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ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

24 жовтня Голова профспілки
В.Бубняк взяв участь у засідан)
ні правління ПАТ «Укрзалізни)
ця». Того ж дня відбулась його
зустріч із в. о. Голови правління
ПАТ Є.Кравцовим, підсумком
якої стало підписання Прото)
колу робочої зустрічі керівниц)
тва правління Товариства і
профспілки та голів дорожніх
профорганізацій («ВІСНИК»
№ 20*26 жовтня п. р.).

24, 27, 31 жовтня і  9 листопада
перший заступник Голови проф)
спілки О.Мушенок та фахівці
відділу економічної роботи, ор)
ганізації праці і заробітної плати
брали участь у консультаціях з
фахівцями ПАТ «Укрзалізниця»
щодо підвищення тарифних ста)
вок і посадових окладів заліз)
ничників.

26 жовтня правовий інспек)
тор праці Ради профспілки
М.Абрамова взяла участь у за)
сіданні профкому філії «Дар)
ницький вагоноремонтний за)
вод».

26–27 жовтня відбулися засі)
дання Молодіжної ради проф)
спілки та навчання профлідерів
молодіжних рад усіх рівнів
(стор. 1—2).

27 жовтня відбулася зустріч Го)
лови профспілки В.Бубняка та
його першого заступника О.Му)
шенка із заступником голови
дорожньої профорганізації
Південно)Західної залізниці
О.Лозком, головою Київської
територіальної профорганізації
О.Бєліковим і членами президії
теркому.

30 жовтня завідувач відділу ор)
ганізаційної і кадрової роботи
О.Гнатюк провів нараду з вико)
ристанням системи веб)конфе)
ренцій профспілки з фахівцями
дорожніх, територіальних та
об’єднаних профорганізацій
щодо впровадження проекту
«Електронний квиток члена
профспілки».

31 жовтня відбулася робоча
зустріч Голови профспілки
В.Бубняка з   в. о. Голови правлін)
ня ПАТ «Укрзалізниця» Є.Крав)
цовим, результатом якої стало
підписання Меморандуму
(стор. 1).

31 жовтня – 1 листопада голов)
ний правовий інспектор праці
Ради профспілки М.Бєльченко
вивчав стан дотримання трудо)
вих прав та соціальних гарантій
працівників у сумських дирекції
залізничних перевезень, ди)
станціях – електропостачання,
сигналізації та зв’язку, колії ре)
гіональної філії «Південна заліз)
ниця».

1 листопада перший заступник
Голови профспілки О.Мушенок,
завідувач і провідний спеціаліст
відділу економічної роботи, ор)
ганізації праці і заробітної плати
С.Анісімова й О.Булавін взяли
участь у переговорах з фахівця)
ми ПАТ «Укрзалізниця» з роз)
робки Положення про оплату
праці.

7 листопада у форматі веб)кон)
ференції проведено інформа)
ційний день для профактиву з
актуальних питань профспілко)
вої діяльності (стор. 1).

8–10 листопада завідувач відді)
лу організаційної і кадрової ро)
боти О.Гнатюк перевірив стан
роботи з організаційно)кадро)
вих та інформаційних питань у
первинках коростенських буді)
вельно)монтажного експлуата)
ційного управління, лінійних
станцій, дистанції колії, локомо)
тивного депо, територіальній
профорганізації та провів зустріч
з профактивом.

Інформаційний день для профактиву

Досягнуто  домовленості  про  підвищення 
тарифних ставок і посадових окладів залізничників

Ф
АХІВЦІ Ради профспілки поін)
формували колег про ситуа)

цію з виробничим травматизмом в
«Укрзалізниці» за 10 місяців п. р.,
актуальні питання оплати праці у
галузі та господарської діяльності
ПАТ, особливості застосування По)
ложення про преміювання, надан)
ня матеріальної допомоги на ме)

дичні та інші цілі, етапи підготовки
Положення про облікову політику в
профспілці, передплату на
«ВІСНИК», конкурс зі створення мо)
тиваційних відеороликів, плану)
вання роботи профорганів усіх рів)
нів на 2018 рік, реалізацію проекту з
обміну паперових профквитків на
електронні тощо.

Підсумував зустріч перший за)
ступник Голови профспілки О.Му)
шенок, надавши інформацію про
хід вирішення актуальних проблем,
зокрема реалізацію підписаного
31 жовтня п. р. з керівництвом ПАТ
«Укрзалізниця» Меморандуму, ро)
боту над проектом колективного
договору і положеннями)додатка)
ми до нього, та відповів на запитан)
ня колег.

Було наголошено на необхіднос)
ті активної інформаційної політики
профорганізацій усіх рівнів, яка має
ґрунтуватися, в першу чергу, на жи)
вому особистому спілкуванні проф)
лідерів з активом і спілчанами для
донесення об’єктивної інформації
та запобігання чуткам.

Інф. «ВІСНИКА»
Фото Олени РОМАНОВОЇ

Ф
ІНАЛЬНЕ у цьому
році засідання Мо)

лодіжної ради профспілки
було поєднано із заключ)
ним тренінгом для учасни)
ків спільного з Міжнарод)
ною організацією праці
проекту з протидії стигмі
та дискримінації у зв’язку
з ВІЛ на робочому місці.

Тож три дні 25–27 жов)
тня п. р. молодь присвя)
тила активному навчан)
ню, аналізу втілених захо)
дів, дискусіям щодо
профспілкової діяльності
та своєї ролі у ній і відпо)
відному плануванню по)
дальшої роботи моло)

діжних рад різних рівнів.
Робота розпочалась з

насиченого тренінгу на
тему «Обмін досвідом та
рекомендації щодо роз)

робки, впровадження та
реалізації профілактич)
них дій на робочому міс)
ці», який був присвяче)
ний удосконаленню на)

вичок проведення профі)
лактичних заходів на ро)
бочих місцях щодо змен)
шення стигми та дискри)
мінації у зв’язку з ВІЛ.

Р
ЕЗУЛЬТАТОМ напружених і принципових перего)
ворів Ради профспілки з керівництвом ПАТ «Укр)

залізниця» з вирішення найгострішого питання сього)
дення стало досягнення домовленності про підвищення
тарифних ставок і посадових окладів усім залізнич)
никам.

31 жовтня в. о. Голови правління ПАТ «Укрзалізниця»
Є.Кравцовим, членом правління Ж.Марчеком і Голо)
вою профспілки залізничників і транспортних будівель)
ників України В.Бубняком підписано Меморандум,
першим і головним пунктом якого є забезпечення під)
вищення тарифних ставок і посадових окладів заліз)
ничників з 1 листопада 2017 року.

Рішення з питань підвищення годинних тарифних
ставок, зокрема шляхом корегування міжрозрядних
співвідношень та співвідношень між групами тарифних
ставок, і підвищення посадових окладів з урахуванням
фактичного підвищення годинних тарифних ставок бу)
де ухвалено до 22 листопада п. р.

Крім цього, у Меморандумі зафіксовано:
надати до 15 грудня п. р. для розгляду трудовими ко)

лективами та профорганізаціями проект Колективного
договору між ПАТ «Укрзалізниця» та спільним предс)
тавницьким органом профспілок;

протягом першого півріччя 2018)го вдосконалити

систему матеріального стимулювання з метою поси)
лення мотивації праці та збільшення розміру премії за
виробничі результати.

Робота над виконанням Меморандуму розпочалася
одразу після його підписання.

ДО  ТЕМИ
Набрав чинності наказ Міністерства інфраструктури
від 20 жовтня № 357 «Про внесення змін до коефі)
цієнтів, що застосовуються до Збірника тарифів на
перевезення вантажів у межах України та пов’язані
з ними послуги», яким введено в дію індексацію та)
рифів на 15 %. Наказ опубліковано 31 жовтня п. р. у
газеті «Урядовий кур’єр».
Як повідомлялось, профспілка всіляко сприяла ПАТ
«Укрзалізниця» у його діях щодо підвищення тари)
фів на вантажні перевезення, і наразі це дозволило
повернутися до питання підвищення тарифних ста)
вок і посадових окладів залізничників.

Аналітична інформація про стан профспілкового руху
під час реформування залізничного транспорту 

у країнах СНД і Східної Європи...

У традиційному щомісячному інформаційному
дні, що відбувся 7 листопада п. р., взяли

участь голови первинок прямого 
підпорядкування Раді профспілки, а також

колеги, які були присутні в 32 інших студіях. 

До заходу через систему веб)конференцій
приєднався також генеральний 

секретар Міжнародної конфедерації
профспілок залізничників і транспортних

будівельників Г.Косолапов.

«Протягом 9 місяців п. р. правовим інспектором
праці Ради профспілки в дорожній профорганізації
Південно)Західної залізниці Оленою Колядною
(Конотопський терком) захищено трудові права
597 спілчан. Загальна сума повернутих працівни)
кам незаконно утриманих або недоплачених кош)
тів становить понад 302 тис. грн.

За цей час було здійснено перевірки у дванадця)
ти виробничих підрозділах, в окремих з них – по
декілька разів. За результатами проведеної роботи
складено десять актів та внесено тринадцять по)
дань (матеріал за підсумками перевірок в
одному з них — Конотопській дистанції
електропостачання — читайте на 2'й стор.)

Профактиву надавалась допомога в здійсненні
громадського контролю за дотриманням у виробни)
чих підрозділах законодавства про працю. На осо)
бистому прийомі 101 члену профспілки надано кон)
сультації з питань правового та соціального захисту,
зокрема у п’ятьох випадках питання оперативно ви)
рішено на користь спілчан. Для підвищення рівня
правового захисту залізничників та членів їхніх сімей
правовий інспектор брала участь у семінарах з проф)
активом, у тому числі членами молодіжних рад, а на
залізничному вузлі Щорс проведено «День з особис)
тих питань працівників», – повідомив ПРЕС'ЦЕНТР
Конотопського теркому профспілки.

«По результатам проверки специалистами Одес)
ского дорпрофсожа правильности учета фактически
отработанного времени и его оплаты сменным ра)
ботникам станции Одесса)Пересыпь доплачено поч)
ти 14 тыс. грн. за работу сверх установленной нормы.

В Одесском отряде военизированной охраны по)
сле вмешательства правовой инспекции труда де)
сяти работникам отменены дисциплинарные взыс)
кания», – проинформировала главный правовой
инспектор труда Совета профсоюза в Одесской
дорожной профорганизации Наталья РАКОВИЧ.

«По настоянию председателя профкома Долин)
ской дистанции электроснабжения Виктории
Коркошко и при поддержке специалистов Зна)
менского теркома в октябре т. г. работникам дона)
числено более 106 тыс. грн. премии за основные
результаты хозяйственной деятельности за май
2017 года», – сообщил ПРЕСС'ЦЕНТР Знаменско'
го теркома профсоюза.

«В ходе проверок выполнения законодательства
о труде в Попаснянской и Старобельской путевых
машинных станциях правовым инспектором труда
Совета профсоюза в Лиманской дорожной проф)
организации Александром Сумским и председа)
телем комиссии Попаснянского теркома по вопро)
сам социально)экономической и правовой защи)
ты Еленой Бутенко при участии председателей
первичек был выявлен ряд нарушений.

После вмешательства профработников наруше)
ния устранены. В результате этого выплачено: 4 тыс.
грн., не начисленных к среднему заработку за выслу)
гу лет при увольнении на пенсию; 100 грн. — за рабо)
ту в зоне АТО; 5 тыс. грн. единовременной помощи
при переводе на работу в другую местность; дона)
числено 2,8 тыс. грн. недоплаченного вознагражде)
ния по итогам работы за 2016 год. После отмены не)
законно изданного приказа о привлечении главного
инженера ПМС к дисциплинарной ответственности
ему возвращено 1,9 тыс. грн. премии. Всего по ито)
гам проверок членам профсоюза было возвращено
13,8 тыс. грн.», – проинформировал ПРЕСС'ЦЕНТР
Попаснянского теркома профсоюза.

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

МОЛОДЬ 
У ПРОФСПІЛЦІ

ССССттттоооорррр.... 2222

Максимум знань і користі 

ПРО  ГОЛОВНЕ

Більше фото — на 2�й стор. та на сайті профспілки

Стор. 3
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З
ОКРЕМА, у листі за підписом
директора філії Р.Гусака пе)

рераховано заходи, вжиті для
усунення порушень, виявлених
при перевірках, а також зазна)
чено терміни здійснення подаль)
шої роботи у цьому напрямку.

Так, надано в повному обсязі
передбачену колдоговором
додаткову відпустку за 2016–
2017 р. р. за роботу зі шкідливи)
ми і важкими умовами праці
піскострумнику 4 розряду філії.
Така ж сама відпустка надається
складачам поїздів Одеського
відділення відповідно до прове)
деної в 2015 році атестації робо)
чих місць за умовами праці, а з
1 вересня п. р. внесено зміни до
штатного розпису та надається
додаткова відпустка за особли)
вий характер праці прибираль)
никам службових приміщень у
Харківському відділенні.

У філії переглянуто додатки
до колдоговору: «Перелік ро)
бочих місць, виробництв, про)

фесій працівників, що підляга)
ють атестації за умовами праці,
та розміри доплат і тривалість
додаткової відпустки на робо)
тах з важкими і шкідливими
умовами праці», «Перелік про)
фесій та посад працівників,
яким видається спецодяг, спец)
взуття, інші засоби понад вста)
новлені норми», «Перелік про)
фесій та посад працівників, ро)
бота яких пов'язана із забруд)
ненням рук, обличчя, яким ви)
дається безкоштовно мило». Їх
надано на затвердження до
відповідної райдержадмініст)
рації Києва.

Переглянуто і внесено до кол)
договору «Перелік професій та
посад працівників, яким вида)
ється спецодяг, спецвзуття, інші
засоби понад встановлені нор)
ми» у Дніпровському відділенні
філії і «Перелік робочих місць,
виробництв, професій праців)
ників, що підлягають атестації за
умовами праці, та розміри до)

плат і тривалість додаткової від)
пустки на роботах з важкими і
шкідливими умовами праці» – у
Харківському відділенні.

Проведено атестацію робо)
чих місць за умовами праці за
низкою професій. Причетних
працівників філії та її відділень
ознайомлено з картами умов
праці. А в Харківському відді)
ленні за результатами атестації
робочого місця водія наванта)
жувача встановлено доплату до
тарифної ставки у розмірі 8 %.
Здійснення атестації за іншими
професіями, зокрема у Дніп)
ровському відділені, буде вне)
сено до комплексних заходів з
охорони праці на 2018)й.

Також до кошторисного пла)
ну на наступний рік внесено
пропозиції щодо витрат на при)
ведення до ладу санітарно)по)
бутових приміщень у Харківсь)
кому та Одеському відділеннях
та їх облаштування меблями,
металевими шафами для збері)
гання спецодягу, спецвзуття.
Вже приведено у відповідність
до санітарних норм кімнати су)
шіння спецодягу в жіночих і чо)
ловічих санітарно)побутових
приміщеннях автотранспортної
дільниці Дніпровського відді)

лення та складські приміщення
зі зберігання спецодягу, спец)
взуття, інших засобів захисту та
матеріалів у головній філії, а у
Харківському відділенні органі)
зовано їх зберігання окремо від
інших матеріалів і товарів.

Забезпечено спецодягом від)
повідно до норм електрогазо)
зварника, слюсаря)електрика,
стропальника та звільненого
бригадира Дніпровського відді)
лення, а також вантажника від)
ділу організації вантажного мит)
ного комплексу головної філії.

Проведено закупку літніх го)
ловних уборів та захисної пасти,
замінено неякісні миючі засоби
та виправлено інші зауваження.

Проте без відповіді лишилася
пропозиція президії Ради проф)
спілки розробити та затвердити
на 2018 рік програму придбання
обладнання (пральних машин)
для належного і своєчасного
прання спецодягу. Тож вирішен)
ню важливого питання організа)
ції належного догляду за засоба)
ми індивідуального захисту тре)
ба приділити максимум уваги.

Володимир ДОРОШЕНКО,
головний 

технічний інспектор праці 
Ради профспілки

ОХОРОНА  ПРАЦІ

П
ИТАННЯ дотримання трудового зако)
нодавства у Конотопській дистанції

електропостачання регіональної філії «Пів)
денно)Західна залізниця» розглянуто на за)
сіданні президії Конотопського теркому
профспілки за участі начальника виробни)
чого підрозділу.

Це питання вже не вперше потрапляє у
поле зору президії: у дистанції не виконано
у повному обсязі попередні її рішення, а
також вимоги правового інспектора праці
Ради профспілки у дорожній профоргані)
зації.

Так, протягом 2016–2017 років перевірки
виявили низку порушень трудового законо)
давства. Було складено і направлено керів)
нику виробничого підрозділу відповідні ак)
ти та подання, і частину порушень усунено,
а спілчанам повернуто не нарахованих або
вчасно не виплачених майже 30 тис. грн.,
зокрема за час щорічної відпустки, а також
передбаченої колдоговором матеріальної
допомоги на оздоровлення тощо.

Але, навіть незважаючи на втручання го)
ловного правового інспектора праці Ради
профспілки у дорожній профорганізації
В.Воропаєва, адміністрація продовжує по)
рушувати законодавство щодо робочого ча)
су та його оплати.

Наприклад, доплати за важкі і шкідливі
умови праці нараховуються не за весь фак)
тично відпрацьований час попри норму ст.
100 КЗпП України, п. 1 Положення про умо)
ви оплати праці працівників залізничного
транспорту (наказ Укрзалізниці від
24.03.2011 р., № 098)Ц), спільне роз’яснен)

ня Укрзалізниці та Ради профспілки від
5.06.2013 р., № ЦЗ)1–10/76.

В порушення Закону України «Про оплату
праці», спільного роз’яснення Укрзалізниці
та Ради профспілки від 28.08.2013 р.,
№ ЦЗЕ)11/1908 працівникам, які виконува)
ли службові обов’язки тимчасово відсутньо)
го працівника зі звільненням від виконання
своїх посадових обов’язків, не нараховуєть)
ся та не виплачується належна їм преміаль)
на оплата (додаткова заробітна плата) на
суму різниці у посадових окладах.

Зважаючи, що адміністрація продовжує
порушувати трудове законодавство та ігно)
рує вимоги правової інспекції праці, прези)
дія Конотопського теркому профспілки
ухвалила рішення направити листа дирек)
тору регіональної філії «Південно)Західна
залізниця» Г.Бевзу щодо невиконання ке)
рівництвом Конотопської дистанції елект)
ропостачання відповідної вимоги колектив)
ного договору залізниці щодо повноважень
правової інспекції праці профспілки, Поло)
ження «Про правову інспекцію праці» та За)
кону «Про професійні спілки, їх права та га)
рантії діяльності».

Адже дотримання норм законодавства і
положень колдоговорів щодо оплати праці –
обов’язкове для будь)якого керівника, а
роль правової інспекції праці — забезпе)
чувати захист трудових прав спілчан.

«П
РОФКОМ вагонного депо Ка)
ховка регіональної філії

«Одеська залізниця» до Дня залізнич)
ника відзначив профактивістів і влаш)
тував спілчанам святковий концерт.
Напередодні свята, у жовтні, відбулося
командне змагання з доміно та органі)
зовано поїздку до біосферного запо)
відника «Асканія)Нова». А до кінця ро)
ку плануються зустрічі суперників з
нардів та більярду. Є вже пропозиції та
задуми і на 2018)й, зокрема щодо про)
ведення спортивних та культурно)ма)
сових заходів», – поділився голова
первинки вагонного депо Каховка
Олег ВІННИК.

«В
МЕРОПРИЯТИЯХ, организо)
ванных профкомом к профес)

сиональному празднику, приняли
участие работники и ветераны Славян)
ского локомотивного депо региональ)
ного филиала «Донецкая железная до)
рога». Администрация и профоргани)
зация подготовили для них немало
сюрпризов и подарков. Отмечены гра)
мотами лучшие производственники и
коллективы участков. Молодежь, по)
лучившая после окончания учебных
заведений первое рабочее место в на)
шем депо, торжественно посвящена в
«Молодые специалисты». Также при)
нимали поздравления наши уважае)
мые ветераны, которых тоже поощри)
ли. А праздничное настроение всем за)
давали выступления лучших творчес)
ких коллективов города», – написал
председатель профорганизации
Александр БОДНАРЧУК.
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Частину проблем вирішено

Под защитой профсоюзного «зонтика»
С

ДЕКАБРЯ 2009 года все члены профсо)
юза железнодорожников и транспорт)

ных строителей Украины были застрахова)
ны от несчастных случаев на производстве
за счет средств профбюджета. С 1 июля
2013)го вступил в силу расширенный дого)
вор пунктом на случай естественной (вне)
запной) смерти работников на производст)
ве (примечательно, что по этому случаю не
предусмотрены никакие выплаты ни зако)
нодательством Украины, ни работодателя)
ми). Потому такая социальная гарантия
обеспечивает дополнительную социаль)
ную защиту членов профсоюза. А 25 фев)
раля 2016 года Совет профсоюза одобрил
решение, в соответствии с которым работ)
никам, пострадавшим в результате произ)
водственного травматизма (при гибели

или внезапной смерти на рабочем месте –
наследникам), предоставляется единовре)
менная материальная помощь в размере от
625 грн. до 15 тыс. грн.

Работникам Одесской железной дороги
такая материальная помощь оказывается с
июня 2016 года согласно принятому на пре)
зидиуме дорпрофсожа Положению, и ее
уже получили 17 членов профсоюза или их
близкие родственники на общую сумму
114 тыс. грн. А всего на 1 октября т. г. страхо)
вые выплаты (ранее) и материальная по)
мощь (в настоящий момент) произведены
122 работникам дороги, пострадавшим от
несчастных случаев на производстве, или
членам их семей более чем на 710 тыс. грн.

Следует отметить, что с внедрением но)
вой социальной инициативы профсоюза –

оказанием ма)
териальной по)
мощи – единов)
ременные вы)
платы постра)
давшим увеличились на 25 %.

Валентин БОЧКАРЕВ, главный 
технический инспектор труда 

Совета профсоюза 
в Одесской дорожной профорганизации

ДО  ТЕМИ
В целом с января 2016 года по настоящее
время Советом профсоюза и дорпроф)
сожами выплачено более 530 тыс. грн.
материальной помощи работникам, по)
страдавшим от несчастных случаев на
производстве, или членам их семей.

Покласти край порушенням

МОЛОДЬ  У  ПРОФСПІЛЦІ

Максимум знань і користі 
Закінчення.  Початок на 1'й стор.

У
ЧАСНИКИ обмінювалися
досвідом реалізованих про)

філактичних заходів, аналізува)
ли різні ситуації, що виникали
під час цієї роботи, оцінювали
рівень власної інформованості.
Також активісти розглянули
особливості навчання дорослої
аудиторії, мотивацію учасників,
стилі профілактичного навчан)
ня, роль лідерів у ньому та умо)
ви для створення сприятливої
атмосфери тощо. Отримані
знання закріплювали в ігрових
вправах.

За результатами тренінгу та
попередньої роботи було підби)
то підсумки цього корисного і
соціально важливого проекту,
завдяки якому наші активісти)
тренери можуть самі проводити
відповідне навчання у своїх пер)
винках та серед колег, розроб)
ляти і втілювати освітні програ)
ми у виробничому середовищі,

вживати профілактичних захо)
дів тощо.

Бурхливою та емоційною була
друга частина триденного захо)
ду, присвячена саме профспілко)
вій діяльності та участі у ній моло)
дих залізничників. Обговорюва)
лися та пропонувалися різнома)
нітні заходи з реалізації соціаль)
них проектів профспілки, інфор)
маційної та організаційної робо)
ти тощо. Об’єднавшись у групи,
учасники моделювали різнома)
нітні ситуації та пропонували свої
ідеї за різними напрямками
профспілкової роботи.

На засіданні Молодіжної ради
профспілки розглянуто стан ре)
алізації Програми підтримки
молодих членів профспілки за)
лізничників і транспортних буді)
вельників України, попередніх
проектів та завдань, а також
узгоджено план роботи на
2018 рік.

ВІДГУКИ   УЧАСНИКІВ
Алла КУХЛІЙ, електромеханік 
Краснолиманської дистанції сигналізації та зв’язку, голова
молодіжної ради Лиманської дорожньої профорганізації:

«Молодь відповідально та серйозно підійшла до участі у цьому за)
ході, з особливою увагою поставилися до тем, які порушувалися під
час тренінгу з протидії дискримінації, тож здобуті у процесі навчання
навички обов’язково будуть використані при проведені профілак)
тичних заходів на робочих місцях».

Алла ЦАРЮК, електромеханік Конотопської 
дистанції сигналізації та зв’язку, голова молодіжної ради 
Конотопської територіальної профорганізації:

«Щирість та відвертість – девіз цьогорічного семінару. Кожен міг
висловити власну думку, зберігаючи при цьому високий рівень по)
ваги до своїх опонентів. Адже нас об’єднує одна мета – покращення
умов праці, гідна заробітна плата, забезпечення залізничників соці)
альними пільгами і гарантіями. Багато говорили про саму профспіл)
ку, про її суть та цілі, обговорювали основні завдання та недоліки в
роботі тощо.

Було дуже цікаво поділитись власними ініціативами та послухати
про досягнення колег: хто над чим працює, в кого які перемоги та не)
гаразди. Під час дискусії разом шукали рішення проблем та вихід зі
складної ситуації, більш досвідчені колеги ділились знаннями, дава)
ли слушні поради.

Розібравшись у всіх тонкощах та спірних питаннях профспілкової
діяльності, спільно склали план дій Молодіжної ради на наступний
рік, врахувавши такі напрямки, як колдоговір, інформаційна робота,
спортивна та культурно)масова діяльність, розвиток соціальних іні)
ціатив профспілки та багато іншого».

Філія «Центр транспортного сервісу «Ліски» 
ПАТ «Укрзалізниця» надала інформацію про 

хід реалізації постанови президії Ради профспілки від
27 липня 2017 року щодо виконання вимог колдоговорів

з питань охорони праці у філії та її відділеннях

СОЦИАЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ

ПРАВОВИЙ  ЗАХИСТ Відлуння свята 

Олена КОЛЯДНА,
правовий інспектор праці 

Ради профспілки 
у дорожній профорганізації 
Південно)Західної залізниці

Уніфікація фінансової роботи

Ч
ЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ методологічної ради профспілки з питань
бухгалтерського обліку та фінансової звітності проведено 9 лис)

топада п. р.
Профспілкові фінансисти – члени методологічної ради: головні

бухгалтери дорпрофсожів, об’єднаних і первинних профорганізацій
філій та виробничих підрозділів або їх заступники разом з головним
бухгалтером Ради профспілки С.Прокоф’євою та її заступником
О.Юрченко обговорили низку актуальних питань. Зокрема, йшлося
про необхідність введення єдиної облікової політики, розглядалися
методичні напрацювання профорганізацій з цього питання, узгод)
жувались проекти відповідних документів.

Інф. «ВІСНИКА». Фото Олени РОМАНОВОЇ

Інф. «ВІСНИКА»

ФФооттоо  ннааддаанноо
ууччаассннииккааммии
ссееммііннаарруу



ЛИСТ  ДО  ТЕМИ
Для всебічної інформованості спілчан у Хутір)Михай)
лівській дистанції колії регіональної філії «Південно)
Західна залізниця» вже закінчилась передплата на
«ВІСНИК» на 2018 рік, профком ухвалив рішення, що
газету отримуватимуть кожен третій працівник, а та)
кож непрацюючі пенсіонери.
Матеріали, які публікуються у «ВІСНИКУ», є надзви)
чайно актуальними. Адже зараз залізнична галузь пе)
реживає складний процес трансформації, і найголов)
ніше наразі – не загубити у цьому людину праці. Лише
тоді, коли керівництво ПАТ і профспілка будуть розу)
міти проблеми і потреби спілчан, а працівники і вете)
рани відчуватимуть надійну підтримку, тоді і галузь, і
профспілка стануть міцнішими. Щоб бути в курсі цих
подій, об’єднуватись і гуртуватись для вирішення гост)
рих проблем,  потрібно про все знати — читати, дума)
ти... Все це нам дає наша профспілкова газета.

Марина ДЕМЧЕНКО, голова профорганізації 
Хутір)Михайлівської дистанції колії. Фото автора

Щиро вдячні колегам і читачам за підтримку!
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П
РЕЗИДІЯ Лиманського дорпрофсожу,
розглянувши хід підготовки виробничих

підрозділів та об’єктів соціально)побутового
призначення до роботи в зимовий період,
відзначила, що керівництвом регіональної
філії «Донецька залізниця» розроблено за)
ходи і проведено відповідну роботу.

Так, загальну підготовку виробничих буді)
вель і споруд виконано на 98 %, зокрема,
утеплення дверей і вікон – на 99 %, ремонт
покрівлі – на 91 %, повністю готові опалю)
вальні системи приміщень і теплові завіси.
На 95 % зроблено ремонт і наладку котель)
них, на 87 % підготовлено інструмент та ін)
вентар. Завершено ремонт систем водопос)
тачання і каналізації, пунктів обігріву, гарде)
робних, душових сіток, підготовку автотран)
спорту й техніки для прибирання снігу. У ході
виконання цих робіт профкоми тримали під
постійним контролем забезпечення сприят)
ливих умов праці на робочих місцях.

Однак в окремих підрозділах необхідно
завершити утеплення вікон та дверей, підго)

тувати покрівлі дахів виробничих будівель.
Слід вирішити також питання повної підго)
товки котельних до зимового періоду. Вод)
ночас гостро стоїть проблема щодо забезпе)
чення структурних підрозділів паливом для
виробничих цілей у необхідній кількості, а
також працівників та пенсіонерів – побуто)
вим вугіллям.

Відзначено певні недоліки в підготовці са)
нітарно)побутових і виробничих приміщень
до зимового періоду, крім того необхідно ви)
конати ремонт у будинку науки і техніки ло)
комотивного депо Красний Лиман.

Стовідсотково забезпечено виробничі під)
розділи зимовим спецодягом, трохи гірша
ситуація з утепленим спецвзуттям – 72,3 %.

Президія дорпрофсожу запропонувала ке)
рівництву регіональної філії вжити заходів
щодо завершення підготовки до роботи
взимку.

Андрій ШЕПІЛОВ, головний 
технічний інспектор праці Ради профспілки

у Лиманській дорожній профорганізації

В
АЖЛИВЕ питання підготовки до роботи в зимовий
період розглянуто на засіданні президії Шевчен)

ківського теркому профспілки. Керівництво дирекції
запевнило профактив, що на лінійних станціях регіо)
нальної філії «Одеська залізниця» створено необхід)
ний запас снігоприбирального інвентарю та піску, а
працівники в основному забезпечені спецодягом та
спецвзуттям. Загалом 54 з 55 станцій на кінець жовт)
ня в основному були готові до роботи взимку.

Однак не завершено ремонт виробничих примі)
щень, зокрема поста ЕЦ по станції Сміла, потребує
утеплення приміщення маневрового диспетчера на
станції ім. Т.Шевченка.

У 2017)му нарешті розпочалася довгоочікувана мо)
дернізація котельні вантажного двору станції Черка)
си. Роботи частково виконано, встановлено електрич)
ні котли для опалення вантажної каси. Проте примі)
щення технічної контори залишається без опалення, а
17 електричних конвекторів, якими заплановано його
обігрівати, наразі відсутні, і ця проблема потребує
термінового вирішення.

ПРЕС'ЦЕНТР
Шевченківського теркому профспілки

П
РОФКОМ експлуатаційного вагонного депо Бату)
ринська організував для профактиву семінар, під час

якого розглянуто низку нагальних проблем. Зокрема,
йшлося про стан виробничого травматизму у підрозділах,
готовність ПТО, цехів до роботи взимку, забезпеченість
спецодягом та спецвзуттям згідно з новими нормами тощо.
Важливі роз’яснення з цих питань надала технічний інспек)
тор праці Ради профспілки у дорожній профорганізації
Придніпровської залізниці Г.Ісаєва (Криворізький терком).
Також учасників поінформовано про перспективи підви)
щення заробітної плати, укладання колдоговору ПАТ
«Укрзалізниця».

Підбито підсумки літнього оздоровлення. Так, у пансіо)
натах «Прибій» і «Запоріжжя» відпочили 196 працівників із
членами сімей, в дитячому таборі «Сокіл» – 57 дітей. За)
охочено активістів, які доклали найбільших зусиль в орга)
нізацію літнього відпочинку спілчан – голів цехкомів ПТО
Кривий Ріг–Головний і Східно)Сортувальна Н.Тканова і
В.Павленко.

Жваво й різнопланово обговорено питання щодо прове)
дення конкурсу на кращий цехком та профгрупу в роботі з
покращення виробничого побуту, запровадження елект)
ронних членських квитків, новини пенсійної реформи, під)
готовку заходів до свят, що наближаються.

Таким чином, у формі конструктивного діалогу профак)
тивісти отримали багато корисної інформації, яку вони пе)
редаватимуть спілчанам на місцях.

Наталія КОРОВАЙНЮК, голова первинки 
експлуатаційного вагонного депо Батуринська

Т
РИВАЄ передплатна
кампанія. До «ВІСНИКА»

надійшли перші повідом)
лення з місць. Приміром,
інженер з охорони праці
станції Ворожба регіональ)
ної філії «Південно)Західна
залізниця», голова первин)
ки Тамара КИРНОЗ пові)
домила про завершення
цієї роботи: «Профспілкову
газету в 2018 році отриму)
ватимуть адресно всі спіл)
чани, передплачено 115
примірників. Таке рішення
профком ухвалив на про)
хання читачів».

Щодо збереження 
пенсій за вислугу років 

Р
АДА ПРОФСПІЛКИ отримала відповідь від Ко)
мітету Верховної Ради України з питань соці)

альної політики, зайнятості та пенсійного забезпе)
чення на численні звернення профорганізацій що)
до збереження права на пенсію за вислугу років за)
лізничникам, які здійснюють організацію переве)
зень і забезпечують безпеку руху поїздів.

У листі за підписом Голови Комітету Л.Денисо)
вої поінформовано, що народними депутатами
під час підготовки законопроекту № 6614 до дру)
гого читання було подано понад 2 тис. пропози)
цій, у тому числі й ті, які стосуються порушених
профорганами питань щодо збереження норм з
призначення пенсій за вислугу років. Однак ці
пропозиції не знайшли підтримки у сесійній залі.

Також висловлено вдячність за конструктивні
пропозиції щодо вдосконалення чинного законо)
давства, які взято до уваги при подальшій зако)
нотворчій роботі.

Виплата індексації у жовтні

У
ТЕЛЕГРАФНІЙ вказівці (№ Ц)3–25/2763–17
від 11.10.2017 р.), надісланій на адресу керів)

ників регіональних філій та філій ПАТ «Укрзаліз)
ниця» за підписами в. о. Голови правління
Є.Кравцова та члена правління О.Бужора, зазна)
чено: «Провести індексацію грошових доходів у
жовтні 2017 року у розмірі 3,8 % працівникам
ПАТ «Укрзалізниця», яким з 1 березня 2017 року
відповідно до наказу ПАТ «Укрзалізниця» від
20.03.2017 р., № 154 підвищено посадові оклади
та годинні тарифні ставки.

Індексації підлягають грошові доходи вищеза)
значених категорій працівників у межах прожит)
кового мінімуму, встановленого для працездат)
них осіб, – 1684 грн.

Виплату сум індексації проводити одночасно з
виплатою заробітної плати.

Працівникам, оплата праці яких здійснюється
за постановами Кабінету Міністрів чи за наказами
міністерств (медпрацівникам, працівникам фі)
зичної культури і спорту тощо) індексацію грошо)
вих доходів у жовтні провести у розмірі 6,9 %».

Конкурс відеороликів

Н
АДІЙШЛО 7 конкурсних робіт за темами: «Я і
профспілка» (молодіжна рада первинки

Слов’янського коледжу транспортної інфраструкту)
ри (СлКТІ) та автори І.Котов і К.Париста з первинки
Нікопольського моторвагонного депо); «Молодь у
профспілці» (молодіжні ради Криворізького та Ко)
нотопського теркомів, цехком студентів первинки
СлКТІ); «Охорона праці» (молодіжна рада дорож)
ньої профорганізації Південно)Західної залізниці);
«Оздоровлення» (Шевченківський терком, автор
Ю.Куреня – адміністратор ДОТ «Гайдарівець»).

Питання щодо проведення конкурсу розглядати)
меться на засіданні президії Ради профспілки
23 листопада п. р.

Від номера
до номера•

У
ЗВ’ЯЗКУ з прийняттям змін до
пенсійного законодавства на

прохання читачів «ВІСНИК» публі)
кує роз’яснення з деяких аспектів.
Пропонуємо вашій увазі матеріал,
підготовлений правовим інспекто)
ром праці Ради профспілки Мари'
ною АБРАМОВОЮ.

З  1 січня 2018 року пенсія за віком
призначатиметься:

за наявності 25 років страхово)
го стажу на 1 січня 2018 року – в
60 років. Величина необхідного ста)
жу буде щороку збільшуватися на
рік до досягнення 35 років у
2028 році;

за наявності від 15 до 25 років
страхового стажу на 1 січня 2018 ро)
ку – в 63 роки. Величина стажу
збільшуватиметься до досягнення
діапазону від 25 років до 35 років у
2028 році;

за наявності 15 років страхового
стажу на 1 січня 2019 року, але мен)
ше 16 років, які б давали право ви)
ходу на пенсію в 63 роки, – в 65 ро)
ків. Діапазон необхідного стажу бу)
де щороку збільшуватися на рік.
Тобто з 2028 року пенсії в 65 років
будуть призначатися особам, які
мають 15–25 років стажу.

Щодо поняття «Страховий стаж».
Його було введено лише у 2004)му,
але вже тоді, коли його було зафік)
совано на законодавчому рівні, бу)
ло визначено, що весь трудовий
стаж (а до цього було поняття саме
«трудовий стаж») зараховують як
страховий. Але з 1 січня 2004 року в
стаж зараховують лише ті періоди,
за які сплачено внески в Пенсійний
фонд.

Коефіцієнт страхового стажу зни)
жений з 1,35 % до 1 %. Він застосо)
вуватиметься у формулі розрахунку
пенсії з 1.01.2018 р. при призначенні
пенсії вперше і визначається як
множник тривалості років стажу ро)
боти на величину оцінки одного ро)
ку страхового стажу.

Також з 1 жовтня 2017)го для при)
значення і перерахунку пенсій за)
стосовується прожитковий мінімум,
передбачений держбюджетом на
1 грудня 2017 року. Тобто з 1 жовтня
розмір мінімальної пенсії складає
1452 грн.

З 1 січня 2018 року для осіб, які
досягли 65)річного віку, мінімаль)
ний розмір пенсії за віком за наяв)
ності у чоловіків 35 років, а у жінок –
30 років страхового стажу встанов)

люється в розмірі 40 % мінімальної
заробітної плати, встановленої на
відповідний рік, але не менше про)
житкового мінімуму для осіб, що
втратили працездатність.

Працюючим пенсіонерам з 1 жов)
тня 2017 року скасовано обмеження
у виплаті пенсій. Відтепер пенсії ви)
плачуються у повному обсязі, а не
лише 85 %.

Крім того, передбачається авто)
матична індексація пенсій. Перера)
хунок пенсій здійснюватиметься
шляхом збільшення показника се)
редньої заробітної плати, з якого
обчислено пенсію, на коефіцієнт,
що відповідає 50 % показника зро)
стання споживчих цін за попередній
рік і 50 % показника зростання се)
редньої заробітної плати у попе)
редньому році.

З 1 січня 2019 року передбачено
введення накопичувальної систе)
ми пенсійного страхування. За)
страховані особи, яким на 1 січня
2019)го залишилось менше 10 ро)
ків до досягнення пенсійного віку,
мають право прийняти рішення не
платити страхові внески в накопи)
чувальну систему пенсійного стра)
хування.

Щодо пенсій за вислугу років.
Якщо на 11 жовтня 2017 року (день
набрання чинності законом «Про
внесення змін до деяких законодав)
чих актів України щодо підвищення
пенсій») працівник має відповідний
стаж, то він має право виходу на
пенсію за вислугу років після досяг)
нення 55)річного віку та звільнення
з роботи, яка надає йому таке пра)
во. В інших випадках право виходу
на пенсію за вислугу років для бага)
тьох категорій, у тому числі й заліз)
ничників, скасовано.

Водночас, зберігається право на
достроковий вихід на пенсію для:

матерів, які виховали 5 або
більше дітей або інвалідів з дитин)
ства (в 50 років);

військових – учасників бойових
дій (в 55 років);

ліліпутів або диспропорційних
карликів (у 40/45 років);

артистів (за наявності вислуги
від 20 до 35 років);

журналістів (у випадку пора)
нення, контузії, каліцтва, отриманих
при виконанні службових обов’яз)
ків у місцях надзвичайних подій);

чорнобильців (зі зниженням
пенсійного віку).

Зима не захопить зненацька?..

Корисно знати: вивчаємо пенсійну реформу...

Діалог з фахівцями

АКТУАЛЬНО

Індекс споживчих цін у вересні 2017 року — 102,0%,
з початку 2017 року — 110,1%.

Розмір мінімальної зарплати в Україні  з 1 січня
2017 року становить 3200 грн.

Інформацію підготовлено за даними  управлін)
ня статистики «Укрзалізниці» та Держкомстату.

Донецька (Лиман) 9185,2 5830,5
Львівська 8467,7 7722,5
Одеська 8529,7 7835,7
Південна 8730,6 7644,8
Південно)Західна 8623,7 7726,4
Придніпровська 8205,8 7587,8
По регіональних філіях 8581,9 7440,3

Залізниця З початку
2017 рокуВересень

Середня заробітна 
плата працівників (грн.)

Залізничний транспорт 8489,9 7574,1

Транспорт у цілому 8061,0 7460,0
Промисловість 7906,0 7339,0

В галузях народного 
господарства 7351,0 6847,0

Вересень З початку
року

Закінчення. Початок на 1'й стор.
9 листопада відбулось засідання методологічної
ради з питань бухгалтерського обліку та фінансо)
вої звітності у профспілці щодо введення єдиної
облікової політики у профспілці (стор. 2).
9 листопада провідний фахівець відділу соціаль)
но)трудових відносин та побутової роботи
А.Єрмоленко взяв участь у заході з питань забезпе)
чення житлом працівників ПАТ «Укрзалізниця».
9 листопада заступник завідувача відділу органі)
заційної і кадрової роботи Л.Нестеренко взяла
участь у засіданні об’єднаного профкому філії
«Центр будівельно)монтажних робіт та експлуата)
ції будівель і споруд».

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

З «Вісником» — у 2018%й

Читачі —
спілчани
первинки
Хутір�
Михай�
лівської
дистанції
колії

ДО  ТЕМИ

НАПЕРЕДОДНІ
23 листопада заплановано проведення засідань
Ради профспілки та її президії, під час яких розгляда)
тимуться актуальні питання профспілкової діяльності.



Н
АШИ СПОРТСМЕНЫ достой)
но представили страну, по)

казав великолепные результаты
на чемпионате мира по кикбок)
сингу в Италии. Администрация
регионального филиала «До)
нецкая железная дорога» и Ли)
манская дорожная профорга)
низация оказали им матери)
альную поддержку. Из 14 чле)
нов сборной шестеро – желез)
нодорожники и дети наших ра)
ботников, они пополнили ко)
пилку команды Украины 7 зо)
лотыми, 4 серебряными и
2 бронзовыми медалями. Ин)

структор ФСК «Локомотив»
П.Деревянко и вагонный мас)
тер Краснолиманского вагон)
ного депо М.Ройко стали чем)
пионами мира, а инженер)
технолог Восточного отделе)
ния филиала ГИВЦ А.Бабанин
и инженер Краснолиманской
дистанции пути С.Зирка заво)
евали «серебро». В детской
группе В.Зирка и Е.Клименко
добились звания чемпионок
мира и на двоих у юных спорт)
сменок – 6 медалей, 4 из кото)

рых – золотые! Молодцы, гор)
димся!
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Для наших спілчан осінь – не привід сумувати, во)
ни використовують кожну нагоду, щоб відкривати
для себе нові цікаві місця, й  активні за будь)якої
погоди...

«Профком
К о н о т о п с ь к о ї
дистанції сигна)
лізації та зв’язку
організував тури
вихідного дня з
виїздом на За)
карпаття та в
Одесу, а для ветеранів – подорож до Путивля. Крім то)
го, цехові комітети теж беруть ініціативу у свої руки й
обирають місця, де працівникам було б цікаво побува)
ти. Нещодавно наші спілчани з Ворожби, Терещенської
та Хутора)Михайлівського відвідали Полтаву, а на гру)
день заплановано спортивний тур у Буковель», – поді)
лився голова первинки Василь СКОТАР.

У гостинному Закарпатті побували також голо)
ви первинок і активісти Сумської територіальної
профорганізації: «Ми познайомились із старою час)
тиною міста Хуст, центром лозоплетіння у селі Іза, за)
вітали до селянського господарства «Бараново», де
продегустували різні сири власного виробництва, а у
селі Велятино занурилися в унікальні термальні ба)
сейни. На другий день екскурсанти відвідали пам’ят)
ки архітектури – палац графів Шенборнів, Чинаді)
ївський замок, Мукачівський замок Паланок. Захоп)
люючі легенди й історії, якими супроводжувалася
подорож, надовго залишаться в нашій пам’яті», – по)
ділилася враженнями від мандрівки інженер, голова
молодіжної ради первинки Сумської дистанції сиг)
налізації і зв’язку Катерина КОТЛЯР.

«Экскурсия в Каменец)Подольский и Чернов)
цы открыла нам много интересных мест нашей стра)
ны – уникальные пейзажи, величественные замки,
прекрасные парки и фонтаны. В Черновцах проник)
лись духом старой Европы. Такие поездки уже стали
традиционными, и коллектив благодарен профкому
за возможность побывать в разных городах, изучать
историю родного края», – написала инженер, член
профкома станции Конотоп Марина ЧЕРНЮК.

«Профком
З а п о р о ж с к о г о
моторвагонного
депо организовал
поездку выход)
ного дня с посе)
щением харьков)
ского «Фельдман
Экопарка». Боль)
ше ста человек с
удовольствием

побывали на «балу хризантем», где было представ)
лено около 35 тыс. разнообразных цветов и скульп)
тур из них. Многие мерялись силой и ловкостью,
приняли участие в спортивно)игровой программе
«Козацькому роду нема переводу», а также в со)
ревнованиях по поеданию вареников... И взрослые,
и дети получили массу удовольствия и от посе)
щения зоопарка, в котором более 2 тыс. живот)
ных», – написал председатель первички Андрей
ХИЖНИЙ.  

«Спортивними змаганнями відзначили День за)
хисника України у первинці пасажирського вагонно)
го депо Запоріжжя)1. Профком разом із молодіжною
радою за підтримки адміністрації депо провели між
цехами та дільницями «Малі олімпійські ігри – 2017».
На березі Дніпра наші спортсмени демонстрували
вправність у стрільбі, перетягуванні канату, волейбо)
лі тощо. Всі команди нагороджено цінними призами,
подарунками заохочено й спілчан – учасників АТО. В
якості почесних гостей та членів журі були запрошені
ветерани депо», – написала голова первинки Ольга
БІЛОУС.

«16 команд предприятий Запорожского и Криво)
рожского регионов приняли участие в региональном
турнире по настольному теннису. Победителями стали
спортсмены Хортицкой дистанции пути, а призерами –
команды дирекции и Запорожской дистанции элект)
роснабжения. Им вручены кубок, медали, грамоты и
материальное поощрение, а лучшие игроки отмечены
индивидуальными призами. Соревнования прошли
благодаря поддержке профкомов производственных
подразделений и теркома профсоюза», – рассказал
инструктор)методист ДФСК «Локомотив» по Запорож)
скому региону Леонид СВИДСКИЙ.

«Профактивісти приділяють значну увагу спор)
тивно)масовій роботі, пропаганді здорового способу
життя. Тож наш спортзал набирає все більше і більше
прихильників, поповнюється новим інвентарем. На
кошти профкому придбано багатофункціональний
тренажер, який можна використовувати для реабіліта)
ції після хвороб опорно)рухового апарату. Спортсмени
не обходять своєю увагою і бігову доріжку, велосипед.
Спілчани все більше займаються спортом, а разом це
робити веселіше, можна поділитися досвідом, навчи)
тися новим вправам. Тож вільний час ми проводимо з
користю!» – написала секретар, член профкому локо)
мотивного депо Сновськ Анна ПОЛЮШКО.

«Наприкінці жовтня у місцевому спорткомплексі
«Локомотив» відбувся турнір з настільного тенісу серед
залізничників Шепетівського вузла, проведення якого
ініціювали профкоми виробничих підрозділів. Пере)
можцю і призерам вручено заслужені нагороди», – по)
відомив ПРЕС'ЦЕНТР Козятинського теркому
профспілки.

НА КОНТРОЛІ  — ВИКОНАННЯ  КОЛДОГОВОРІВ

З повагою та вдячністю

П
ЕРВИНКИ Нікопольського вузла регіональної фі)
лії «Придніпровська залізниця» з нагоди Дня лю)

дей похилого віку традиційно провели зустрічі у вете)
ранських організаціях та інші заходи. «Це добра на)
года поспілкуватися з колишніми колегами, поділи)
тися спогадами», – написала голова первинки ди)
станції колії Любов МИХАЙЛОВА. А голова ради
ветеранів цього ж вузла Галина ТИТАРЕНКО поді)
лилася своїми враженнями: «Мы проведали пенсио)
неров на дому и вручили им материальную помощь.
Благодаря участию профкомов наши ветераны
встречались за праздничным столом, на природе –
за ловлей рыбы. А поговорить всегда есть о чем,
ведь проработали мы на предприятиях большую
часть своей жизни».

У П’ятихатській дистанції сигналізації та зв’язку
адміністрація, профком і рада ветеранів також орга)
нізували зустріч для колишніх працівників: «Тих, хто
з різних причин не зміг побувати на святковому за)
ході, наші волонтери провідали вдома і вручили їм
продуктові набори. Тепле спілкування і спільні спо)
гади залишили чимало добрих вражень», – розпо)
віла голова ради ветеранів первинки Лідія ЧУБ.

«Н
А ТЕПЛІЙ  ЗУСТРІЧІ з ветеранами Шевченківсь)
кого залізничного вузла кожен бажаючий зміг

привітати їх та подякувати за підтримку і навчання у
свої перші робочі дні. В свою чергу, пенсіонери галузі
із задоволенням ділилися спогадами. Пісенними да)
рунками привітав присутніх колектив козацької пісні
«Заграва», а тих із них, хто бере участь у житті вете)
ранських організацій і трудових колективів, було за)
охочено подяками від директора регіональної філії
«Одеська залізниця», – поінформував ПРЕС'ЦЕНТР
Шевченківського теркому профспілки.

«П
РОФАКТИВІСТИ Бахмацького вузла регіо)
нальної філії «Південно)Західна залізниця»

не забувають про своїх ветеранів: відвідують їх з
нагоди свят і урочистих дат, а цьогоріч, крім іншо)
го, відзначено ще й 25)річчя заснування Асоціації
ветеранів залізничного транспорту України.

Вузлову раду ветеранів від самого створення очо)
лює Н.Приходько. За цей час зроблено багато доб)
рих і корисних справ для пенсіонерів)залізнични)
ків, тож ветеранський актив відзначено грамотами.
Традиційно профактив та адміністрація влаштували
для ветеранів зустріч, святковий обід та концертну
програму, а деяких пенсіонерів відвідали особисто.
Наприклад, найстаршу колишню залізничницю
О.Слепічко, якій цього року виповнилось 94. Ольга
Сергіївна зарядила гостей позитивними емоціями,
оптимізмом та
любов’ю до
життя і лю)
дей», – розпо)
віла агент ко)
м е р ц і й н и й
станції Бахмач,
голова пер)
винки Ірина
КРУЧКО (на
знімку поряд з
О.СЛЕПІЧКО).

«Н
АШИ ветераны проводят уютные осенние ве)
чера в теплой компании членов клуба «Вдох)

новение», где делятся своими талантами и творчес)
твом. К примеру, М.Ручица пишет стихи, сказки для
детей, прозу и во время очередной встречи пора)
довала всех своим новым стихотворением о желез)
ной дороге. Вечер удался на славу, от души пели
любимые песни и наслаждались поэзией», – поде)
лилась ветеран труда Конотопской дистанции сиг)
нализации и связи Тамара КУС.

Про Кобзаря…

«У
СЛОВ'ЯНСЬКОМУ колед)
жі транспортної інфра)

структури для гостей і студентів
була проведена літературно)му)
зична композиція «Іду душею до
Тараса». Тема заходу не випад)
кова, адже зараз в Україні про)
ходить VІІІ Міжнародний мовно)
літературний конкурс ім. Т.Шев)
ченка для учнівської та сту)
дентської молоді. Наші молоді
спілчани виявили свої таланти,
висловили громадянську пози)
цію і продемонстрували знання
творчості Кобзаря. Емоційні ви)
ступи зворушили усіх присут)
ніх», – поділилася голова пер)
винки Ольга ГЛОБА.

Н
А КОНФЕРЕНЦІЇ трудового
колективу Одеської дирекції

залізничних перевезень за участі
голови Одеської дорожньої проф)
організації А.Прокопенка, в. о.
начальника служби перевезень
регіональної філії Є.Лазурка, на)
чальників станцій (позакласних
та першого класу) проаналізова)
но виконання колдоговору між
об’єднаним профкомом і адмі)
ністрацією за 9 місяців п. р.

Об’єднаний профком на чолі
з О.Петрик постійно контролю)
вав дотримання трудового за)
конодавства, виконання умов
колдоговору, вирішення пи)
тань соціального захисту пра)

цівників, збереження пільг і га)
рантій тощо. Делегати визна)
ли, що зобов’язання колдого)
вору в основному виконували)
ся. Обговорено також усунення
критичних зауважень, вислов)
лених делегатами попередніх
конференцій.

Проте сам період був напру)
женим і складним: низький рі)
вень заробітної плати, відсут)
ність матеріалів і запчастин,
спецодягу, створення верти)
кальних структур під час ре)
структуризації галузі викликають
соціальну напругу, незадово)
лення працівників, значний від)
тік кваліфікованих кадрів тощо.

Голова дорожньої профор)
ганізації А.Прокопенко поін)
формував учасників конферен)
ції про заходи, які втілює проф)
спілка у такий складний для за)
лізничників час, і відповідні ви)
моги до керівництва ПАТ
«Укрзалізниця».

Занепокоєність ситуацією,
що склалася в галузі, лунала й у

виступах голів профорганізацій
станцій: Берегова – О.Кор)
ницької, Одеса)Застава І –
С.Ворової, Чорноморськ)Порт
– Т.Семенової, Білгород)Дніст)
ровський – М.Лунги, Одеса)
Порт – І.Разинкової, Ізмаїл –
А.Дибовської. Тож головні те)
ми – це необхідність підвищен)
ня заробітної плати, підтримка

у забезпеченні житлом та вирі)
шення інших соціальних проб)
лем, адже залізничники масово
залишають підрозділи, а бажа)
ючих влаштуватися на роботу
практично нема.

Тетяна ЗУБРЕЙ,
заступник голови 

об’єднаної профорганізації
Одеської дирекції 

залізничних перевезень

ФФооттоо  
ССввііттллааннии
ВВООРРООВВООЇЇ

У непростих умовах

С победой, лучшие!

Татьяна БОРИСЕНКО, заведующая отделом организационной 
и кадровой работы Лиманской дорожной профорганизации

Фото ППааввллаа  ДДЕЕРРЕЕВВЯЯННККОО

ЗЗ
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Фото ССееррггееяя  ЕЕВВЛЛААННООВВАА,,
слесаря, профгрупорга 

цеха по ремонту


