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ВАЖЛИВО  ЗНАТИ
Підписано спільного
листа щодо пролонгації
Галузевої угоди 
та колективних договорів

О
СКІЛЬКИ РОБОТА над проектом Колективного
договору Товариства та додатків до нього, який

4 червня 2018 року було взято за основу, триває, спіль	
ним листом № Ц/6–26/3472–18 від 29.12.2018 р.
в. о. Голови правління АТ «Укрзалізниця» Є.Кравцова,
члена правління Ж.Марчека і Голови профспілки заліз;
ничників і транспортних будівельників України В.Буб;
няка рекомендовано усім суб’єктам колективно;дого;
вірного регулювання ухвалити спільне рішення щодо
пролонгації до кінця 2019 року колективних договорів з
метою забезпечення виконання та фінансування в пов;
ному обсязі норм і гарантій, визначених чинними Галу;
зевою угодою і колдоговорами залізниць, підприємств,
організацій та структурних підрозділів.

Спільного листа спрямовано на адресу керівників
структурних підрозділів апарату управління, регіо;
нальних філій, філій та голів дорожніх, територіаль;
них, об’єднаних і первинних профорганізацій.

Внесено зміни та
доповнення до чинної
Галузевої угоди 

Н
АПРИКІНЦІ ГРУДНЯ минулого року в. о. Голови
правління АТ «Укрзалізниця» Є.Кравцов, член

правління Ж.Марчек і Голова профспілки залізничників
і транспортних будівельників України В.Бубняк підпи;
сали спільну постанову № Ц/6–76/7–18/51/Цпроф
від 29.12.2018 р. про внесення змін і доповнень до чин;
ної Галузевої угоди, дію якої продовжено на 2019 рік
(спільний лист № Ц/6–26/3472–18 від 29.12.2018 р.).
Такий крок спрямований на збереження виробничої та
соціальної стабільності в галузі, посилення рівня со;
ціального захисту працівників Товариства, врегулю;
вання окремих соціальних питань.

На веб;сайті профспілки www.zalp.org.ua роз;
міщено останню редакцію Галузевої угоди між
Державною адміністрацією залізничного транс;
порту України та профспілками на 2002–2006
роки (зі змінами та доповненнями, у тому числі
від 29.12.2018 р.), а також опубліковано тексти
спільних документів керівництва правління Това;
риства та профспілки залізничників і транспорт;
них будівельників України – зазначених листа і
постанови.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Кабінет Міністрів України призначив Євгена КРАВ;
ЦОВА Головою правління АТ «Українська залізниця».
Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні
10 січня 2019 року.

ДАТА

Вадим  БУБНЯК:

23 січня 

відзначаємо

27�му річницю 

створення 

профспілки

залізничників 

і транспортних

будівельників 

України.

Згуртуємось, 

щоб стати

сильнішими 

у захисті

трудових прав 

та інтересів

спілчан!

«Відпрацьованому часу — гарантовану оплату!»

Шановні  спілчани,  колеги!
23 січня 2019;го відзначаємо вже 27;му річницю від дня створення проф;

спілки залізничників і транспортних будівельників України – однієї з впли;
вовіших громадських об’єднань в державі. За цей невеликий проміжок ча;
су завдяки нашим з вами зусиллям досягнуто вагомих результатів, ми
впевнено рухаємося вперед, долаємо виклики і негаразди, відшуковуємо
шляхи у вирішенні гострих і болючих проблем сьогодення.

Наша робота триває і ми докладатимемо всіх зусиль, аби працівники
галузі отримували гідну заробітну плату, мали належні умови праці та були

впевнені у своєму майбутньому та добробуті власних родин. Ми вдячні вам
за підтримку, єдність, бажання до спільних дій, адже тільки пліч;о;пліч
можна досягти справжнього успіху.

Щиро зичу вам, шановні друзі, миру і злагоди, здоров’я і щастя, затишку
у ваших оселях і усіляких гараздів!

Із днем створення профспілки у незалежній Україні!

З повагою Вадим БУБНЯК,
Голова Федерації профспілок транспортників України, 

Голова профспілки залізничників 
і транспортних будівельників України

«2019	й, як і попередній рік, проходитиме під актуальним гаслом 

2019	й: ЗВІТНА  КАМПАНІЯ  У  ПРОФСПІЛЦІ 

Н
А  ЗАСІДАННІ Ради профспілки, що відбу;
лося 27 листопада минулого року, ухвале;

но постанову про проведення в 2019;му звіт;
них зборів або конференцій:

лютий–травень – у первинках;
травень–вересень – в об’єднаних і терито;

ріальних профорганізаціях;
вересень–жовтень – у дорожніх профорга;

нізаціях.
У грудні відбудеться конференція профспілки.
Крім того, із січня розпочалися звіти та вибо;

ри у профгрупах, цехових, факультетських

профорганізаціях (профбюро). Ухвалено та;
кож рішення про проведення молодіжної звіт;
но;виборної кампанії, яка стартувала у січні та
завершиться проведенням Форуму молоді
профспілки у жовтні п. р.

Під час проведення звітної та звітно;вибор;
ної кампаній у профспілці маємо всебічно про;
аналізувати діяльність профорганів усіх рівнів
із захисту трудових прав і соціальних гарантій
спілчан, активізувати роботу щодо зміцнення
єдності профспілки тощо. «ВІСНИК» протягом
цього року висвітлюватиме цю актуальну тему.

З
А РЕЗУЛЬТАТАМИ роботи профкомів пер;
винок Попаснянської територіальної

профорганізації протягом 2018 року спілчанам
загалом повернуто 67 тис. грн. незаконно не;
донарахованих коштів:

285 працівникам Попаснянської дистанції
колії регіональної філії «Донецька залізниця» –
на загальну суму 31 тис. грн. (одноразова ма;
теріальна допомога та за роботу у складних
метеоумовах);

68 робітникам Попаснянської колійної ма;
шинної станції – майже 12,5 тис. грн.;

сімом працівникам станції Попасна – понад
6,5 тис. грн. (внаслідок скасування наказу про
притягнення до матеріальної відповідальності,
за час проходження медичного огляду, за
профмайстерність);

13 змінним працівникам Новокіндрашівської
дистанції сигналізації та зв’язку – понад 2,6 тис.
грн. (при перерахуванні норми годин); 35 –
2,6 тис. грн. за роз’їзний характер роботи; 18 –
2,2 тис. грн. за роботи у складних метеорологіч;
них умовах; шести – майже 1,3 тис. грн. за час
слідування до місця виконання робіт; двом –
430 грн. за виконання робіт тимчасово відсут;

нього працівника; ще одному – 285 грн. премії
(внаслідок скасування неправомірно виданого
наказу про дисциплінарне стягнення); одному –
понад 100 грн. за роботу у святкові дні;

п’ятьом працівникам Попаснянської ди;
станції сигналізації та зв’язку – понад 1 тис. грн.
за роботу у шкідливих умовах та у святкові дні;

робітникам Попаснянського локомотивного
депо повернуто загалом недонарахованих
1,8 тис. грн.;

двом працівникам Попаснянського вагон;
ного депо доплачено понад 100 грн. надбавки
за вислугу років.

трьом працівникам ремонтно;будівельної
дільниці (ст. Кіндрашівська;Нова) Попаснян;
ського територіального управління філії
«Центр будівельно;монтажних робіт та експлу;
атації будівель і споруд» доплачено понад 1 тис.
грн., недонарахованих до середньої зарплати;
внаслідок скасування незаконно виданого на;
казу про притягнення до матеріальної відпові;
дальності працівникам виплачено виробничі
премії на суму близько 2 тис. грн.

ПРЕС	ЦЕНТР
Попаснянського теркому профспілки

З 27�ю річницею, профспілко!

ПРОФСПІЛКА  ДОПОМОГЛА

ЗЗ  вваажжллииввооюю  
ддааттооюю  вв  ііссттооррііїї  
ппррооффссппііллккии  
ссппііллччаанн    
ввііттааююттьь  
ппррооффааккттииввііссттии
ДДннііппррооввссььккооггоо
ллооккооммооттииввннооггоо
ддееппоо  іізз  ггооллооввооюю  
ппееррввииннккии  
ПП..ККІІННЧЧААККООММ
(на знімку праворуч)

Фото 
ВВооллооддииммиирраа
РРООММААННЕЕННККАА,,
завідувача відділу
дорпрофсожу
Придніпровської
залізниці

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

29 грудня 2018 року керівництвом
правління АТ «Укрзалізниця» і проф;
спілки підписано спільного листа що;
до пролонгації Галузевої угоди та
колдоговорів і спільну постанову про
внесення змін і доповнень до чинної
Галузевої угоди (стор. 1, детальні;
ше – на веб;сайті www.zalp.org.ua).
10 січня 2019 року Голова ФПТУ і
профспілки В.Бубняк взяв участь у за;
сіданні комітету стратегії і фінансів На;
глядової ради АТ «Українська залізни;
ця» під головуванням члена Наглядо;
вої ради К.Куна. Розглянуто проект
Стратегії розвитку Товариства на
2019–2023 роки. В.Бубняк представив
зауваження і пропозиції профспілки
до зазначеного проекту. Акцентовано
увагу на підвищенні рівня заробітної
плати працівників залізничного транс;
порту, збереженні робочих місць, за;
безпеченні здорових і безпечних умов
праці, веденні конструктивного со;
ціального діалогу тощо (детальніше –
на веб	сайті профспілки).
8 і 16 січня головний технічний інс;
пектор праці Ради профспілки В.До;
рошенко взяв участь у селекторних
нарадах з розгляду результатів про;
ведення особливих умов контролю
за станом охорони праці, виробничо;
го та невиробничого травматизму, а
11 січня – у заході з перевірки знань з
питань охорони праці у керівників та
інших посадових осіб структурних
підрозділів апарату управління АТ
«Укрзалізниця».
17 січня завідувач і провідний фахі;
вець відділу соціально;трудових від;
носин та побутової роботи Я.Мальсь;
кий та І.Жулай взяли участь у засідан;
ні комісії «Укрзалізниці» з вирішення
питань щодо надання працівникам,
пенсіонерам Товариства та членам
їхніх сімей соціальної підтримки, ма;
теріальної допомоги на медичні та ін;
ші цілі та компенсації для вирішення
житлових питань.

Фотофакт
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ДО  ВІДОМАНОВІТНЯ історія 
профспілки:

25 років 
у незалежній  Україні
№ № 1—4, 6, 7, 12—14, 16, 18—19, 24* 2018 р.

РІК В ІСТОРІЇ: 2012	й

Рік молоді у профспілці.
Створення СПО профоб'єднань

Профспілка безпосередньо бере участь у підготовці 
до реформування галузі, визначивши основним

пріоритетом принциповий захист прав 
та гарантій спілчан у складний період змін

2

Н
А ЗАСІДАННІ Ради профспілки
27 листопада минулого року під;

тверджено повноваження:
членів Ради профспілки*: БАРАНО;

ВОЇ Олени Леонідівни – голови профор;
ганізації апарату регіональної філії «До;
нецька залізниця», БУТЕНКО Олени Ва;
силівни – голови профорганізації Попас;
нянського вагонного депо регіональної
філії «Донецька залізниця», КОРОЛЬКО;
ВА Артема Анатолійовича – голови до;
рожньої профорганізації Львівської
залізниці, ТЯГУНА Володимира Іванови;
ча – голови профорганізації вагонного
депо Кременчук регіональної філії «Пів;
денна залізниця», РОМАНЕНКО Галини
Іванівни – начальника відділу організації
роботи з персоналом філії «Дарницький
вагоноремонтний завод», голови проф;
організації;

членів президії Ради профспілки*:
КОРОЛЬКОВА Артема Анатолійовича –
голови дорожньої профорганізації
Львівської залізниці, ТЯГУНА Володими;

ра Івановича – голови профорганізації
вагонного депо Кременчук регіональної
філії «Південна залізниця»;

членів професійних секцій Ради
профспілки:

працівників локомотивного господар;
ства – КУНИЦЬКОГО Сергія Івановича –
голови профорганізації Криворізького
локомотивного депо регіональної філії
«Придніпровська залізниця»;

працівників господарства приміських
перевезень – САМОЙЛЕНКА Валентина
Юрійовича – слюсаря Запорізького мо;
торвагонного депо регіональної філії
«Придніпровська залізниця», голови
первинки, ТИТАРЕНКО Наталії Борисів;
ни – інженера моторвагонного депо
Чернігів регіональної філії «Південно;За;
хідна залізниця», голови первинки;

працівників автоматики, телемеханіки
та зв’язку – ОМЕЛЬЧЕНКО Ганни Во;
лодимирівни – старшого електромеха;
ніка Дніпровської дистанції сигналізації
та зв’язку регіональної філії «При;

дніпровська залізниця», голови проф;
організації;

працівників пасажирського господар;
ства – ШЕПЕТОВОЇ Олени Володимирів;
ни – головного бухгалтера вокзалу стан;
ції Козятин філії «Пасажирська компа;
нія»;

працівників будівельно;монтажних
робіт та цивільних споруд – КИШУКА
Юрія Олексійовича – інженера Жме;
ринського територіального управління
філії «Центр будівельно;монтажних ро;
біт та експлуатації будівель і споруд», го;
лови профорганізації;

працівників воєнізованої охорони –
ПАСЛАВСЬКОГО Віктора Мирославови;
ча – начальника сектору пожежного на;
гляду Криворізького загону воєнізованої
охорони регіональної філії «Придніп;
ровська залізниця»;

члена комісії з питань організацій	
но	масової та інформаційної роботи
Ради профспілки ХИЖНОГО Андрія Ва;
лентиновича – фахівця з організаційно;
масової і соціально;побутової роботи
Запорізького теркому профспілки.

17—24*2011 р.; 1—24* 2012 р.;  9—12, 15—18, 22—24* 2013 р.; 
4, 6, 14—16,18—22* 2014 р.; 3, 4, 6, 11* 2015 р.;  
3, 4, 11—21;22* 2016 р.; 1—8, 11—14, 19—20, 24* 2017 р.

Далі буде

Внесено зміни до складу профорганів

П
РЕЗИДИУМ Одесского
дорпрофсожа на заседа;

нии, которое состоялось в
конце прошлого года, об;
судил ход выполнения ранее
принятых постановлений.

О состоянии и мерах,
принимаемых админист	
рацией структурных под	
разделений и службы ло	
комотивного хозяйства по
улучшению условий труда
и предупреждению про	
изводственного травма	
тизма. По результатам конт;
рольных проверок, прове;
денных технической инспек;
цией труда, установлено, что
из выявленных ранее 291 на;
рушения на данный момент
90 % устранено.

Вместе с тем отмечено, что
в некоторых производствен;
ных подразделениях не все
железнодорожники в полной
мере обеспечены спецодеж;
дой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной
защиты. В локомотивном де;
по Подольск не выполняется
норма коллективного дого;
вора дороги по предоставле;
нию работникам, занятым во
вредных и тяжелых условиях
труда, дополнительных дней
к отпуску.

Президиум обязал руко;
водство службы локомотив;
ного хозяйства и производст;
венных подразделений
устранить выявленные нару;
шения и продолжить систем;
ную работу по созданию без;
опасных и здоровых условий

труда на каждом рабочем
месте, предупреждению про;
изводственного травматиз;
ма, улучшению производст;
венного быта, своевремен;
ному обеспечению работни;
ков качественной и в полном
объеме спецодеждой, спец;
обувью, другими средствами
индивидуальной защиты.

Об осуществлении об	
щественного контроля со	
блюдения законодатель	
ства о труде в хозяйстве
перевозок и мерах по его
улучшению. Проверки, осу;
ществленные правовой ин;
спекцией труда, показали,
что руководством Одесской
дирекции железнодорожных
перевозок и службы перево;
зок регионального филиала
организован надлежащий
учет рабочего времени и его
отражение в графиках рабо;
ты и табелях учета рабочего
времени, в том числе сверх
установленной нормы.

Отработанные сверх уста;
новленной нормы рабочего
времени часы оплачивают;
ся, как часы сверхурочной
работы, в двойном размере.
Также оплатой в двойном
размере компенсируется ра;
бота диспетчерского аппара;
та в выходные и празднич;
ные дни. Так, за десять меся;
цев 2018 года зафиксирова;
но 2,7 тыс. сверхурочных ча;
сов, которые были оплачены
на сумму 283 тыс. грн., а
оплата 6,9 тыс. часов работы

в выходные и праздничные
дни составила 718 тыс. грн.

Устранены и другие нару;
шения, выявленные в ходе
предыдущих проверок. Тем
не менее объединенному
комитету профсоюза Одес;
ской дирекции железнодо;
рожных перевозок и проф;
кому управления дороги ре;
комендовано осуществлять
системный общественный
контроль за соблюдением
трудового законодательства
в данных вопросах.

Об эффективности при	
менения в структурных
(производственных) под	
разделениях доплат, над	
бавок и других компенса	
ционных выплат, преду	
смотренных коллектив	
ным договором и норма	
тивными документами. На
заседании президиума
Одесского дорпрофсожа от;
мечено, что в проверенных
подразделениях Шевченков;
ского региона за прошедший
с мая 2018 года период было
доначислено и выплачено
работникам доплат, надба;
вок и компенсаций на общую
сумму 699,6 тыс. грн.

Однако ряд нарушений и
замечаний еще не устране;
ны. К примеру, во всех под;
разделениях не выполняются
в полном объеме обязатель;
ства дорожного колдоговора
при расчетах среднего зара;
ботка; не проведена работа
по установлению доплаты за

звание «Мастер 1 и 2 класса»
в Христиновской, Черкас;
ской, Гайворонской, Кор;
суньской и Шевченковской
дистанциях пути; не выпла;
чивается компенсация руко;
водителям за время дежур;
ства в выходные и празднич;
ные дни в Христиновской,
Корсуньской, Шевченков;
ской дистанциях пути, Шев;
ченковской дистанции за;
щитных лесонасаждений; не
оплачивается время доезда к
месту выполнения работ и в
обратном направлении в
Черкасской дистанции пути,
Шевченковской и Христи;
новской дистанциях сигна;
лизации и связи; недоначис;
лена заработная плата за все
фактически отработанное
время водителям Шевчен;
ковской дирекции железно;
дорожных перевозок; служ;
бой локомотивного хозяйст;
ва не решается вопрос уста;
новления рационального ре;
жима труда и отдыха маши;
нистов;инструкторов, а так;
же оплаты труда за все фак;
тически отработанное время.

Президиум обязал руково;
дителей Шевченковской ди;
рекции железнодорожных
перевозок и производствен;
ных подразделений устра;
нить в полном объеме отме;
ченные нарушения и замеча;
ния, выявленные в ходе про;
верок специалистами дорож;
ного комитета профсоюза.

ПРЕСС	ЦЕНТР 
Одесского дорпрофсожа

Системность  и  контроль

* Документи щодо підтвердження повноважень членів виборних органів профспілки
спрямовано до реєстраційної служби Міністерства юстиції України.

Н
А ЧЕРГОВОМУ заході з актуальної
тематики за участі правового та

технічного інспекторів праці Ради
профспілки у дорожній профорганіза;
ції Південно;Західної залізниці Василя
Горіна та Ігоря Білого (Жмеринський
терком) були присутні прийомозда;
вальники вантажу та багажу, чергові
по станціях, товарні касири та началь;
ники станцій.

Під час зустрічі всіх ознайомлено з
окремими положеннями колективних
договорів залізниці та Жмеринської
дирекції залізничних перевезень, а також змінами та доповненнями
до них.

Надано вичерпні відповіді на запитання, що на сьогодні найбільше
цікавлять працівників і представників адміністрації.

ПРЕС	ЦЕНТР Жмеринського теркому профспілки

«День трудового права»

«Такой подарок приурочил ко Дню профсоюза помощ;
ник машиниста тепловоза оборотного депо Никитовка ло;
комотивного депо Славянск, член молодежного совета
первички Руслан Задорожный. Он случаем судьбы оказал;
ся в числе шести представителей Донетчины, которым
вместе со спортсменами из Австрии, Германии, Чехии и
Италии покорилась мечта альпинистов – гора Эльбрус.

«Руслану посчастливилось стать членом команды мужес;
твенных парней. И мечта его сбылась благодаря дорожно;
му комитету, нашему теркому и первичной профорганиза;
ции, которые поддержали и помогли в подготовке к учас;
тию в этой увлекательной, захватывающей дух и одновре;
менно сложной экспедиции», – поделился заместитель
председателя Краснолиманской территориальной проф;
организации Александр Гнездилов.

«Маршрут начался с Пятигорска с последующими трени;
ровочными восхождениями… И вот оно – долгожданное
восхождение на Эльбрус – самую высокую вершину Евро;
пы… Столько эмоций! – вспоминает спортсмен. – Красота и
неповторимость горной природы восхищают и заворажи;
вают. Большие заснеженные вершины, а у подножия – по;
левые цветы, земляника, грибы… Встречались животные –
горные туры, которые совсем не боятся людей. Где такое
еще увидишь?! Восхождение, конечно, забирает много фи;
зических сил, усложняется нехваткой кислорода, дыхание
на таких высотах тяжелое: каждые 10 шагов – как после сто;
метровой пробежки… Но все это компенсировалось красо;
тами, которые открылись на маршруте», – поделился впе;
чатлениями любитель экстремального вида спорта, путе;
шественник;железнодорожник».

Рада профспілки не втрачала надії і продовжувала наполя;
гати на поверненні у галузь деяких навчальних закладів за;
лізничного профілю. Це питання порушувалося і на засіданні
Молодіжної ради профспілки. Зважаючи, що серед спілчан
багато учнів і працівників навчальних закладів, їх турбувала
діяльність первинок після перепідпорядкування Міносвіти.

Важливим кроком у напрямку об’єднання зусиль у справі
захисту прав трудящих стало створення Спільного представ;
ницького органу всеукраїнських об’єднань профспілок. Від;
повідну угоду підписали 4 вересня очільники провідних
профспілкових об’єднань країни.

До новоствореного СПО увійшли п’ять найбільших проф;
спілкових об’єднань, що довели свою репрезентативність на
національному рівні, зокрема і Федерація профспілок транс;
портників України. Цей орган створений для ведення колек;
тивних переговорів щодо підписання Генеральної угоди та
контролю за її виконанням, представництва інтересів і захис;
ту прав спілчан у відносинах з державними органами й
об’єднаннями роботодавців, участі у соціальному діалозі на
національному рівні, а також формування та реалізації дер;
жавної соціальної й економічної політики, регулювання тру;
дових, соціальних та економічних відносин.

У
ПЕРШУ неділю серпня 2012;го різноманітними заходами
вдев’яте відзначено День профспілки.

«ВІСНИК», № 16 (603)* 
31 серпня 2012 р.

ФФооттоо  
ВВаассиилляя
ГГООРРІІННАА
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НА   КОНТРОЛI

БУДНІ  ПЕРВИНОК

П
ОЛТАВСЬКИЙ терком проф;
спілки підбив підсумки захо;

дів, проведених минулого року
під гаслом «Відпрацьованому
часу – гарантовану оплату!». За;
галом в 2018;му було здійснено
перевірки 32 виробничих під;
розділи з питань обліку робочого
часу і часу відпочинку, оплати
праці за виконаний обсяг робіт,
дотримання умов чинних Галу;
зевої угоди та колдоговорів ви;
робничих і структурних підрозді;
лів, виконання адміністрацією рі;
шень профорганів і подань пра;
вового та технічного інспекторів
праці Ради профспілки в дорож;
ній профорганізації Південної
залізниці (Полтавський терком).

Усього роботодавцям було
внесено 22 подання із 31 пропози;
цією щодо усунення виявлених
порушень. Їх узагальнено та сис;
тематизовано, що дозволить тер;
кому і профкомам первинок
більш чітко та ефективно сплану;
вати й організувати подальшу ді;
яльність у цьому напрямі – вже у
рамках заходів 2019 року під ак;
туальним гаслом «Відпрацьова;
ному часу – гарантовану оплату!».

Перевірками встановлено, що
графіки роботи протягом 2018;го
складались на всіх працівників
(зі змінним і щоденним обліком
робочого часу) відповідно до
встановленої Правилами внут;

рішнього трудового розпорядку
тривалості робочого дня, з до;
триманням місячної норми ро;
бочого часу на обліковий період.
Зокрема, робота машиністів ван;
тажних локомотивів провадить;
ся за визивною системою, а для
машиністів маневрових і локо;
мотивів пасажирського руху
складаються індивідуальні гра;
фіки згідно із відповідним нака;
зом «Укрзалізниці». Графіки по;
годжуються профкомами ви;
робничих підрозділів. Допущені
понаднормові години роботи
машиністів локомотивних депо
обліковуються та оплачуються у
подвійному розмірі.

Водночас виявлено, що графі;
ки роботи слюсарів з ремонту ру;
хомого складу вагонного депо
Полтава складаються не на пра;
цівників, а на бригади, склад
яких при перевірках не вдалося
встановити. Фактично не зрозу;
міло, якому працівнику в яку змі;
ну треба працювати. Адміністра;
ції було рекомендовано склада;
ти графіки роботи із зазначенням
конкретних робітників, що пра;
цюють в бригадах. Порушення
вже усунуто.

Облік відпрацьованих годин
провадиться на підставі табелів
обліку використання робочого
часу: тривалість робочого дня
для працівників зі змінним режи;

мом роботи не перевищує 12 го;
дин, а для змінних працівників
застосовується чотиризмінний
режим роботи або двозмінний
режим денної роботи з підсумо;
ваним обліком робочого часу;
для окремих працівників Пол;
тавської дистанції сигналізації та
зв’язку застосовується режим з
правом чергування на дому згід;
но із відповідним Положенням
«Укрзалізниці».

Оплата праці працівників під;
розділів, що перевірялися, про;
вадиться відповідно до Поло;
ження про оплату праці, затверд;
женого наказом правління ПАТ
«Укрзалізниця» від 27.04.2018 р,
№ 285. У кожному підрозділі
створені і функціонують комісії з
питань оплати праці, до складу
яких залучені представники
профспілок. Вибірковими пере;
вірками правильності встанов;
лення посадових окладів і годин;
них тарифних ставок, розрахун;
ків заробітної плати порушень не
виявлено. Виплачуються допла;
ти за роботу у важких і шкідли;
вих умовах праці, вечірній і ніч;
ний час, а також премія за основ;

ні результати діяльності, винаго;
рода за вислугу років, прова;
диться індексація зарплати в ме;
жах прожиткового мінімуму,
оплата технічного навчання та
проходження періодичного ме;
дичного огляду тощо.

До того ж виявлено порушен;
ня у питаннях застосування ро;
боти надурочно (майже у всіх
підрозділах такі години або не
обліковуються – надаються «від;
гули», або підміняються роботою
у вихідні дні). Причиною такого
масового явища є неукомплекту;
вання штату працівників, особ;
ливо гостродефіцитних профе;
сій, через неконкурентну на ринку
праці заробітну плату робітників
основних залізничних професій.

Наразі робота із захисту трудо;
вих прав та інтересів спілчан три;
ває і запорукою її позитивного
результату є посилення всебічно;
го та принципового громадсько;
го контролю за використанням
роботодавцями робочого часу
працівників та його оплатою.

Петро ТКАЧЕНКО,
заступник голови Полтавської

територіальної профорганізації

3
Від номера
до номера•

В
ІДНОВЛЕНО співпрацю із Центром со;
ціальних послуг Федерації профспілок

України. Наші спілчани мають можливість ко;
ристуватися такими послугами юридичного
контакт;центру, як «Гаряча лінія» (цілодобова
юридична консультація), «Адвокат24» (без;
коштовний виклик адвоката у випадках ре;
альної загрози життю, майну чи свободі чле;
на профспілки або членів його сім’ї (за рішен;
ням юриста контакт;центру) та «Допомога в
дорозі» (цілодобова гаряча лінія для спілчан з
можливістю отримати інформацію про най;
ближчі СТО, АЗС, евакуатори, служби таксі,
готелі, кафе тощо). Доступ до сервісів юри;
дичного контакт;центру здійснюватиметься
за єдиним номером 073–773–37–73. Необхід;
ну для вас інформацію можна отримати,
звернувшись до голови профкому первинки
вашого виробничого або структурного під;
розділу.

Додамо, що у процесі відновлення співпра;
ці вдалося домовитися про здешевлення вар;
тості надання вищезазначених послуг – вар;
тість послуг становить 25 грн. на рік за одну
особу, для членів виборних профорганів
(профкомів, цехкомів) і за умови централізо;
ваних замовлень діятиме спеціальна ціна –
20 грн. на рік за одну особу.

Скористайтеся
послугами юридичного
контакт7центру 

У
КЛАДЕНО договір з новим партнером со;
ціального проекту профспілки «Дисконтна

програма. У 80 відділеннях мережі «Медич	
на лабораторія «ДІЛА», розташованих в
31 місті України, діє знижка 10 % від вартості
послуг на момент звернення (знижка не поши;
рюється на преаналітику та на послуги з термі;
новим виконанням). Якісну лабораторну діа;
гностику надають у Києві (35 закладів), Хмель;
ницькому (5), Рівному (4), Одесі і Миколаєві
(по 3), Дніпрі, Львові, Житомирі, Білій Церкві
(по 2) та по одному відділенню – у Харкові,
Чернігові, Обухові, Ніжині, Черкасах, Чернів;
цях, Ужгороді, Мукачевому, Кам’янці;Поділь;
ському, Кропивницькому, Кривому Розі, Ніко;
полі, Виноградіві, Новій Ушиці, Сарнах, Возне;
сенську, Хусті, Вараші, Білогородці, Гайсині,
Шепетівці та у місті Городок.

До уваги! Перед тим, як скористатися зниж;
кою при замовленні послуги, необхідно
обов’язково пред’явити дисконтну картку
профспілки або електронний профквиток.

Новий партнер
дисконтної програми

Визначено нові підходи…

Відпрацювали — отримуйте гарантовану оплату!

Захищаємо інтереси спілчан
К

ОМІСІЯ Попаснянського теркому з питань заро;
бітної плати, нормування праці та реалізації сис;

теми громадського контролю і захисту прав членів
профспілки провела вибіркову перевірку дотри;
мання трудового законодавства в дистанції елект;
ропостачання Попасна регіональної філії «Донець;
ка залізниця». Встановлено порушення чинних По;
ложення про умови оплати праці на залізничному
транспорті та колдоговору структурного підрозділу
щодо виплати доплат за результатами атестації ро;
бочих місць за умовами праці. Адміністрації запро;
поновано вжити негайних заходів з виправлення
ситуації.

За підсумками роботи 58 спілчанам було повер;
нуто загалом 147,5 тис. грн., незаконно невиплаче;
них їм з листопада по квітень минулого року.

Олена БУТЕНКО,
голова профорганізації Попаснянського 

вагонного депо, голова комісії теркому профспілки

Семинар для профактива

В
СЕМИНАРЕ с профактивом Пятихатского узла,
проведенном в дистанции пути, приняли участие

представители Криворожского теркома профсоюза,
председатели профорганизаций производственных
подразделений – дистанции пути, сигнализации и
связи, вагонного депо, путевой машинной станции.
Присутствующие получили исчерпывающие ответы
на интересующие их вопросы – о заработной плате,
премировании, необходимости и порядке перевода
работников с одного предприятия на другое или в
пределах одного, замещении в период отсутствия
другого специалиста, оздоровлении детей и взрос;
лых в 2019 году, материальной помощи «Укрзалізни;
ці» и профсоюза пострадавшим от несчастных случа;
ев на производстве и др.

Мероприятие прошло информативно и получило
одобрение со стороны профработников и активис;
тов, которые пополнили свои знания в вопросах пра;
вовой защиты членов профсоюза, охраны труда и по
другим важным темам.

Ирина ХАЛЯВКА, председатель 
профорганизации Пятихатской дистанции пути

Середня зарплата
працівників (грн.)

Донецька (Лиман) 10439,5 10767,8
Придніпровська 10145,6 10090,1
Південна 10106,7 10099,0
Південно;Західна 11433,1 10969,5
Одеська 10587,5 10637,5
Львівська 11061,6 10586,9
По регіональних філіях 10678,1 10529,3
По філіях 10210,9 10317,7
По ПрАТ 11204,1 9562,9
По АТ «Укрзалізниця» 10558,9 10475,0  

З початку
2018 р.Листопад

Залізничний транспорт 10558,9 10475,0

Транспорт у цілому 9965,0 9787,0
Промисловість 10211,0 9458,0

В галузях народного 
господарства 9161,0 8711,0

Місце по зарплаті працівників 
залізничного транспорту серед 14 10
галузей економіки

Листопад З початку
2018 р.

Індекс споживчих цін у листопаді  — 101,4 %, з
початку 2018 року – 108,9 %.

Інформацію підготовлено за даними уп;
равління статистики «Укрзалізниці» та
Державного комітету статистики України.

За результатами проведеної роботи в 2018 році спілчанам
повернуто 34,5 тис. грн. незаконно невиплачених коштів.
Скасовано 4 накази, виданих з порушенням законодавства
про працю.
Членам профспілки надано 257 юридичних консультацій.

МОЛОДЬ  У  ПРОФСПІЛЦІ

Н
А ПІДСУМКОВОМУ засіданні мо;
лодіжної ради, що відбулося на;

прикінці минулого року, заступник
голови дорожньої профорганізації
Придніпровської залізниці А.Лейко
поінформував його учасників про ак;
туальні питання діяльності профспіл;
ки щодо захисту трудових і соціаль;
но;економічних прав спілчан. Окре;
мо загострив увагу присутніх на тому,
що, на жаль, на підтримку розміще;
ної восени на урядовому сайті елект;
ронної петиції «Про пенсійне забез;
печення працівників, які раніше ко;
ристувалися правом на пенсію за ви;
слугу років» віддали свої голоси ли;
ше 4,5 тис. залізничників із необхід;
ної кількості 25 тис. Причинами тако;
го низького показника, зокрема, бу;
ли як технічні проблеми, пов’язані з
відсутністю у членів профспілки осо;
бистого або робочого комп’ютера із
доступом до інтернету та відповідно;
го досвіду в користуванні комп’юте;
ром, так і необізнаність спілчан про
проведення акції.

Йшлося й про діяльність Професій;
ного недержавного пенсійного фон;
ду «Магістраль». Молоді активісти
запланували провести роз’яснюваль;
ну роботу про Фонд, заснований на;
шою профспілкою у 2006 році.

У засіданні на запрошення профак;

тивістів взяла участь начальник служ;
би кадрової та соціальної політики ре;
гіональної філії О.Савченко, яка роз;
повіла про перспективи побудови ро;
боти з молоддю в АТ «Укрзалізниця» з
метою мотивації закріплення кадрово;
го потенціалу компанії. Вона вислухала
зауваження і пропозиції та відповіла на
найактуальніші на сьогодні запитання
щодо поліпшення соціально;економіч;
ного становища молодих працівників.
За результатами жвавого спілкування у
план заходів молодіжної ради на
2019 рік щодо реалізації Програми під;
тримки молодих членів профспілки
внесено доповнення, зокрема стосов;
но нових підходів, стилю та методів
взаємодії працюючої молоді із студен;
тами.

Працівники дорпрофсожу також на;
дали необхідну інформацію з питань
громадського контролю за використан;
ням робочого часу залізничників, опла;
ти їхньої праці, основних напрямів ді;
яльності молодіжних рад профоргані;
зацій всіх рівнів з мотивації профчлен;
ства, а також проведення цьогорічної
молодіжної звітно;виборної кампанії.

Костянтин ОСТАНКО,
електромеханік дільниці

Дніпровської дистанції сигналізації
та зв'язку,  голова молодіжної ради

дорожньої профорганізації
Придніпровської залізниці

Фото ООллееккссааннддрраа  ББООРРИИССЕЕННККАА
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«Читаємо…»
П

РОФКОМ Конотопської ди;
станції колії регіональної філії

«Південно;Західна залізниця» ор;
ганізовано провів передплатну
кампанію на «ВІСНИК» на 2019 рік. 

Цьогоріч профспілкове періо;
дичне видання отримуватимуть
366 спілчан, у тому числі ветерани
праці – профактивісти минулих ро;
ків. Газета користується попитом, її
читають на робочих місцях, у сі;
мейному колі, а профактив вико;
ристовує важливу інформацію в
громадській роботі.

Тетяна МОЗГОВА,
голова профкому 

Конотопської дистанції колії

Т
АКИЙ профорієнтаційний розва;
жальний захід для дітей віком від

3 до 13 років відбувся в середині січ;
ня п. р. за підтримки Запорізької те;
риторіальної профорганізації.

Понад 100 учасників весело і з
користю провели останні дні зимо;
вих канікул на Запорізькій дитячій
залізниці Придніпровської магіст;
ралі, де ознайомилися із цікавою
інформацією, виконували різні ін;

терактивні завдання, дивилися пі;
знавальне тематичне відео та бага;
то іншого.

Новорічна зустріч розпочалася
святковою програмою – подарунком
від агітбригади юних залізничників.
Потім дітлахи на уявному поїзді ви;
рушили у подорож по вісьмох плат;
формах, де кожен міг спробувати се;
бе у різних залізничних професіях.
Дітлахи готували маршрути прий;

мання та відправлення поїздів,
проводили маневрову роботу,

вели переговори по радіо;
зв’язку за регламентом та
робили оголошення по гуч;
номовному зв’язку, працю;
вали на тренажері, відчув;
ши себе при цьому справж;
німи машиністами. Також
діти вчились подавати руч;
ні та звукові сигнали, як
сигналісти.

А у виставковій залі учасники захо;
ду ознайомилися з моделями поїздів
та побачили залізничні макети в дії.

Діти повторили та закріпили знан;
ня з правил безпеки на залізничному
транспорті.

Для найменших відвідувачів було
організовано «дитячий вагончик», де
на них чекали казкові герої. Також
для малечі підготували творчий куто;
чок із розмальовками, іграми та фо;
тозоною, де кожен міг приміряти на
себе залізничну форму.

Родзинкою заходів для всіх дітлахів
була подорож у новорічному експре;
сі дитячої залізниці.

Андрій ХИЖНІЙ, фахівець 
з організаційно;масової 

та соціально;побутової роботи 
Запорізького теркому профспілки

Наш «Вісник»

«Розумні канікули: залізничний трек»

Терком і первинки завжди до;
кладають значних зусиль для органі;
зації та проведення змістовних ново;
річно;різдвяних свят. І цьогоріч після
урочистого відкриття ялинки на цент;
ральній площі міста колектив будин;
ку науки і техніки запропонував гля;
дачам цікаві вистави;казки, які відві;
дали близько 3 тис. дітлахів, розва;
жальну програму для працівників
12 залізничних підприємств вузла, ін;
ші заходи. Профорганізаціями орга;
нізовано також святкування у вироб;
ничих підрозділах Жмеринського,
Вінницького та Хмельницького вуз;
лів регіональної філії «Південно;За;
хідна залізниця».

5 січня 850 залізничників відвіда;
ли концерт, на якому наші кращі
творчі колективи продемонстрували
свої таланти. А 40 школярів протя;
гом двох днів брали участь у шахо;
вому турнірі: дванадцятеро з них ста;
ли переможцями, за що отримали
медалі, грамоти та грошові призи.

Сергій ШИНКАР,
заступник голови Жмеринського

теркому профспілки

«Відчуття свята та віру у дива
подарували діткам спілчан в ново;
річні та різдвяні дні голови первинок,
цехових організацій та профгрупор;
ги об’єднаної профорганізації
Одеської дирекції залізничних пере;
везень. 

Вони створили гарний настрій,
прикрасивши яскравими гірлянда;
ми, паперовими сніжинками, куль;
ками не тільки ялинки, а й зали. На;
віть на віддалених станціях дітлахи
отримали подарунки. Окрім того, ма;
леча разом з батьками відвідали ви;
стави в одеських цирку, палаці спор;
ту, театрах та із задоволенням фото;
графувалися.

Особливо яскраво пройшли захо;
ди завдяки головам первинок стан;
цій Вапнярка, Подільськ, Перво;
майська;на;Бузі, Колосівка, Рені –
Л.Колеснік, В.Ткач, О.Ляхвацькій,
Н.Дашкель, А.Холоднюк. Діти пори;
нули в чудову атмосферу пригод,
брали участь у цікавих конкурсах,
співали, танцювали, розказували вір;
ші, водили хороводи тощо. Тішить,
що до святкування активно долучи;
лися батьки, яким окрема вдячність
за гарні маскарадні костюми для
діточок.

Тож приємно, що це стає доброю
традицією для спілчан нашої проф;
організації», – поділилася враження;
ми заступник голови об’єднаної
профорганізації Тетяна ЗУБРЕЙ.

«Завдяки профкому та адмініс;
трації локомотивного депо Сновськ
регіональної філії «Південно;Західна

залізниця» у виробничих приміщен;
нях було встановлено ялинки, а на
території підприємства яскравими
гірляндами прикрашено ландшафтні
композиції. Для всіх спілчан органі;
зовано культурно;масові заходи, а
дітвору запросили відвідати розваги
у районний будинок культури. Мале;
ча отримала від первинки також тра;
диційні новорічні солодкі подарун;
ки», – написала секретар локомотив;
ного депо Сновськ, член профкому
Анна ПОЛЮШКО.

«Дуже приємно відчувати, що
терком профспілки постійно турбу;
ється про учнів Попаснянського лі;
цею залізничного транспорту, готує
солодкі новорічні подарунки. Вдячні
Лиманському дорпрофсожу за те, що
ліцеїсти, які не мають батьків,
продовжують отримувати додаткову
стипендію», – розповіла голова
учнівської первинки Олена
СИНІЧЕНКО. 

«Вновь закружили новогодние
хороводы вокруг елок дети железно;
дорожников на всех станциях – от
Попасной до Кондрашевской;Новой
и Сватово! Самодеятельные артисты,
станционники и коллективы домов
культуры с помощью профкомов ор;
ганизовали утренники на этих, а так;
же станции Ольховая и пригласили
на них детей работников линейных
станций от Рубежного до Камыше;
вахи. 

Для всей детворы на 27 станциях
регионального филиала «Донецкая
железная дорога» профком подгото;
вил сладкие подарки, не остались
без внимания и взрослые», – сооб;
щил ПРЕСС	ЦЕНТР Попаснянского
теркома профсоюза.

«Мешканці нашого залізнично;
го міста Козятин із задоволенням зу;
стрічали 2019 рік на центральній пло;
щі. А маленьких козятинців організа;
тори новорічно;різдвяних свят гос;
тинно запросили на цікаве казкове
дійство від артистів вінницького ака;
демічного обласного театру ляльок у
будинок культури», – дізналися з
листа дописувача, ветерана праці
Олександра БАРДА.

І про спорт…
У 12;му регіональному турнірі з

більярду у місті Пологи взяли участь
9 команд. Майстри кия спочатку зма;
галися за першість у трьох групах, а
потім – «на виліт». Переможцем вже
вдруге стали представники станції Гу;
ляйполе, друге і третє місця дісталися
станційникам Челюскіна і Полог. Кра;
щим гравцем змагань визнано
І.Отрішка (станція Гуляйполе), а приз
глядацьких симпатій присуджено ко;
манді Пологівського відновлюваль;
ного поїзда.

Від Запорізького теркому проф;
спілки, адміністрації та профкому
станції Пологи переможцям вручено
кубки, медалі, грамоти.

Юрій ШВАЙКО, позаштатний
кореспондент «ВІСНИКА»

Фото
ННааттааллііїї
ССІІЧЧККААРР

М
ОЛОДЬ Конотопської територіальної профорганіза;
ції приєднується до привітань зі спільним святом –

днем створення профспілки у незалежній Україні.
Нині ми переживаємо справді нелегкі часи змін, ре;

форм і перетворень у країні в цілому, на залізничному
транспорті – зокрема, але попри все наша профспілка,
профоргани на місцях захищають інтереси, відстоюють
права працівників відповідно до вимог трудового зако;
нодавства, чинних Галузевої угоди та колдоговорів. При
цьому не забуваємо про організацію оздоровлення та
відпочинку спілчан, їхніх дітей та ветеранів праці, прове;
дення спортивних заходів тощо. Про це постійно розпо;
відає на своїх шпальтах наша газета, яка є важливим
джерелом профспілкової інформації. У «ВІСНИКА» ши;
роке коло читачів в територіальній профорганізації.

Алла ЦАРЮК, електромеханік Конотопської 
дистанції сигналізації та зв’язку, голова 

молодіжної ради територіальної профорганізації

На знімку активісти молодіжної ради профорганізації
локомотивного депо Конотоп разом зі своїм лідером –

інженером В.ГОНЧАРОВИМ (у центрі).
Фото надано молодіжною радою первинки
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Фото надано теркомом

Фото надано профкомом первинки
станції Вапнярка


