
ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

ІСНИК
ПРОФСПІЛКИ

Наймасовіша профспілкова газета в Україні

залізничників і транспортних будівельників України

Офіційний сайт профспілки
www.zalp.org.ua

Газета видається 
з 16 серпня 1996 р.

Індекс 94922
№ 4 (615) 

28 лютого 2013 р. В

«За поданнями правового інспек#
тора праці Ради профспілки на Пів#
денно#Західній залізниці Володими�
ра Концедала у 2012#му було скасо#
вано накази про притягнення до дис#
циплінарної відповідальності 23 пра#
цівників, їм повернуто 8,7 тис. грн.
виробничої премії; 442 працівникам
доплачено 27,8 тис. грн. до суми ма#
теріальної допомоги на оздоровлен#
ня; 518 працівникам проведено пере#
рахування та виплату виробничої
премії на різницю в посадових окла#
дах на загальну суму 34,7 тис. грн.», –
поінформував ПРЕС�ЦЕНТР Коно�
топського теркому профспілки.

Р
АДА ПРОФСПІЛКИ отрима#
ла відповідь на вимоги до

Кабміну від 9 січня п. р. На вико#
нання доручення Прем’єр#мініс#
тра України від 17.01.2013 р.,
№ 1132/1/1–13 Міністерством
інфраструктури спільно з при#
четними міністерствами опра#
цьовано порушені профспілкою
залізничників і транспортних бу#
дівельників України питання
щодо державної підтримки за#
лізничного транспорту та пові#
домляється.

Скасувати рішення про
перерахування до Державно�
го бюджету 30 % чистого при�
бутку залізниць, а зазначені
кошти спрямувати на модер�
нізацію та оновлення заліз�
ничного рухомого складу.

Для врегулювання питання
стосовно непоширення на під#
приємства залізничного транс#
порту порядку відрахувань 30 %
чистого прибутку, передбаченого
постановою Кабінету Міністрів
України від 23.02.2011 р., № 138
«Про затвердження Порядку від#
рахування до Державного бюд#
жету частини чистого прибутку
(доходу) державними унітарни#
ми підприємствами та їх об’єд#
наннями», а направлення частини
чистого прибутку на модерніза#
цію та оновлення залізничного ру#
хомого складу, за пропозиціями
Укрзалізниці Мінінфраструктури
опрацьовується внесення змін до
статті 11–1 Закону України «Про
управління об’єктами державної
власності». Разом з цим в проекті
нормативного документа врахо#
вується позиція Міністерства до#
ходів і зборів про те, що повний
перерозподіл зазначених коштів
без визначення компенсаторів та#
ких втрат призведе до значних
втрат надходжень до бюджету.

Внести зміни до Дер�
жавного бюджету України на
2013 рік стосовно виділення
коштів залізницям на при�
дбання рухомого складу та
модернізацію магістральних
залізничних ліній відповідно
до Закону України «Про за�
лізничний транспорт».

Проектом зведеного фінансо#
вого плану залізниць України на
2013 рік передбачалося виділен#
ня коштів з державного та місце#
вого бюджетів на оновлення ру#
хомого складу відповідно до
статті 10 Закону України «Про за#
лізничний транспорт» у сумі
8,2 млрд грн. Але оскільки Дер#
жавним бюджетом України на
2013 рік видатки на розвиток за#
лізничного транспорту не перед#
бачені, проект фінансового пла#
ну скориговано в частині виклю#
чення бюджетних коштів як дже#
рела фінансування.

Мінінфраструктури планує ви#
ступити з клопотанням перед
причетними міністерствами під
час перегляду Державного бюд#
жету України на 2013 рік щодо
виділення бюджетних коштів на
придбання рухомого складу та
модернізацію магістральних за#
лізничних ліній.

Затвердити порядок ін�
дексації тарифів на залізнич�
ні перевезення з урахуванням
зростання цін на продукцію
матеріально�технічного при�
значення, тарифів на палив�
но�мастильні матеріали та
енергоносії.

Відповідно до пункту 164.2
проекту Національного плану дій
на 2013 рік щодо впровадження
Програми економічних реформ
на 2010–2014 роки «Заможне
суспільство, конкурентоспро#
можна економіка, ефективна

держава» Міністерством опра#
цьовується Порядок перегляду
вантажних тарифів, що дозво#
лить залізничній галузі забезпе#
чувати своєчасне коригування
рівня тарифів, проводити гнучку
тарифну політику та забезпечу#
вати конкурентоспроможність
залізниць на ринку транспортних
послуг.

Прийняти рішення та за�
твердити механізм відшкоду�
вання залізницям з Держав�
ного бюджету України збит�
ків від перевезення залізнич�
ним транспортом пільгових
категорій пасажирів, у тому
числі у приміському сполу�
ченні.

Збитки залізничного транс#
порту загального користування
від використання пільгових та#
рифів на пасажирські переве#
зення 26 категорій громадян,
визначених законодавством,
відповідно до статті 9 Закону
України «Про залізничний тран#
спорт» відшкодовуються заліз#
ницям за рахунок Державного
або місцевих бюджетів залежно
від того, яким органом прийнято
рішення щодо введення відпо#
відних пільг.

Механізм обліку недоотрима#
них доходних надходжень та
відшкодування (компенсації)
залізницям України втрат, по#
в’язаних із наданням пільг окре#
мим категоріям громадян на за#
лізничному транспорті, затвер#
джено постановою Кабінету Мі#
ністрів України від 16.12.2009 р.,
№ 1359 «Про затвердження По#
рядку розрахунку обсягів ком#
пенсаційних виплат за пільгові
перевезення залізничним транс#
портом окремих категорій гро#
мадян», яка виконується не в
повному обсязі. Проблемою є

недостатність коштів, виділених
із Державного бюджету до від#
повідних бюджетів на погашен#
ня заборгованості перед заліз#
ницями за надані послуги з пе#
ревезення.

Постановами Кабінету Мініст#
рів України від 4.03.2002 р.,
№ 256 та від 29.01.2003 р., № 117
визначено механізм фінансу#
вання видатків місцевих бюдже#
тів на здійснення заходів з вико#
нання державних програм соці#
ального захисту населення за
рахунок субвенцій з Державного
бюджету, а також порядок роз#
рахунків з підприємствами та
організаціями, що надають по#
слуги з проїзду. Відповідно до
Положення про Єдиний держав#
ний автоматизований реєстр
осіб, які мають право на пільги,
затвердженого постановою Ка#
бінету Міністрів України від
29.01.2003 р., № 117, компенса#
ційні виплати залізниці за надані
пільги з оплати проїзду в паса#
жирських поїздах здійснюються
після звіряння персоніфікованих
звітів залізниці з даними реєстру.

Разом з цим відповідно до
пункту 44 проекту Указу Прези#
дента України «Про національ#
ний план дій на 2013 рік щодо
впровадження Програми еконо#
мічних реформ на 2010–2014 ро#
ки «Заможне суспільство, конку#
рентоспроможна економіка,
ефективна держава» передба#
чається розроблення та прий#
няття Порядку надання пільг
окремим категоріям громадян
на адресних засадах, що вирі#
шить питання відшкодування
збитків залізничного транспорту
загального користування від ви#
користання пільгових тарифів на
пасажирські перевезення.

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій
7 лютого в Укрзалізниці за участі
заступника Голови профспілки
В.Леська та правового інспектора
праці М.Бєльченка відбулося засі#
дання робочої групи з вивчення
практики застосування контракт#
ної форми трудового договору.
Підготовлено проект «Типової
форми контракту з провідниками
пасажирських вагонів», який Рада
профспілки спрямувала для обго#
ворення і надання пропозицій та
зауважень до профкомів паса#
жирських вагонних депо та діль#
ниць.
18 лютого перший заступник Го#
лови профспілки М.Сінчак взяв
участь у засіданні «круглого сто#
лу» на тему «Соціальна справед#
ливість у соціальному страхуванні
та пенсійному забезпеченні», ор#
ганізованого ФПУ спільно з Мін#
соцполітики за підтримки Фонду
ім. Ф.Еберта з нагоди Дня соціаль#
ної справедливості. У своєму ви#
ступі він наголосив на створенні
більш сприятливих умов для роз#
витку недержавних пенсійних
фондів, а також стимулювання
роботодавців з цією метою.
21 лютого Голова ФПТУ, Голова
профспілки В.Ткачов провів кон#
сультації з Міністром інфраструк#
тури В.Козаком щодо організації у
Міністерстві підрозділу соціально#
го розвитку.
21 лютого заступник Голови
профспілки В.Лесько взяв участь у
засіданні робочої комісії з підбит#
тя підсумків галузевого змагання
за 2012 рік.
25 лютого завідувач відділу соці#
ально#трудових відносин і побу#
тової роботи О.Мушенок взяв
участь у засіданнях робочих комі#
сій: всеукраїнських профспілок і
об’єднань з ведення колективних
переговорів та укладання Гене#
ральної угоди і повноважних
представників Сторін власників і
профспілок зі здійснення контро#
лю за виконанням Генеральної
угоди на 2010–2012 роки.
26 лютого на засіданні президії
Ради профспілки підсумовано ро#
боту правової та технічної інспек#
цій праці в 2012 році, затверджено
статзвіт профспілки, розглянуто
низку інших питань, про що —
сьогодні у номері (стор. 2).
26 лютого перший заступник Го#
лови профспілки М.Сінчак взяв
участь у засіданні профспілкової
сторони правління Фонду соціаль#
ного страхування з тимчасової
втрати працездатності.

Д А Т А

Шановні залізничники!
Сердечно вітаю вас із Днем захисника Вітчизни – святом,

яке увібрало в себе славні традиції мужності, сили духу і геро#
їзму справжніх чоловіків.

Це свято тих, хто стоїть на варті безпеки нашої Батьківщи#
ни, наполегливо працює день у день, дарує своїм рідним і
близьким впевненість у завтрашньому дні.

Бажаю вам і вашим родинам щастя, міцного здоров’я, добра
та радості, невичерпної енергії та успіхів у всіх ваших справах.

З повагою Сергій БОЛОБОЛІН, 
Генеральний директор Укрзалізниці 

Дорогі спілчани, шановні наші ветерани, щиро вітаю вас із Днем захисника Вітчизни!
Це свято мужності та доблесті традиційно присвячується чоловікам, на яких покладено велику місію – за#

хищати рідну землю, берегти мир і майбутнє наших дітей. І ми віддаємо шану нашим доблесним ветеранам,
які героїчно здобули Перемогу у далекому 45#му, воїнам#інтернаціоналістам, а також згадуємо тих, хто з ро#
ку в рік стає на варту мирного сну своїх співвітчизників, вітаємо наших дітей та онуків, які лише готуються одяг#
ти військову форму. Пам’ятаючи лихі сторінки минулого, сьогодні ми всі сили повинні покласти на те, аби не
повторилися більше його помилки, і мирне небо нашої Батьківщини не затягли темні хмари горя і біди…

Зичу вам, шановні друзі, вашим рідним і близьким довгих років мирного життя, здоров’я, добра і щастя,
добробуту у кожній оселі.

З повагою Вадим ТКАЧОВ, Голова Федерації профспілок транспортників України, 
Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України

23  лютого  в  Україні  відзначено  День  захисника  Вітчизни

Щодо виконання вимог профспілки Укрзалізницею
атестації робочих місць за умовами праці –
пункт 11 вимог профспілки.

Раду профспілки поінформовано, що
на адресу начальників залізниць і голів
дорпрофсожів заступник Генерального
директора Укрзалізниці О.СЛІПЧЕНКО на#
правив 21 лютого лист#роз’яснення щодо
порядку надання пільг і компенсацій за
роботу у шкідливих і важких умовах праці
(№ ЦЗЕ#11/416), у якому, зокрема, наго#
лосив, що перевірками, проведеними
представниками Ради профспілки протя#
гом 2012 року, було виявлено факти нена#
дання пільг і компенсацій працівникам
структурних підрозділів залізниць за ро#
боту у важких і шкідливих умовах праці за
результатами проведених атестацій робо#
чих місць за умовами праці. Основною
причиною порушень є несвоєчасне вне#
сення відповідних змін та доповнень до
колдоговорів.

З метою усунення виявлених порушень
на залізницях проведено оперативні нара#

ди при керівництві залізниць і галузевих
служб. За їх результатами було відібрано
пояснення у причетних посадових осіб, роз#
роблено заходи та проведено роботу щодо
усунення порушень вимог чинного законо#
давства в частині надання пільг і компенса#
цій за роботу у шкідливих і важких умовах
праці, ознайомлення з картами умов праці
під час укладання трудових договорів, про#
ведення диференційованих доплат за умо#
ви праці при суміщенні професій.

Завдяки проведеній роботі більшість по#
рушень з цього питання на залізницях на
даний час усунуто.

Заступник Генерального директора
Укрзалізниці О.Сліпченко зазначив також,
що якщо за результатами проведеної атес#
тації робочих місць за умовами праці вста#
новлюється (або підтверджується) право
працівників на отримання пільг і компенса#
цій за роботу у важких і шкідливих умовах
праці, і ці професії і посади відсутні у відпо#
відних «Списках….» (Списки виробництв,

цехів, професій і посад, зайнятість праців#
ників в яких дає право на щорічні додаткові
відпустки за роботу зі шкідливими і важки#
ми умовами праці та за особливий харак#
тер праці, затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 17.11.1997 р., № 1290 (у
редакції постанови КМУ від 13.05.2003 р.,
№ 679); Списки виробництв, робіт, профе#
сій, посад і показників, зайнятість в яких дає
право на пенсію за віком на пільгових умо#
вах, затверджені постановою КМУ від
16.01.2003 р., № 36 тощо), то відповідні
зміни та доповнення щодо пільг і компенса#
цій працівникам повинні своєчасно вноси#
тись до колективних договорів структурних
підрозділів залізниць, і відповідні пільги та
компенсації за роботу у важких та шкідли#
вих умовах праці надаватись працівникам.

Повний текст листа О.Сліпченка опубліко#
вано на сайті профспілки www.zalp.org.ua
у стрічці новин.

Відділ інформації 
Ради профспілки

В
ІДПОВІДНО до протоколу засі#
дання робочої комісії Укрзалізни#

ці від 15 січня 2013 року Рада проф#
спілки на пропозицію Укрзалізниці
надала 14 лютого конкретну інфор#
мацію про факти порушень у забезпе#
ченні проїзду залізничників у вироб#
ничих потребах – пункт 13 вимог
профспілки.

«Застосування на залізницях нака#
зу Укрзалізниці від 13.12.2011 р.,
№ 468#Ц щодо забезпечення проїз#
ду працівників у виробничих потре#
бах має низку проблемних питань,
які характерні для структурних
підрозділів усіх господарств за�
лізниць без виключення (особли#
во вони актуальні для господарств
колії, сигналізації та зв’язку, елект#
рифікації та електропостачання, воє#
нізованої охорони), – наголосив у
листі на адресу заступника Генераль#
ного директора Укрзалізниці
О.СЛІПЧЕНКА перший заступник Го#
лови профспілки М.СІНЧАК. – Вра#
ховуючи, що такі недоліки носять
масовий характер, пропонуємо вжи#
ти заходів щодо удосконалення по#
рядку фінансового забезпечення
проїзду залізничників у виробничих
потребах, не допускати придбання
проїзних квитків з цією метою за ра#
хунок працівників».

Нагадуємо, що запропонувавши Ра#
ді профспілки надати конкретні факти
порушень застосування Порядку опла#
ти проїзду працівників залізничного
транспорту за службовими потребами
у внутрішньому та міжнародному спо#
лученні, Укрзалізниця водночас запро#
понувала відповідним главкам і на#
чальникам залізниць за результатами
наданих Радою профспілки фактів
провести перевірки і вжити необхід#
них заходів.

Р
АДА ПРОФСПІЛКИ додатково до
своєї попередньої інформації (15

січня) у листі від 14 лютого п. р. наве#
ла Укрзалізниці факти та конкретні
приклади ненадання пільг і компенса#
цій працівникам за роботу у важких і
шкідливих умовах праці відповідно до

Дорогі жінки!
Вітаю вас із чудовим

весняним святом 8 Березня!
Бажаю вам ніжності і

любові, здоров'я і щастя!
Нехай завжди

здійснюються всі ваші мрії
та бажання, кожен ранок
буде неповторним, а доля

приносить вам тільки
приємні подарунки.

З повагою Сергій БОЛОБОЛІН,
Генеральний директор Укрзалізниці   

Любі жінки! 
Прийміть найщиріші 

вітання з нагоди чудового
свята – 8 Березня!

У цей день ми вітаємо наших
матерів, дружин, сестер,

дочок і, звісно, чарівних колег
– усіх залізничниць, а також

наших профпрацівниць і
активісток, які завзято

беруться за кожну справу,
професійно виконують свої

обов’язки і при цьому є 
справжньою окрасою
трудових колективів.

Бажаю вам теплих і сонячних
днів, лагідних посмішок,
добра і щастя, міцного

здоров’я і життєвих перемог.

З повагою Вадим ТКАЧОВ,
Голова ФПТУ, Голова профспілки

Зі святом весни,
любі  

жінки!

1
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Відповідь на вимоги профспілки до Кабміну

Стор. 3

Напередодні•
12 березня відбудеться засі#
дання Ради профспілки.
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Як реформувати профспілку: дискусія•
Володимир Темченко:
«Щоб було на користь…»

П
ОЧНУ з минулого. Після
створення в 2006#му Уп#

равління промислових підпри#
ємств Укрзалізниці (УПП УЗ),
куди ввійшло 20 щебеневих та
один шпалопросочувальний за#
вод, виведені з підпорядкуван#
ня залізницям, стало зрозуміло,
що діюча на той час профспіл#
кова структура (а ми перебува#
ли на профобслуговуванні у
теркомах) не дає можливості
вести переговори з адміністра#
цією щодо укладання колдого#
вору, питань оплати, організації
та нормування праці, заохочен#
ня працівників, надання матері#
альної допомоги працюючим і
ветеранам, виділення коштів на
оздоровчу, культурно#масову,
фізкультурну, спортивну роботу
тощо.

Тоді було проведено установ#
чу профспілкову конференцію
та прийнято рішення про вихід
із теркомів і перехід на профоб#
слуговування до новоствореної
об’єднаної профорганізації
УПП УЗ.

Після обговорення у відок#
ремлених структурних підроз#
ділах на конференції трудово#
го колективу було укладено
колдоговір, що відповідав
особливостям роботи саме на#
шого підприємства. За останні
роки до нього з ініціативи проф#
організацій усіх рівнів було
внесено 47 змін та доповнень
як з економічних, так і соціаль#
них питань, які дозволяють за#

хистити і працівника, і ветера#
на, що на сьогодні життєво не#
обхідно.

Завдяки співпраці об’єдна#
ного профкому та первинок усі
щебеневі заводи переймено#
вано у кар’єроуправління, що
дозволило більшості праців#
ників отримати такі пільги, як
вихід на пенсію за віком на
пільгових умовах, додаткові
оплачувані відпустки та допла#
ти за роботу у важких і шкідли#
вих умовах праці тощо.

Наведу приклади поліпшень,
які отримали працівники згідно
з нашим колдоговором: нада#
ється безвідсоткова позика на
оплату навчання, матеріальна
допомога в разі хірургічних опе#
рацій чи довготривалого ліку#
вання працівникам і членам їх
сімей, відпускаються матеріали
з рентабельністю всього 5 %
для власного будівництва. Всі ці
витрати повністю покриваються
за рахунок коштів підприємства
згідно з підтверджувальними
документами.

Крім того, працівникам від#
шкодовується 50 % страхових
внесків на медичне страху#
вання, а всі ветерани застра#
ховані безкоштовно. Пенсіо#
нери, що користуються піч#
ним опаленням, отримують
грошові компенсації із розра#
хунку 50 % вартості за 2 тон#
ни вугілля. Працівники на
100 % забезпечені спецодя#
гом і спецвзуттям.

Активно проводиться оздо#
ровча кампанія. Влітку – у пансі#
онатах Криму, а в осінньо#зи#
мовий період – у найкращих са#
наторіях України, а наші діти
щороку відпочивають у Євпато#
рії. Всі путівки надаються з істот#
ною знижкою: працівники спла#
чують 30 % вартості для дорос#
лих і 15 % – дитячих путівок. Не
менш важливо, що відпочити та
оздоровитися можуть всі бажа#
ючі.

Крім того, 65 % членських
внесків залишається в первин#
ках, що дозволяє більш ефек#
тивно й оперативно на місцях
планувати та вирішувати соці#
ально#трудові та економічні пи#
тання. Бухгалтерський супровід
всіх профорганізацій (окрім од#
нієї) виконує головний бухгал#
тер об’єднаного профкому, тому
на плечі спілчан не лягають зайві
витрати, а кошти профбюджету
використовуються з користю для
всіх.

Щороку об’єднаний проф#
ком проводить триденні семіна#
ри для профпрацівників із залу#
ченням фахівців Ради профспіл#
ки, Державної податкової
служби, Пенсійного фонду
України тощо.

Окрім щоквартальних засі#
дань об’єднаного профкому та
президії раз на два місяці, в Киє#
ві або в одному з кар’єроуправ#
лінь раз на три місяці проводять#
ся розширені спільні засідання
адміністрації та профкому. На

них обов’язково присутні всі ди#
ректори, голови профорганіза#
цій, економісти: підбиваються
підсумки роботи за квартал і ви#
рішуються всі актуальні питання.
Відкритість і партнерство в робо#
ті керівництва та профкомів усіх
рівнів спонукає до діалогу і по#
шуку компромісних рішень у не#
простих ситуаціях.

Хочу також підкреслити, що
інформацією ми обмінюємось
електронною поштою та маємо
мобільний зв’язок з керівницт#
вом об’єднаного профкому.

Тож сьогодні, через шість ро#
ків спільної роботи в складі
об’єднаної профорганізації УПП
УЗ, ми можемо з упевненістю
сказати, що структура, яка об’єд#
нує людей, пов’язаних одним
виробничим завданням, прово#
дить більш ефективну, корисну,
якісну й оперативну роботу для
покращання умов життя і праці
людей.

Дякую «ВІСНИКУ» за можли#
вість розповісти про життя на#
шої молодої профорганізації,
досягнення і зміни, що надиха#
ють на подальшу роботу для
людей.

Володимир ТЕМЧЕНКО,
начальник сектора

матеріально#технічного
забезпечення, 

голова профорганізації 
Хлібодарівського 

кар’єроуправління УПП УЗ

2
У президії•

Активность —
залог успеха. 

И  уверенности.
П

ЕРВАЯ колдоговорная конфе#
ренция в регионе состоялась

в вагонном депо Попасная с учас#
тием заместителя начальника
службы вагонного хозяйства До#
нецкой магистрали М.Мурашко.

Разговор был непростой. Ведь
несмотря на то, что практически
все пункты колдоговора выпол#
нены, большинство вопросов ка#
салось отпусков без содержания
и неполной рабочей недели. Эти
вынужденные непопулярные ме#
ры проводятся во время рефор#
мирования отрасли, и работники
– опытные и молодые – опасают#
ся, а то и боятся, что часть из них
может попросту «остаться за бор#
том», при этом потеряв еще и де#
нежное пособие при высвобож#
дении. Их заверили, что в резуль#
тате переговоров Совета профсо#
юза с Укрзализныцей есть гаран#
тия, что массовых сокращений не
будет. В случае же выведения
должности из штата люди будут
трудоустроены, а при необходи#
мости пройдут обучение за счет
средств дороги. Между дорпроф#
сожем и руководством дороги
достигнуто также соглашение об
индивидуальном подходе в во#
просах предоставления отпусков
без содержания.

Всех волновала также судьба
Дома науки и техники, который
является частью вагонного депо.
Собравшихся проинформирова#
ли, что он останется в составе ре#
монтного депо Попасная.

В итоге активного диалога де#
легаты пришли к выводу, что
важна позиция каждого члена
профсоюза в вопросах соблюде#
ния обязательств колдоговора.
Это залог не только успеха, но и
уверенности в завтрашнем трудо#
вом дне.

ПРЕСС�ЦЕНТР
Попаснянского 

теркома профсоюза

П
ІД ЧАС наради голів пер#
винок Криворізького ре#

гіону було розглянуто вимоги
профспілки до Кабміну та
Укрзалізниці щодо вирішення
соціально#трудових проблем
на залізничному транспорті.
Учасники підтримали позицію
Ради профспілки і висловили
невдоволення деякими діями
роботодавців. Приміром, у
спілчан викликають обурення
дії керівництва і служб При#
дніпровської залізниці, коли у
структурні підрозділи направ#

ляються вказівки і розпоряд#
ження з вимогами зменшення
фонду оплати праці та оптимі#
зації чисельності працівників,
до того ж, оформлені нена#
лежним чином.

Учасники зібрання запропо#
нували розглянути відповіді
Укрзалізниці та Уряду на засі#
данні Ради профспілки, та, у
разі необхідності, застосовува#
ти, крім переговірного проце#
су, й інші дії, передбачені чин#
ним законодавством, задля
захисту спілчан.

К
ОЗЯТИНСЬКИЙ терком профспілки провів ін#
формаційний день для голів первинок і цех#

комів, профгрупоргів Шепетівського вузла за
участі керівників структурних підрозділів Півден#
но#Західної залізниці. Понад 130 профпрацівників
та активістів обговорили заходи, які вже проведе#
но і ще плануються. Особливу увагу було приділе#
но вимогам профспілки до Укрзалізниці щодо ви#
рішення соціальних проблем у галузі та заходам
Укрзалізниці та керівництва магістралі з їх вико#
нання. До речі, ця важлива тема обговорювалася

у трудових колективах. Первинки внесли свої
пропозиції та зауваження, які терком направив до
Ради профспілки.

Під час інформаційного дня працівники тер#
кому висвітлили також організаційно#масові,
правозахисні та фінансові питання, а наостанок
відповіли на численні запитання присутніх і роз#
дали методичні матеріали з питань роботи пер#
винної профорганізації.

ПРЕС�ЦЕНТР
Козятинського теркому профспілки

Йшлося, зо#
крема, про ви#
конання колдо#
говору, оплату
праці, забезпечення спецодягом і спецвзуттям,
поліпшення умов праці та виробничого побуту
тощо. Колійників особливо хвилює наразі те,
як проводиться оптимізація чисельності пра#
цюючих у дистанції. Так, відповідно до заходів
у термін до 1 липня п. р. необхідно провести
вивільнення зі штатного розпису 38 штатних
одиниць, і члени профспілки ставлять чимало

гострих запи#
тань з цього
приводу.

Тож прове#
дено інформаційно#роз’яснювальну роботу
та надано консультації з актуальних питань,
зокрема, щодо наказу начальника Південно#
Західної залізниці від 31.01.2013 р., № 28#Н
«Про встановлення неповного робочого
тижня».

Марина ДЕМЧЕНКО, голова профорганізації 
Хутір#Михайлівської дистанції колії

Багато з приводу реформ у профспілці міркував, радився з колегами і з доброї їх волі
викладаю наші спільні думки в улюбленій нашими спілчанами газеті...
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ВВ..ТТЕЕММЧЧЕЕННККОО

Фото ВВааллееррііяя  ГГРРООММИИККАА  

У
РАМКАХ ЗАХОДІВ із виконання Стандарту
інформаційної діяльності профспілки

профком Хутір#Михайлівської дистанції колії
організував у лютому інформаційні дні для спіл#
чан – монтерів колії, які працюють на станціях
Семенівка (на фото) та Терещенська. 

Було обгово#
рено злободенні
питання.

ПРЕС�ЦЕНТР Криворізького теркому профспілки

На варті інтересів спілчан: відверто про головне

ФФооттоо  ааввттоорраа

Дисконтна програма крокує 

Н
А ЗАСІДАННІ 26 лютого президія
розглянула результати впрова#

дження дисконтної програми проф#
спілки.

Наразі укладено 280 договорів із парт#
нерами, які працюють у 45 напрямах.
Програма охоплює 840 закладів, які надають товари і послуги у
98 містах України, а власниками дисконтних карток стали вже
60 тис. членів профспілки. Забезпечено оперативне супроводження
веб#сайта дисконтної програми та систематичні тематичні публікації
в газетах «Вісник профспілки», «Магістраль», дорожніх виданнях.

Постійно відбувається зворотний зв’язок із членами профспілки
та представниками партнерів, оперативне вирішення непорозу#
мінь, пов’язаних із недоліками в реалізації договірних зобов’язань.

Президія відзначила роботу Одеської дорожньої профорганіза#
ції, представники якої уклали найбільшу кількість договорів (90) та
забезпечили дисконтними картками майже 30 тис. спілчан. А от
найнижчі показники розвитку соціального проекту мають дорожні
профорганізації Південно#Західної, Львівської, Південної та При#
дніпровської залізниць, що свідчить про недостатню активність під#
готовлених представників з укладання договорів, низький рівень
роз’яснювальної роботи серед членів профспілки щодо переваг
дисконтної програми. Президія запропонувала головам зазначених
дорожніх профорганізацій активізувати роботу щодо розвитку дис#
контної програми профспілки у регіонах обслуговування.

Профорганам усіх рівнів рекомендовано використовувати досяг#
нення дисконтної програми для мотивації профспілкового членства.
Пропонується урочисто вручати дисконтні картки при прийнятті у
члени профспілки, заохоченні профактивістів, проведенні інформа#
ційних днів і зустрічей, «Днів трудового права», вітанні зі святами то#
що. Також необхідно провести широку роз’яснювальну роботу серед
спілчан щодо позитивів соціального проекту, зокрема розмістити на
профспілкових інформаційних стендах матеріали про дисконтну
програму профспілки та партнерів, із якими укладено договори, і
вжити заходів щодо забезпечення членів профспілки (у першу чер#
гу, працюючих) дисконтними картками.

Щодо участі у кампанії МФТ

У
ХВАЛЕНО постанову щодо участі профспілки у глобальній кам#
панії МФТ 2013 року за гідні працю і життя для жінок під гаслом

«Зміцнимо профспілку жінками!».
Профорганам усіх рівнів запропоновано провести святкові заходи

до 8 Березня за участі профпрацівниць й активісток, під час яких по#
інформувати спілчанок про посилення контролю за дотриманням
трудового законодавства, створенням для них на виробництві від#
повідних санітарно#гігієнічних умов тощо, а також підтримати про#
світницьку діяльність, ініціативи профорганізацій та молодіжних рад
у запровадженні проектів, пов’язаних із репродуктивним здоров’ям
(плануванням сім’ї) і гендерною рівністю. Рекомендовано сприяти
висуненню кандидатур профактивісток до складу виборних проф#
органів і резерву кадрів на керівні профспілкові посади.

Погоджено типові норми

П
РЕЗИДІЯ Ради профспілки погодила проекти збірок (проекти
визнано придатними до застосування у виробничих умовах):

«Типові норми часу на малярні роботи, що виконуються на
тепловозах серії 2ТЕ116, ЧМЕ3, ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е» (розроблено фа#
хівцями дорожньої нормативно#дослідної станції з праці Донецької
залізниці за участі провідних фахівців Головного управління локомо#
тивного господарства Укрзалізниці); «Типові норми часу на де�
повський та капітальний ремонт електрообладнання та систем
кондиціювання повітря пасажирських вагонів побудови ВАТ
«КВБЗ» та «Типові норми часу на слюсарні роботи з ремонту ди�
зеля, допоміжного обладнання та гідропередачі під час техніч�
ного обслуговування і поточних ремонтів дизель�поїзда Д1»
(розроблено фахівцями Державного науково#дослідного центру за#
лізничного транспорту України. На наших залізницях ці норми запро#
ваджуються вперше); «Типові норми часу на технічне обслугову�
вання та поточний ремонт засобів обчислювальної техніки, ад�
міністрування локальних мереж та супроводу загальносистем�
ного програмного забезпечення» (розроблено фахівцями Голов#
ного управління інформаційних технологій та дорожньою норматив#
но#дослідною станцією з праці Південної залізниці).

Визнано переможцями

П
РЕЗИДІЯ Ради профспілки оголосила підсумки огляду�кон�
курсу на кращу профорганізацію щодо роботи з молоддю,

який проводився у рамках заходів 2012#го – «Року молоді в проф#
спілці».

Кращими первинними профорганізаціями визнано первинки:
Іловайської дистанції сигналізації та зв’язку Донецької заліз#
ниці, пасажирського вагонного депо Ковель, локомотивних
депо Мукачеве і Львів�Захід Львівської, Знам’янської дистан�
ції сигналізації та зв’язку і Шевченківського вагонного депо
Одеської, вагонного депо Полтава і локомотивного депо
Куп’янськ Південної, Козятинського і Конотопського вагонних
депо Південно#Західної, Криворізької дирекції залізничних
перевезень і Нікопольської дистанції колії Придніпровської
магістралі, апарата Управління промислових підприємств
Укрзалізниці та служби колії, тунельних споруд і будівель Ки�
ївського метрополітену.

У номінації «Краща об’єднана/територіальна профорганізація»
переможцями визначено Краснолиманську, Луганську,
Знам’янську, Сумську, Конотопську та Криворізьку терито#
ріальні профорганізації.

Кращою щодо роботи з молоддю визнано дорожню проф�
організацію Донецької залізниці.

Переможці нагороджуються дипломами та цінними подарунками.
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До уваги учасників 
ПНПФ «Магістраль»

У
ЧАСНИКИ#ВКЛАД#
НИКИ Професійного

недержавного пенсійного
фонду «Магістраль» ма#
ють право на податкову
знижку на суму сплаче#
них ними у 2012 році пен#
сійних внесків. 

Відповідне положення ст. 166 Податкового кодек#
су України коментує правовий інспектор праці Ради
профспілки, секретар ПНПФ «Магістраль» Марина
АБРАМОВА:

– Податкова знижка – це право платника податку
на доходи фізичних осіб зменшити загальний річний
оподатковуваний дохід. Ст. 166 Податкового кодексу
чітко окреслює, на які саме витрати, понесені протя#
гом календарного року, надається така знижка. Зок#
рема, до них дозволяється включати і суми пенсійних
внесків, сплачених платником до недержавного пен#
сійного фонду за пенсійним контрактом.

Для того, щоб скористатись цим правом, необхід#
но подати річну податкову декларацію до податкової
інспекції за місцем проживання. Зробити це треба до
31 грудня 2013 року. Сума податку, яка підлягає
поверненню платнику, становить 15 % суми
сплачених за 2012 рік пенсійних внесків.

Загалом необхідно подати такі документи: запов#
нену форму «Податкової декларації про майновий
стан і доходи» та додаток № 6 до неї – «Перелік сум
витрат, що включаються до складу податкової зниж#
ки», копії пенсійного контракту, паспорта, ідентифі#
каційного коду (при собі треба мати оригінали цих
документів), довідки по розрахунках заробітної пла#
ти і про перераховані пенсійні внески, а також копії
платіжних доручень та витягів з платіжних відомос#
тей про перерахування внесків. Зі зразками докумен#
тів можна ознайомитися на сайті www.zalp.org.ua
у розділі ПНПФ «Магістраль».

Новини законодавства

М
ІНІСТЕРСТВО економічного розвитку і тор#
гівлі України у листі від 12.02.2013 р.,

№ 3411–15/5072–03 повідомило, що з метою за#
безпечення заміни всіма суб’єктами господарю#
вання старих кодів економічної діяльності на нові,
наказом від 7.02.2013 р., № 113 дію ДК 009:2005
«Класифікація видів економічної діяльності»
відновлено на період до 31 грудня 2013 року,
поінформувала газета «Все про бухгалтерський
облік», № 16* 20.02.2013 р.

Колдоговірна кампанія
Н

АРАЗІ всюди проходять конференції трудових
колективів залізниць, їх структурних підрозділів,

підприємств залізничного транспорту. Про це – у ма#
теріалах авторів «ВІСНИКА» на 2�й та 4�й стор.

У літопис профспілки•
За багаторічну, активну роботу із

захисту інтересів спілчан та особис#
тий внесок у розвиток профспілки
ПОДЯКОЮ РАДИ ПРОФ�
СПІЛКИ нагороджено заступника
голови Харківської територіальної
профорганізації Володимира Родіо#
новича ШАМРАЯ.

навливалась работа 281 единицы оборудования.
В активе и такие примеры.
По настоянию технической инспекции труда

Совета профсоюза на Донецкой железной дороге
случай травмирования составителя поездов стан#
ции Дебальцево#Сортировочное был связан с
производством, в результате чего Фондом соци#
ального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
семье пострадавшего было выплачено 403 тыс.
грн. и еще 12 тыс. грн. – по страховке профсоюза.
К слову, пострадавшим на производстве работни#
кам Донецкой магистрали – членам нашего
профсоюза за два последних года по профсоюз#
ной страховке выплачено уже более 250 тыс. грн.

Ликвидирована задолженность за спецмолоко
в Ясиноватской дистанции электроснабжения,
Дебальцевском СМЭУ, пассажирском вагонном
депо Мариуполь, а в Попаснянском регионе – за#
долженность по мылу.

В бригадных домах в Красноармейске и Ясинова#
той установлены кондиционеры на сумму 250 тыс.
грн. Под постоянным контролем и условия труда ко#
мандированных работников, проживающих в пас#
сажирских вагонах. Так, по настоянию техинспекции

обеспечено нормальное освещение внутри и возле
вагонов, своевременная заправка водой, организо#
вано пользование душевыми в структурных подраз#
делениях на станциях Донецк, Славянск, Константи#
новка, Скотоватая, Дружковка и др. Осуществляется
контроль за организацией питания и обеспечением
постельными принадлежностями.

Полностью выполнено задание по аттестации
рабочих мест.

Технические инспекторы труда принимают учас#
тие в «Днях дорпрофсожа и трудового права» на уз#
лах и в структурных подразделениях. В 2012#м про#
ведено четыре семинара для общественных ин#
спекторов и организован тематический конкурс в
Ясиноватском теркоме. Рассмотрено также 247 об#
ращений членов профсоюза по вопросам охраны
труда, 215 из которых решено положительно.

В то же время президиум рекомендовал не
останавливаться на достигнутом. Необходимо по#
стоянно совершенствоваться, акцентируя внима#
ние на усилении контрольных функций техничес#
кой инспекции труда и эффективности ее работы.

Александр ЛЯЩЕНКО, главный технический
инспектор труда Совета профсоюза 

на Донецкой железной дороге

Безопасности труда — «ДА!»

З
А МИНУЛИЙ РІК сут#
тєво покращено сані#

тарно#побутові умови
працівників Криворізької
дистанції колії.

Зокрема, замінено по#
крівлі на шиферні, на шіс#
тьох об’єктах встановле#
но типові котли з модер#
нізацією систем опален#

ня, виконано
внутрішній ре#
монт механічних
майстерень та
фасаду побуто#
вого приміщення
7#го околодку
станції Кривий
Ріг–Головний. Пі#
сля капітального
ремонту побуто#
ве приміщення 
9#го околодку
відповідає найсу#

часнішим вимогам: тут замінено
внутрішні і зовнішні мережі, опа#
лення на твердому паливі переве#
дено на електричне, обладнано
внутрішній туалет, приміщення для
сушіння спецодягу і взуття. Також

капітально відремонтовано два туа#
лети в адміністративній будівлі, об#
ладнано кімнату гігієни жінки, вста#
новлено душову кабіну.

Питання забезпечення будівель#
ними матеріалами і необхідним об#
ладнанням вирішувались спільними
зусиллями адміністрації і профкому.
Крім того, значну підтримку у всіх по#
чинаннях надавали наші працівники,
серед яких чимало спеціалістів, здат#
них виконати будь#які завдання.

Високу якість виконаних робіт від#
значено комісією залізниці. Тож, по#
чинаючи з 2008 року, у нас прово#
диться планомірна робота на користь
всіх працівників.

Юрій ШЕЛАМКОВ, 
голова профорганізації 

Криворізької дистанції колії

Виробничий побут — турбота спільна•
Для спільної користі

Розмір мінімальної зарплати в Україні вста#
новлено на рівні прожиткового мінімуму для
працездатної особи з 1 січня 2013 р. — 1147 грн.

Індекс споживчих цін у січні — 100,2 %.
Інформацію підготовлено відділом економічної

роботи, організації праці і заробітної плати Ради
профспілки за даними управління статистики
Укрзалізниці та Держкомстату.

Донецька 3474,6
Львівська 2874,5
Одеська 3271,4
Південна 3161,7
Південно#Західна 3660,0
Придніпровська 2787,5
По залізницях 3216,9 

Залізниця Січень
2013 р.

Середня  заробітна плата
працівників (грн.)

Н
ЕЗВАЖАЮЧИ на те, що щоро#
ку заплановані заходи з охо#

рони праці в Апостолівській ди#
станції сигналізації та зв’язку При#
дніпровської залізниці викону#
ються, проте залишаються і деякі
пункти, які переносяться на на#
ступний рік. Наприклад, вже дру#
гий рік поспіль планується і не ви#
конується заміна стільців у вироб#
ничих приміщеннях, придбання
кондиціонера для працівників
пункту контрольно#вимірюваль#
них приладів, передплата на жур#
нал «Охорона праці». Сподіваємо#
ся, що передбачені заходи у цьо#
му році все ж таки буде виконано.

Тетяна ЛУЦЕНКО,
інженер з охорони праці,

голова профорганізації 
Апостолівської дистанції 

сигналізації та зв’язку

П
ОДВОДЯ ИТОГИ работы в 2012#м, президиум
дорпрофсожа отметил, что главным техни#

ческим и техническими инспекторами труда Сове#
та профсоюза на Донецкой магистрали осуществ#
лено 265 обследований структурных подразделе#
ний, по результатам которых выдано 248 пред#
ставлений об устранении 2,6 тыс. нарушений
норм и правил охраны труда.

По результатам проверок: оплачены часы техни#
ческого обучения в нерабочее время работникам
славянских дистанций пути и электроснабжения,
краснолиманских дистанции сигнализации и связи
и путевой машинной станции, станций Дубово,
Бантышево, Барвенково, Гавриловка, Кривой То#
рец, Фенольная (всего возвращено 1,9 тыс. грн.);
доплачено за время прохождения медосмотров
работникам путевой машинной станции и рельсо#
сварочного поезда Красный Лиман (более 1,2 тыс.
грн.) и выплачено 14,6 тыс. грн. отпускных за осо#
бый характер, вредные и тяжелые условия труда.

Технические инспекторы труда приняли участие
в расследовании всех несчастных случаев со смер#
тельным исходом, произошедших на производст#
ве, а также случаев со стойкой утратой трудоспо#
собности. По их представлениям 35 должност#
ных лиц и руководителей структурных подразде#
лений привлечено к ответственности. Приоста#

Закінчення. 
Початок на 1�й стор.

Погасити заборгованість за�
лізницям України за безоплатне
перевезення вугілля у 2009–
2010 р.р. (за рішенням Уряду) для
ДП «Вугілля України».

Дебіторська заборгованість ДП
«Вугілля України» перед підприємст#
вами залізничного транспорту виник#
ла під час перевезення енергетичного
вугілля на адресу енергогенеруючих
компаній за період з 2009#го до
2010 року. На сьогодні вона складає
320,7  млн грн.

Господарським судом міста Києва
ухвалено стягнути з ДП «Вугілля Украї#
ни» заборгованість, згодом виконавче
провадження неодноразово розстро#
чувалося. Ухвалою Господарського су#
ду міста Києва від 25.07.2012 р. загаль#
на сума боргу була розстрочена на п’ять
років – із серпня 2012#го по липень
2017 року включно згідно з графіком
щомісячної оплати. Незважаючи на те,
що розміри щомісячних платежів ви#
значалися безпосередньо ДП «Вугілля
України», зазначеним підприємством у
повному обсязі не виконано жодного
рішення суду стосовно графіків пога#
шення існуючої заборгованості.

Мінінфраструктури спільно з Мін#
енерговугілля планує провести спіль#
ну нараду та обговорити шляхи вихо#
ду із ситуації, що склалася.

Скасувати постанову Кабі�
нету Міністрів України від
15.07.1997 р., № 764 щодо переліку
категорій працівників залізнично�
го транспорту, які працевлашто�
вуються за контрактною формою
трудового договору, і внести до
Верховної Ради України законо�
проект про скасування ч. 3 статті
15 Закону України «Про залізнич�
ний транспорт».

Контрактна форма трудового до#
говору для працівників залізничного
транспорту згідно з переліком катего#

рій та посад, затвердженим постано#
вою Кабінету Міністрів України від
15.07.1997 р., № 764, впроваджена з
прийняттям Закону України «Про за#
лізничний транспорт» та обумовлена,
перш за все, прагненням посилити рі#
вень дисципліни та відповідальності
працівників, які безпосередньо об#
слуговують пасажирів, а відтак підви#
щити якість такого обслуговування та
престиж галузі.

Укладання контрактів з працівника#
ми не суперечить статті 43 Конституції
України, умови цих трудових догово#
рів не погіршують їх становище порів#
няно із законодавством про працю,
оскільки відповідно до статті 21 Ко#
дексу законів про працю України кон#
тракт є особливою формою трудового
договору, в якому строк його дії, пра#
ва, обов’язки і відповідальність сто#
рін, умови матеріального забезпечен#
ня і організації праці працівника, умо#
ви розірвання договору, в тому числі
дострокового, можуть встановлюва#
тися угодою сторін.

В ході соціального діалогу між керів#
ництвом Укрзалізниці та профспілкою
було досягнуто домовленостей щодо
проведення роботи з удосконалення
практики застосування контрактної
форми трудового договору. На сьогод#
ні уже розроблена та направлена для
використання залізницями рекомендо#
вана форма контракту, яка не супере#
чить чинному законодавству та не по#
гіршує становище працівників.

Забезпечити у фінансових
планах залізниць на 2013 рік:

виділення коштів на – 
• зростання заробітної плати

працівників на 25 %;
• сплату внесків до Професійно�

го недержавного пенсійного фон�
ду «Магістраль» у розмірі 3 % за�
робітної плати працівника;

• забезпечення виконання у
повному обсязі зобов’язань робо�
тодавців за Галузевою угодою та

колективними договорами;
– підвищення тарифів на ван�

тажні перевезення;
– залишити без змін порядок

фінансування медичних закладів,
які не увійдуть до статутного капі�
талу АТ «Укрзалізниця» з визна�
ченням головним розпорядником
бюджетних коштів Мінінфраст�
руктури України.

Відповідно до норм Галузевої угоди
між Державною адміністрацією заліз#
ничного транспорту України та Радою
профспілки залізничників і транспорт#
них будівельників у проекті зведеного
фінансового плану залізниць України
на 2013 рік передбачено:

• з урахуванням збалансованості до#
ходної та витратної частин фінансово#
го плану поквартальне підвищення го#
динних тарифних ставок і посадових
окладів (з 1.04.2013 р., з 1.07.2013 р. та з
1.10.2013 р.) щоразу на 5 %, що в ціло#
му за рік складатиме 15,8 %;

• кошти на сплату внесків до Профе#
сійного недержавного пенсійного фон#
ду «Магістраль» в сумі 18 млн. грн.;

• витрати на реалізацію та збере#
ження ряду пільг і соціальних гаран#
тій для працівників і пенсіонерів за#
лізничного транспорту на загальну
суму 945,2 млн грн., що більше плану
2012 року на 10 %.

Що стосується підвищення тарифів
на вантажні перевезення, то на підставі
Сценарних умов функціонування еко#
номіки на 2012–2015 роки, наданих
листом Мінекономрозвитку від
9.04.2012 р., № 3023#04/13415#06,
проектом фінансового плану залізниць
України на 2013 рік, який знаходиться
на розгляді в Мінекономрозвитку та
Мінфіні, передбачено підвищення та#
рифів у межах України з 1.03.2012 р. на
1,9 % щомісячно. У середньому за рік
підвищення тарифів на вантажні пере#
везення в межах України складе 9,2 %.

Проектом постанови Кабінету Мі#
ністрів України «Про утворення пуб#
лічного акціонерного товариства

«Українська залізниця» передбачено
внесення до статутного капіталу АТ
«Укрзалізниця» 11 медичних закладів,
якими буде забезпечуватися прове#
дення періодичних медичних огля#
дів, різних видів медичної допомоги
та медичної реабілітації працівників
залізничного транспорту.

Решта медичних закладів, які не
увійдуть до АТ «Укрзалізниця», зали#
шаться у сфері управління Мінінфра#
структури. Питання підпорядкування
та порядку фінансування таких медич#
них закладів буде вирішуватися після
утворення акціонерного товариства.

Затверджувати фінансові
плани залізниць у терміни, що пе�
редбачені Господарським кодек�
сом України.

Відповідно до статті 75 Господарсь#
кого кодексу України фінансовий план
підлягає затвердженню до 1 вересня
року, що передує плановому.

Разом з тим формування зведеного
фінансового плану залізниць України
здійснюється відповідно до вимог на#
казу Мінекономіки від 21.06.2005 р.,
№ 173 «Про затвердження Порядку
складання, затвердження та контро#
лю виконання фінансових планів дер#
жавних підприємств, акціонерних,
холдингових компаній та інших
суб’єктів господарювання, у статутно#
му фонді яких більше 50 % акцій
(часток, паїв) належать державі, та їх
дочірніх підприємств» із змінами та
доповненнями і подається на розгляд
до причетних міністерств у встановле#
ні терміни. Форма фінансового плану
містить довідкову інформацію щодо
фактичних показників минулого року,
планових показників поточного року
та запланованих на наступний рік від#
повідно до затверджених Кабміном
основних макропоказників економіч#
ного і соціального розвитку України,
прогноз яких схвалюється постано#
вою Кабінету Міністрів України після
визначених термінів подачі фінплану.
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Профорганизации
провели к этой дате
встречи в трудовых

коллективах, 
информационные дни,
проверки соблюдения 

трудового 
законодательства 

и другие мероприятия

Т
АК, В ИЛОВАЙСКИХ мотор#
вагонном депо и профгруп#

пе КИП дистанции сигнализа#
ции и связи, на станциях
Амвросиевка, Каракуба, Пост#
никово, Пантелеймоновка,

Ханженково, Криничная при
участии правового инспектора
труда Совета профсоюза на До#
нецкой железной дороге В.Чер#
нятьева проведены «Дни тру#
дового права». Были выявлены
не учтенные и не оплаченные
часы у 16 работников станций,
руководству направлены пред#
ставления об оплате сверхуроч#
ных.

Комиссия профкома Крини#
чанской дистанции пути в ходе
проверки обнаружила, что чет#
верым работникам не увеличен
процент оплаты за выслугу лет,
так что администрации направ#
лено представление о возврате
недоплаченных сумм.

«День открытых дверей и
трудового права» прошел в
Иловайском строительном
монтажно#эксплуатационном
управлении, после чего состоя#
лось отчетно#выборное собра#
ние профгруппы дома науки и
техники этого предприятия.
Коллектив был взбудоражен

разными домыслами о судьбе
заведения, потому председа#
тель профкома С.Лащенова и
специалисты СМЭУ подробно
ответили на все вопросы, вол#
нующие работников, и попро#

сили впредь не доверять слу#
хам, а сразу обращаться за
разъяснениями в профком или
администрацию.

ПРЕСС�ЦЕНТР Иловайского
теркома профсоюза

20 февраля отмечен Всемирный день социальной справедливости

Соцпакет 
не обеднел

ФИНАНСОВЫЙ кризис ми#
ровой экономики вынуж#

дает и наших железнодорож#
ников протягивать ножки по
одежке. Тем не менее, адми#
нистрация Приднепровской
магистрали в основном выпол#
нила принятые на себя обяза#
тельства по колдоговору на
2012 год, общая «стоимость»
которых равна 330 млн грн. Об
этом шла речь на конференции
трудового коллектива.

Не похудеет, смеем надеять#
ся, социальный пакет и в 2013#м.
В частности, предполагается
повысить квалификацию бо#
лее 5 тыс. работников массо#
вых профессий, 1,7 тыс. руко#
водителей и специалистов, а
свыше 1,3 тыс. человек пере#
учить новым профессиям. Да и
хроническая проблема дефи#
цита отдельных видов спец#
одежды, похоже, наконец#то
может решиться: как заверил
присутствующих начальник до#
роги И.Гладких, на завершаю#
щую стадию вышел процесс
поиска поставщиков удобной,
теплой, непромокаемой, эсте#
тичной спецодежды. Со свето#
отражающими элементами,
логотипами, фамилиями вла#
дельцев и даже… чипами, ис#
ключающими ее попадание
для перепродажи на рынки.
Причем, цвета костюмов пред#
ставителей каждого дорожного
хозяйства будут «персональ#
ными».

Выполнение всего намечен#
ного потребует не только зна#
чительных финансовых
средств, но и стремления каж#
дого трудиться на своем рабо#
чем месте максимально эф#
фективно. Также, по убежде#
нию председателя дорожной
профорганизации А.Букреева,
средняя зарплата работников
Приднепровской должна вер#
нуться на свой привычный уро#
вень, а то ведь сегодня она
оказалась на предпоследнем
месте среди шести дорог.

Ряд критических замечаний
и предложений высказали де#
легаты конференции. Напри#
мер, инженер#технолог Джан#
койского вагонного депо Л.Са#
довая говорила о нехватке про#
резиненных плащей, рабочих
ботинок, мыла, других средств
индивидуальной защиты, а
также о необходимости воз#
вратить поощрения по случаю
достижения женщинами пен#
сионного возраста. Мастера
Днепропетровского локомо#
тивного депо, и. о. председате#
ля молодежного совета дор#
профсожа С.Дорошко волнует
ситуация с реальной реализа#
цией жилищного вопроса. За#
меститель председателя Запо#
рожской территориальной
профорганизации Н.Комли#
ченко обеспокоен нюансами
реформирования отрасли:
«Необходимо четкое обосно#
вание целесообразности струк#
турных и технологических из#
менений, гарантирующих ре#
альное трудоустройство попа#
дающего под высвобождение
персонала».

Делегаты, утвердив акт про#
верки выполнения обяза#
тельств колдоговора–2012,
пролонгировали его действие с
соответствующими изменения#
ми и дополнениями на нынеш#
ний год.

Юрий ШВАЙКО,
внештатный корреспондент

«ВІСНИКА»

31ЯНВАРЯ первые 14 работников этого отряда
ВОХРа были приняты в члены нашего профсою#

за. Обстановка была торжественной, членские билеты
им вручил председатель Харьковского теркома Б.Шум#
лянский. Также на организационном собрании новых
членов профсоюза было принято решение о создании
первичной профорганизации и избран ее председатель
– старший инспектор по кадрам В.ОПАРА (на снимке:
Б.ШУМЛЯНСКИЙ вручает ей профбилет).

В феврале состоятся выборы членов профкома и ревкомиссии,
будет определена структура новой организации, ведь по числен#
ности она может стать одной из самых крупных наших первичек (по
информации В.Опары, большинство работников отряда ВОХРа уже

написали заявления о вступлении в члены нашего профсоюза).
Профорганизация принята на учет и профобслуживание в Харь#

ковский терком, специалисты которого оказывают всяческую прак#
тическую помощь.

ПРЕСС�ЦЕНТР  Харьковского теркома профсоюза

В  ПРОФСОЮЗЕ  ПОПОЛНЕНИЕ !

«На семинаре#совещании
специалистов по охране труда
Южной магистрали в феврале
обсуждались актуальные темы –
обеспечение безопасных усло#
вий труда, снижение производ#
ственного травматизма, а также
роль профсоюза в решении дан#
ных вопросов. С докладами и
рекомендациями выступили ру#
ководители и специалисты до#
роги и ее служб, соответствую#
щего Главка Укрзализныци,
Фонда социального страхова#
ния, управления Госгорпром#
надзора, Департамента соци#
альной защиты населения.
Организована выставка образ#
цов спецодежды, спецобуви и
других средств индивидуальной
защиты. Лучшие специалисты по
охране труда отмечены памят#
ными знаками, почетными гра#
мотами и благодарностью от на#
чальника дороги. А председа#
тель дорожной профорганиза#
ции В.Залозных за вклад в реше#
ние вопросов, связанных с охра#
ной труда, наградил ряд проф#
активистов почетными грамота#
ми и денежными премиями», –
сообщил главный технический
инспектор труда Совета профсо#
юза на Южной железной дороге
Александр ПРОКОПЧУК.

«В феврале Днепропет#
ровский терком совместно со
специалистами дорпрофсожа
провел семинар с председателя#
ми профкомов структурных под#
разделений. При участии пред#
ставителей дирекции рассмат#
ривался злободневный вопрос –
правовые аспекты оптимизации
численности в условиях падения
объемов работ. Присутствую#
щие получили подробную ин#
формацию о требованиях зако#
нодательства при проведении
сокращения численности и шта#
та работающих в структурных
подразделениях. У председате#
лей профкомов возникло много
вопросов по этой животрепещу#
щей теме, на которые они полу#
чили ответы и консультации», –
проинформировал ПРЕСС�
ЦЕНТР Днепропетровского
теркома профсоюза.

Щира вдячність героїчним
землякам звучить у листі опера#
тора станції Красний Лиман, го#
лови молодіжної ради своєї пер#
винки і територіальної профор#
ганізації Юлії САВОСТЕНОК: «К
70#летию освобождения Красно#
лиманщины от фашистских за#
хватчиков в краеведческом му#
зее состоялась встреча с ветера#
нами#железнодорожниками.
Нас взволновали их рассказы о
военном лихолетье и огромной

радости от освобождения род#
ного города. Многие из них еще
подростками наравне со взрос#
лыми грузили эшелоны, восста#
навливали разрушенное войной
хозяйство, и, оставшись рабо#
тать на Донецкой магистрали,
проявляли трудовой героизм.
Интересной была и тематическая
экскурсия в военном зале му#
зея».

Новинами із життя своєї
первинки поділилася чергова
по станції Тальне Одеської за#
лізниці, голова профорганізації
Ольга КЛЮЧКО: «За останні
роки наш колектив значно по#
молодшав. Прийшли молоді
спеціалісти і додали свіжих
ідей, тож працювати у колекти#
ві, де всі пліч#о#пліч трудяться і
відпочивають, – справжня ко#
ристь і насолода. Добрий при#
клад відданості своїй справі по#
дають наставники: черговий по
станції В.Галушко, складач поїз#
дів І.Плисюк, квитковий касир
О.Підопригора, комерційні
агенти Т.Микитюк, Л.Романен#
ко. На таких залізничників наша
молодь рівняється».

«Представники первинки
локомотивного депо Конотоп
завітали на концерт до своїх
друзів – вихованців будинку#ін#
тернату для дітей з обмеженими
можливостями. А подаровані

екран для відеопроектора та со#
лодощі принесли малечі справ#
жню втіху», – написала еконо#
міст локомотивного депо Коно#
топ, голова молодіжних рад
первинки і теркому Тетяна
МАЙСТРЕНКО.

«Незвичайний подарунок
дітям наших спілчан зробив
профком, оформивши для всіх
першокласників річну передпла#
ту на газету «Казковий вечір».
Тепер дітлахи із захватом розпо#
відають, що полюбляють читати
веселинки, казки, розгадувати
кросворди, навіть знаходять но#
вих друзів і щотижня з нетерпін#
ням чекають нового номера
своєї першої газети. Задоволені і
наші ветерани: вже не перший
рік вони отримують «Вісник
профспілки» на домашню адре#
су, а ще за рішенням профкому
їм передплачено газету «Укра#
їнський пенсіонер» з цікавою
для них інформацією», – розпо#
віла провідний інженер#техно#
лог, голова профорганізації
ГІОЦ Укрзалізниці Алла КОВ�
ТУН.

«У конкурсі художньої са#
модіяльності учнів#спілчан під
девізом «Ми – діти твої, Украї#
но!» взяли участь більшість груп
Знам’янського професійно#тех#
нічного училища № 12. Конкур#
санти співали, танцювали, чита#

В ТЕМУ

Защищаем и в судах

П
РАВОВОЙ инспектор труда Совета профсоюза на Донецкой же#
лезной дороге В.Чернятьев отстаивает права железнодорожни#

ков не только перед хозяйственными руководителями, но и государ#
ственными органами: ГАИ, Пенсионным фондом и др. В 2011#м он
39 раз защищал интересы работающих членов профсоюза в судах, и
все дела выиграл. И в минувшем году тоже приходилось обращать#
ся в суды... На сегодня выиграно уже семь дел – об отмене постанов#
лений органов ГАИ о привлечении к административной ответствен#
ности дорожных мастеров за состояние переездов, признании пра#
ва старших осмотрщиков вагонов и старших электромехаников на
пенсию по выслуге лет. Так, в судебном порядке удалось отстоять
право на пенсию по выслуге лет старшего осмотрщика вагонов ва#
гонного депо Красноармейск Н.Марченко, старшего электромеха#
ника Иловайской дистанции электроснабжения Н.Левенец. Амвро#
сиевским районным судом признаны незаконными действия ГАИ и
отменено постановление о взыскании штрафа в сумме 1020 грн. с
дорожного мастера Иловайской дистанции пути В.Сафонова.

Александр СВАРНИК, заместитель председателя 
Иловайской территориальной профорганизации

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

ФФооттоо  ВВллааддииммиирраа  ШШААММРРААЯЯ

В дорожной профорганизации Южной
магистрали пополнение: в самом начале 2013#го

в Харьковском отряде военизированной
охраны создана профорганизация

В коллективе телефонно&те&
леграфной станции Иловай&

ской дистанции сигнализа&
ции и связи (вторая справа

профгрупорг В.СМОЛЯГА)

У
ПЕРВИНЦІ вагонного депо Конотоп Південно#За#
хідної залізниці стартувала звітно#виборна кам#

панія у профгрупах і цехкомах.
Відзвітували цехкоми вагоно#колісних майстерень

Ворожба, пунктів технічного обслуговування Коно#
топ, Бахмач, Хутір#Михайлівський. Пройшли звітно#
виборні збори у профгрупах дільниць з електричного
та механічного обладнання, ремонту вагонів. Приміт#

но, що при обговоренні звітів профактив в основному
отримує позитивні оцінки, а за результатами голосу#
вання суттєвих змін у складі профгруп не відбуваєть#
ся, що свідчить про довіру спілчан.

Критичні зауваження та пропозиції, висловлені
спілчанами, проаналізовано на звітній профспілковій
конференції, що відбулась 26 лютого.

Юрій ШИШ, голова профорганізації 
вагонного депо Конотоп

Обирають — значить, довіряють

ЗЗввііттууєє  ппррооффггррууппоорргг  ддііллььнниицціі  зз  ррееммооннттуу  ввааггоонніівв  НН..ДДРРООФФАА

ли вірші та гуморески, ставили
сценки#мініатюри, а журі визна#
чило 18 найкращих аматорів,
яких профком відзначив премія#
ми та грамотами. Організували
свято керівники гуртків і класні
керівники за підтримки профко#
му», – повідомила голова уч#
нівського профкому профтехучи#
лища Валентина ГНІДЕНКО.

«Цікаво і з користю прово#
дять дозвілля наші закарпатські
залізничники. Нещодавно на
станції Королеве Львівської за#
лізниці вони влаштували змаган#
ня з волейболу, – повідомляє
наш громадський кореспондент,
водій Мукачівського будівельно#
го управління № 5 Іван КОЗАК.
– Всі бажаючі взяли участь у тра#
диційному волейбольному турні#
рі. Глядачі із захопленням спосте#
рігали за справжніми баталіями
на майданчику. У фіналі зійшлися
команди виноградівських і міс#
цевих залізничників, кубок пере#
можців дістався спортсменам із
Виноградова».
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