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З метою врахування прав та
інтересів працівників, недо#

пущення звуження гарантованих
Конституцією України прав і сво#
бод в сфері пенсійного забезпе#
чення та запобігання можливим
негативним наслідкам для без#
пеки громадян, що користуються
послугами залізничного транс#
порту та інших галузей економі#
ки, мають бути невідкладно ви#
рішені дві проблеми:

1) відновлення права до�
строкового виходу на пенсію
особам, які на момент на�
брання чинності Закону Укра�
їни «Про внесення змін до де�
яких законодавчих актів
України щодо підвищення
пенсій» від 03.10.2017 р.,
№ 2148�VIII, працювали на
посадах (роботах), які давали
право на пенсію за вислугу

років, але не мали тоді або не
мають зараз повної вислуги
років;

2) запровадження обов’яз�
кової участі у накопичуваль�
ній професійній пенсійній
програмі (через професійні
або корпоративні недержавні
пенсійні фонди) осіб молодше
35 років, які працюють на під�
приємствах, в організаціях і
установах залізничного
транспорту, цивільної авіації,
охорони здоров’я та інших га�
лузей економіки на роботах,
виконання яких призводить
до втрати професійної праце�
здатності або придатності до
настання віку, що дає право
на пенсію за віком, за Перелі�
ком таких посад (робіт), за�
твердженим Кабінетом Мініс�
трів України

бригадири магістральних заліз#
ниць, зайняті на поточному утри#
манні, ремонті колій та штучних
споруд на дільницях з інтенсив#
ним рухом поїздів,
електромонтери і електроме#

ханіки контактної мережі ма#
гістральних залізниць,
майстри (шляхові, мостові, ту#

нельні) магістральних залізниць,
зайняті на поточному утриманні,
ремонті колій і штучних споруд на
дільницях з інтенсивним рухом
поїздів,
машиністи автомотрис і мото#
возів,
машиністи і помічники маши#
ністів паровозів і парових кра#
нів на залізничному ходу,
машиністи і помічники маши#
ністів тепловозів,
машиністи і помічники маши#
ністів електровозів,
машиністи і помічники маши#
ністів дизель#поїздів,
машиністи і помічники маши#
ністів електропоїздів (секцій),
машиністи#інструктори локо#

мотивних бригад,
механіки рефрижераторних

поїздів (секцій),
монтери колії магістральних
залізниць, зайняті на поточ#
ному утриманні, ремонті ко#
лій і штучних споруд на діль#
ницях з інтенсивним рухом
поїздів,

оглядачі вагонів магістральних
залізниць, зайняті на пунктах
технічного (технічного і комер#
ційного) обслуговування ваго#
нів станцій позакласних, 1  та  2
класу,
оглядачі#ремонтники вагонів

магістральних залізниць, зай#
няті на пунктах технічного (тех#
нічного і комерційного) обслу#
говування вагонів станцій по#
закласних, 1 та 2 класу,
поїзні диспетчери і старші по#
їзні диспетчери,
регулювальники швидкості ру#
ху вагонів, 
ремонтники штучних споруд

магістральних залізниць на
дільницях з інтенсивним рухом
поїздів,
складачі поїздів,
слюсарі по ремонту рухомого

складу магістральних заліз#
ниць, зайняті на пунктах техніч#
ного (технічного і комерційно#
го) обслуговування вагонів
станцій позакласних, 1 та
2 класу,
чергові по станціях позаклас#

них і 1 класу, зайняті прийман#
ням, відправленням і пропус#
канням поїздів на дільницях
магістральних залізниць з
особливо інтенсивним рухом,
чергові та оператори сорту#

вальних гірок на станціях поза#
класних і 1 класу тощо.

Підтримайте 
петицію!

На сайті електронних петицій КМУ
розміщено петицію № 41/001868�18еп ДО  УВАГИ!

«

«

Із петиції «Про пенсійне забезпечення працівників, 
які раніше користувалися правом на пенсію за вислугу років»

Спілчани, не будьте

байдужими, кожен Ваш

голос — ВАЖЛИВИЙ!

Збір підписів триватиме 
до 9 грудня 2018 року

Потрібно зібрати 25 000 голосів!

На вимогу профспілки 
проблему вирішено

16,4%
Н

А 26 листопада п. р. за петицію  «Про
пенсійне забезпечення працівників, які

раніше користувалися правом на пенсію за
вислугу років» віддали свій голос 4111 осіб.

Звертаємо вашу увагу, що це лише 16,4% з
необхідної кількості голосів.

Порушено гарантоване Конституцією України право
громадян на пенсію за вислугу років, яких тільки серед
залізничників більш як 43 тисячі працівників.

З
ГІДНО із Постановою Кабінету Міністрів від 12 жовтня 1992 р.
№ 583, до професій і посад робітників локомотивних бригад і

окремих категорій працівників, які безпосередньо здійснюють органі#
зацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транс#
порті та в метрополітенах і користувалися правом на пенсію за вислу#
гу років, зокрема належать:

ДО  ТЕМИ

!

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

З
А 9 МІСЯЦІВ 2018 року захищено трудові права та інтереси 13 тис.
спілчан.

З
АГАЛОМ за результатами правозахисної роботи залізничникам повер#
нуто незаконно не виплачених або недоотриманих понад 12 млн грн.

«Правовими інспекторами праці Ради профспілки у дорожніх і тери#
торіальних профорганізаціях протягом 9 місяців перевірено 354 вироб#
ничих і структурних підрозділи «Укрзалізниці», виявлено 3355 порушень
вимог трудового законодавства і положень чинних Галузевої угоди та
колективних договорів.

З метою негайного усунення порушень правовими інспекторами праці
внесено адміністрації 243 подання із 3510 вимогами щодо:

нормування та оплати праці (46,8 %),
надання відпусток (19,8 %),
використання робочого часу та часу відпочинку (11,5 %),
виконання зобов’язань Галузевої угоди та колдоговорів (5,8 %),
за іншими порушеннями (16,1 %).
У повному обсязі виконано 91,3 % подань, при цьому за наполяганням

правових інспекторів праці скасовано 151 наказ, що видано роботодавця#
ми з порушенням норм чинного законодавства.

Понад 2,5 тис. членам профспілки надіслано персональні повідомлення
про захист їхніх трудових прав і соціальних гарантій.

Спілчанам надано також 3,5 тис. юридичних консультацій, розглянуто
183 письмових звернення.

Правові інспектори праці брали участь в організації та проведенні на
залізничних вузлах та у виробничих підрозділах 78 «Днів трудового пра#
ва», – поінформував завідувач відділу правового захисту – головний пра#
вовий інспектор праці Ради профспілки Микола БЄЛЬЧЕНКО.

ПРОФСПІЛКА ДОПОМОГЛА

ВАЖЛИВО  ЗНАТИ
Звертаємось до колег#профпрацівників з

проханням посилити інформаційно#роз’яс#
нювальну роботу серед спілчан, активізувати
заходи щодо ефективності наочної агітації,
щодня моніторити ситуацію з підписанням
петиції.

Спілчани, підтримаймо петицію!
Адже тільки разом, об’єднавшись, можна

досягти мети і повернути можливість отри#
мувати пенсію за вислугу років та відстояти
не тільки свої, а й права наступних поколінь!

Р
ОЗГЛЯД ПЕТИЦІЇ, яка набра#
ла необхідну кількість підпи#

сів громадян на її підтримку,
здійснюється невідкладно, але
не більше ніж протягом десяти
робочих днів, про що публічно
оголошується на Урядовому
порталі у відповідному розділі з
відповідним обґрунтуванням, а
також надсилається відповідь
автору (ініціатору) петиції.

!

З
А ДОРУЧЕННЯМ трудового колективу ПрАТ «Львівський локомоти#
воремонтний завод» до Ради профспілки надійшов лист від голови

профорганізації М.Скасківа з проханням посприяти у вирішенні питання
щодо виплати заробітної плати працівникам підприємства за жовтень
2018 року.

Голова профспілки В.Бубняк звернувся до члена правління ПАТ «Укрза#
лізниця» І.Василевського щодо негайного розв’язання проблеми,
пов’язаної з недотриманням термінів виплати працівникам заробітної
плати, що порушує законодавство України, Галузеву угоду та колектив#
ний договір.

На вимогу профспілки «Укрзалізниця» виправила ситуацію, що склала#
ся на Львівському локомотиворемонтному заводі з виплатою заробітної
плати, та направила на підприємство кошти у сумі 13 млн грн.

13 листопада відбулося засі#
дання президії Федерації
профспілок транспортників
України за участі його Голови,
Голови профспілки В.Бубняка,
на якому ухвалено звернення
до Верховної Ради України та
Міністерства інфраструктури
(стор. 2).

13–14 листопада у семінарі#на#
раді об’єднаного профкому фі#
лії «Центр будівельно#монтаж#
них робіт та експлуатації буді#
вель і споруд», який проведено
на базі навчально#методичного
центру Федерації профоргані#
зацій Чернігівської області, взяв
участь завідувач відділу органі#
заційної і кадрової роботи
О.Гнатюк, а 14 листопада пе#
ред колегами виступили Голова
профспілки В.Бубняк і завідувач
відділу фінансової роботи – го#
ловний бухгалтер Ради проф#
спілки С.Прокоф’єва.

Щодо змін до
Положення…

Н
А ЗАСІДАННІ правління
Товариства 21.11.2018 р.

ухвалено рішення про вне#
сення змін і доповнень до
чинного Положення про
оплату праці працівників ПАТ
«Укрзалізниця». Найближ�
чим часом буде видано
відповідний наказ.

Детальніше – на сайті
профспілки www.zalp.org.ua
та у наступному номері
«ВІСНИКА», що вийде дру#
ком 14 грудня.

ДО  УВАГИ!

14 листопада завідувач відділу соціально#трудо#
вих відносин та побутової роботи Я.Мальський
взяв участь у звітно#виборній конференції Ради
Асоціації ветеранів війни та праці залізничного
транспорту України.
15 листопада Рада профспілки провела засідання
професійної секції працівників воєнізованої охо#
рони (стор. 3).
15 листопада на виконання постанови президії
Ради профспілки від 26 липня 2018 року «Про си#
туацію із структурними перетвореннями у проф#
спілці» здійснено документальну перевірку щодо
відповідності чинному Статуту профспілки прове#
дених профспілкових конференцій первинок.
20 листопада провідний спеціаліст відділу еко#
номічної роботи, організації праці і заробітної
плати О.Булавін взяла участь у засіданні робо#
чої групи з розробки професійних стандартів за
професіями «монтер колії» і «складач поїздів»,
«черговий по переїзду» і «електромонтер кон#
тактної мережі», а 23 листопада – у засіданні
галузевої ради щодо проектів професійних
стандартів за професіями «монтер колії» та
«складач поїздів».
21 листопада перший заступник Голови проф#
спілки О.Мушенок взяв участь у засіданні правлін#
ня ПАТ «Укрзалізниця».
21 листопада правовий інспектор праці Ради
профспілки М.Абрамова взяла участь у слухан#
нях щодо результатів пенсійної реформи, про#
ведених Комітетом Верховної Ради з питань со#
ціальної політики, зайнятості та пенсійного за#
безпечення.
21–22 листопада делегація на чолі з Головою
ФПТУ і профспілки В.Бубняком взяла участь у ро#
боті 55#го засідання Ради Міжнародної конфеде#
рації профспілок залізничників.
22 листопада перший заступник Голови проф#
спілки О.Мушенок, а 22–23 листопада завіду#
вач відділу економічної роботи, організації пра#
ці і заробітної плати С.Анісімова брали участь у
заході (школа передового досвіду), що відбувся
в Одесі, де обговорено стан і перспективи роз#
витку нових підходів у системі оплати праці та
обліку робочого часу працівників ПАТ «Укр#
залізниця».
26 листопада проведено засідання президії Ради
профспілки.
27 листопада відбулося засідання Ради проф#
спілки.



«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 22 (753)* 29 листопада  2018 р.

ІНФОРМУЄМО,  РОЗ'ЯСНЮЄМО,  КОНСУЛЬТУЄМО…
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«Вивчайте уважно, що підписуєте!»

Вітаємо із 806річним ювілеєм!

В
ИВЧЕННЯ профспілкою
протягом 2018 року ситуа#

ції у виробничих і структур#
них підрозділах регіональ#
них філій і філій висвітлило
низку проблем в організації
цієї роботи. Як наслідок, у
деяких випадках порушу#
ються основоположні права
працівників на працю і заро#
бітну плату, фіксуються фак#
ти порушень колективних
договорів, безпідставного
звільнення з роботи тощо.
Слід зазначити, що найкра#
щу гарантію у питаннях до#
тримання відповідних пра#
вових норм надає не лише
громадський контроль, а й
знання кожним працівником
нормативної бази, що регу#
лює таку форму трудових
відносин, та своїх трудових
прав як громадянина Украї#
ни, викладених у статтях
43–46 Конституції України.

Чому так? Тому що конт#
ракт є особливою формою
трудового договору і при
цьому є велика вірогідність
підписання контракту (на#
приклад, з причин неналеж#
ної поінформованості пра#
цівника), зміст якого не в
повній мірі може відповідати
положенням нормативних
актів, регулюючих зазначені
питання, Галузевій угоді та
відповідному колективному
договору.

Зміст контракту повинен
відповідати формі, затвер#
дженій наказом «Укрзаліз#
ниці» від 04.03.2014 р.,
№ 056#Ц/од, а для провід#
ників моторвагонного рухо#
мого складу – наказом від
20.10.2014 р., № 671#Ц/од.
Порядок укладання, строки
дії контракту, підстави звіль#
нення за ініціативи адмініс#
трації та інші організаційні
питання мають відповідати
затвердженому цим же на#
казом Положенню про по#
рядок укладання контрактів
з працівниками залізнично#
го транспорту, які здійсню#
ють обслуговування паса#
жирів.

Найбільш характерними
порушеннями щодо змісту
контрактів є відсутність рег#
ламентації питань робочого
часу і часу відпочинку, від#
повідної оплати праці за ви#
конану роботу, в тому числі
у вихідні дні та надурочно,
окремих питань охорони
праці, забезпечення форме#
ним одягом, матеріальної
відповідальності працівника
тощо, що вже може бути
підставою для їх невиконан#
ня в повному обсязі. Тому і
рекомендуємо перед тим як
підписати, уважно вивчити
контракт за наступними
пунктами.

1. Ніколи не підписуйте не#
заповнений контракт або
контракт з умовами, які не
конкретизовані або Вам не
зрозумілі. Перевірте, чи є в
ньому посилання на колек#
тивний договір. Якщо є, по#
винні впевнитися, що Вам ві#
домі положення колективно#
го договору та їх зміст.

Що стосується тексту кол#
договору, то він має бути
розміщений на інформацій#
ному стенді тощо профспіл#
кового комітету. У разі від#
сутності інформаційних ку#
точків, вимагайте від голови
профорганізації ознайом#
лення з колдоговором та
створення інформстенду.

2. Перевірте чітко пропи#
саний строк дії контракту.
Так, за два місяці до закін#
чення строку його дії, конт#
ракт продовжують або укла#
дають на новий строк.

Строк дії контракту пови#
нен відповідати вимогам 
п. 13 Положення, затвердже#
ного наказом «Укрзалізниці»
від 04.03.2014 р., № 056#
Ц/од. При цьому первинний
контракт повинен укладати#
ся не менш ніж на 1 рік (за
виключенням працівників,
тимчасово прийнятих на пе#
ріод літніх або зимових
(святкових) перевезень).

Пам’ятайте, якщо протя#
гом останнього строку дії
контракту у Вас не було дис#
циплінарних стягнень у ви#
гляді догани, контракт у
будь#якому випадку про#
довжується строком на п’ять
років.

Рішення про продовження
строку контракту або припи#
нення трудового договору у
зв’язку із закінченням строку
його дії ухвалюється робото#
давцем з урахуванням про#
позицій комісії відокремле#
ного підрозділу з укладання
та аналізу виконання умов
контрактів. Пам’ятайте також
про те, що у роботодавця
відсутнє право припинити з
Вами цей трудовий договір
лише у зв’язку із закінченням
строку його дії. Таке право
настає незалежно від рішен#
ня комісії лише у випадку на#
явності у працівника дисцип#
лінарного стягнення у вигля#
ді догани. Таке додаткове
право може також настати,
якщо в цей же період часу у
підрозділі проводяться захо#
ди, пов’язані зі зміною штат#
ного розкладу, через що ви#
никає необхідність скоро#

чення працівників, або захо#
ди, пов’язані зі зміною істот#
них умов праці робітників.
Припущення роботодавця,
що такі організаційні заходи
можуть відбутися в недале#
кому майбутньому, вважа#
ються такими, що не мають
юридичного значення. Тоб#
то, при належній трудовій
поведінці та Вашому бажанні
надалі працювати у робото#
давця відсутнє право відмо#
вити Вам у продовженні тру#
дових відносин.

Пам’ятайте, що згідно із 
п. 18 Положення у разі до#
строкового розірвання конт#
ракту за ініціативи робото#
давця з підстав, установле#
них у контракті, звільнення
проводиться лише за попе#
редньою згодою виборного
органу первинної профорга#
нізації, членом якої Ви є.

3. Обов’язково перевірте
наявність у контракті чіткої
суми основної заробітної
плати, норми робочого часу.
При цьому переконайтесь,
що окремими позиціями у
ньому визначено порядок
оплати надурочних годин та
роботи у вихідні дні, а також
порядок і суми різного роду
доплат: за тимчасово відсут#
нього працівника, розши#
рення зони обслуговування
або збільшення обсягу робіт,
суміщення професій, вислу#
гу років, роз’їзний характер
праці, роботу в нічний та ве#
чірній час, порядок і розмір
преміальних виплат тощо.
Переконайтесь, що в конт#
ракті чітко визначено, скіль#
ки днів оплачуваної відпуст#
ки Ви отримуватимете що#
річно, у тому числі за стаж
роботи в галузі. Зверніть та#
кож увагу на обов’язкову ма#
теріальну допомогу на оздо#
ровлення, до ювілейних дат
та деяких інших, що повинна
Вам надаватися у розмірах і
на умовах колективного до#
говору підрозділу або Галу#
зевої угоди.

4. Радимо уважно ознайо#
митися з пунктом контракту
щодо матеріальної відпові#
дальності. Пам’ятайте, що
запис «З працівником укла#
дається договір про матері#
альну відповідальність» не є
підставою для стягнення з
Вас коштів з будь#якого при#
воду. Шкода, заподіяна під#
приємству, яка є наслідком
нормального виробничо#
господарського ризику, не є

підставою для покладання
матеріальної відповідаль#
ності на окремих працівників
(наприклад, розбиті пасажи#
рами стакани, пошкоджені
ними білизна або внутріш#
ньовагонне обладнання то#
що). Для прийняття робото#
давцем рішення про матері#
альну відповідальність пра#
цівника необхідна наявність
прямої дійсної шкоди та
причинового зв’язку між
винними протиправними ді#
ями працівника і настанням
матеріальної шкоди. Як пра#
вило, у більшості випадків
такий причиновий зв’язок
відсутній, тому і надходять
працівнику пропозиції напи#
сати заяву про відрахування
із своєї заробітної плати на
погашення матеріальної
шкоди. Такі добровільні
«благодійні внески» у проти#
річчя із законодавством не
входять, але наносять мате#
ріальної шкоди вже самому
працівникові, так би мовити,
«за власним бажанням».

При настанні такого ви#
падку, що стався не внаслі#
док порушення Вами поса#
дових обов’язків, рекомен#
дуємо повідомити про це
безпосереднього керівника.
Він повинен скласти акт до#
вільної форми, який би свід#
чив про відсутність Вашої
вини, за підписом не менше
двох осіб (ними можуть бути
як сторонні особи, так і коле#
ги), та надати такий акт з від#
повідною заявою на ім’я ке#
рівника підрозділу. В остан#
нього, при відсутності дока#
зової бази про інше, вже бу#
дуть підстави на списання
пошкодженого або безна#
дійно втраченого майна, і
водночас не буде підстав ви#
магати від Вас внести «бла#
годійний внесок».

5. Вимагайте від робото#
давця запису окремим пунк#
том про те, що Ви як член
профспілки доручаєте захист
своїх трудових прав та інте#
ресів профкому первинної
профорганізації. Такий за#
пис у контракті спонукає ро#
ботодавця вирішувати всі
спірні питання стосовно Вас
не самостійно, а за участі
профкому. Третю копію кон#
тракту передайте для конт#
ролю у профком виробничо#
го чи структурного підрозді#
лу, де Ви працюєте.

Микола БЄЛЬЧЕНКО,
головний правовий

інспектор праці 
Ради профспілки

Що необхідно знати працівникам, які працевлаштовуються 
або вже працюють за контрактною формою трудового договору 
за переліком професій і посад, затверджених 
Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 р., № 764

«Щиросердно бажаю Вам, шановний Миколо Трохимовичу, міцного здоров’я,
благополуччя, родинного затишку та щирих друзів поруч!
Ми вдячні Вам, що разом з однодумцями Ви стояли у витоків нашої профспілки в
Незалежній Україні, цінуємо Ваш особистий внесок в її становлення та розвиток.
Завдяки високому професіоналізму, компетентності і принциповості Ваші рішення
та дії щодо захисту трудових прав та інтересів людини праці завжди були справед#
ливими».

М.СВИСТУНОВ – голова дорожньої
профорганізації Донецької залізниці в
1992–2011 роках – відсвяткував 21 листо#
пада свій вісімдесятий день народжен#
ня! Із ювілеєм його тепло привітав Голо#
ва Федерації профспілок транспортників
України, Голова профспілки В.БУБНЯК:

!

Голова Федерації профспілок транспортників Укра�
їни, Голова профспілки залізничників і транспорт�
них будівельників України В.БУБНЯК спрямував на
адресу Міністра інфраструктури В.ОМЕЛЯНА листа з
приводу запровадження єдиної галузевої системи
професійного пенсійного забезпечення.

У
ЗВЕРНЕННІ зазначено, що зміни у транспортній системі ви#
магають вжиття ефективних заходів, спрямованих на за#

лучення та закріплення кваліфікованих кадрів для підпри#
ємств, організацій та установ, які належать до сфери Міністер#
ства інфраструктури.

Натомість скасування на державному рівні пенсій за вислугу
років для представників більшості професій, зокрема на заліз#
ничному та інших видах транспорту, що були важливим чин#
ником мотивації персоналу, робить актуальним розширення
компенсаційного пакета шляхом включення до нього додатко#
вого (недержавного) пенсійного забезпечення працівників га#
лузі. Для цього підходять галузеві (корпоративні) недержавні
пенсійні фонди (НПФ), що діють за участі профспілок та робо#
тодавців.

Поряд з виконанням важливої соціальної функції, участь
роботодавців у недержавному пенсійному забезпеченні до#
зволяє заохочувати персонал пенсійними внесками до довго#
строкової праці без податкового навантаження на ФОП та ви#
користовувати частину активів НПФ як внутрішній інвестицій#
ний ресурс для фінансування проектів. Законодавством Украї#
ни встановлено податкові пільги для юридичних осіб (змен#
шення бази податку на прибуток на суму пенсійних внесків) та
фізичних осіб (суми внесків не підлягають оподаткуванню
ПДФО та нарахуванню ЄСВ).

Як відомо, в 2006 році профспілкою залізничників та
транспортних будівельників України заснований та успішно
працює Професійний недержавний пенсійний фонд «Магіс#
траль». Він на сьогодні є найбільшим в Україні за кількістю
учасників (більше 300 тисяч осіб) та єдиним професійним
недержавним пенсійним фондом в галузі. Намічене в ході
пенсійної реформи запровадження накопичувальних прин#
ципів для професійного та інших видів пенсійного забезпе#
чення вказує на принципову можливість та своєчасність
участі працівників та роботодавців усіх видів транспорту в
єдиному галузевому професійному недержавному пенсій#
ному фонді, який зміг би стати базовим для підприємств
транспорту. Це дозволить працівникам галузі після закін#
чення трудової діяльності отримувати пільгові та інші види
пенсій додатково до тих, які виплачує Пенсійний фонд
України та які на цей час не здатні забезпечити гідне життя
пенсіонерів.

Голова ФПТУ і профспілки В.Бубняк закликав Міністра інф#
раструктури В.Омеляна підтримати участь у ПНПФ «Магіст#
раль» роботодавців галузі, як сторони колективних договорів
(угод), та передбачати у фінансових планах підприємств ви#
датки на сплату пенсійних внесків до ПНПФ на індивідуальні
пенсійні рахунки працівників, щоб спільними зусиллями за#
провадити єдину галузеву систему професійного пенсійного
забезпечення.

В
ОФІЦІЙНОМУ ЛИСТІ наголошено, що чотири роки тому
Європейський суд з прав людини визнав наявність пору#

шення в Україні ст. 11 Конвенції про захист прав людини і осно#
воположних свобод (свободу мирних зібрань; свободу об’єд#
нання) та зобов’язав Україну привести Закон України «Про
транспорт», який забороняє страйк на транспорті, у відповід#
ність до норм Конституції України (статей 22 та 44).

Натомість в нашій державі на законодавчому рівні продов#
жують порушувати конституційне право транспортників на
страйк. Так, лише 13 липня 2017 року Уряд, за погодженням із
соціальними партнерами, вніс до Верховної Ради України за#
конопроект № 4639#Д від 13.07.2017 р. про зняття заборони
на страйк на транспорті, але, на жаль, Парламент України до#
нині так і не спромігся його прийняти, і це відбувається попри
численні звернення профспілок транспортної галузі України.
Подібна низка законопроектів, які не були розглянуті або бу#
ли зняті з розгляду, постійно блокуються Парламентом з
2010 року.

Додатково треба зазначити, що, крім заборони на проведен#
ня страйків на транспорті, в нашій країні наразі не працюють
компенсаційні гарантії для працівників, у яких право на страйк
обмежене або заборонене, відповідно до ст. 25 Закону Укра#
їни «Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)».

ДО  ТЕМИ
Письмові звернення з цього приводу спрямовано до Євро#
пейського парламенту, Європейської комісії, Європейської
федерації транспорту та профспілок, оскільки не було ре#
акції на лист ФПТУ від 3 липня 2018 року.

У  ФПТУ
Федерація профспілок транспортників України
(ФПТУ) звернулася до Голови Верховної Ради
України А.ПАРУБІЯ щодо вирішення питання, яке
стосується обмеження права транспортників на
страйк.
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Увагу — вирішенню нагальних проблем

Н
А БАЗІ навчально#методичного центру
Федерації профорганізацій Чернігівської

області 13–15 листопада п. р. об’єднаний
профком філії «Центр будівельно#монтаж#
них робіт та експлуатації будівель і споруд»
ПАТ «Укрзалізниця» провів семінар#нараду
для профактиву первинок територіальних
управлінь.

У його роботі взяв участь і виступив перед
колегами Голова профспілки В.Бубняк. Він
поінформував присутніх про актуальні пи#
тання профспілкової діяльності, що на часі.

Доповідачами за програмою заходу були
також завідувачі відділів Ради профспілки:
фінансової роботи – С.Прокоф’єва та органі#
заційної і кадрової роботи – О.Гнатюк, голо#
ва об’єднаної профорганізації філії О.Сагай#
дак і фахівці навчально#методичного центру.

Йшлося, зокрема, про питання організа#
ційного спектру та щодо правових основ і га#
рантій діяльності профспілок, статутних ви#
мог до профорганів, роботи ревізійних комі#
сій первинок тощо. Актуальними для учас#
ників заходу були інформація та роз’яснення
стосовно проекту змін і доповнень до Стату#
ту профспілки та з приводу фінансових пи#
тань (розтлумачення поняття «неприбуткова
організація», розрахунки з підзвітними осо#
бами, оподаткування тощо). Всебічно роз#
глянуто також такі важливі теми, як мотива#

ція профчленства, оздоровлення працівни#
ків та членів їхніх сімей.

У форматі тренінгів і комунікації між слуха#
чами було отримано відповіді на питання: як
сформувати ефективну команду, досягти
конструктивного компромісу з вирішення
нагальних соціальних проблем, не потрапи#
ти «на гачок» інформаційних маніпуляцій та
ін. За допомогою фахівців профцентру учас#
ники навчального курсу поповнили свій до#
свід знаннями та навичками щодо прийняття
колективних рішень, подолання стереотипів
і керування конфліктами.

Під час наради, що відбулась у рамках се#
мінару, обговорено результати роботи із за#
хисту інтересів членів профспілки. Так, було

успішно організовано оздоровчий сезон пра#
цівників та їхніх дітей: рішенням правління
Товариства на це виділено понад 6 млн грн.
Часткове здешевлення путівок до галузевих
дитячих оздоровниць склало 90 % від їх за#
гальної вартості, до інших закладів відпочин#
ку – 70 %. Тож цьогоріч за активної участі го#
лови об’єднаної профорганізації О.Сагайдака
та керівництва філії «Центр будівельно#мон#
тажних робіт та експлуатації будівель і спо#
руд» наші спілчани вперше відвідали заклади
відпочинку та оздоровлення, до яких раніше
у них не було можливості потрапити.

Алла СВИСТУНОВА,
провідний економіст, заступник 

голови об’єднаної профорганізації філії

Рада профспілки 15 листопада п. р. провела позачергове засідання професійної секції
працівників відомчої воєнізованої охорони, яке відкрив Голова профспілки В.Бубняк.
Про підсумки роботи «ВІСНИКУ» розповів голова профсекції, голова профорганізації
Знам'янського загону воєнізованої охорони регіональної філії «Одеська залізниця»
Валерій КУЧЕР:

—Г
ОЛОВНЕ питання, що
розглядалося за участі

директора департаменту оплати
праці та мотивації персоналу
ПАТ «Укрзалізниця» О.Скарлат і
завідувача відділу економічної
роботи, організації праці та за#
робітної плати Ради профспілки
С.Анісімової, – про вжиття невід#
кладних заходів з врегулювання
питань оплати праці окремих ка#
тегорій працівників підрозділів
воєнізованої охорони.

Члени профсекції та запрошені
на засідання представники окре#
мих профорганізацій висловили
стурбованість з приводу затягу#
вання процесу внесення змін і
доповнень до Положення про
оплату праці працівників ПАТ
«Українська залізниця» за під#
сумками виявлених під час його
реалізації недоліків. Було конста#
товано, що на сьогодні питання
заробітної плати є найактуальні#
шим серед інших. До того ж ре#
комендовані типові штати під#
розділів воєнізованої охорони,
затверджені наказом ПАТ від
18.01.2002 р., № 15#Ц, вже заста#
рілі і не враховують специфіку
роботи та зміни, які відбуваються

у структурних підрозділах остан#
нім часом.

У зв’язку з цим керівництву То#
вариства запропоновано у най#
коротший термін внести зміни і
доповнення до Положення про
оплату праці працівників ПАТ
«Укрзалізниця», зокрема, щодо
збільшення розміру посадових
окладів: начальників варт – не
менше ніж на 10 % від середньої
місячної годинної тарифної став#
ки, старших стрільців 5#го розря#
ду та диспетчерів, начальників
команд, інструкторів воєнізова#
ної охорони – не менше ніж на
10 % від базового посадового
окладу, визначеного відпо#
відним додатком до чинного По#
ложення, та інші.

Члени секції також попросили
розробити та подати на затверд#
ження правлінню ПАТ нову ре#
дакцію Рекомендованих типових
штатів підрозділів воєнізованої
охорони із врахуванням пропо#
зицій профорганів.

Із начальником Головного
управління воєнізованої охоро#
ни В.Паращуком обговорили те#
му виробничого побуту та ство#
рення безпечних умов праці у

підрозділах. Представники пер#
винок поінформували про ситу#
ацію на місцях. Вони наголоси#
ли, зокрема, на тому, що не ви#
рішується питання забезпечення
форменим одягом, а працівни#
ки, які охороняють об’єкти 2#ї
категорії (мости), в окремих ви#
падках знаходяться у приміщен#
нях без опалення, світла та на#
лежних санітарних умов. Учас#
ники засідання дійшли виснов#
ку, що необхідно здійснити
спільні перевірки та вжити всіх
невідкладних заходів, щоб по#
ступово, але докорінно змінити
ситуацію на краще.

Також висловлено критичні
зауваження з приводу отрима#
них офіційних листів від керів#
ництва департаменту оплати
праці та мотивації персоналу
ПАТ «Укрзалізниця» і Головного
управління воєнізованої охоро#
ни щодо виконання протоколу
попереднього засідання, що від#
булося 21 червня 2018 року
(«ВІСНИК» № 13 (744) від 12 липня
п. р.). Члени профсекції вважа#
ють їх невмотивованими через
те, що вони не дають конкретних
відповідей щодо вирішення

проблемних питань. Йдеться,
насамперед, про неукомплекто#
ваність кадрами, необхідність
приведення штату підрозділів
воєнізованої охорони до норма#
тивної чисельності, питання об#
ліку й оплати часу проходження
працівниками медоглядів, у тому
числі психофізіологічного обсте#
ження тощо, включаючи до ньо#
го час доїзду до медичного за#
кладу та у зворотному напрямку,
та ін.

За підсумками роботи ухвале#
но протокол, який також спрямо#
вано до керівництва «Укрзаліз#
ниці». Сподіваємось, що врешті#
решт отримаємо конструктивну
відповідь на критичні зауважен#
ня та пропозиції професійної
секції.

Учасники засідання вдячні за
кваліфіковану консультацію з
приводу деяких питань проф#
спілкової діяльності першому за#
ступнику Голови профспілки
О.Мушенку. 

Як завжди, про актуальні пи#
тання поточної роботи за напря#
мами діяльності нас всебічно по#
інформували завідувачі відділів
Ради профспілки. 

Фото ВВооллооддииммиирраа  ММААРРЧЧУУККАА

НА  КОНТРОЛЕ  —  ВЫПОЛНЕНИЕ  КОЛДОГОВОРОВ

Критикуя, движемся вперед
С

ОСТОЯЛАСЬ конференция трудового кол#
лектива по выполнению колдоговора

Одесской железной дороги за 9 месяцев т. г.
С отчетными докладами выступили замести#
тель директора регионального филиала по
финансово#экономическим вопросам О.Под#
лубный и председатель дорожной профорга#
низации А.Прокопенко.

Было отмечено, что, несмотря на затрудне#
ния в финансовом обеспечении, на выполне#
ние обязательств коллективного договора, без
учета выплаты заработной платы и премии за
основные результаты хозяйственной деятель#
ности, направлено более 1,2 млрд грн.

Выполнен комплекс мероприятий по улуч#
шению санитарно#бытовых условий, приведе#
нию рабочих мест в соответствие с требовани#
ями охраны труда. На реализацию «Комплекс#
ных мероприятий…» израсходовано более
50 млн грн.

Оздоровлено 4857 человек, в том числе
2955 детей. В санатории#профилактории от#
дохнули и подлечились 705 ветеранов труда.
К слову, сумма страховых платежей на меди#
цинское страхование неработающих пенсио#
неров составила почти 12 млн грн. Каждому
застрахованному работнику возмещается
50 % ежемесячного взноса. И в целом это со#
ставило более 12 млн грн.

Кроме положительных моментов, говори#
лось также о недостатках и упущениях. В част#
ности, не во всех производственных подраз#
делениях проведена аттестация рабочих мест.
Железнодорожники в недостаточном коли#
честве обеспечивались моющими средства#
ми, медицинскими аптечками, а те из них, кто
занят во вредных и тяжелых условиях труда,
не всегда своевременно получали молоко. Не
все комнаты приема пищи оборудованы бы#
товой техникой, кондиционерами. Нарушает#
ся трудовое законодательство и коллектив#
ный договор дороги в вопросах учета рабоче#
го времени и его оплаты, режима труда и от#
дыха и т. д. Не удалось открыть в летний сезон
детские лагеря «Алый парус» и «Чемпион»,
базу отдыха «Красная гвоздика». Не выполне#
ны в полном объеме критические замечания
делегатов, высказанные на предыдущей кон#
ференции.

Особое внимание акцентировалось на том,
что с декабря 2017#го и по апрель 2018 года
поэтапное увеличение тарифных ставок и
должностных окладов работникам не дало
ожидаемого эффекта, наоборот, ускорился
отток  профессиональных кадров и руководи#
телей среднего звена, главным образом из#за
неконкурентной заработной платы железно#
дорожников на рынке труда (за 9 месяцев т. г.
уволилось 2732 работника, а принято со сто#
роны всего 2302).

Говорилось и о нерешенных вопросах, каса#
ющихся охраны и условий труда (устаревшего
оборудования и инструментов, отсутствия
запчастей и материалов, незавершенных стро#
ительно#ремонтных работ и проч.).

Первый заместитель директора регио#
нального филиала «Одесская железная доро#
га» Р.Мякишев ответил на вопросы делегатов
конференции.

ПРЕСС�ЦЕНТР
Одесского дорпрофсожа

НАВЧАННЯ   ПРОФАКТИВУЩоб ефективніше  працювати…

ФФооттоо  ВВііттааллііяя  ККООППИИШШАА

Нові партнери дисконтної програми
ПП «ТРК АТВ�плюс» надає 15 % знижки на послуги під#

ключення до кабельного телебачення або до мережі інтер#
нет (Одеська обл., м. Білгород#Дністровський, вул. Єврейсь#
ка, 41), при поповненні рахунку на користування інтернетом
або КТВ – 10 %.

Адвокат С.Шаркевич пропонує всі види юридичних по#
слуг зі знижкою 20 % (Одеська обл., м. Білгород#Дніст#
ровський, вул. Незалежності, 16а).

ТОВ «ТРП Вишня» на медикаменти та вироби медично#
го призначення пропонує знижки від 1 % до 15 % (Одеська
обл., м. Білгород#Дністровський, вул. Маяковського, 11/5).

ТОВ «ЮМІС» надає 7 % знижки на зернову каву INTO № 1
(100 % арабіки), № 2 (50 % арабіки та 50 % робусти), № 3
(70 % арабіки та 30 % робусти), кавомашини «KAFFIT.com»,
підставку#органайзер з акрилу, холодильник для кавома#
шин «KAFFIT.com» (м. Київ, вул. Лук’янівська, 79).

Детальніше – http://zalp.org.ua/kartka/ (веб#сайт
дисконтної картки).

У
ЖОВТНІ з
нагоди Дня

захисника Укра#
їни відбулися
спортивні зма#
гання серед пра#
цівників Волно#
васької дистан#
ції колії регіо#
нальної філії
«Донецька за#
лізниця». Свою силу, спритність та витримку колійники демонстрували у різних видах спорту.

Переможцями у змаганнях з армрестлінгу стали С.Чернов (вагова категорія до 90 кг) та
М.Подєльщіков (понад 90 кг), який, до речі, у гирьовому спорті посів друге місце, поступив#
шись лідерством Є.Пєхтєрєву. Найкращі результати з жиму лежачи показав Д.Васильченко.
Команда «Фенікс» виборола перше місце з міні#футболу.

Світлана ГОЛОДОК, голова первинки Волноваської дистанції колії

WOG  інформує...

З
1 ГРУДНЯ п. р. для спілчан –
власників дисконтних карток та

електронних профквитків у мережі
автозаправних комплексів WOG бу#
де встановлено ліміти на кількість
транзакцій (операцій). Так, протя#
гом доби можна буде один раз ско#
ристатися знижкою на придбання
палива, а загальний ліміт на місяць
не має перевищувати 300 л. Також
обмежено кількість покупок на су#
путні товари: одна операція за добу і
не більш як 2,5 тис. грн на місяць.

Такі зміни умов користування
знижками від мережі WOG зумов#
лені перешкоджанням зловживан#
ню дисконтними картками з боку
третіх осіб.

ФОТОФАКТ

ФФооттоо  ннааддаанноо  ппррооффккооммоомм
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М
ОЛОДІЖНА рада Лиманської дорож#
ньої профорганізації підсумувала ви#

конання заходів з реалізації Програми під#
тримки молодих спілчан у 2018#му. Протя#
гом року профактивісти акцентували увагу
на таких напрямах, як мотивація профчлен#
ства з#поміж молоді, профспілкова комуні#
кація, інформаційна і культурно#масова ро#
бота та ін.

Юлія САВОСТЕНОК,
провідний фахівець відділу 

організаційної і кадрової роботи
Лиманського дорпрофсожу.  ФФооттоо  ааввттоорраа

У
ЛИСТОПАДІ на засіданні молодіжної ра#
ди Конотопської територіальної проф#

організації обговорено питання щодо актив#
ності в роботі первинок, принциповості у від#
стоюванні трудових прав та соціальних га#
рантій молодих залізничників тощо. Також
ухвалено план заходів на наступний рік. Засі#
дання відбулося за участі голови територі#
альної профорганізації В.Шмаглія, який не
тільки змістовно відповів на запитання акти#
вістів, а й надав поради щодо напрямів діяль#
ності.

Після закінчення зібрання молодь вируши#
ла до дитячого табору «Зорька», де, за попе#
редньою домовленістю з його директором,
допомогла в озелененні території: висадже#
но саджанці сосен та берез. Тож дякуємо усім
за активність, працьовитість та гарний на#
стрій.

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

територіальної профорганізації

Вперше. І на відмінно!

Серед добрих справ
молодіжної ради

варто відзначити й
організацію збору
іграшок для слабо3
зорих дітей коно3

топської школи3ін3
тернату. До благо3
дійних акцій зазви3

чай долучається чи3
мало небайдужих

залізничників

У перший день серед чотирьох
команд#фіналістів відбулися тре#
нувальні ігри, а другий подарував
учасникам і вболівальникам бага#
то різноманітних емоцій, адже
всім хотілося неодмінно перемог#
ти суперників та досягти найкра#
щих результатів у запеклій бо#
ротьбі. Поталанило господарям –
дружній команді Полтавського
центру механізації колійних робіт,
саме вони вибороли кубок пер#
шості філії, медалі, дипломи та
найвищу за інших призерів гро#
шову винагороду. Друге місце

посіли їхні колеги зі Львова, третє –
з Покровську.

Згідно із Положенням кубок,
дипломи та відповідну грошову
винагороду отримали також
гравці, котрі зайняли четверте
місце, – представники Синельни#
ковського колійно#ремонтного
механічного заводу.

Сподіваємось, що такі змагання
стануть у нас традиційними.

Микола ШЕВЧУК,
голова об’єднаної 

профорганізації філії «Центр 
з ремонту та експлуатації 

колійних машин»

З
А ІНІЦІАТИВОЮ об’єднаної
профорганізації та дієвої під#

тримки керівництва філії «Центр
з ремонту та експлуатації колій#
них машин» ПАТ «Укрзалізни#
ця» на високому організаційно#
му рівні та за активної участі
спілчан пройшов наш перший
масштабний масовий спортив#
ний захід.

Фінал з міні#футболу проведе#
но 15–16 листопада п. р. на базі
Полтавського ФСК «Локомотив»
регіональної філії «Південна за#
лізниця», якому передували зма#
гання у регіональних відбіркових
групах.

В ее составе было семеро спортсменов из Лима#
на, представляющих клуб боевых искусств «Фе#
никс», – П.Деревянко, С.Зирка, А.Бабанин, М.Рой#
ко, В.Зирка, Е.Клименко, Е.Стародубцев, которые
завоевали для сборной 10 золотых, четыре сереб#
ряных и две бронзовые медали в своих весовых и
возрастных категориях. Поздравляем их с за#
служенной победой и желаем не останавливаться
на достигнутых результатах и покорять новые
вершины!

От имени всей команды благодарим председате#
ля Лиманской дорожной профорганизации Л.Бесса#
рабова за помощь в организации поездки и за веру
в победу сборной Украины.

Павел ДЕРЕВЯНКО,
тренер клуба боевых искусств «Феникс», 

инструктор Лиманского ФСК «Локомотив»

ФФооттоо  ннааддаанноо  ообб’’єєддннаанниимм  ппррооффккооммоомм

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

До «ВІСНИКА» надходять листи про заходи з наго#
ди професійного свята — Дня залізничника…

«У будинку офіцерів (м. Вінниця) відбулися уро#
чистості, на яких керівники структурних підрозділів
регіональної філії «Південно#Західна залізниця»,
дорпрофсожу і територіальних профорганізацій, а
також представники місцевої влади та профільних
закладів освіти привітали працівників галузі та подя#
кували їм за їхню нелегку працю, забезпечення ста#
більного функціонування залізничного транспорту.
Багатьом з них урочисто вручено галузеві та дорож#
ні відзнаки, а також цінні подарунки.

Гарний настрій і приємні враження усім присут#
нім подарували духовий оркестр зі Жмеринки, на#
родний ансамбль «Вінничанка», народна артистка
України К.Бужинська та інші вокалісти і танцівни#
ки», – повідомив ПРЕС�ЦЕНТР Жмеринського
теркому профспілки.

«У святковій залі будинку науки і техніки Коно#
топської дирекції залізничних перевезень регіональ#
ної філії «Південно#Західна залізниця» зібралося чи#
мало працівників, ветеранів праці, звичайних мешкан#
ців міста і гостей з різних куточків нашої країни, оскіль#
ки професійне свято збіглося із відзначенням 90#ліття
закладу та 95#річчя бібліотеки.

Щирі вітання залізничникам, які залишаються від#
даними своїй професії, виголосили керівники ди#
рекції, Конотопського теркому профспілки, пред#
ставники міськради та інші гості.

У цей день для глядачів було організовано неза#
бутній концерт з чудовими піснями, запальними
танцями та веселощами», – поділився керівник гурт#
ка будинку науки і техніки Руслан МУШТАЄВ.

В
РИМЕ (Италия) с 1 по 4 ноября 2018#го проходил
чемпионат мира по кикбоксингу, в котором приня#

ли участие почти 1,5 тыс. спортсменов из 32 стран. 
С первых дней украинская национальная сборная

захватила лидерство и дальше только улучшала
свой результат!

Заслуженная победа

«З нагоди професійного свята працівників і пен#
сіонерів Коростенської дирекції залізничних пере#
везень щиросердно привітали поважні гості та вру#
чили багатьом з них галузеві відзнаки. Для усіх за#
прошених у будинок науки і техніки станції Корос#
тень учасники художньої самодіяльності підготува#
ли цікаву концертну програму», – сповістив ПРЕС�
ЦЕНТР Коростенського теркому профспілки.

«Працівників дільниці Сватово Попаснянської
дистанції колії регіональної філії «Донецька заліз#
ниця» урочисто, із запашним короваєм привітало з
професійним святом керівництво районної ради. 

Від профкому залізничникам вручено пам’ятні по#
дарунки», – дізналися з листа голови первинки
Ганни БУНДЮК.  ФФооттоо  ннааддаанноо  ппррооффккооммоомм

«Профком локомотивного депо Мелітополь ре#
гіональної філії «Придніпровська залізниця» органі#
зував до свята концерт, який відбувся у міському па#
лаці культури ім. Т.Шевченка. Працівників і ветера#
нів разом із сім’ями порадував своїм виступом су#
пер#фіналіст шоу Х#фактор О.Кензов.

Залізничників відзначено грамотами Запорізького
теркому профспілки, адміністрації і профкому депо
та міської влади», – написала голова первинки
Олена ВОРОБЙОВА.

«Профком
аппарата Кри#
в о р о ж с к о й
дирекции же#
лезнодорож#
ных перевозок
регионально#
го филиала
«Приднепров#
ская железная дорога» организовал для членов
профсоюза поездку на страусиную ферму «Страус
Парк Ленд» в с. Грузское Криворожского района.
Там прекрасная инфраструктура, уникальная при#
рода и интересные зоны отдыха. Мы с удовольстви#
ем изучаем родной край, ведь все удивительное –
рядом!» – поділилася враженнями економіст, голо#
ва молодіжної ради апарату Криворізької дирекції
залізничних перевезень Раїса БОРИСЕНКО.

Фото предоставлено автором

Спогади•


