни. 

Не визначено порядок пе -
реходу працівників із струк-
тури регіональних філій у
філію «Відомча воєнізована
охорона», невідомо яка чи -
сельність працівників ви -
робничих підрозділів (за -
гонів) передбачена у штаті
філії, а також незрозуміло,
яку чисельність працівників
буде введено в штат філії та
чи може це призвести до

скорочення у виробничих
підрозділах і службах.

На запитання фахівців
Ради профспілки про фор-
мений одяг представники
адміністрації повідомили,
що пропозиції профспілки
до Положення про форме-
ний одяг поки що не було
враховано, але пообіцяли,
що напрацьований доку-
мент перед ухваленням
правління буде погоджено з
Профспілкою залізничників
і транспорт них будівельни-
ків України.

,,

,,

—  Що члени профсекції пропонують передбачити в
проєкті По ряд ку виплати грошової компенсації за продо-
вольчий пайок? І чи будуть представники профспілки
брати участь у його розробці?

— Ми, звичайно, наполягаємо, щоб до складу робочої комі-
сії, яка працюватиме над цим документом, було включено мене
як голову профсекції і представників Ради профспілки. Про це
було наголошено на засіданні. Повний перелік пропозицій
викладено у протоколі (з документом можна ознайомитися на
сайті профспілки. – Ред.) і вони, передусім, стосуються збере-
ження грошової компенсації за продовольчий пайок працівни-
кам підрозділів воєнізованої охорони відповідно до переліку
посад, які належать до воєнізованого складу. Така виплата має
бути не менше 70% прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, визначеного законодавством України. 

Важливо також, щоб працівникам виробничих підрозділів
воєнізованої охорони, в яких це передбачено колективними
договорами загонів, кошти виплачувалися з урахуванням
вимог ст. 9 Закону України «Про колективні договори та угоди»
та в розмірах і порядку, визначених цими колдоговорами.

— Досі так і не відомо, чи будуть переведені всі праців-
ники виробничих підрозділів і служб воєнізованої охоро-
ни з підпорядкування регіональним філіям у новоство-

рену філію, бо в рішенні правління Укр залізниці немає про
це жодного слова. І як плануєте діяти, щоб запобігти ско-
роченню чисельності працівників?

— На звернення профсекції Радою профспілки буде спрямо-
вано листа до  Голови правління О.Камишіна про необхідність
перегляду рішення правління від 23.12.2021 р. (протокол засі-
дання правління №Ц-56/144 Ком. т.). Будемо наполягати на
встановленні реальних термінів реорганізації господарства воє-
нізованої охорони та чіткому визначенні порядку переходу пра-
цівників виробничих підрозділів воєнізованої охорони із регіо-
нальних філій у новостворену філію «Відомча воєнізована охо-
рона». Крім того, відповідно до пунктів 3.1.2 та 3.7.5 Галузевої
угоди у цих процесах має бути передбачена участь відповідних
проф органів.

У разі відмови правління АТ «Укрзалізниця» виконати закон-
ні вимоги профспілки будемо оскаржувати неправомірні дії
посадових осіб в порядку, визначеному чинним законодав-
ством України. 

Наразі на адресу очільника Товариства голови профорганіза-
цій направили листи з вимогою переглянути рішення щодо
діяльності філії «Відомча воєнізована охорона» та чітко дотриму-
ватися законодавства України про працю, положень Галузевої
угоди при здійсненні реформування воєнізованої охорони.

Після засідання «ВІСНИК» поцікавився, якими будуть подальші кроки щодо вирішення цих важ-
ливих питань, у голови профсекції Валерія КУЧЕРА: ІНТЕРВ’Ю ДО ТЕМИ

ДО УВАГИ! На момент підготовки номера до друку видано наказ керівника регіональної філії «Південна залізниця» про
виведення із її штату підрозділів воєнізованої охорони – Харківського та Полтавського загонів воєнізованої охорони. При
цьому повідомлень про заплановані заходи щодо проведення процедури реструктуризації на адресу первинок, як того
вимагає ст. 22 Закону «Про професійні спілки...», не надходило. Профоргани цих первинок невідкладно звернулися до
директора філії з відповідними поданнями про усунення порушень чинного законодавства України.

ДО ВІДОМА. Того ж дня на установчих зборах створено первинну профспілкову організацію філії «Відомча воєнізована
охорона» АТ «Укрзалізниця». Головою первинки обрано голову профсекції працівників ві домчої воєнізованої охорони 
Ради профспілки Ва ле рія КУЧЕРА. Сформовано профспілковий комітет та ревізійну комісію. 
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ДОВОДИМО до відома основні зміни у трудо-
вому законодавстві на початок 2022 р.

• Закон України «Про державний бюджет на 
2022 рік», який набув чинності 1 січня 2022 р., пе ред -
бачає певні зміни: мінімальна заробітна плата у 
2022-му становить 6500 грн на місяць; прожитковий
мінімум для працездатних осіб – 2481 грн; загальний
прожитковий мінімум – 2393 грн, для дітей віком до
6 років – 2100 грн, від 6 до 18 років – 2618 грн, для
осіб, які втратили працездатність – 1934 грн.

У 2022 р. заплановано два підвищення прожитко-
вого мінімуму – у липні та грудні.
• З 1 січня 2022 р. мінімальна пенсія становить 

1934 грн.
• Постановою Кабміну від 15.12.2021 р., № 1336

«Про внесення змін до розпорядження Кабінету Мі -
ністрів України від 25 березня 2020 р. № 338 і поста-
нови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р.
№ 1236» продовжено дію карантину на те риторії
України до 31 березня 2022 р.
• Постановою Кабінету Міністрів України «Про

додатковий соціальний захист окремих категорій
осіб у 2022 році та в подальшому» від 15.09.2021 р., №
963 з початку 2022-го передбачено підвищення на
9% пенсії для жінок віком понад 60 років. 
• Відповідно до постанови Кабміну «Про внесення

змін до п. 1 постанови Кабінету Міністрів від 3 серпня
2020 р. № 674», із січня мінімальна пенсійна виплата
кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку)
захисників (захисниць), що загинули в зоні проведен-
ня АТО/ООС, стано витиме не менше 7800 грн.
• Законодавчі вимоги щодо страхового стажу при

виході на пенсію у 2022 р.: при досягненні 60-річного
віку – стаж 29 років; у 63 роки – 19–29 років; у 65 ро-
ків – 15–19 років. Кожного наступного року необхідна
тривалість страхового стажу зростатиме на рік. 
• Верховною Радою України прийнято Закон «Про

медіацію» від 16.11.2021 р., № 1875-ІХ (набрав чиннос-
ті 15.12.2021 р.), яким визначено правові засади та по -
рядок проведення медіації як позасудової процедури
врегулювання конфлікту (спору). Його норми поши-
рюються на суспільні відносини, пов’язані з проведен-
ням медіації з метою запобігання виникненню конф -
ліктів (спорів) у майбутньому або врегулювання будь-
яких конфліктів (спорів), у т. ч. цивільних, сі мейних,
трудових, гос  подарських, адміністративних тощо.
• Міноборони наказом від 11.10.2021 р., № 313

(набрав чинності 17.12.2021 р.) затвердило Перелік
спеціальностей та/або професій, споріднених з від-
повідними військово-обліковими спеціальностями,
після одержання яких жінки беруться на військовий
облік військовозобов’язаних.

Жінки, які перебувають на військовому обліку,
можуть бути призвані на військову службу чи залуче-
ні для виконання робіт із забезпечення оборони дер-
жави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути
прийняті на військову службу та службу у військово-
му резерві тільки в добровільному порядку (за кон-
трактом) (ч. 12 ст. 1 Закону «Про військовий обов’язок
і військову службу»).

Нове у законодавстві

ОХОРОНА ПРАЦІ

Рада профспілки залізничників і транспортних
будівельників Ук раїни висловлює щирі співчуття
голові об’єднаної профорганізації філії «Паса -
жирська компанія» Куксі Вадиму Анатолійовичу з
приводу смерті батька 

Анатолія Петровича КУКСИ.

Співчуваємо...

ВЕРХОВНА Рада 3 жовтня 2017 р. ухвалила
Закон «Про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України щодо підвищення пен-
сій» № 2148-VIІI. Так «одним розчерком пера»
законодавець скасував право на призначення
пенсій за вислугу років для більшості з тих пра-
цівників, які його мали відповідно до статей 52,
54 та 55 Закону «Про пенсійне забезпечення».

Це право у працівників виникло не на рівно-
му місці. За нього сплачено здоров’ям трудів-
ників, адже надавалась така пенсія за роботу,
виконання якої призводить до втрати профе-
сійної працездатності або придатності ще до
настання пенсійного віку.

Серед професій, враз позбавлених пільги,
виявилось і чимало залізничних. В першу
чергу, робітники локомотивних бригад, а
також працівники низки спеціальностей, по -
в’язаних із безпекою залізничного руху.

Пилове забруднення легень, вібраційна хво-
роба, ураження опорно-рухового апарату,
зміни у нервовій системі, нейросенсорна при-
глухуватість – це неповний перелік наслідків
роботи для здоров’я машиністів та їхніх поміч-
ників. Тому законодавство і передбачало для
них можливість дострокового виходу на пен-
сію. Так є у низці європейських держав, так
було і в Україні до 2017 р. 

Втім, із запровадженням ганебного рішення
законодавців нікуди не поділися негативні фак-
тори, з якими нерозривно пов’язана професій-
на діяльність тих залізничників, хто недарма
мав право на пенсію за вислугу років: вібрація,
постійний шум, мороз і спека, перепад темпе-
ратур, інтенсивність інфрачервоного випромі-
нювання, вплив шкідливих хімічних речовин
тощо. Не зникли психофізіологічні фактори:
сенсорне, емоційне і нервове навантаження,
необхідність швидкої реакції, тягар відпові-
дальності, стрес. Не змінюються й умови праці:
технічний стан рухомого складу, швидкість
руху, дільниці обслуговування.

Тож десятки тисяч працівників залізниці
фактично «подарували» роботодавцю та
Уряду, який є акціонером АТ «Укрзалізниця»,
відпрацьовані у таких умовах роки роботи без
будь-яких компенсацій. Ці люди й надалі про-
довжують із року в рік втрачати здоров'я, але
вийти на пенсію достроково не мають права, та
й жодних пільг за це не отримують.

Аналіз причин аварій, катастроф, випадків
травматизму та смерті, що сталися на залізнич-
ному транспорті після скасування права на пен-
сію за вислугу років, вказує на пряму залеж-
ність цих випадків від втоми та фізичного
виснаження персоналу, який виконує обов’яз-
ки після настання віку чи відпрацювання пев-
ного стажу, що дає право виходу на пенсію за

вислугу років. Працівники зазначених катего-
рій становлять близько 15% загальної чисель-
ності залізничників. Проте серед загальної
кількості травмованих після 2017 р. працівників
питома вага тих, хто працював на посадах (за
професіями), які давали право на пенсію за
вислугу років, збільшилась з 49,4% до 73%, а
серед випадків зі смертельним наслідком час-
тка представників цих категорій зросла до
50–60% загальної кількості постраждалих.

Профспілка залізничників і транспортних
будівельників України виступала проти цих
законодавчих змін ще в період їх підготов-
ки – зверталася до Уряду і Президента, пікету-
вала Парламент. Попри це, антинародний
закон було ухвалено. Тоді профспілка розгор-
нула кампанію за скасування тих норм, які про-
типравно погіршували трудові права працівни-
ків галузі. Відповідна петиція на сайті Вер -
ховної Ради набрала понад 25 тис. голосів, на
вимогу профспілки було підготовлено відпо-
відний законопроєкт, але його розгляду зава-
див розпуск Верховної Ради у 2019 р.

Водночас профспілка почала шукати інші
правові механізми поновлення компенсації
працівникам за передчасну втрату працездат-
ності або професійної придатності, активно
співпрацювала з народними депутатами. Зо -
крема, взяла учать у розробці законопроєкту
№ 2617 «Про запровадження програм пенсій-
ного забезпечення за вислугу років».

Він передбачає виплату пенсій за вислугу
років через недержавні пенсійні фонди за раху-
нок внесків роботодавців. Адже якщо підпри-
ємство отримує економічну вигоду від трудової
діяльності працівників у несприятливих умовах,
то і компенсувати потенційну шкоду для здо-
ров’я належить йому. Законопроєктом перед-
бачено компенсацію залізничникам за кожен
відпрацьований місяць на робочих місцях за
посадами і професіями, що раніше давали
право на пенсію за вислугу років згідно зі ст. 55
Закону України «Про пенсійне забезпечення».
Оскільки пенсії за вислугу років, які виплачува-
лись із державного Пенсійного фонду України,
скасовані, а їх відновлення та фінансування з
державного бюджету неможливе, то виплату
таких компенсацій планується здійснювати за
рахунок коштів індивідуальних пенсійних нако-
пичень, сформованих у недержавних пенсій-
них фондах. Фінансовою основою пенсійних
накопичень працівника мають стати обов’язко-
ві пенсійні внески роботодавця, сплачені ним
на пенсійний рахунок працівника за кожен від-
працьований місяць (вислугу років) у неспри-
ятливих умовах. Ці суми будуть примножува-
тись за рахунок інвестиційного прибутку пен-
сійного фонду, а коли працівник буде готовий

вийти на пенсію (у 50–59 років), він отримува-
тиме пенсійні виплати за вислугу років. 

Наша профспілка ще у 2006 р. заснувала
Професійний недержавний пенсійний фонд
«Магістраль», який успішно працює і сьогодні.
Сплата пенсійних внесків роботодавцями до
фонду передбачена Галузевою угодою та пен-
сійними контрактами. Затверджено й відповід-
ну пенсійну програму. Тому законопроєкт 
№ 2617 підтримали члени профспілки. Його
схвалив Комітет з питань соціальної політики
та захисту прав ветеранів і рекомендував для
розгляду на пленарному засіданні Верховної
Ради України. Проєкт двічі вносили до порядку
денного, але народні депутати його так і не
розглянули.

Профспілка неодноразово зверталася до
Парламенту з вимогою розглянути законо-
проєкт № 2617, зокрема, відповідне Звер нення
затвердив 14 грудня минулого року VIII З’їзд
профспілки.

Проте відповіді депутатів, в тому числі і на
адресу найвищого профспілкового органу,
поки не демонструють бажання народних
обранців зменшити негативні наслідки скасу-
вання пенсій за вислугу років і компенсувати
працівникам роки роботи в умовах, що спри-
чиняють передчасну втрату працездатності. 

Тому профспілка, не полишаючи співпраці з
народними депутатами і комітетами Вер -
ховної Ради, шукає й інші шляхи запровад-
ження для залізничників програми пенсійного
забезпечення за вислугу років. Це питання
можна врегулювати у рамках колдоговірних
перемовин, зокрема щодо нового Колек -
тивного договору з АТ «Укр заліз ниця». Проте
укладати нові пенсійні контракти та сплачува-
ти пенсійні внески за вже укладеними робото-
давці та акціонер не поспішають. Тож понад
100 млн грн, які передбачалися на ці цілі у
фінансових планах протягом 2015–2021 рр.,
так і не надійшли на рахунки залізничників. Як
результат – втрачені пенсії та упущена вигода
працівників. 

З іншого боку, профспілка на рівні Ка бінету
Міністрів України ініціює впровадження пілот-
ного проєкту додаткового пенсійного забезпе-
чення за вислугу років для працівників дер-
жавних підприємств залізничного та інших
видів транспорту через недержавні пенсійні
фонди відповідно до Закону України «Про
недержавне пенсійне забезпечення».

Тож попри небажання держави, роботодав-
ця та акціонера АТ «Укрзалізниця» вирішувати
гостру соціальну проблему, наша профспілка і
надалі працює над її розв’язанням.

Олена РОМАНОВА,
провідний  фахівець з питань 

інформаційної роботи Ради профспілки 
(підготовлено за матеріалами експерта 

з пенсійних систем Олександра ТКАЧА)

На шляху до справедливості

23 грудня і 13 січня Голова профспілки О.Се мерунь брав участь у
засіданнях правління АТ «Укр залізниця».

24 грудня* відбулось засідання президії Ради профспілки.
24 грудня* відбулось засідання профкому первинної профоргані-

зації ПАТ «Укрзалізниця».
30 грудня Голова профспілки О.Семерунь взяв участь у засіданні

Запорізького теркому проф спілки (стор. 2).

11 січня відбулось засідання секції праців ни ків відомчої воєнізова-
ної охорони (стор. 1–2).

11 і 12 січня завідувач відділу соціально-трудових відносин і побу-
тової роботи Я.Маль ський брав участь у засіданні спільної робочої
комісії з ве дення переговорів і підготовки проєкту колективного дого-
вору філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укр -
залізниця». 

13 січня завідувач відділу охорони праці, головний технічний
інспектор праці Ради профспілки В.Дорошенко взяв участь у селектор-
ній нараді з підбиття підсумків стану безпеки руху в АТ «Укрзалізниця»
за 2021 рік.

ЕНЬ ЗА ДНЕМДД Хро ніка по дій
* Заходи проводились онлайн.

НА ЗАСІДАННІ президії Одесь кого дорпрофсожу в листопаді мину-
лого року за участі першого заступника директора регіональної

філії «Одеська залізниця» Р.Мякіше ва було розглянуто питання підго-
товки регіональної філії та виробничих підрозділів до роботи в осін-
ньо-зимовий період 2021–2022 рр. Тоді відзначалося, що вибіркови-
ми перевірками, проведеними технічною інспекцією праці Ради проф-
спілки разом з профактивом, виявлено ряд порушень, тож керівниц-
тву регіональної філії «Одеська залізниця» запропоновано вжити
заходів щодо їх якнайшвидшого усунення і повідомити про результат
дорпрофсож.

18 січня п. р. президією дор профсожу за результатами контрольної
перевірки технічної інспекції праці відзначено, що більшість пору-
шень було усунуто, виконано певні заходи з ремонту службових і
виробничих приміщень, систем водопостачання та каналізації,
котельних установок та систем опалення, тому питання підготовки
регіональної філії до роботи в осінньо-зимовий період з контролю
знято. Проте недоліки залишились, і їх чимало, зокрема теруправлін-
нями БМЕС донині не відремонтовано ряд будівель, покрівлі, не утеп-
лено стіни тощо.

Так, питання укомплектування штату, як і раніше, стоїть дуже гостро.
Не всі котельні та системи опалення підготовлені до опалювального се -
зону. Працівники не в повному обсязі забезпечені спецодягом та спец -
взуттям, хоча здебільшого вдалося досягти позитивних результатів. 

Вже декілька років не вирішується проблема водопостачання, очи-
щення та ремонту колодязів, особливо актуальне це питання в підроз-
ділах Шевченківського регіону. Якщо в теплу пору року працівників
забезпечено бутильованою водою, то взимку вони залишаються без
питної і навіть без технічної води.

В Шевченківській дистанції сигналізації та зв’язку вже десяток років
проводиться рулонний ремонт покрівлі гаражів, однак вода продов-
жує руйнувати стіни та перекриття. Протікають покрівлі і в примі-
щеннях Одеської дирекції, на станціях Миколаїв і Трихати. В Христи -
нівській дистанції колії не проведений ремонт пунктів обігріву на
перегонах, і питання ніяк не вирішується.

В «глухому куті» перебуває забезпечення вугіллям котельних на
твердому паливі, і чекати зрушень у цьому питанні теж поки не дово-
диться…

На жаль, недостатнім є і громадський контроль з боку окремих
проф комів щодо створення належних умов праці та побуту.

Першому заступнику директора регіональної філії «Одеська заліз-
ниця» Р.Мякішеву запропоновано вирішити питання з усунення решти
недоліків, організувати забезпечення працівників спецодягом, взут-
тям та іншими ЗІЗ, а загони воєнізованої охорони – необхідним фор-
меним одягом.

Сергій ГІЛКА, головний технічний інспектор праці 
Ради профспілки в Одеській дорожній профорганізації

Пів зими вже минуло, а результати не гріють

Донецька (Лиман) 13706 13024
Придніпровська 13761 13164
Південна 13823 12339
Південно
Західна 15347 13849
Одеська 14617 13555
Львівська 14162 12740
По регіональних філіях 14314 13151
По філіях 14473 12993
По ПрАТ 17773 16353
По АТ «Укрзалізниця» 14359 13106

Середня зарплата працівників (грн.)

l Індекс споживчих цін у листопаді — 100,8%, з по -
чат ку 2021 р. – 109,4%.

Залізничний транспорт 14359 13106

Транспорт у цілому 14337 13585
Промисловість 15062 14614
В галузях народного 
господарства 14282 13705

Листопад З початку
2021 р.

Листопад З початку
2021 р.
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Редакція залишає за собою право
редагувати матеріа ли. 
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Наклад 68 тис. 344 прим.

Розсилка електронної версії 
газети у кольорі — 362 прим.:

е
mail — 231 прим.;
Lotus Notes — 131 прим.

Кольоровий номер газети також у
профспілкових viber	групах.

Га зе ту на бра но і звер ста но у відділі
інфор мації Ра ди профспілки.
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У літопис профспілки

ЗА АКТИВНУ роботу в профспілці, захист
трудових та соціальних гарантій спілчан,

внесок у розвиток профспілкового руху на -
го роджено:

СОЛОВЙОВУ Галину Володимирівну – го -
лову первинки Павлоградської дистанції колії;

ЗНАКОМ 
«ЗА АКТИВНУ РОБОТУ 
В ПРОФСПІЛЦІ» –

АНДРОЩУКА Володимира Вікто рови ча –
голову первинки Вінницької дистанції колії;

БОРСУК Маргариту Володимирівну – голо-
ву первинки Синельниківського ло ко мо -
тивного депо;

ВЕРБОВЕЦЬКУ Тетяну Владленівну – голову
первинки Запорізької дирекції залізничних
перевезень;

ГІЛКУ Сергія Сергійовича – головного тех-
нічного інспектора праці Ради профспілки в
Одеській дорожній профорганізації;

ГОЛОВАНЧУК Ольгу Сергіївну – провідно-
го інженера з охорони праці 1 категорії, голо-
ву первинки Верхівцевського центру механі-
зації колійних робіт;

ЗІНЧУК Ірину Михайлівну – провідного спе-
ціаліста відділу організаційної та кадрової
роботи дорпрофсожу Львівської залізниці; 

КІНДРАЦЬКУ Варвару Романівну – майстра
з поточного утримання земельного полотна,
голову первинки Івано-Франків ської дистан-
ції колії;

МАКСИМЕНКА Максима Валентино ви-
ча – майстра дільниці, голову первинки
Сумського колійного ремонтно-механічного
заводу;

ПІЦА Романа Северійовича – машиніста-
інструктора локомотивного депо Му качево,
голову цехкому обертового депо локомотив-
ного депо Чоп;

ПОЛЕГЕНЬКА Олега Митрофановича – го -
лову первинки локомотивного депо Дар ниця;

ПОЛІЩУК Зоряну Дмитрівну – голову пер-
винки інформаційно-статистичного цент ру
Львівської залізниці;

СЕМЬОНОВУ Ілону Юріївну – голову пер-
винки Верхівцевського вагонного депо;

СКАСКІВА Михайла Аполлінаровича –
голову первинки Львівського локомотиворе-
монтного заводу.

Продовження – у наступному номері
«ВІСНИКА».

ПОЧЕСНИМ ЗНАКОМ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ПРОФСПІЛКОЮ» –

* «Чверть століття відпрацювала чер-
говою в колективі залізничної станції Та -
ганча Л.Кисленко. Вимоглива і справед-
лива, розумна і порядна, проста і людя-
на – на її допомогу розраховували в будь-
якій ситуації. Підбадьорить словом, дасть
дружню пораду чи професійну настанову,
Лідія Вікторівна ніколи не залишається
байдужою до проблем, що виникають у
колективі. Профактив первинки лінійних
станцій дирекції щиро привітав колегу з
ювілеєм, побажавши міцного здоров’я і
цікавих захоплень, адже попереду у неї –
заслужений відпочинок», – такі добра
слова на адресу ювілярки надійшли від
профактиву первинки лінійних стан-
цій Шев чен ківської дирекції залізнич-
них перевезень.

З 03049, Київ, Повітрофлотський проспект, 15 А.  Е
mail: visnykprof@gmail.com•пошти «Вісника»

ЮВІЛЯРИ

Молоді волонтери
профспілки

ФОТОФАКТ

ЧУДОВУ ідею
но ворічних

по да рун   ків втілив 
профком Пол тав -
ського центру ме -
ханізації колійних
робіт філії «Центр
з ремонту та екс-
плуатації ко лійних машин» – кожен спілчанин отримав такий
подарунок, який сприяє покращенню іміджу та престижу
нашої профспілки, а крім того, ще й сприяє збереженню чис-
того довкілля та екології. Накопичивши великий досвід та тра-
диції у справі захисту інтересів і прав працівників, багато уваги
профком приділяє підтримці працюючих та членів їхніх сімей,
і надалі в полі зору буде підвищення рівня заробітної плати,
покрашення умов праці та побуту працівників, вирішення
багатьох інших соціальних питань. 

П РОФКОМ пасажирсь -
кого вагонного депо

Запо ріж жя-1 завжди всіля-
ко підтримує спілчан –
нинішніх і ко лишніх праців-
ників. Ось і до Між на род -
ного дня людей з особли-
вими потребами пра ців -
никам депо та непрацюю-
чим пенсіонерам з обмеженими можливостями було вруче-
но продуктові набори.

Ольга БІЛОУС, голова первинки пасажирського
вагонного депо Запоріжжя-1

ПРИЄМНО від-
значити, що

до волонтерських
заходів долуча-
ються і залізнич-
ники, а особливо
мо лодь. До Дня
во лонтера за
участь працюю-
чої молоді у су -
спільно корисних
спра  вах, прове-
дення благодій-
них заходів тощо грамотами Ко но топської
міської ради нагороджено інженера Ко -
нотопської дистанції сигналізації та зв’язку,
голову молодіжної ради теркому А.Замулу та
інженера локомотивного депо Конотоп,
члена молодіжної ради теркому І.Калюжну.

Разом зі своїми однодумцями – молодіж-
ними активістами вони регулярно беруть
участь в соціальних акціях та проєктах, зокре-
ма, присвячених дням боротьби з ВІЛ/СНІД,
захисту дітей, відмови від паління, проводять
інформаційну діяльність серед школярів про
правила поведінки на залізничному транс-
порті, організовують прибирання та благоус-
трій довколишнього середовища, збір коштів
для залізничників у складних життєвих обста-
винах.

Вітаємо наших молодих профспілкових
активісток з отриманими відзнаками. 

ПРЕСЦЕНТР  Конотопського 
теркому профспілки

НА НОВОРІЧНІ і Різдвяні свята активісти з
молодіжної ради Коростенської терито-

ріальної профорганізації подарували гарний
настрій дітлахам із місцевого соціального 
центру «Віра Надія Любов», завітавши до них
із солодощами та великим бажанням створи-
ти казкову атмосферу дива для юних вихо-
ванців.

Олександр КОЛІСНИК,
майстер шляховий по контролю 

за технічним станом колії Коростенської
дистанції колії, голова молодіжної ради

Коростенської територіальної
профорганізації

МОЛОДІЖНА рада Криво різь кої
те риторіальної проф орга ні -

зації вже традиційно долучилася до
Всесвітнього дня толерантності до
хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих.

Молодіжні лідери профоргані-
зацій нашого регіону провели
флешмоб: зробили фото з черво-
ною стрічкою та хештегом акції
#СТОПВІЛСНІД, зібрали у відеоро-
лик та розмістили в соцмережі. Таким чином молодь ви словила свою
підтримку, співчуття і пе реживання тим людям, які змушені жити з
цією хворобою, а також привернула увагу залізничників до профілак-
тики ВІЛ/СНІДу.

Раіса БОРИСЕНКО, голова молодіжної ради 
Криворізької територіальної профорганізації

В ІДЗНАЧИЛИ День людей з особливими потребами і члени
профкому Конотопської дистанції електропостачання –

відвідали місцевий дитячий будинок-інтернат, де поспілкува-
лися з вихованцями, вручили їм подарунки, намагаючись при-
ділити увагу кожному з дітей. А дівчинка Оля на знак подяки
подарувала нам вишиту бісером картину, яку вона зробила
власноруч. Цей подарунок став великою несподіванкою для
нас, тож ми вкотре переконалися, які талановиті і старанні люди
живуть поруч. 

Світлана БУРКОВСЬКА, голова профорганізації
Конотопської дистанції електропостачання 

*«З нагоди професійного свята
своїх батьків – Дня енергетика –
донька працівників Коно топ сь кої
дистанції електропостачання Софія
Сіра власними руками підготувала
для них подарунок. У дитячому розу-
мінні пра ця енергетиків схожа на
подвиг супергероїв, тож дівчинка у
своєму малюнку відобразила своє
бачення цієї професії. В дощ, сніг,

спеку чи мороз енергетики забезпечують сталу і надійну
роботу всієї залізниці. Приємно, що діти змалку бачать від-
повідальність і важливість батьківської роботи. 

А дорослі про-
фесійне свято від-
значили турніром
з більярду. Захід
що року набуває
п о п у л я р н о с т і
серед членів
профспілки, і
учасників стає все
більше. Цього 
ро  ку змагалися 
13 пра цівників,

переможців нагороджено грамотами, а всі учасники отри-
мали сувеніри на згадку про турнір», – написав заступник
голови Конотопської територіальної проф організації Юрій
ШИШ.

#СТОПВІЛСНІД

* «Нещодавно відзначила 60-річний
ювілей колишній скарбник первинки Пол -
тавського центру механізації колійних робіт філії «Центр з ремонту та експлуатації
колійних машин» Олена Вели кохатько. За роки роботи вона зарекомендувала себе
як ініціативна, досвідчена та активна спілчанка, що ставиться з високою відповідаль-
ністю до усіх своїх обов’язків. Тож недарма Олена Генна діївна користується автори-
тетом і повагою серед колег, є наставницею молоді», – розповів голова профоргані-
зації Пол  тавського центру механізації колійних робіт  Олег АЛЕКСАНДРОВ.


