
П
РО ЦЕ йдеться у відповіді, що
надійшла на адресу Федерації

профспілок транспортників України
та Міністерства інфраструктури за
підписом в. о. Міністра охорони
здоров’я Р.МОІСЕЄНКО.

Нагадуємо, що в травні минуло'
го року Голова ФПТУ, Голова
профспілки В.Ткачов і керівники
транспортних профспілок зверну'
лися з відкритим листом до
Прем’єр'міністра М.Азарова, Мі'
ністра інфраструктури Б.Колесні'
кова і керівництва Міністерства
охорони здоров’я проти впровад'
ження додаткових, необґрунтова'
них психофізіологічних експертиз
для працівників транспорту.

ФПТУ та всеукраїнські транспор'
тні профспілки ретельно проаналі'

зували проект постанови Кабміну і
категорично не підтримали його,
адже державою вже забезпечено
повноцінне виконання норм Зако'
ну України «Про охорону праці»,
тому у зверненні зауважили: «Є
очевидним той факт, і профспілки
в цьому переконані, що введення
подібних норм, безумовно, при'
зведе до необґрунтованих, а зна'
чить – незаконних звільнень транс'
портників та посилення соціальної
напруги у трудових колективах».

Як повідомлено в офіційній
відповіді, МОЗ України просить
Кабмін «зняти це питання з конт'
ролю як таке, що не потребує до'
даткового законодавчого врегу'
лювання».

Відділ інформації 
Ради профспілки

ФПТУ довела недоцільність
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Передплату  на  «ВІСНИК» проводять профспілкові комітети

«ВІСНИК»
продовжує 
публікувати 
матеріали книги
«Новітня історія
профспілки: 
20 років 
у незалежній 
Україні»
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«Вже два роки діє соціальний проект, впроваджений
Радою профспілки, – страхування спілчан від нещасних
випадків на виробництві. За цей час страхова компанія
ЗАТ «Європейське туристичне страхування» виплатила
працівникам, постраждалим на виробництві, та роди'
нам загиблих понад 890 тис. грн.», – повідомив голов'
ний технічний інспектор праці Ради профспілки Воло�
димир ДОРОШЕНКО.

«На вимогу профкому Конотопської дистанції колії
проведено атестацію робочих місць чергових по переїз'
ду. 115 працівникам з 1 грудня 2011 року встановлено до'
плату до тарифних ставок за шкідливі умови праці в роз'
мірі 4 %. Загальна сума доплати за місяць становить біль'
ше 7 тис. грн.», – повідомив ПРЕС�ЦЕНТР Конотопсько�
го теркому профспілки.

«По итогам проверки, осуществленной профкомом ди'
станции электроснабжения Иловайск в вопросах оформ'
ления и оплаты технического обучения в нерабочее
время, работникам возвращено недоплаченных средств
на общую сумму 2,3 тыс. грн.», – проинформировал
ПРЕСС�ЦЕНТР Иловайского теркома профсоюза.

Профспілка допомогла

прийняття проекту постанови Кабміну «Питання організації
проведення психофізіологічної експертизи працівників, 

зайнятих на роботах підвищеної небезпеки, 
та тих, що потребують професійного добору»

Уважаемые коллеги!

От имени Международной Конфедерации профсоюзов железнодо'
рожников и транспортных строителей сердечно поздравляем со зна'
менательным событием – двадцатилетием со дня образования вашего
профсоюза в независимой Украине!

Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украи'
ны стал одной из важнейших частей национального рабочего движе'
ния, надежным гарантом и защитником прав и интересов работников.

Понимание насущных проблем тружеников, видение перспективы,
системное решение главных проблем, приверженность идеалам
профсоюзного единства и солидарности – эти качества, присущие де'
ятельности профсоюза Украины, снискали ему высокий, заслуженный
авторитет в братской семье профсоюзов стран СНГ, в мировом проф'
союзном сообществе.

Профсоюз Украины несет особую и ответственную миссию в нашем
региональном профдвижении, являясь ориентиром во многих делах.

Полагаем, что наше дальнейшее сотрудничество будет и впредь со'
действовать социальной защищенности железнодорожников стран
СНГ, сохранению взаимопонимания, дружбы между народами неза'
висимых государств.

От всей души желаем всем членам профсоюза, ветеранам профдви'
жения, профактивистам дальнейшей плодотворной работы, доброго
здоровья, благополучия, успехов в укреплении профсоюза, его спло'
ченности.

«Ваш профсоюз — ориентир во многих делах»

Шановні залізничники, спілчани!
Нещодавно, 14 грудня 2011 року, ми відсвяткували 20'річний юві'

лей Укрзалізниці, а 23 січня 2012'го таку ж знаменну дату відзначає
галузева профспілка.

Пліч'о'пліч пройдено нелегкі роки становлення в незалежній
Україні залізничної галузі, Укрзалізниці, залізниць і профспілки за'
лізничників і транспортних будівельників – нашого поважного,
принципового соціального партнера.

І хоча, дійсно, на окремі питання в адміністрації і профспілки різ'
ні погляди, що цілком природно, ми маємо право пишатися нашими
спільними перемогами та досягненнями. Адже постійний розвиток
соціального діалогу діє в конструктивному руслі та в інтересах пра'
цівників залізничного транспорту.

У нашій галузі створено і зберігається попри все вагомий корпо'
ративний пакет пільг і гарантій. Будемо і надалі шукати можливості
для покращання умов праці та відпочинку, зростання заробітної
плати залізничників тощо.

Час наразі справді непростий, і він потребує багато зусиль від
кожного з нас для реформування та подальшої розбудови галузі,
для зміцнення профспілкових лав.

Прийміть, шановні колеги, спілчани, щирі привітання з 20'річчям
із дня створення профспілки залізничників і транспортних будівель'
ників у незалежній Україні!

Зичу вам доброго здоров’я, щастя, успіхів, родинного затишку! 
А про ваш добробут ми подбаємо разом із профспілкою.

Знаменна дата в житті  профспілки
Шановні спілчани, друзі!

Історія профспілкового руху залізничників і транспортних буді'
вельників розпочалася у далекому 1905'му, а 20 років тому вона
зробила новий виток: 23 січня 1992 року в незалежній Україні було
створено профспілку залізничників і транспортних будівельників.

Різні роки ставили перед нашою профспілкою різні завдання, які
вимагали зваженого та принципового підходу.

Конкретними справами доводили ми вірність взятому на себе
зобов’язанню – захищати трудові права і соціально'економічні ін'
тереси спілчан. Надбанням історії стали різноманітні заходи, вті'
лені заради цієї мети, проте профспілка не спочиває на лаврах: но'
ві проблеми вимагають нашого втручання, щоденної копіткої ро'
боти...

Спираючись на досвід, традиції, відданість ідеалам профспілко'
вого руху, на нашу згуртованість і боєздатність, а також
використовуючи нові підходи у вирішенні проблем, ми й надалі
працюватимемо для забезпечення добробуту спілчан, захисту ва'
ших прав та інтересів.

Вітаю, дорогі друзі, з 20'річчям профспілки в незалежній Україні
та щиро бажаю кожному з вас щастя, здоров’я, успіхів, удачі у
всьому та впевненості у майбутньому.

З повагою Вадим ТКАЧОВ,
Голова Федерації профспілок транспортників України, 

Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників

23 січня відзначено 20�річчя профспілки залізничників
і транспортних будівельників у незалежній УкраїніВІТАННЯ

Поздравле'
ние от имени
Международ'
ной федера'
ции транспор'
тников, пред'
с т а в л я ю щ е й
4,6 млн работ'
ников, присла'
ли Генераль'
ный секретарь
МФТ Дэвид
КОКРОФТ и
секретарь сек'
ций наземного транспорта МФТ Мак УРАТА.

Успехов в дальнейшей работе и укрепления соли'
дарности от имени двух с половиной миллионов
транспортников Европы пожелал нашему профсоюзу
Генеральный секретарь ЕФТ Эдуардо ЧАГАС.

З повагою  Володимир КОЗАК, 
Генеральний директор Укрзалізниці

До уваги читачів!
У січні тираж нашої газети збільшився до 352,7 тис.

примірників. Тобто зріс набагато більше, ніж очікува'
лося, адже «ВІСНИК», на нашу думку, цікавий, насам'
перед, для членів нашої профспілки…

Щиро дякуємо всім нашим читачам і водночас на'
голошуємо, що наше видання поширює виключно ін'
формацію, що стосується діяльності лише Ради проф'
спілки залізничників і транспортних будівельників і
організаційних ланок. До того ж, потенційні перед'
платники газети, які не є членами нашої профспілки,
можуть ознайомитися з випусками «ВІСНИКА» в сере'
дині та наприкінці кожного місяця на сайті
www.zalp.org.ua.

Ми прагнемо, щоб спілчани завжди були в курсі
усіх профспілкових новин, і запрошуємо до активної,
плідної творчої співпраці, перш за все, профпрацівни'
ків, а також усіх небайдужих читачів – залізничників і
транспортних будівельників.

Будемо робити все можливе, щоб не розчарувати
вас, друзі, в 2012 році...

Николай НИКИФОРОВ,
Председатель Конфедерации, 

председатель Роспрофжела

Геннадий КОСОЛАПОВ,
Генеральный секретарь Конфедерации  

12 січня заступник Голови профспілки В.Лесько взяв участь у
нараді Укрзалізниці з питань проїзду у службових потребах за'
лізничників та профспілкових працівників, 17 січня – у нараді
щодо укладення Генеральної угоди на новий строк, а 23 січня
— у засіданні Спільного представницького органу профспілок.

12 січня відбувся інформаційний день для профорганізацій
прямого підпорядкування Раді профспілки, у якому взяли
участь та виступили перший заступник Голови профспілки
М.Сінчак і фахівці апарату Ради профспілки.

17 січня Голова ФПТУ, Голова профспілки В.Ткачов взяв участь
у засіданні профспілкової сторони Національної тристоронньої
соціально'економічної ради.

18 січня Голова профспілки В.Ткачов, його перший заступник
М.Сінчак та завідувач відділу організаційної та кадрової роботи
О.Гнатюк під час зустрічі із директором міжнародної громадсь'
кої організації «Соціальні ініціативи з охорони праці та здо'
ров’я» І.Єлєнєвою обговорили ініціативи участі у міжнародних
проектах. Вони стосуються організації та запровадження інсти'
туту наставництва, захисту прав жінок і розширення їх соціаль'
них та економічних можливостей, транскордонного співробіт'
ництва Угорщина–Словаччина–Румунія–Україна.

27–29 січня заступник завідувача відділу організаційної і кад'
рової роботи Л.Нестеренко взяла участь у семінарі на тему:
«Створення та розвиток мережі центрів гендерної освіти у
вищих навчальних закладах України».

Уважаемые коллеги!
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«Розпорядження Кабінету Мі'
ністрів України від 16 листопада
2011 р. «Деякі питання управлін'
ня вищими навчальними закла'
дами» прийнято на виконання
Національного плану дій на 2011
рік щодо впровадження програ'
ми економічних реформ на
2010–2014 роки «Заможне сус'
пільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держа'
ва», затвердженого Указом Пре'
зидента України від 27 квітня
2011 року, і передбачає централі'
зацію управління вищими на'
вчальними закладами.

Відповідно до розпоряджен'
ня до сфери управління
МОНмолодьспорту до 1 січня
2012 року будуть віднесені вищі
навчальні заклади І'ІV рівнів
акредитації, навчально'мето'
дичні і науково'методичні уста'
нови, у тому числі підпорядко'
вані Мінінфраструктури.

Враховуючи економічну ситу'
ацію та необхідність оптимізації
фінансування підготовки висо'
кокваліфікованих кадрів, Мініс'
терство вважає, що згадана пе'
редача вищих навчальних за'

кладів та наукових установ Мін'
інфраструктури є доцільною,
оскільки сприятиме створенню
належних умов управління сис'
темою вищої освіти з метою до'
тримання єдиних державних ви'
мог щодо якості підготовки фа'
хівців і здійснення єдиних підхо'
дів у плануванні, організації, мо'
тивації та контролі за якістю ді'
яльності системи підготовки фа'
хівців з вищою освітою, ефек'
тивного використання ресурсів,
консолідації наукового потенці'
алу та оптимізації, підвищення
ефективності та результативнос'
ті витрат на розроблення та ре'
алізацію наукових та науково'
технічних проектів.

Метою Міністерства є не руйну'
вання, а підвищення статусу галу'
зевих вищих навчальних закладів,
у тому числі транспортної галузі, до
рівня найкращих університетів
України, забезпечення їх реаль'
ною автономією, зокрема фінансо'
вою, поліпшення рівня наукових
досліджень, практичної підготовки
фахівців.

Міністерство готове продов'
жити роботу з розвитку системи

підготовки фахівців для транс'
портної галузі України. Переда'
ча до сфери управління
МОНмолодьспорту вищих на'
вчальних закладів І'ІV рівнів
акредитації, навчально'мето'
дичних і науково'методичних
установ змінює лише суб’єкт
управління та фінансування.
Система вищої освіти, що базу'
ється на засадах співпраці галу'
зевих, у тому числі транспорт'
ної галузі, підприємств, уста'
нов, організацій та вищих на'
вчальних закладів, система їх
кадрового забезпечення, обсяг
та джерела фінансування не
змінюватимуться, що забезпе'
чить ступеневість вищої освіти
та надасть змогу підвищити
якість підготовки кадрів для усіх
галузей економіки.

Міністерство вважає, що під'
готовка фахівців у вищих на'
вчальних закладах залізнично'
го спрямування повинна здійс'
нюватись за замовленням Мін'
інфраструктури та на підставі

угоди між вищими навчальни'
ми закладами та Мінінфраст'
руктури як головним замовни'
ком підготовки фахівців для га'
лузі. Таким чином буде реалізо'
вано співпрацю вищого на'
вчального закладу з робото'
давцем у питаннях практичної
підготовки, надання баз прак'
тик, створення кафедр на ви'
робництві, працевлаштування
тощо.

На сьогодні МОНмолодь'
спортом проводяться наради з
керівниками вищих навчальних
закладів та відповідальними
працівниками центральних ор'
ганів виконавчої влади щодо
передачі вищих навчальних за'
кладів, які зазначені у розпоря'
дженні Кабінету Міністрів Украї'
ни. Зокрема, вже розпочато
процедуру передачі вищих на'
вчальних закладів, що були під'
порядковані Міненерговугілля,
Мінсоцполітики, МОЗ, Держ'
лісагенству, Держмитслужбі,
Держспецзв’язку, Держстату».

Новітня історія
профспілки:

20 років 
у незалежній

Україні
Продовження. Початок 

у №№ 17—24 (580—587)*2011 р.

У
КВІТНІ 1998 року Голова Ради профспілки А.Чорномаз
звернувся з листом до Президента і Прем’єр'міністра Укра'
їни з приводу збереження галузевої медицини. У звернен'

ні було запропоновано провести зустріч із керівництвом Укрзаліз'
ниці, залізниць і профспілки. З цього ж приводу надіслали листи і
керівники Укрзалізниці та залізниць України. Підтримку вислови'
ли і працівники галузі, ветерани, студенти у сотнях листів і теле'
грам. Завдяки таким злагодженим діям Уряд визнав неправомір'
ність відчуження галузевої медицини.

Під час наради з керівниками дорожніх і територіальних фіз'
культурно'спортивних клубів «Локомотив» обговорено питання
відродження спортивного товариства «Локомотив» і створення
центрального спортклубу. Рада профспілки висловилася за те,
щоб будь'якою ціною зберегти фізкультурно'спортивну базу, яка
створювалася залізничниками протягом багатьох років.

Підбивши підсумки виконання Генеральної угоди на
1997–1998 роки, президія Ради профспілки відзначила, що Урядом
не в повній мірі виконуються покладені на нього зобов’язання. Ви'
рішено вступити в колективний трудовий спір з Кабміном з приво'
ду невиконання окремих положень Генеральної угоди та пору'
шення законодавства України про працю.

Рада профспілки у липні ухвалила спільну постанову та заяву
президії Ради ФПУ і представників інших профспілкових об’єднань
у зв’язку з грубим порушенням Урядом законодавства та принци'
пів соціального партнерства у питаннях соціального страхування.
Рада профспілки категорично висловилася проти руйнування сис'
теми соцстраху і ліквідації соціальних виплат. У разі відсутності ре'
акції Президента України профспілкові об’єднання були налашто'
вані висловити йому недовіру. Результатом таких рішучих дій ста'
ло прийняття Кабінетом Міністрів постанови, згідно з якою проф'
спілка зберігає за собою право управління засобами соціального
страхування. Збережено також фінансування за рахунок засобів
соцстраху правових інспекторів праці Ради профспілки та довіре'
них лікарів.

У 1998 році Рада профспілки систематично одержувала кошти з
Державного бюджету України.

Так, на дотацію до заробітної плати працівникам галузевих
культустанов біло виділено 195 тис. грн. Кошти надійшли в
58 культустанов усіх залізниць.

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захис'
ту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи згідно з до'
говором, укладеним з Радою профспілки, виділило на оздоровлен'
ня працівників галузі, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС,
162 тис. грн. На ці кошти в 1998 році було оздоровлено близько
300 ліквідаторів і постраждалих.

Проводилася робота щодо відновлення права членів локомо'
тивних бригад на додаткову відпустку тривалістю сім днів за шкід'
ливі і важкі умови праці. У березні Міністерство транспорту зверну'
лося до Кабміну з пропозицією включити локомотивні бригади в
Списки № 1 і № 2, що дають право на пільгове пенсійне забезпе'
чення.

25 вересня 1998 року в газеті «Магістраль» вийшов 100'й номер
«Вісника профспілки», новий етап пов’язується з випуском інфор'
маційного бюлетеня не на двох, а вже на чотирьох сторінках.

Рада профспілки у грудні провела нараду головних редакторів
дорожніх газет і керівників прес'центрів дорпрофсожів. З її ініціати'
ви у Національній спілці журналістів України (НСЖУ) відбулася зу'
стріч редакторів дорожніх газет з її головою І.Лубченком. Відбулося
перше засідання створеної при НСЖУ секції журналістів транспорт'
них видань (координатором НСЖУ затвердив завідувача відділу ін'
формації Ради профспілки О.Артем’єву). Секція взяла участь у роз'

робці проекту альтернативної передплати на періодичні
видання, і згодом за клопотанням Ради профспілки редак'
цію газети «Железнодорожник Донбасса» було нагоро'
джено Дипломом НСЖУ за успіхи в цьому напрямку.

Голова Ради профспілки А.Чорномаз взяв участь у засі'
данні Ради залізничного транспорту країн СНД і Балтії. У
рамках заходу відбулася науково'практична конференція
стосовно проблем галузевої реструктуризації. А.Чорно'
маз висловив позицію профспілки з цього приводу, від'
значивши пріоритети профспілки, – насамперед, збере'
ження соціальної сфери. Результатом заходу стало ухва'
лення рекомендацій, в основу яких покладено принцип
поступового реформування.

Чинну Галузеву угоду між Мінтрансом, Укрзалізницею
та профспілкою продовжено на 1999 рік із збереженням
всього пакету соціальних пільг і гарантій.

Пріоритети галузевої профспілки на наступний рік визна'
чив пленум, що відбувся 10 грудня. Головне завдання – до'
могтися в 1999 році підвищення заробітної плати залізнич'
ників у зв’язку з великою інфляцією на 22,8 %, щоб міні'
мальна зарплата була не меншою за встановлену межу ма'
лозабезпеченості (на той час – 73,7 грн.)...

Далі буде

КНИГУ «Новітня історія профспілки: 20 років у незалежній
Україні» розміщено на сайті www.zalp.org.ua в розділі «Про
нас» («Історія профспілки»). Текстовий матеріал, що публі'
кується у «ВІСНИКУ», доповнено.
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Продовжується дія соціальної гарантії —
видача квитків для проїзду за особистими потребами
Лист Генерального директора Укрзалізниці Володимира КОЗАКА від 29.12.2011 р., № Ц'1/1226

«На виконання п. 2 наказу Укрзалізниці
від 13.12.2011 р., № 648'Ц доводиться по'
рядок видачі приміських квитків форми
4 та транспортних вимог форми 6 для про'
їзду за особистими потребами працівників
залізничного транспорту та штатних пра'
цівників профспілкових організацій на
2012 рік.

Штатні працівники профспілкових орга'
нізацій та пенсіонери, які звільнилися на
пенсію з профспілкових органів галузі, ко'
ристуються правом отримання приміських
квитків форми 4 та транспортних вимог
форми 6 за особистими потребами нарівні
з працівниками відповідних підприємств
залізничного транспорту.

Згідно з угодою країн СНД зберегти для
працівників залізничного транспорту Укра'
їни з включенням однієї особи, що знахо'
диться на їх утриманні (діти, падчерки, па'
синки та усиновлені діти нарівні з рідними,
діти під опікою віком до 18 років), право на
проїзд за транспортною вимогою форми
6 в прямому сполученні по країнах СНД.
Надавати працівникам залізничного транс'
порту і членам їх сімей, які знаходяться на
утриманні (одна особа), річний примісь'
кий квиток форми 4 на відстань до 150 кі'
лометрів від місця проживання, але не
більше двох напрямків у сумарному обчис'
ленні після 11 місяців безперервної роботи
на підприємствах та організаціях залізнич'
ного транспорту України.

Додатково видавати працівникам заліз'
ничного транспорту України другу разову
транспортну вимогу форми 6 по залізни'
цях України на бланках місцевого сполу'
чення в купейному вагоні швидкого поїзда
без включення утриманців. Також видава'
ти приміський квиток форми 4 від місця
проживання до місця роботи на відстань
до 200 кілометрів.

Видавати транспортні вимоги форми
6 замість консультаційної залізничникам і
їх утриманцям, які проживають та працю'
ють в зоні радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи,
для проїзду на оздоровлення в санаторії,
пансіонати, дитячі оздоровчі та спортивні
табори за путівками, виданими профспіл'
ковими органами галузі.

Пенсіонери, які звільнилися на пенсію із
залізничного транспорту країн СНД, та пен'
сіонери, які звільнилися на пенсію з підпри'

ємств галузі за скороченням чисельності
або штату при досягненні пенсійного віку і
відпрацювали в галузі: жінки – не менше
15 років, чоловіки – не менше 20 років, а
також особи, що стали інвалідами І та II
груп внаслідок нещасного випадку або
професійного захворювання під час роботи
на залізничному транспорті країн СНД, ма'
ють право на разову транспортну вимогу
форми 6 по Україні і приміський квиток
форми 4 на відстань до 150 кілометрів від
місця проживання, але не більше двох на'
прямків в сумарному обчисленні, з вклю'
ченням одного утриманця (дитина).

Пенсіонери, нагороджені за час роботи
на залізничному транспорті країн СНД зна'
ком «Почесному залізничнику», а також ті,
кому присвоєно звання «Заслужений пра'
цівник транспорту», «Заслужений енерге'
тик», «Заслужений зв’язківець», «Заслуже'
ний будівельник», «Заслужений раціоналі'
затор» та інші державні почесні звання, які
звільнились у зв’язку з виходом на пенсію з
підприємств залізничного транспорту країн
СНД, одержують разову транспортну ви'
могу форми 6'В у прямому сполученні кра'
їн СНД і річний приміський квиток форми
4 на відстань до 250 кілометрів від місця
проживання, але не більше двох напрямків
у сумарному обчисленні з включенням од'
ного утриманця (дитина).

Студенти денної форми навчання на'
вчальних закладів залізничного транспор'
ту, які навчаються на бюджетній основі, на
договірній основі з підприємствами заліз'
ничного транспорту (за списком навчаль'
ного закладу), діти залізничників мають
право на разову транспортну вимогу фор'
ми 6 по Україні для проїзду в плацкартному
вагоні з правом замінити її на учнівський
приміський квиток форми 4 на відстань до
100 кілометрів або квиток'картку форми
5 на відстань до 250 кілометрів від місця
проживання до місця навчання.

Видавати студентам та учням – дітям за'
лізничників денної форми навчання, яким
виповнилося 18 років, учнівський примісь'
кий квиток форми 4 на відстань до 100 кі'
лометрів або квиток'картку форми 5 на
відстань до 250 кілометрів до закінчення
ними навчального закладу в рахунок нор'
ми разової транспортної вимоги прямого
сполучення країн СНД одного з батьків.

Учням – дітям залізничників, батько або

мати яких загинули у зв’язку з нещасним
випадком на виробництві чи вийшли на
пенсію за віком або по інвалідності, вида'
вати річний учнівський приміський квиток
форми 4 на відстань до 100 кілометрів або
квиток'картку форми 5 на відстань до
250 кілометрів.

Працівникам підприємств залізничного
транспорту, які навчаються заочно у вищих
навчальних закладах І'ІV рівнів акредита'
ції, видається транспортна вимога форми
6 за викликом навчального закладу двічі
на календарний рік у разі надання додатко'
вої оплачуваної відпустки.

Цей порядок поширюється на працівни'
ків основної діяльності залізниць, праців'
ників підприємств, організацій, підпоряд'
кованих Укрзалізниці (державні підприєм'
ства «Український державний центр заліз'
ничних рефрижераторних перевезень
«Укррефтранс», «Український державний
центр транспортного сервісу «Ліски»,
«Центральна станція зв’язку Державної ад'
міністрації залізничного транспорту Украї'
ни», «Головний інформаційно'обчислю'
вальний центр Державної адміністрації за'
лізничного транспорту України», «Укра'
їнський Державний розрахунковий центр
міжнародних перевезень», «Управління
промислових підприємств Державної ад'
міністрації залізничного транспорту Украї'
ни», «Проектно'конструкторське техноло'
гічне бюро з автоматизації систем управ'
ління на залізничному транспорті України»,
«Український центр механізації колійних
робіт», «Проектно'конструкторське та тех'
нологічне бюро рухомого складу Держав'
ної адміністрації залізничного транспорту
України», «Редакція газети «Магістраль»,
державне підприємство матеріально'тех'
нічного забезпечення залізничного транс'
порту України «Укрзалізничпостач»), пра'
цівників Золотоніської технічної школи,
працівників апарату Укрзалізниці, праців'
ників відомчої медицини, а також дозво'
ляється надавати працівникам технікумів
(коледжів) залізничного транспорту та
Учбово'методичного центру Укрзалізниці
разову транспортну вимогу форми 6 для
проїзду у прямому сполученні по залізни'
цях України в купейному вагоні швидкого
поїзда та річний приміський квиток форми
4 від місця проживання до місця роботи на
відстань до 200 кілометрів».

На звернення Ради профспілки до Прем’єр�міністра
України М.АЗАРОВА щодо збереження у підпорядкуванні
Мінінфраструктури навчальних закладів залізничного
транспорту отримано відповідь за підписом заступника
Міністра – керівника апарату Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України П.КУЛІКОВА:

Опубліковану відповідь отримано на звернення Ради
профспілки до Кабміну від 29 листопада 2011 року.
Як відомо, делегати VI з’їзду профспілки залізничників і
транспортних будівельників України, який відбувся
15 грудня 2011 року, направили також звернення «Про
збереження у підпорядкуванні Мінінфраструктури на�
вчальних закладів залізничного транспорту» на адресу
Президента України В.ЯНУКОВИЧА.
Тож чекатимемо відповіді…

Важливо!•

Щодо галузевих вищих навчальних закладів 
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ПОЧЕСНИМ ЗНАКОМ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ПРОФСПІЛКОЮ» —

ФАЩУК Христину Петрівну –
головного бухгалтера територі'
ального комітету профспілки Іва'
но'Франківської дирекції заліз'
ничних перевезень Львівської за'
лізниці,

ЧУРСІНА Василя Єгоровича – го'
лову Кримської територіальної
профорганізації,

ШАПОВАЛОВА Олександра Вікто'
ровича – голову Дебальцевської те'
риторіальної профорганізації,

ШВАБА Петра Миколайовича –
голову профорганізації вагонного
депо Коростень Південно'Західної
залізниці,

ШУМЛЯНСЬКОГО Бориса Гнато'
вича – голову Харківської територі'
альної профорганізації,

ЯЦЕНКО Марину Володимирівну
– голову профорганізації пасажирсь'
кого вагонного депо Миколаїв
Одеської залізниці;

ЗНАКОМ 
«ЗА АКТИВНУ РОБОТУ 

В ПРОФСПІЛЦІ»  —

ГНАТОВСЬКУ Лілію Володимирів'
ну – провідного інженера, голову
профорганізації станції Чоп Львівсь'
кої залізниці,

ГРИЩЕНКА Юрія Михайловича –
голову профорганізації апарату
Укрзалізниці,

ЛОВКОВУ Антоніну Володимирів'
ну – голову профорганізації локомо'

Оздоровчий  2011�й...
ПIДСУМКИ  РОКУ

Трудовые права — под защитой
или О пользе «профсоюзного зонтика»О

СНОВНА частка в оздоров'
ленні працівників магістралі

та членів їхніх родин припала
на відомчі пансіонати «Львівсь'
кий залізничник», що в Криму,
та «Галичина» (у Херсонській
області). 

Для збільшення числа відпо'
чивальників у літній період
профкоми додатково придба'
вали також путівки на базу від'
починку «Прибій» у м. Саки.
Ефективну роботу в цьому на'
прямі провели профкоми паса'
жирського вагонного депо
Львів, локомотивного депо
Здолбунів, Львівської дистанції
електропостачання та об’єдна'
ного профкому Львівської ди'
рекції.

Загалом за оздоровчий пері'
од з травня по грудень минуло'
го року відпочили понад 6 тис.
працівників та членів їхніх сі'
мей, що на 1123 особи більше,
ніж у 2010 році.

З ініціативи дорпрофсожу та
за підтримки керівництва заліз'
ниці протягом року безкоштов'
но оздоровлено 28 ліквідаторів
наслідків аварії на ЧАЕС та
11 працівників структурних під'
розділів – переможців галузе'
вого змагання. Восени за путів'
ками на пільгових умовах оздо'
ровлено 273 пенсіонерів, а вліт'
ку було організовано безкош'
товний відпочинок трьох бага'
тодітних сімей.

На жаль, не всі мають мож'
ливість піти у відпустку влітку.
Проте це не причина нехтувати
оздоровленням. Завдяки актив'
ній роботі профорганізацій все
популярнішим стає відпочинок у
жовтні–грудні. Відпочивальни'
ки мають змогу отримувати без'
коштовно фізіотерапевтичні
процедури, відвідувати басейн
та насолоджуватися пішохідни'
ми екскурсіями по мальовничих
місцях Судакського району.
Добре спрацювали у питанні за'
безпечення путівками на цей
період профкоми інформацій'
но'обчислювального центру,
локомотивного і вагонного депо
Ковель та інші.

Ніна ЖИВКО, провідний
спеціаліст відділу соцзахисту,

праці та зарплати дорпрофсожу
Львівської залізниці

И
ЗВЕСТНО, что нарушения легче упредить, чем устра'
нить, потому в повседневной работе упор сделан на

профилактику правонарушений. Первоочередное вни'
мание уделяется повышению уровня правовых знаний,
прежде всего, причастных специалистов и профактива. И
проведенное 51 семинарское занятие имело в этом смыс'
ле положительное значение.

Хорошие отзывы получили «Дни трудового права» (их
проведено 54) с встречами в трудовых коллективах, про'
ведением личного приема работников. Но основной
формой правовой работы, безусловно, является прове'
дение проверок выполнения норм законодательства о
труде, ведь они позволяют выявить допущенные наруше'
ния и определить пути их устранения.

Положительно оценивается практика комплексного
подхода к проведению проверок одновременно во всех
структурных подразделениях
отдельно взятой службы с
рассмотрением результатов
на заседаниях президиума
дорпрофсожа. Это позволяет
определить типичные, наибо'
лее характерные нарушения и
привлечь внимание хозяйственных руководителей к су'
ществующей проблеме.

Такая работа, например, была проведена по службе
сигнализации и связи. Результаты высветились неутеши'
тельные – по многим вопросам ущемляются трудовые
права железнодорожников, и работа службы в этом на'
правлении была признана неудовлетворительной. В связи
с этим последовали разбор положения дел с причастными
работниками, семинарские занятия, был установлен конт'
роль. Благодаря устранению нарушений в подведомствен'
ных структурных подразделениях было отменено 11 неза'
конных приказов о наказании работников и произведены
полагающиеся выплаты на сумму более 180 тыс. грн.

Практикуется защита трудовых прав работников в суде с
участием правовых инспекторов труда. Можно отметить,
например, отмену постановлений органов ГАИ о привле'
чении дорожных мастеров к административной ответст'
венности (штраф 1020 грн.) за состояние дорог на желез'
нодорожных переездах, признание права старших осмот'
рщиков вагонов на пенсию по выслуге лет. Так, мастеру ва'
гонного депо Иловайск по решению суда в стаж работы
для назначения пенсии по выслуге лет включен период ра'
боты старшим осмотрщиком вагонов, и пенсия на льгот'
ных условиях назначена. В связи с тем, что этого момента
пришлось ожидать три года, то начисление пенсии за
данный период составило 56 тыс. грн.

Сейчас примеры этих судебных решений используют'
ся на других дорогах как прецеденты по восстановлению
законных прав работников.

Роль и значение профсоюза в полной мере проявились в
трудное время для коллектива Горловского мостоотряда
№ 33. Правлением ПАТ «Мостобуд» были предприняты дей'
ствия по реорганизации этого структурного подразделения, а
фактически – его ликвидации. Была прекращена выплата за'
работной платы. Благодаря оказанной помощи задолжен'
ность по зарплате была погашена, а через суд 31 работнику,

уволенному по сокращению штата, выплачено 226 тыс. грн.
Всего за прошлый год получено 39 положительных ре'

шений судов. Понятно, что для достижения успеха необ'
ходимо обладать твердыми знаниями законодательства
и умением их применять на практике, проявлять настой'
чивость, принципиальность. Во многих случаях это уда'
ется, и в итоге справедливость восстанавливается.

В минувшем году по предложениям правовых инспек'
торов труда отменено 85 незаконных приказов о наказа'
нии работников, возвращено недоплаченных или неза'
конно удержанных 1895,7 тыс. грн. Причем, эта сумма по
сравнению с 2010'м превышает аналогичные выплаты бо'
лее чем в полтора раза. Приведенные цифры – безуслов'
ный плюс, а вот сами факты свидетельствуют, увы, о нали'
чии серьезных упущений в вопросах оплаты труда, со'
блюдения льгот и гарантий по коллективному договору.

В этой связи чрезвычайно ответственный участок работы
– правовая экспертиза проектов решений, затрагивающих
трудовые и социальные права работников дороги. Напри'
мер, проекты приказов начальника дороги о проведении
различного рода реорганизации поступают на согласование
в дорпрофсож, и требуется в сжатые сроки дать им оценку
на предмет соответствия действующему законодательству о
труде, а затем и проконтролировать выполнение. Следует
отметить, что пока вопросы решались в правовом поле.

Надежная правовая защита работников зависит не
только от усилий правовых инспекторов труда, но и от
активности профсоюзных комитетов, от того, насколько
полно они используют предоставленные законом права.

Многие профкомы сумели наладить эффективную рабо'
ту. Такие ключевые вопросы, как правильность издания
приказов, учета и оплаты рабочего времени, предоставле'
ния отпусков и др. находятся под их постоянным контролем.
В необходимых случаях вносятся предложения по устране'
нию нарушений. Таким образом, отменено 116 незаконных
приказов, а работникам выплачено 486,7 тыс. грн.

Хорошая репутация у внештатной правовой инспекции
труда Луганского теркома профсоюза. Действуя на общес'
твенных началах, она добилась выплаты работникам неза'
конно удержанных или недоначисленных 229 тыс. грн.

Но статистика – вещь упрямая и показывает, что, не'
смотря на наличие контроля, нарушения законодательст'
ва о труде – явление живучее. Причины этому разные:
недостаток опыта и знаний, отсутствие должного спроса,
а иногда и элементарная безответственность.

Повысить эффективность общественного контроля за
соблюдением законности в отношении трудовых прав
работников – задача сегодня актуальная, особенно в свя'
зи с акционированием железнодорожного транспорта и
принятием нового Трудового кодекса.

Тихон ПРИСЯЖНЮК, главный правовой инспектор 
труда Совета профсоюза на Донецкой железной дороге

За активну роботу із захисту трудових прав і соціально�економіч�
них інтересів членів профспілки, а також у зв’язку із 20�річчям
профспілки у незалежній Україні нагороджено:

Зверніть увагу!•

Від номера
до номера•

Законопроект скеровано 
на доопрацювання

Верховна Рада України відправила на по�
вторне читання законопроект № 9337 про
особливості створення державного акціо�
нерного товариства залізничного транспорту
загального користування.

У першому читанні законопроект було прийнято
9 грудня 2011 р. Згідно з текстом законопроекту, на
базі «Укрзалізниці» планується створити публічне
акціонерне товариство, 100 % акцій якого закріп'
люватимуться в державній власності.

Встановлено розмір
допомоги

Відповідно до статті 46 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими
похованням» правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездат�
ності встановило розмір допомоги на похо�
вання – 2200 грн.

Відповідну постанову у Міністерстві юстиції
України зареєстровано 15.12.2011 р. за № 1453/
20191.

Постанова набрала чинності з 1 січня 2012 року.

Захист 
персональних даних

Один із найбільш активно обговорюваних
законів, що набули чинності з 1 січня
2012 року, — «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо поси�
лення відповідальності за порушення за�
конодавства про захист персональних да�
них» (№ 3454�VI).

З
АКОН передбачає введення суттєвих адміністра'
тивних штрафів за порушення у сфері захисту

персональних даних. Зокрема, передбачаються
штрафи за ухилення від реєстрації баз персональних
даних, неповідомлення (несвоєчасне повідомлення)
суб’єктів персональних даних про використання їх
даних, а також за недотримання порядку захисту
персональних даних у базі, що призвело до незакон'
ного доступу до них.

Крім того, Законом передбачено кримінальну
відповідальність за незаконний збір, зберігання,
використання, знищення, розповсюдження, зміну
конфіденційної інформації про особу.

Звертаємо увагу всіх профпрацівників, у першу
чергу, голів профорганізацій, на той факт, що напри'
кінці минулого року вам на допомогу Рада профспіл'
ки сформувала і направила для використання у
практичній діяльності інформаційну тематичну до'
бірку матеріалів щодо застосування Закону України
«Про захист персональних даних», який набув чин'
ності з 1 січня 2011 року.

Серед матеріалів добірки – відповіді на запитан'
ня, що найчастіше виникають у профпрацівників
щодо виконання норм цього Закону, інша загальна
інформація стосовно захисту баз персональних да'
них, порядку їх реєстрації, зразки необхідних доку'
ментів тощо.

Інформаційну добірку направлено на адресу до'
рожніх, територіальних, об’єднаних комітетів проф'
спілки з метою доведення цих матеріалів до відома
голів первинок. Крім того, матеріали розміщено на
сайті профспілки www.zalp.org.ua у розділі «Кон�
сультації».

Марина АБРАМОВА, 
правовий інспектор праці Ради профспілки

Розмір мінімальної зарплати в Україні вста'
новлено на рівні прожиткового мінімуму для
працездатної особи з 1 січня 2012 р. — 1073 грн.

Індекс споживчих цін у грудні — 100,2 %,
за 2011 рік — 104,6 %.

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

Донецька 3706,7 3323,2
Львівська 3533,1 3 2 1 1 , 1
Одеська 3625,6 3306,8
Південна 3584,8 3288,2
Південно'Західна 3605,2 3311,9
Придніпровська 3650,0 3269,6
По залізницях 3620,2 3285,9 

Залізниця 2011 рікГрудень

Середня  заробітна плата
працівників (грн.)

У літопис профспілки• тивного депо Кременчук Південної
залізниці,

МЕХА Олексія Миколайовича –
голову профорганізації локомотив'
ного депо Нижньодніпровськ'Вузол
Придніпровської залізниці,

ОКСАНИЧА Віталія Несторовича –
заступника начальника ПТО паса'
жирського вагонного депо Одеса'
Головна, члена Одеського дорож'
нього комітету профспілки,

САМОЙЛЕНКА Михайла Петрови'
ча – голову профорганізації локомо'
тивного депо Конотоп Південно'За'
хідної залізниці,

ТІТОВУ Наталію Іванівну – голову
профорганізації вагонного депо До'
нецьк Донецької залізниці;

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ 
РАДИ ПРОФСПІЛКИ –

БІЛЕНЬКОГО Андрія Івановича –
головного механіка локомотивного
депо Полтава Південної залізниці,
заступника голови молодіжної ради

дорожньої профорганізації Півден'
ної залізниці,

БІЛОШИЦЬКУ Тамару Борисівну –
голову профорганізації Інформацій'
но'обчислювального центру Півден'
но'Західної залізниці,

БОРОВЕЦЬ Ольгу Петрівну – го'
ловного бухгалтера об’єднаного ко'
мітету профспілки Львівської дирек'
ції залізничних перевезень Львівсь'
кої залізниці,

ВЕВЕРИЦЮ Анатолія Олександро'
вича – майстра, голову профоргані'
зації Знам’янської дистанції колії
Одеської залізниці,

ГНЕЗДІЛОВА Олександра Петровича
– заступника голови Краснолимансь'
кої територіальної профорганізації,

КОРОВАЙНЮК Наталію Олександ'
рівну – бухгалтера профорганізації
вагонного депо Батуринське При'
дніпровської залізниці,

ШУЛЬГУ В’ячеслава Володимиро'
вича – голову профорганізації «Укр'
рефтрансу».

ВІДПОВІДАЄМО, РОЗ’ЯСНЮЄМО...

Питання, пов’язані з розірванням трудо�
вого договору у зв’язку з реорганізацією
підприємства, сьогодні спілчани ставлять
усе частіше. Тому акцентуємо увагу на
такому важливому моменті...

При реорганізації підприємства усі майнові
права та обов’язки переходять до новоство'
реного підприємства. Тому відповідно до час'

тини третьої ст. 36 КЗпП у разі зміни власника
підприємства, а також у разі його реорганіза'
ції (через злиття, приєднання, поділ, виділен'
ня, перетворення) дія трудового договору
працівника продовжується. При цьому до
трудової книжки працівника лише вноситься
запис про зміну назви підприємства (струк'
турного підрозділу). Таким чином, працівник
не повинен писати заяву про звільнення за

власним бажанням або в порядку переведен'
ня за п. 5 ст. 36, оскільки в подальшому це
може негативно вплинути на його соціальні
гарантії.

Не потрібно писати заяву про звільнення
навіть у випадку повної ліквідації суб’єкта
господарювання, коли його функції нікому не
передаються. У цьому випадку трудовий до'
говір припиняється з ініціативи роботодавця з
виплатою вихідної допомоги.

Правова інспекція праці Ради профспілки

Права і дії працівників при реорганізації підприємств

У правовых инспекторов труда Совета профсоюза на Донецкой
железной дороге на личном приеме  в 2011 году побывало 

988 человек. Было рассмотрено 75 письменных обращений 
с просьбой оказать помощь в разрешении спорных вопросов.

Не все пожелания, к сожалению, выполнимы, но, по крайней мере,
изыскиваются возможности для принятия объективных решений
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«ВІСНИК» читають тисячі залізничників, із заці�
кавленістю гортають сторінки газети ветерани. А
в декого виникає бажання поділитися новина�
ми, думками. Так і підтримується міцний зв’язок
газети з читачами», – пише наш громадський
кореспондент Віктор МАСЛІЙ з Красного Лима�
ну. На підтвердження його слів – численні листи
наших читачів�дописувачів...

«Знаменна подія сталася в житті колишнього голо'
ви дорпрофсожу Південно'Західної залізниці Ф.Воз'
ненка наприкінці минулого року. За сприяння на'
чальника столичної магістралі О.Кривопішина він
видав книжку своїх спогадів «Залізниця – моя доля»,
яка з великим інтересом сприйнята залізничника'
ми», – повідомив голова дорожньої ради ветеранів
війни та праці Юрій БІЛОУС.

«Для В.Г. Лебідь'Юрченка початок нинішнього ро'
ку ознаменувався ще й початком нового століття йо'
го життя. Непростий шлях довелося пройти, вистоя'
ти у трьох війнах, заслужити авторитет сумлінного
трудівника, людини мудрої і розважливої… На заліз'
ницю, де вже працювали сини, Віталій Григорович
прийшов у зрілому віці: трудився в дистанціях колії
та водопостачання. Ювіляра тепло привітали адмі'
ністрація і профком будівельно'монтажного експлу'
атаційного управління, вручили цінний подарунок»,
– дізналися з листа голови профорганізації Коно'
топського БМЕУ Ольги ІСАЄВОЇ та приєднуємось до
побажання славному ветерану ще багатьох щедрих
років активного життя!

Громадський кореспондент «ВІСНИКА», водій Му'
качівського будівельного управління № 5 Іван КО�
ЗАК за виробничими потребами буває у різних струк'
турних підрозділах і майже з кожного привозить ма'
леньку розповідь. Наприклад, про працівників цеху
дефектоскопії на станції Королеве, які вважають свій
колектив із 22 осіб однією родиною: «Робота у нас не'
легка, і в сніг, і в дощ виходимо на лінію. Але завжди
знаходимо час поспілкуватися, усі проблеми вирішує'
мо разом, всією профгрупою. Тож і побутовими умо'
вами задоволені – маємо невеличку кімнату відпо'
чинку, затишний і привабливий цех».

Про злагоджену роботу профкому станції Кривий
Ріг'Головний написала старший оператор станційно'
го технологічного центру,  голова цехкому Олена
КРАСИВСЬКА: «Не оставляем без внимания условия
труда и производственный быт, обеспечение инст'
рументом, средствами индивидуальной защиты и
др. Отлично удается профкому и организация досу'
га: работники неоднократно посещали живописную
Умань, побывали в Аскании'Новой, на море. Ни
один праздник на станции не проходит без участия
профкома, не забываем и наших детишек…».

«На протяжении многих лет работники станций Ста'
ханов, Сентяновка, Ломоватка и Первомайск испыты'
вали неудобства при получении зарплаты из'за отсут'
ствия банкоматов «Экспресс'банка». После обраще'
ния к председателю профкома станции Попасная
И.Слабоус поспособствовать решению проблемы и к
руководству Попаснянского отделения банка в центре
города Стаханов был установлен банкомат», – повідо'
мив за дорученням трудових колективів складач
поїздів, голова цехкому станції Стаханов Михайло
ШЕЛЕСТ.

«Полку новых членов первичек прибывает, – ін'
формує ПРЕС�ЦЕНТР Іловайського теркому. – В
декабре в ряды нашего профсоюза приняты десять
работников путевой машинной станции № 191 и
один – из дистанции сигнализации и связи».

У листі спеціаліста Ясинуватського теркому проф'
спілки Зінаїди ПОПРОЦЬКОЇ читаємо про регіо'
нальний конкурс «Залізниця має талант», його учас'
ників і переможців: «Полна талантами Донецкая ма'
гистраль – в конкурсе, организованном дирекцией
железнодорожных перевозок и теркомом, приняли
участие более ста человек – молодых работников
структурных подразделений Ясиноватского, Красно'
армейского и Волновахского узлов, учащихся отрас'
левых учебных заведений, профработников. Музы'
канты, певцы, танцоры, художники, артисты – же'
лезнодорожники с удовольствием демонстрирова'
ли зрителям, на что способны…».

Фото, згадки про яскраві зимові свята — у
численних листах!
«Гірлянди, іграшки, ялинкові гілочки прикрасили

квиткові каси і вестибюлі вокзалу станції Чоп, проф'
ком подбав про гірлянду для ялинки на привокзаль'
ній площі, а іграшки... виготовили власноруч. На до'
помогу залізничникам прийшли учні місцевих шкіл –
української та угорської. Щодня до зеленої красуні
приходили дітлахи з дру'
зями, батьками, бабусями
і дідусями, з гордістю пока'
зуючи свої витвори», –
розповіла інженер з орга'
нізації праці і заробітної
плати, голова профоргані'
зації вокзалу Чоп Світлана
ПЕРЕСТА.

«Чарівну новорічну каз'
ку влаштував для дітей
профком Смородинської
дистанції колії за підтрим'
ки Сумського теркому
профспілки. На ці свята
дітлахи чекали увесь рік,
заздалегідь вчили вірші, а
їхні мами і бабусі готували
новорічні костюми. Радості
і захоплення додали мале'
чі новорічні подарунки», –
написала інженер'техно'
лог Смородинської ди'
станції колії Ірина ГРЕБІ�
НИК.

«Справжню різдвяну ат'
мосферу створили для
працівників і їхніх дітей,
які отримали квитки на
святкові вистави, адмініст'
рація та профком. Приві'
тали, до речі, й учнів Са'
мотоївської школи, якою
опікується колектив», – це
вже з листа старшого реві'
зора служби статистики
Сумської дирекції заліз'
ничних перевезень Ніни
МІЩЕНКО.

социальной сети «ВКонтакте», на кото'
рой мы рассказываем о своей работе,
выкладываем фотографии, делимся но'
востями…

Иван КРИЧКИН, слесарь вагонного
депо Одесса'Застава I, председатель 

молодежного совета Одесской 
дорожной профорганизации

Строим планы вместе

Со всех уголков
Приднепровской ма'
гистрали съехались
молодые профакти'
висты на заседание

молодежного совета. С заместителем
председателя дорожной профорганиза'
ции В.Шило, первым заместителем на'
чальника службы кадров, учебных заве'
дений и социальных вопросов дороги
Ю.Кнець и заведующим отделом оргмас'
совой и социально'бытовой работы дор'
профсожа В.Романенко ребята обсудили
волнующие их вопросы реформирова'
ния отрасли, становления молодежи в
трудовых коллективах, молодежной по'
литики профсоюза.

Рассмотрены и другие актуальные
проблемы, решение которых взято на
контроль.

Алексей БОЧАРОВ, ведущий 
специалист дорпрофсожа 

Приднепровской железной дороги  

«Подарим детям 
сказку!»

Так решили молодые профактивисты
Иловайска, и с 2007'го акция стала еже'
годной. Молодежь организовывает сбор
денег на благотворительные цели, при'
обретает подарки и поздравляет с зим'
ними праздниками детей из малообес'
печенных семей и ребятишек, оставших'

ся без опеки родителей. На 2 тыс. грн.,
собранных неравнодушными активиста'
ми, приобрели канцелярские принад'
лежности, сладости и фрукты. Дед Мо'
роз и Снегурочка («по совместительству»
– работники дистанции электроснабже'
ния А.Нагурный и А.Базарова) с шутка'
ми'прибаутками вручили рождествен'
ские подарки 36 детишкам.

Виталий ПЕСЧАНСКИЙ,
электромеханик Иловайской 

дистанции сигнализации и связи,
председатель Молодежного совета

профсоюза

Фото Алексея МАКОВА,
водителя Иловайского энергоучастка

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

Н е з в и '
чайне за'
няття про'
вели пра'
ц і в н и к и
с т а н ц і ї
Жовтнева
Одеської
магістралі
для учнів

однієї з Миколаївських шкіл: про роботу залізниці їм
розповідали... Дід Мороз і Снігуронька!

За пропозицією маневрового диспетчера Н.Каземир'
чик для школярів підготували виставу «Подорож до кра'
їни королеви залізничних магістралей». Казкові персо'
нажі продемонстрували дітям фільм «Я і залізниця»,
який розповідає, як треба поводитися на небезпечних
об’єктах, а для засвоєння матеріалу провели тематичну
гру. Від працівників дітлахи дізналися про історію заліз'
ниці, роботу станції.

Гостей пригостили солодощами і провели для них не'
величку екскурсію, на якій діти побачили багато цікавого
– маневровий тепловоз, вагонні ваги, пульт'табло чер'
гового по станції, ручний і централізований стрілочні пе'
реводи.

У відповідь учні розказали вірші про різні залізничні
професії. Тож було цікаво всім!

Інна КОНЬКОВА,
інженер з охорони праці станції Жовтнева

Девиз 2012'го: «Молодежь — будущее профсоюза!»•

ÊÀÇÊÀ...

ЗЗЗЗААААЛЛЛЛІІІІ ЗЗЗЗННННИИИИЧЧЧЧННННАААА    

Итоги – с «плюсом»
Минувший год, пожалуй, самый удач'

ный в работе молодежного совета Одес'
ского дорпрофсожа. К такому выводу
мы пришли, проанализировав все меро'
приятия с участием молодежи в первич'
ных и территориальных организациях. И
хотя не все задумки удалось воплотить в
жизнь, сделано немало.

Волна основных мероприятий при'
шлась на профсоюзную отчетно'выбор'
ную кампанию, сразу после которой
приступили к планированию работы в
2012'м с учетом Программы поддержки
молодых членов профсоюза.

А для усиления информационного
эффекта – чтобы все желающие могли
подробнее узнать о делах нашего моло'
дежного совета – мы решили чаще пи'
сать в профсоюзную газету, подготовили
с помощью старших коллег уже четыре
тематических выпуска в «Вестник дор'
профсожа», а также открыли страничку в

2011'й был богат событиями. Одно из важнейших
– профсоюзная отчетно'выборная кампания. В на'
шей первичке этот процесс проходил дважды, в
связи с реорганизацией локомотивных депо Крас'
ный Лиман и Славянск. Администрация в корне ме'
няла вековые трудовые отношения, и профком
встал на защиту интересов железнодорожников.
Удалось отстоять только часть наших требований.
Время, конечно, рассудит, ведь «большое видится
на расстоянии»… Сегодняшняя же задача профкома
– следить, чтобы в переломный момент реформи'
рования отрасли все изменения в производствен'
ной и социальной сферах происходили не спонтан'
но, а взвешенно и в рамках трудового законода'
тельства.

Пришлось на ушедший год и 100'летие локомо'
тивного депо Красный Лиман. К этой знаменатель'
ной дате мы подошли и с радостью, и, по известным
причинам, с огорчением. С одной стороны, в депо
наконец'то начался капитальный ремонт зданий и
сооружений, начали поступать новые локомотивы,
мы освоили их ремонт, освоили также новые плечи
обслуживания для локомотивных бригад и вышли в
победители отраслевого соревнования, получив пе'
реходящее знамя. Более 60 деповчан, многие из ко'
торых – профактивисты, получили награды и поощ'
рения от Укрзализныци, начальника Донецкой до'
роги, дорпрофсожа, теркома профсоюза и город'
ского совета. А плохо для нас то, что часть работни'
ков, замечу – хороших специалистов, переведена в
коллектив локомотивного депо Славянск. Уменьши'
лась и численность первички...

Заработная плата выросла в течение 2011 года на
16,3 %.

Процент обеспечения спецодеждой и спецобу'
вью, мылом тоже выглядит неплохо, теперь только
очередь за качеством. Что ж, будем требовать.

В числе забот профкома – оздоровление и досуг
работников. В минувшем году отдохнули более
600 деповчан и 84 ребенка наших работников. Для
всех желающих членов профсоюза организовыва'
лись экскурсии в Святогорскую лавру, на соляные
шахты, поездки по путевке выходного дня в оздоро'
вительный комплекс «Урзуф», а также в Донецк – на
футбол, концерты, в дельфинарий и в Харьков — в
аквапарк.

Гордимся нашим Домом науки и техники: в отрас'
левом смотре'конкурсе народного творчества в че'
тырех из десяти номинаций победителями стали
краснолиманские самодеятельные артисты.

Много наград и у наших спортсменов. 
Ждем большей активности от молодежи: ведь

2012'й объявлен Годом молодежи в профсоюзе…
Владимир КОРОВЧЕНКО,

председатель профорганизации 
локомотивного депо Красный Лиман

Письмо'отчет•
ФФооттоо  ааввттоорраа

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ГОД…

Профлидер ВВ..ККООРРООВВЧЧЕЕННККОО (в центре) 
беседует с членами профсоюза...

Фото 
Дмитра
ФІСІЄНКА


