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«Правовая инспекция труда Совета проф"
союза на Одесской железной дороге в
2015 году провела 138 проверок, по резуль"
татам которых выявлено почти 1,5 тыс. нару"
шений трудового законодательства и обяза"
тельств колдоговора дороги, внесено
143 представления об их устранении. Отме"
нено 77 незаконных дисциплинарных взыс"
каний. Железнодорожникам возвращено
9,7 млн грн. незаконно удержанных или не"
доплаченных средств», – проинформирова"
ла главный правовой инспектор труда Сове"
та профсоюза на Одесской магистрали На�
талья РАКОВИЧ.

«В результате проведенных в 2015 году
проверок по представлениям правового
инспектора труда Совета профсоюза
Александра Сумского работникам
структурных подразделений Попаснян"
ского региона было возвращено незакон"
но удержанных и недоплаченных почти
107 тыс. грн.

Несмотря на сложную ситуацию в реги"
оне, профработники активно принимали
участие в проверках, «Днях теркома и
трудового права», выездных заседаниях
президиума, оказывали практическую по"
мощь на местах, проводили обучение
профактива и личный прием членов
профсоюза», – сообщил ПРЕСС�ЦЕНТР
Попаснянского теркома профсоюза.

«За наполяганням об’єднаного профкому
Одеської дирекції залізничних перевезень
14 вимушеним переселенцям з Донецької та
Луганської областей, працевлаштованим в ди"
рекції у 2015 році, виплачено майже 53 тис.
грн. належних їм компенсацій при переїзді на
роботу в іншу місцевість», – поінформувала
голова об’єднаної профорганізації Олена
ПЕТРИК.

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

Рада профспілки з
початку року провела
підсумкові засідання

дванадцяти
професійних секцій. 
Члени шістьох з них

працювали 
11 і 18 лютого...

Обговорено  нагальні проблеми
2016"й: ПІДСУМОВУЄМО  РОБОТУ  ПРОФЕСІЙНИХ  СЕКЦІЙ

Фото ООллееннии  РРООММААННООВВООЇЇ,, провідного фахівця відділу інформації Ради профспілки

11 і 19 лютого Голова проф"
спілки В.Бубняк взяв участь у
засіданні правління ПАТ
«Укрзалізниця».
11, 18 і 23 лютого правовий ін"
спектор праці Ради профспілки
М.Абрамова брала участь у за"
сіданнях робочої групи коміте"
ту Верховної Ради України з об"
говорення змін до проекту Тру"
дового кодексу.
11 лютого відбулись підсумкові
засідання профсекцій Ради
профспілки працівників госпо"
дарств: 

інформаційних технологій; 
автоматики, телемеханіки та

зв’язку; 
електрифікації та електро"

постачання (стор. 1, 3).
12 лютого відбулось засідання
четвертої робочої групи з обго"
ворення розділів проектів ко"
лективного договору ПАТ
«Укрзалізниця».
12 лютого головний правовий
інспектор праці Ради профспіл"
ки М.Бєльченко взяв участь у за"
сіданні комісії ПАТ «Укрзалізни"
ця» з проведення професійного
відбору кандидатів на посаду
начальника поїзда.
16 лютого заступник Голови
профспілки О.Мушенок взяв
участь у засіданні робочої комісії
СПО профспілок з укладення Ге"
неральної угоди на новий термін.
18 лютого проведено підсум"
кові засідання профсекцій Ради
профспілки:

пасажирського господарства; 
медичних працівників; 
відомчої воєнізованої охо"

рони (стор. 1, 3).
18 лютого проведено друге за"
сідання першої робочої групи
щодо ведення переговорів з
укладення колективного дого"
вору ПАТ «Укрзалізниця».
19 лютого заступник Голови
профспілки О.Мушенок взяв
участь у засіданні комісії з пи"
тань бюджету Фонду соціально"
го страхування України.
22 лютого відбулася зустріч
першого заступника Голови
профспілки М.Сінчака, право"
вого інспектора праці Ради
профспілки, секретаря ПНПФ
«Магістраль» М.Абрамової з
членом правління ПАТ «Укрза"
лізниця» Є.Кравцовим та фі"
нансовим директором това"
риства О.Бужором за участі ди"
ректора компанії «Адміністра"
тор пенсійного фонду «Центр
персоніфікованого обліку»
Ю.Бурковим щодо подальшого
розвитку Фонду.
24 лютого Голова профспілки
В.Бубняк взяв участь у засіданні
президії Ради ФПТУ.
25 лютого відбувається засідан"
ня президії Ради профспілки.

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

Від щирого серця вітаю
всіх представниць прекрас�
ної статі із довгоочікуваним
першим весняним святом!

Вдома і на роботі ви, наші
чарівні жінки, турботливо
оточуєте своїх рідних і
близьких теплом, підтриму�
єте добрим словом, надаєте
мудрі поради, надихаєте на
життєві перемоги.

Нехай кожен ваш день бу�
де сонячним і усміхненим, а
у ваших серцях розквітає
радість!

Бажаю вам родинного за�
тишку і щоб у ваших домів�
ках завжди панувало благо�
получчя.
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млн грн. незаконно невиплаче"
них або утриманих коштів повер"
нуто спілчанам у 2015 році внаслі"
док втручання правових інспекто"
рів праці Ради профспілки.

тис. грн. недоплачених коштів
повернуто працівникам за під"
сумками роботи технічної інспек"
ції праці Ради профспілки у
2015 році.

16,7

ЦИФРИ

153

Під час пленарного засідання профсекцій 
працівників господарств електрифікації та

електропостачання, інформаційних технологій,
автоматики, телемеханіки та зв'язку 11 лютого п. р.

Під час пленарного засідання профсекцій 
медичних працівників, пасажирського господарства, 

відомчої воєнізованої охорони 18 лютого п. р.

ТЕМА  НОМЕРА 
НА ЗАХИСТІ СПІЛЧАН: ПІДСУМКИ 2015"го

Стор. 3

Стор. 2

У
З А Г А Л Ь Н І Й
СУМІ повер"

нень (16,7 млн грн.
незаконно неви�

плачених або утриманих коштів)
понад 6,3 млн грн. – за порушення
умов Галузевої угоди і колектив�
них договорів, а саме:

невиплачених або безпідставно
утриманих премій – 1,3 млн грн., у то"
му числі за минулі роки – 711,7 тис. грн.;

доплат і надбавок (п. 3.2.4 та До"
даток № 1 Галузевої угоди) –
315,4 тис. грн.;

за технічне навчання в неробочий
час (п. 3.2.26 Галузевої угоди) –
416,7 тис. грн.

матеріальної допомоги на оздо"
ровлення (п. 3.2.18 Галузевої угоди)
– 1,5 млн грн., у тому числі за минулі
роки – 916 тис. грн.;

мобілізованим до Збройних Сил
України (п. 3.6.26, 3.6.27, 3.6.28 Га"
лузевої угоди) – 567,2 тис. грн., при
цьому 18 звільнених у зв’язку з при"
зовом працівників поновлено на
роботі;

не нарахованих  передбачених
колдоговорами премій до ювілейних
дат – 35,8 тис. грн.;

не проведених відрахувань проф"
комам (п. 3.7.8 Галузевої угоди) –
376 тис. грн.;

неоплаченого часу проходження
медоглядів (п. 3.2.23 Галузевої уго"
ди) – 10,5 тис. грн.;

не проведеної індексації дохо"
дів (п. 3.2.5 Галузевої угоди) –
3,5 тис. грн.;

неоплаченого часу прямування до
місця виконання робіт і у зворотному
напрямку (п. 2 наказу 40"Ц) –
18,7 тис. грн.;

недоплачених відпускних у резуль"
таті неправильного розрахунку заро"
бітної плати (п. 3.2.7, 3.2.8 Галузевої
угоди) – 914,7 тис. грн.;

неоплаченого простою (п. 3.2.12 Га"
лузевої угоди) – 638 тис. грн.;

перерахунку матеріальної допомо"
ги при виході на пенсію (п. 3.2.21 Га"
лузевої угоди) – 260 тис. грн.

Після усунення інших порушень
спілчанам повернуто або доплаче�
но понад 2 млн грн., зокрема:

недоплати за роботу у важких і шкід"
ливих умовах праці – 797 тис. грн.;

за приховані від обліку близько
20 тис. надурочних годин роботи –

298 тис. грн. та близько 30 тис.
годин графікової роботи – 446
тис. грн.;

неправильного розрахунку серед"
ньої заробітної плати (постанова
Кабміну № 100) – 350 тис. грн.;

неоплачених близько 10 тис. годин
роботи у вихідні дні – 147 тис. грн.

У 10 випадках трудові права заліз"
ничників захищено в судовому поряд"
ку, з них двох – при поновленні на ро"
боті; чотирьох – на отримання права
на пенсію за вислугу років; при притяг"
ненні чотирьох працівників колійного
господарства до адміністративної від"
повідальності органами МВС у вигляді
штрафу за неналежне утримання за"
лізничних переїздів. Всі рішення судів
прийняті на користь працівників.

ФАКТ

За підсумками роботи
правової інспекції праці
Ради профспілки у

2015 році у результаті проведе"
них перевірок виявлено майже
4 тис. порушень трудового за"
конодавства. Скасовано
180 дисциплінарних стягнень
(доган).

У
2015 році тех"
нічною інспек"

цією праці Ради
профспілки переві"

рено стан охорони праці в 714 підконт"
рольних підрозділах, у 107 з них – ра"
зом з органами державного нагляду та
відомчого контролю за охороною пра"
ці. Виявлено 6241 порушення норма"
тивних актів з охорони праці. Праців"
никам повернуто 153 тис. грн. недо"
плачених коштів.

За результатами спеціальних роз"
слідувань 64 нещасних випадків у
двох випадках з потерпілих знято без"
підставні звинувачення.

За участі технічних інспекторів праці
у минулому році:

укладено 144 колдоговори та угоди
на підприємствах і в структурних під"
розділах;

проведено навчання профактиву з
охорони праці на 291 підприємстві;

взято участь у роботі комісій з
прийняття в експлуатацію 7 нових і
реконструйованих об’єктів виробни"
чого та соціально"культурного при"
значення;

призупинено експлуатацію 298 ви"
робничих об'єктів, машин, механіз"
мів, устаткування, інших засобів ви"
робництва.

У 2015 році кількість нещасних ви"
падків на виробництві зменшилась на
33 % порівняно з 2014"м, знизилась
кількість нещасних випадків з інвалід"
ним наслідком (14 проти 16), а травма"
тизм зі смертельним наслідком зали"
шився майже на тому ж рівні (13 проти
14). Більшість із них сталися з організа"
ційних та психофізіологічних причин,
через порушення трудової і виробни"

чої дисципліни, у тому числі невико"
нання вимог інструкцій з охорони пра"
ці та посадових обов’язків, порушення
технологічного процесу, порушення
режиму праці та відпочинку, травму"
вання внаслідок протиправних дій сто"
ронніх осіб і перебування в зоні бойо"
вих дій без виконання робіт військо"
вого характеру...

Володимир ДОРОШЕНКО,
головний технічний інспектор праці Ради профспілки

ФАКТ

Технічною інспекцією праці
Ради профспілки вирішено
позитивно 637 із 693 пись"

мових та усних звернень спілчан з
охорони праці. Роботодавцям, ор"
ганам управління і нагляду, комісі"
ям з трудових спорів, прокуратурі,
судам надіслано 494 подання і ви"
сновки, з яких за 457 винесено по"
зитивні рішення.

Микола БЄЛЬЧЕНКО, головний правовий інспектор праці Ради профспілки

З повагою 
Вадим БУБНЯК,

Голова профспілки 
залізничників і транспортних

будівельників України



Новітня історія
профспілки:

20 років 
у незалежній  Україні
Продовження. Початок у номерах:

17—24 *2011 р.; 1—24 * 2012 р.;  
9—12, 15—18, 22—24 * 2013 р.;
4, 6, 14 — 16,18—22* 2014 р.;

3, 4, 6, 11 * 2015 р.; 3 * 2016р.

П
ОЧИНАЮЧИ з 2007 року на вимогу Ради профспілки забез"
печення працівників засобами індивідуального захисту (крім

рукавиць комбінованих) виключено з централізованих поставок
через ДП «Укрзалізничпостач» і передано безпосередньо на за"
лізниці.

Наприкінці 2007"го Рада профспілки ухвалила спільну з Укрза"
лізницею постанову щодо відшкодування працівникам 50 % стра"
хових внесків на добровільне медичне страхування.

У 2007 році завершено дворічний міжнародний проект у рам"
ках програми TACIS «Зміцнення профспілки залізничників і транс"
портних будівельників України», що проводився з ініціативи
профспілки разом з німецькою профспілкою залізничників
TRANSNET та Європейською академією екологічного транспорту
(EVA). 19 липня представники Ради профспілки взяли участь у ро"
боті підсумкової конференції програми TACIS «Партнерство в інс"
титуційному розвитку», де звітували про успішне виконання
профспілкою проекту, результати якого було визнано одними з
найкращих.

Заключна конференція проекту TACIS

До Дня профспілки залізничників і транспортних будівельників
проведено IV Спартакіаду залізничників України. До її організації
активно підключилася Укрзалізниця, завдяки чому захід набув ще
більшої масовості.

Про це свідчить той факт, що у відбіркових турнірах, що пере"
дували змаганням, взяли участь 12 тис. спортсменів із 436 струк"
турних підрозділів залізниць.

Урочисте відкриття IV Спартакіади пройшло на Криворізькому
стадіоні «Локомотив».

У загальнокомандному заліку призові місця здобули збірні ко"
манди Придніпровської магістралі – перше місце, Одеської – дру"
ге, Донецької – третє.

Всіх переможців і призерів нагороджено медалями та кубками.

У  ХIV Всеукраїнській міжгалузевій спартакіаді трудя"
щих промислової сфери і транспорту збірна профспілки
посіла друге місце у загальнокомандному заліку... 
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Далі буде

«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 4 (687)* 25 лютого  2016 р.2

П
РОТЯГОМ 2015 року Конотопським
теркомом профспілки систематично

перевірялося дотримання законодавства
про працю в структурних підрозділах регі"
ону. Зокрема, відбулися перевірки в ди"
рекції залізничних перевезень, конотопсь"
ких локомотивному та вагонному ремонт"
но"експлуатаційному депо, дистанціях –
колії і сигналізації та зв’язку, вищому про"
фесійному училищі № 4, колійній машин"
ній станції, будівельному монтажно"екс"
плуатаційному управлінні; щорських ди"
станції колії та локомотивному депо; бах"
мацьких колійній машинній станції, ди"
станціях – захисних лісонасаджень і сигна"
лізації та зв’язку; Хутір"Михайлівській ди"
станції колії.

Було складено два акти, внесено 18 по"
дань щодо усунення виявлених пору"
шень. Прикро, але варто відзначити, що
порівняно з 2014 роком збільшилось чис"
ло порушень з питань нормування та
оплати праці та виконання умов колектив"
ного договору залізниці.

Характерними недоліками виявились:
порушення порядку притягнення праців"
ників до дисциплінарної відповідальності;
неоплата часу прямування поза межами
робочої зміни; невиплата доплати на ро"
ботах із важкими і шкідливими умовами
праці за результатами атестації робочих
місць; невиплата матеріальної допомоги
на оздоровлення в перший рік роботи; не"
правильний розрахунок середньої зар"
плати при наданні матеріальної допомоги
при звільненні на пенсію та народженні
дитини.

Керівництву структурних підрозділів
надано рекомендації та подання щодо
усунення порушень і недоліків. Але не всі
керівники прагнуть їх виправити. Так, ста"
ном на початок року не було виконано в
повному обсязі три подання.

Приміром, у Хутір"Михайлівській ди"
станції колії не виконано подання від
5 жовтня минулого року щодо проведен"
ня доплати за підсумками роботи в 2014"
му колишньому начальнику дистанції, не"
законно зменшеною розпорядженням на"
чальника служби колії.

У Конотопській і Бахмацькій дистанціях
сигналізації та зв’язку не виконано подан"
ня щодо нарахування та виплати премії на
різницю в посадових окладах при тимча"
совому замісництві, а також оплати часу
прямування від місця постійного збору
працівників до місця роботи і в зворотно"
му напрямку. Причому схоже, що така не"
законна позиція керівництва – принципо"
ва, адже начальник Бахмацької дистанції
не лише не виконував ці рішення інспекції,
а й, обійнявши цю посаду в Конотопській
дистанції, скасував оплату часу прямуван"
ня і тут, взявши до обліку та оплати тільки
час руху поїзда. Не вплинуло на ситуацію і
втручання головного правового інспекто"
ра праці Ради профспілки на Південно"За"
хідній магістралі В.Воропаєва. 

Тож що робити? 
Твердо наполягати на усуненні пору"

шень!

Наталія МАКАРЕНКО,
заступник голови Конотопської

територіальної  профорганізації

З
А НАПОЛЯГАННЯМ правового інспек"
тора праці скасовано накази про притяг"

нення до дисциплінарної відповідальності
трьох працівників Хутір"Михайлівської ди"
станції колії і двох – Конотопської КМС
№ 119, їм повернуто 1,6 тис. грн. премії.

Працівникам Бахмацької дистанції за"
хисних лісонасаджень, яким у перший рік
роботи не надавали матеріальну допомогу
на оздоровлення, виплачено майже 50 тис.
грн. за період з 2008 року.

Взято до обліку весь час роботи у важких
і шкідливих умовах праці. За результатами
атестації робочих місць у Бахмацькій ди"
станції захисних лісонасаджень, Коно"
топській дистанції колії 56 залізничників от"
римали доплати на суму майже 53 тис. грн.

Збільшено розмір винагороди за підсум"
ками роботи 38 працівникам локомотив"
ного депо Конотоп за 2013 і 2014 роки, їм
виплачено понад 20 тис. грн. Трьом спілча"
нам, нагородженим галузевими відзнака"
ми, доплачено 620 грн. премії.

У результаті перерахунку середньомісяч"
ної заробітної плати збільшено суму мате"
ріальної допомоги при виході на пенсію та
народженні дитини 48 працівникам і ви"
плачено більше ніж 181 тис. грн.

Надано консультації з питань правового
і соціального захисту 35 спілчанам.

ПРЕС�ЦЕНТР 
Конотопського теркому профспілки

Системні порушення. 
Що робити? Усувати!

Закінчення. 
Початок на 1�й стор.

П
РОТЯГОМ 2015 року на залізничному
транспорті зареєстровано три випадки

професійних захворювань серед працюю"
чих (проти 4 у 2014"му).

Не зменшується кількість випадків при"
родної (раптової) смерті працівників на
підприємствах та у структурних підрозділах
– 42 проти 34 у минулому році. Аналіз їх
причин свідчить про низьку якість прове"
дення попередніх та профілактичних ме"
дичних оглядів працюючих.

До страхової компанії направлено мате"
ріали за 33 нещасними випадками із 64, що
сталися на виробництві, за якими потерпі"
лим та сім’ям загиблих виплачено
132,5 тис. грн. (31,5 тис. грн. – за випадка"
ми з тимчасовою втратою працездатності,
65 тис. грн. – з інвалідним та 36 тис. грн. –
зі смертельним наслідками).

Із 42 випадків природної (раптової)

смерті працівників на виробництві, що
сталися у 2015 році, проведено страхові
виплати на суму 130,5 тис. грн. за 22 ви"
падками.

За результатами перевірок протягом ми"
нулого року виявлено факти недоплати
працівникам за час проходження технічно"
го навчання, медичних оглядів, роботу у
важких і шкідливих умовах праці, керів"
ництво стажуванням з охорони праці; від"
сутності забезпечення молоком, спецодя"
гом, спецвзуттям тощо.

У зв’язку з незадовільним забезпечен"
ням у 2015 році працівників якісним спец"
одягом, спецвзуттям, іншими засобами ін"
дивідуального захисту, мийними та зне"
шкоджуючими засобами це питання знахо"
дилося на постійному контролі Ради проф"
спілки. На 1 січня п. р. на залізницях забез"
печеність зимовими видами спецодягу,
спецвзуття становить: костюмами «Гудок»,
«Зима», «Колійник», теплозахисними кос"

тюмами – 100 %, чоботами утепленими –
73 %, чоботами кирзовими – 75 %, чере"
виками шкіряними – 84 %.

Технічні інспектори праці Ради проф"
спілки взяли участь у галузевому семіна"
рі"нараді «Удосконалення системи управ"
ління охороною праці на залізничному
транспорті України», що проходив у
Кам’янці"Подільському 20–22 жовтня
2015 року.

У рамках проведення 28 квітня 2015 року
Всесвітнього дня охорони праці під гаслом:
«Приєднуйтесь до формування превентив"
ної культури охорони праці» технічні інс"
пектори праці брали участь у селекторних
нарадах, семінарах, круглих столах, зустрі"
чах представників роботодавців з трудови"
ми колективами, проведенні весняних
оглядів"конкурсів з охорони праці, підбитті
їх підсумків з визначенням і заохоченням
кращих трудових колективів та керівників
підприємств, голів первинок.

У
ПРОДОВЖ 2015 року правовою інспекцією праці Ради проф"
спілки на Придніпровській залізниці здійснено перевірки до"

тримання трудового законодавства у 53 підприємствах, установах,
організаціях, в ході яких складено 41 акт, внесено роботодавцям
38 подань, викладено 554 вимоги та пропозиції щодо усунення чи
попередження порушень.

Важливу роль у посиленні громадського контролю за дотриман"
ням законодавства про працю, виконанням умов колдоговорів ві"
діграє проведення в регіонах «Днів трудового права», завдяки чо"
му вирішуються проблемні питання у конкретних структурних під"

розділах магістралі. У минулому році проведено 29 таких заходів,
на яких були присутні 540 працівників, їм надано консультації.

Продовжується практика захисту трудових прав спілчан у судах.
Так, правовим інспектором праці В.Коростельовим підготовлено
два адміністративних позови до районного суду майстрам Криво"
різької дистанції колії, за одним із них (позов В.Тайлакова) отри"
мано позитивне рішення, збережено понад 1 тис. грн. заробітку
цього працівника. Справу 2014 року щодо оскарження дій посадо"
вої особи на початку минулого року також вирішено на користь
В.Фомічова, у результаті збережено 1020 грн. його заробітку. У ре"
зультаті втручання дорпрофсожу задоволено адміністративний по"
зов старшого оглядача вагонів вагонного депо Дніпродзержинськ
В.Чумакової щодо призначення їй пенсії за вислугу років.

На особистому прийомі правовими інспекторами праці надано
юридичні консультації 429 спілчанам.

Ніна РОМАНЕНКО, головний правовий інспектор праці 
Ради профспілки на Придніпровській залізниці

П
РОТЯГОМ 2015"го правовими інс�
пекторами праці Ради профспілки

на Львівській магістралі здійснено пе"
ревірки дотримання трудового законо"
давства в 56 структурних підрозділах і на
підприємствах. За їх підсумками адмініст"
рації внесено 9 подань для усунення по"
рушень, скасовано 11 наказів про притяг"
нення працівників до відповідальності.
Залізничникам повернуто 54,6 тис. грн.
незаконно утриманих коштів. На особис"
тих прийомах проконсультовано 370 чле"

нів профспілки, 15 спілчанам дано відпо"
віді у письмовій формі.

Здійснювався контроль за залученням
працівників до роботи у вихідний день,
вирішено питання оплати за таку роботу.
Також було виявлено факти, коли виробничі
та оперативні наради проводяться у неробо"
чий час або вихідні дні без згоди профорга"
ну, на них не завжди запрошуються предс"
тавники профспілки. Майже у кожному пе"
ревіреному підрозділі фіксуються випадки
недотримання законодавства про відпустки.

Завдяки співпраці дорожнього комітету
профспілки й адміністрації у 2015"му вда"
лося уникнути випадків прийняття профко"
мами необґрунтованих рішень щодо згоди
на звільнення працівників з ініціативи адмі"
ністрації (із 35 подань на порушників тру"
дової дисципліни профкоми в 13 випадках
не дали згоди на звільнення).

Володимир ШРАМКО,
головний правовий інспектор праці 

Ради профспілки 
на Львівській залізниці

ТЕМА  НОМЕРА  
НА ЗАХИСТІ СПІЛЧАН: ПІДСУМКИ  2015"го

тис. грн. незаконно утриманих чи недоплачених
коштів повернуто залізничникам на вимогу
правових інспекторів праці Ради профспілки на
Придніпровській магістралі. Захищено трудові
права 3,3 тис. спілчан.

ЦИФРА

614,9

тис. грн. незаконно утриманих
або недоплачених адміністра"
цією коштів виплачено 262 спіл"
чанам у 2015 році на вимогу
правового інспектора праці
Ради профспілки на Півден�
но�Західній магістралі Воло�
димира Концедала.

ЦИФРА

343

Р
АДА ПРОФСПІЛКИ нагадує вкладникам галузевого недержав"
ного пенсійного фонду «Магістраль», що вони мають право на

податкову знижку, тобто на повернення частини податку на
доходи фізичних осіб за 2015 рік. Для цього треба подати подат"
кову декларацію.

Кампанія декларування у 2016 р. має свої відмінності від попе"
редніх років. Так, з 1 січня 2016 року введено в дію нову податко"
ву декларацію про майновий стан і доходи. Для отримання по"
даткової знижки тепер необхідно заповнити лише бланк «Подат"
кової декларації» («Перелік сум витрат, що включаються до по"
даткової знижки», на відміну від діючого раніше порядку, не по"
дається).

Декларацію й перелік копій відповідних документів можна подати
протягом року – до 31 грудня 2016"го.

Детальна інформація – на сайті www.zalp.org.ua у розділі
«ПНПФ «Магістраль».

До відома вкладників 
ПНПФ «Магістраль»

В  2007  році  збірна
команда  профспілки

завоювала  «срібло»
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З
АСІДАННЯ четвертої спільної робочої групи з ве"
дення переговорів щодо укладення колективного

договору ПАТ «Укрзалізниця» з обговорення розділу
«Поліпшення умов праці. Охорона праці, здоров’я і
медичне обслуговування» відбулось 12 лютого п. р., а
18 лютого — друге засідання першої робочої групи.

В обговоренні принципово важливих питань на
чолі із заступником Голови О.Мушенком брали та"
кож участь представники нашої профспілки: голов"
ний технічний інспектор праці В.Дорошенко, голов"
ний технічний інспектор праці А.Лейко (Придніп"
ровська) та технічний інспектор праці Я.Вавер
(Одеська), провідний спеціаліст відділу дорпроф"
сожу Львівської магістралі Н.Живко, заступник го"
лови Коростенської територіальної профорганіза"
ції А.Жабський, голови профорганізацій Козя"
тинської дирекції залізничних перевезень – М.Ко"
мар і Криворізької пасажирської вагонної дільниці
– Р.Таран (четверта робоча група) та головний
правовий інспектор праці Ради профспілки М.Бєль"
ченко, головні правові інспектори праці на залізни"
цях: Південній – С.Твердохліб, Південно"Західній –
В.Воропаєв (перша робоча група).

Нагадаємо, що перші засідання за відповідними
напрямами трьох робочих груп проходили 27 і
28 січня, 5 лютого («ВІСНИК» № 3*11 лютого 2016 р.).

Виплата 
індексації у лютому 

В
ІДПОВІДНО до телеграфної вказівки від 19 люто"
го 2016 р., № Ц"1/2/3–2/353, надісланої на ад"

ресу керівників регіональних філій та філій ПАТ
«Укрзалізниця» за підписами в. о. голови правління
О.ЗАВГОРОДНЬОГО та членів правління О.МАРІНОЇ і
Є.КРАВЦОВА, одночасно з виплатою заробітної пла"
ти працівникам буде проведено індексацію грошо"
вих доходів у лютому 2016 року у розмірі 2 %.

Індексації підлягають грошові доходи громадян у
межах прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб, – 1378 грн.

Від номера
до номера•

П
ОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ по защите инте"
ресов  членов профсоюза в Ясиноватской

территориальной профорганизации.

По результатам проверок соблюдения трудо"
вого законодательства, проведенных правовым
инспектором труда Совета профсоюза И.Гу�
тариным в 24 структурных подразделениях, ра"
ботникам возвращено (доплачено) 114,3 тыс.
грн. Защищены права 201 члена профсоюза.

После вмешательства правовой инспекции труда
15 железнодорожникам возвращено 4,3 тыс. грн. за
145 часов работы в сверхурочное время. Отменено
3 приказа, изданных с нарушением законодательст"
ва, о привлечении трех работников к дисциплинар"
ной ответственности, 58 работникам выплачено
62 тыс. грн. за время простоя, еще 70 – за часы тех"
нического обучения доплачено 7,2 тыс. грн.

Установлено нарушение при исчислении стажа ра"
боты, дающего право на получение надбавки за вы"
слугу лет, в результате чего одному работнику было
доплачено 3,5 тыс. грн. Кроме того, 29 железнодорож"
никам выплачено доплат и надбавок на 24,5 тыс. грн.

Техническим инспектором труда Совета проф"
союза А.Найденко проведено 28 проверок состо"
яния охраны труда в структурных подразделени"
ях. Были предъявлены требования о прекраще"
нии эксплуатации 26 единиц механизмов, обо"
рудования и других средств производства.

По настоянию технического инспектора труда
улучшены бытовые условия железнодорожников,
на что было израсходовано 51,5 тыс. грн. Одному
работнику выплачено 442 грн. надбавки за работу в
тяжелых и вредных условиях труда по результатам
аттестации рабочих мест.

Оформлены и отправлены документы на получе"
ние страховых выплат работниками, пострадавши"
ми в результате несчастных случаев на производст"
ве в 2014–2015 годах, и их семьями на сумму
37,8 тыс. грн.

ППРРЕЕСССС55ЦЦЕЕННТТРР
Ясиноватского теркома профсоюза

Закінчення. 
Початок на 1�й стор.

Д
ЛЯ ЧЛЕНІВ СЕКЦІЙ працівників
господарств електрифікації та

електропостачання, інформаційних
технологій, автоматики, телемеха"
ніки та зв’язку захід проведено
11 лютого, а 18"го працювали члени
секцій пасажирського господарст"
ва, відомчої воєнізованої охорони і
медиків.

На засіданнях підбито підсумки
роботи у 2011–2015 роках і обгово"
рено з керівництвом відповідних
департаментів ПАТ «Укрзалізниця»
проблеми, які не було вирішено
протягом цього часу, а також нові
виклики, продиктовані сьогоден"
ням.

Головним питанням до керівни"
ків департаментів було місце гос"
подарств у новій структурі, адже
для працівників все відчутнішими
стають кардинальні зміни. Участь у
його обговоренні взяли представ"
ники товариства: 11 лютого – на"
чальник Департаменту електро"
постачання В.Людмирський, го"
ловний інженер Департаменту ав"
томатики та телемеханіки А.Наза"
ров, начальник управління обчис"

лювальної і мережевої інфраструк"
тури Департаменту корпоративної
інформатизації С.Білошицький;
18 лютого – директор філії «Центр
охорони здоров’я» Н.Лісневська,
перший заступник начальника Го"
ловного управління воєнізованої
охорони Д.Нікітін, головний інже"
нер Департаменту пасажирських
перевезень далекого сполучення
В.Міхієнко.

Особливо багато питань до
представників ПАТ було у медич"
них працівників. Зокрема, їх ціка"
вили функції новоствореної філії
«Центр охорони здоров’я» та її вза"
ємодія з медзакладами, особли"
вості роботи й обслуговування за"
лізничників у нових умовах, роз"
повсюдження галузевих соціальних
пільг і гарантій на працівників ме"
дичних закладів, що увійшли до
ПАТ, тощо.

Втім, не відставали від колег і
члени інших секцій: усіх цікавить
місце їхніх господарств і підрозді"
лів у структурі «УЗ», можливі зміни
у штатному розписі, питання орга"
нізації та оплати праці. 

Турбує профпрацівників вико"
нання положень Галузевої угоди,
колективних договорів, ведення

соціального діалогу. Гостро стоїть
питання співпраці з адміністрацією,
насамперед, у профорганізацій во"
єнізованої охорони.

Йшлося також про нестачу кадрів
і необхідність збереження штату,
штучне заниження фонду оплати
праці, проблеми проходження
обов’язкових медоглядів, компен"
сації працівникам витрат за службо"
вий проїзд, зношення приладів і не"
обхідність збільшення коштів на за"
купівлю нових, відволікання на ро"
боти, не обумовлені трудовим до"
говором – перевірку квитків, при"
бирання перонів і смуг відведення
тощо.

Порушувалися й інші звичні для
галузі питання: забезпечення форме"
ним і спеціальним одягом, окреми"
ми засобами індивідуального захис"
ту, молоком, йшлося також про не"
справедливі дисциплінарні стягнен"
ня, застосування аутсорсингу тощо.

Представники департаментів
вважають, що більшість проблем"
них питань, які порушувалися на за"
сіданнях секцій, буде знято по за"
вершенні реформування залізнич"
ного транспорту, частину можна ви"
рішити на місцях, решту треба до"
кладно розглянути. Офіційні відпо"

віді департаментів буде надано у
передбачений законом термін.

На пленарних засіданнях учасни"
ки заслухали інформацію фахівців
відділів Ради профспілки за основ"
ними напрямами роботи.

Підсумували зустрічі Голова проф"
спілки В.Бубняк (18 лютого) і його
перший заступник М.Сінчак (11 і
18 лютого). Вони поінформували
присутніх про актуальні питання
профспілкової роботи, хід колдого"
вірних переговорів з ПАТ «Укрзаліз"
ниця», роботу над проектом Трудово"
го кодексу і низкою законопроектів.

Обговорено також необхідність
оперативного створення профорга"
нізацій у нових структурах, укладен"
ня в них колдоговорів; приведення
структури профспілки у відповідність
до господарської; зміни у законо"
давстві щодо оподаткування непри"
буткових організацій і необхідність
внесення відповідних змін до Статуту
профспілки й інші актуальні теми. 

Протягом заходів В.Бубняк і
М.Сінчак неодноразово наголошу"
вали на необхідності солідарної під"
тримки дій профспілки профорга"
нами усіх рівнів.

Відділ інформації 
Ради профспілки 

Триває обговорення 
у робочих групах 

Рада профспілки завершила проведення підсумкових засідань професійних секцій 
Обговорено  нагальні проблеми

Під час засідання профсекції працівників
пасажирського господарства на чолі з головою

профорганізації Дніпропетровського 
пасажирського вагонного депо

К.ЖЕЛІЗНЯКОМ

Під час засідання профсекції працівників
господарства інформаційних технологій на

чолі з головою профорганізації 
Інформаційно5обчислювального центру

Львівської залізниці З.ПОЛІЩУК

Під час засідання профсекції працівників 
відомчої воєнізованої охорони на чолі 

з головою профорганізації загону воєнізованої
охорони Красний Лиман Т.ТИХОНОВОЮ

Під час засідання профсекції працівників 
господарства електрифікації та 

електропостачання на чолі з головою 
профорганізації Слов’янської дистанції 

електропостачання А.ГЛАДКОЮ

Під час засідання профсекції 
медичних  працівників

Під час засідання профсекції працівників 
господарства автоматики, телемеханіки 

та зв’язку на чолі зі старшим 
електромеханіком, головою профорганізації

Мелітопольської дистанції 
сигналізації та зв’язку Ю.ГОРДОЮ

2016"й: ПІДСУМОВУЄМО  РОБОТУ  ПРОФЕСІЙНИХ  СЕКЦІЙ

Фото ООллееннии  РРООММААННООВВООЇЇ

ПРОФСОЮЗ
ПОМОГ

НАШІ  ПАРТНЕРИ
м. Київ:

дитячий табір «ДвіжОк», вул. Терьохіна,
8"А, оф. 43 – знижка 3,5 % на придбання пу"
тівки на дитяче оздоровлення у дитячому та"
борі при індивідуальному замовленні, 5 % –
при груповому замовленні (від 10 осіб).

м. Конотоп:
«Канцтовари, іграшки, спорттовари»,

вул. Садова, 1 (відділ «Еліт» ТЦ «АВС») –
знижка 10 % на всі товари.

м. Котовськ:
магазин «Комп’ютери», вул Леніна, 2"Л –

знижка 3 % на комп’ютери та ноутбуки, 5 %
–на периферію, комплектуючі, побутову тех"
ніку, 7 % – на витратні матеріали, 10 % – на
аксесуари.

м. Харків:
Інвентар для боулінгу та більярду, пров.

М’ясний,1 – знижка 25 % на надання в орен"
ду інвентарю для гри на більярді, 30 % – на
надання в оренду інвентарю для гри в боулінг.

м. Кривий Ріг:
мережа магазинів «Євроофіс», пр"т Гага"

ріна, 35, вул. Янова, 8 (магазин «Бюро"Крат»)
– знижка 10 % на канцтовари, спеціалізовані
шкільні товари, бізнес"аксесуари, подарунки,
шкіргалантерею, побутову техніку; 7 % – на
папір офісний 80/5; 5 % – на витратні матері"
али, картриджі; 3 % – на офісну техніку; 2 % –
на комп’ютерну техніку й устаткування. Зниж"
ка не розповсюджується на акційний та розп"
родажний товар.

Соціальний проект профспілки — 
дисконтна програма

•

З повним списком партнерів, а також іншою інформацією щодо реалізації програми мож"
на ознайомитися на сайті профспілки www.zalp.org.ua  (http://zalp.org.ua/kartka/). 

О
ДЕСЬКИЙ дорожній ко"
мітет профспілки з цієї

нагоди організував і провів
для профактиву та працівни"
ків структурних підрозділів
Христинівського вузла регіо"
нальної філії «Одеська заліз"
ниця» ПАТ «Укрзалізниця»
«День трудового права». За"
хід відбувся у локомотивно"
му депо.

З інформацією про роботу
Ради профспілки та дор"
профсожу щодо захисту за"
конних прав і соціальних га"

рантій залізничників висту"
пила головний правовий інс"
пектор праці Ради профспіл"
ки на Одеській магістралі
Н.Ракович. Вона відповіла та"
кож на запитання учасників
зустрічі, а напередодні про"
вела особистий прийом спіл"
чан, під час якого надала ква"
ліфіковані консультації та
роз’яснення з актуальних пи"
тань. Правовий інспектор
праці В.Костовська провела
перевірку дотримання трудо"
вого законодавства в мотор"

вагонному депо Христинівка.
Водночас головний техніч"

ний інспектор праці Ради
профспілки на Одеській ма"
гістралі В.Бочкарьов здійснив
перевірки стану охорони
праці та виконання «Комп"
лексних заходів…» в одеських
дистанціях колії, сигналізації
та зв’язку, електропостачан"
ня. Він також спілкувався з
працівниками на їхніх робо"
чих місцях.

ПРЕС�ЦЕНТР
Одеського дорпрофсожу

ДАТА

20 лютого — День соціальної справедливості
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Значна частина
колективу станції
Батьово регіональ�
ної філії «Львівська
залізниця» ПАТ
«Укрзалізниця» –
молоді працівники,
які мають відповідну
освіту і сумлінно ставляться до своїх обов’язків. Серед
них – завзята і серйозна інженер Ірина ЧОПКО. Вона
віддана улюбленій справі, а в спілкуванні з колегами – від"
крита, щира й привітна. Нещодавно її кандидатуру спілча"
ни висунули на посаду голови первинки. І хоча роботи в
Ірини багато, вона впевнена, що завжди знайде час для
профспілкової діяльності, адже спілчани довірили їй захист
своїх трудових прав і соціальних гарантій, розповів у листі
наш громадський кореспондент, водій Мукачівського буді"
вельного управління № 5 Іван КОЗАК.  Фото автора

Ветеранам — увага і шана
Конотопська регіональна рада ветеранів об’єднує

6259 осіб, до її складу входять 5 вузлових рад і 30 рад
ветеранів структурних підрозділів. Багато уваги в 2015"му
приділялось роботі з пенсіонерами за місцем проживання,
одинокі та немічні отримували допомогу вдома – роздано
915 продуктових наборів. Ветеранам надавалась матеріаль"
на допомога від первинок, теркому профспілки і регіональ"
ної ради ветеранів. У 2015"му надано путівки 226 пенсіоне"
рам в оздоровниці Хмільника, Клубівки, Трускавця та Мор"
шина. Проводились культурно"масові заходи, влаштовува"
лись зустрічі у трудових колективах тощо. На станції Хутір"
Михайлівський до цієї роботи залучались профактивісти й
молодь. Учасники самодіяльних колективів – колишні пра"
цівники вузлів Бахмач, Ворожба, Конотоп виступають з кон"
цертами, беруть участь у різноманітних конкурсах, об’єдну"
ються у творчі клуби. Наші ветерани із задоволенням відвіда"
ли з екскурсією Глухів та Сорочинці, повідомила голова Ко"
нотопської регіональної ради ветеранів Людмила КИРСА.

Тренинг для молодежи
Для мо�

л о д е ж н ы х
л и д е р о в
Криворож�
ской терри�
ториальной
п р о ф о р г а �
низации во
в р е м я
встречи 18 февраля проведен тренинг на тему:
«Принципы убеждения. Эффективная работа с
людьми. Выходы из конфликтных ситуаций». Акти"
висты убеждены, что в этом году они будут организовы"
вать интересные мероприятия, и настроены продуктив"
но работать, сообщила инженер Криворожского регио"
нального ИВЦ, председатель молодежного совета тер"
риториальной профорганизации Любовь КУЛИШОВА.

Даруємо діточкам радість
Представники молодіжної ради Рівненської тери�

торіальної профорганізації відвідали дитячий буди�
нок та методичний центр «Особлива дитина», де на�
вчаються діти з вадами здоров’я. До малюків залізнич"
ники прийшли з гостинцями: від колективів дирекції та
станції Здолбунів принесли солодощі, а за кошти теркому
було придбано розвиваючі ігри. Наша молодь і надалі про"
водитиме такі акції милосердя за підтримки адміністрації,
теркому профспілки і спілчан. Адже спільними зусиллями
ми даруємо діткам, що потребують особливого піклування,
незабутні хвилини радості та спілкування, сповістив локо"
мотивний диспетчер, голова молодіжної ради Рівненської
територіальної профорганізації Валерій НАУМОВ.

«З ініціативи теркому проф"
спілки та за підтримки Козятинсь"
кої дирекції залізничних переве"
зень регіональної філії «Південно"
Західна залізниця» ПАТ «Укрзаліз"
ниця» проведено турнір з футболу
серед працівників структурних під"
розділів, присвячений світлій
пам’яті героїв Небесної сотні.

У змаганнях взяли участь 11 ко"
манд із Козятинського, Фастівсь"
кого, Шепетівського вузлів. Пере"
можцями стали спортсмени локо"
мотивного депо Шепетівка, а
призерами – представники екс"
плуатаційного вагонного депо Ко"
зятин і Шепетівської дистанції ко"
лії», — повідомив ПРЕС�ЦЕНТР
Козятинського теркому проф�
спілки.

«Среди многочисленных
традиций коллектива локомотив"
ного депо Смородино Южной ма"
гистрали – чествование воинов"
интернационалистов. К Дню па"
мяти участников боевых действий
на территории других государств,
который отмечался 15 февраля,
коллеги тепло приветствовали че"
тырех работников депо – брига"
дира очистных сооружений
А.Грицкова, слесаря"ремонтника
С.Горнева, помощника машинис"
та тепловоза А.Автомонова и
бригадира слесарей В.Белокопы"
това.  Мы в первую очередь обес"
печиваем их бытовым топливом и

путевками на оздоровление и ле"
чение», – рассказал председатель
профорганизации локомотивно"
го депо Смородино Валерий
САВИН.

«Ежегодно профком локо"
мотивного депо Основа Южной
магистрали во главе с председа"
телем С.Щурко занимается орга"
низацией познавательных эк"
скурсий по нашей родной Украи"
не. Какие в нашей глубинке есть
удивительные места! А в про"
шлом году группа деповчан про"
вела рождественские праздники
во Львове. Впечатлений было
столько, что и в 2016"м профком
организовал экскурсию в этот
удивительный город для тех, кто
в нем еще не был. Мы увидели,
как умеют веселиться и почитают
национальные традиции в столи"
це Галичины. Отдельное спасибо
профкому за решение бытовых
вопросов, ведь нам было не толь"
ко интересно, но и комфортно», –
с благодарностью написали ра�
ботники локомотивного депо
Основа.

«Незважаючи на зимові хо"
лоди, наших спортсменів зігріває
прагнення до перемоги й азарт
гри, – розповів оглядач"ремонт"
ник вагонів, голова цехкому ПТО
Апостолове регіональної філії
«Придніпровська залізниця» ПАТ

«Укрзалізниця» Олександр
МОСІЄНКО. – Любителі настіль"
ного тенісу – працівники Апосто"
лівського пункту технічного об"
слуговування за підтримки проф"
кому експлуатаційного вагонного
депо Батуринська провели турнір
на кращого тенісиста. Гра пройш"
ла у веселій і дружній обстановці,
а переможцям вручено цінні по"
дарунки».

Фото Наталії КОРОВАЙНЮК,
голови первинки

«Для своїх спілчан – люби"
телів зимової риболовлі профком
Куп’янської дистанції електропос"
тачання Південної магістралі
влаштував чудовий відпочинок на
березі річки Оскіл і надав можли"
вість зайнятися улюбленим хобі.
Найбільші трофеї здобули завзяті
рибалки дистанції електромеха"
нік А.Письменський і начальник
цеху С.Півоваров, обійшов інших
у кількості виловленої риби елек"
тромеханік С.Благій, а незвичай"
ний улов дістався пенсіонеру
С.Ходаку – він спіймав... рака. Пе"
реможці отримали заохочення, а
всі учасники – заряд гарного на"
строю і, звичайно, смачну юшку»,
– розповів інженер з охорони
праці, голова первинки Олек�
сандр КУРІПКА.

А
ДМІНІСТРАЦІЯ І ПРОФКОМ Щорської дистанції колії регіо"
нальної філії «Південно"Західна залізниця» ПАТ «Укрзаліз"

ниця» пильно стежать за станом охорони праці і виробничим
побутом.

У минулому році облаштовано санітарно"побутову кімнату в
адмінкорпусі, замінено лінолеум у приміщеннях трьох переїзних
постів. Усі дев’ять переїзних постів, обладнаних конвекторами
для обігріву, на випадок виходу їх з ладу мають пічне опалення і
мікрохвильові печі для розігріву їжі. Всі робочі відділення мають
сушильні шафи для спецодягу. Спецодягом та спецвзуттям пра"
цівники дистанції забезпечені повністю. Закуплено медикаменти
для поповнення аптечок першої медичної допомоги тощо.

Кращими у дистанції визнано приміщення 3"го робочого відді"
лення 7"го околотку станції Щорс та переїзний пост 69 км станції
Бахмач"Гомельський.

О
ТЧЕТНО"ВЫБОРНАЯ кампа"
ния только стартовала в

профгруппах и цеховых комите"
тах, а в первом Одесском отряде
военизированной охраны уже из"
браны профком и председатель
первичной профорганизации.

Сделать выбор работникам
было несложно, ведь не зря
охват членством с 2008 года вы"
рос до 67 %, и если в момент ос"

нования профорганизация
объединяла всего 90 человек,
то сегодня – уже более 500. В
этом заслуга председателя пер"
вички Сергея Кондратюка, кото"
рый был инициатором и орга"
низатором ее создания.

Делегаты конференции дали
работе профкома удовлетвори"
тельную оценку и избрали
С.Кондратюка на следующий

срок, но уже освобожденным
председателем. Теперь перед
профлидером непростая зада"
ча – оправдать это доверие сво"
ей активной работой по защите
трудовых прав и интересов
членов профсоюза.

Галина ПЕРХАЛЮК,
ведущий специалист 

орготдела
Одесского дорпрофсожа

ВІСТІ  З  ПРОФОРГАНІЗАЦІЙ В помощь профактиву
К

НАЧАЛУ отчетно"выборной кампании первички
Ясиноватской территориальной профорганиза"

ции подошли с множеством вопросов, вызванных
ситуацией в регионе, переформатированием хозяй"
ственной и профсоюзной структуры, изменениями в
законодательстве Украины, нормативных докумен"
тах профсоюза. 

Ответы на большинство из них, консультации и
практическую помощь профактив получил во время
«Дней теркома», проведенных на Красноармейском
и Волновахском железнодорожных узлах.

В них приняли участие председатель территори"
альной профорганизации С.Толмачев, его замести"
тель Н.Петрякова, главный правовой и технический
инспекторы труда Совета профсоюза на Донецкой
магистрали – Т.Присяжнюк и А.Найденко. Профра"
ботники разъяснили ситуацию с созданием Красно"
лиманской дорожной профорганизации, провели
практические занятия с учетом внесенных в «Ин"

струкцию по проведению отчетов и выборов...» из"
менений и дополнений.

Полезными и для профактивистов, и для специалис"
тов структурных подразделений были также занятия,
которые провел Т.Присяжнюк, по актуальным вопро"
сам оплаты труда, индексации заработной платы, соз"
дания и работы регионального филиала «Донецкая же"
лезная дорога». А.Найденко обратил внимание присут"
ствующих на то, что основной причиной производст"
венного травматизма остается ненадлежащее знание
работниками нормативных документов по охране тру"
да и нарушение производственной дисциплины.

По широкому спектру проблем состоялся заинте"
ресованный и деловой разговор. Особенно волнует
профактивистов сохранение и укрепление нашего
профсоюза, ведь сейчас его поддержка и защита
особенно необходимы железнодорожникам.

ПРЕСС�ЦЕНТР
Ясиноватского теркома профсоюза

С
ТАВШЕЕ УЖЕ ТРАДИЦИОННЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ГОДА «Залізничне сузір’я» оче"
редной раз собрало полный зал в Доме науки и техники Купянской дирекции же"

лезнодорожных перевозок. 
В номинации «Профсоюзный лидер 2015 года» лучшей признана

инженер, председатель первички Купянск"Южной дистанции пути
Е.Сулимова. В дистанции она работает более 10 лет, а профоргани"
зацию возглавляет не так давно – с 2013"го. За это время профсоюз"
ная работа оживилась, и это отметили не только работники, но и
жюри конкурса. Примечательно, что в другой номинации – «Трудо"
вая доблесть» — награждена ее мама, О.Сулимова. 

«Молодежным лидером–2015» признан электромонтер контакт"
ной сети Купянской дистанции электроснабжения, председатель
молодежного совета первички А.Порошин.

ГЛАВНАЯ ТЕМА 2016"го — ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗЕ ВИРОБНИЧИЙ ПОБУТ — ТУРБОТА СПІЛЬНА

Помітні 
позитивні зрушення

Выбор сделан. И за работу!

Наши  лидеры

У
ПЕРВИНЦІ локомотивного депо Щорс (Коно"
топська територіальна профорганізація) роз"

почалися звітно"виборні збори у профгрупах, це"
хових організаціях та молодіжній раді. На засідан"
ні профкому своєчасно затверджено графік, при"
значено відповідальних осіб.

Вибори пройдуть у двох цехкомах та шістьох

профгрупах, дві з них вже відзвітували й обрали
профгрупоргів, їх заступників, відповідальних з
охорони праці тощо. Актив старанно ставиться до
проведення кампанії, тож все планується завер"
шити у визначені строки.

Микола ЄРМАК, голова 
профорганізації локомотивного депо Щорс

Ніна ЗАЙЧЕНКО,
голова профорганізації Щорської дистанції колії

Елена СУЛИМОВА

Александр
ПОРОШИН

Василий ВЕРБИЦКИЙ, общественный корреспондент «ВІСНИКА».  ФФооттоо  ааввттоорраа

Уточнення. У «ВІСНИКУ» № 3 від 11 лютого п. р. у матеріалі за підписом
редактора газети «Трибуна січнівця» КЕВРЗ Сергія ЧЕМЕРИСА з технічних
причин допущено прикрі помилки. Приносимо щирі вибачення автору 
та майстру цеху ремонту моторвагонних секцій Київського 
електровагоноремонтного заводу Євгену ЗАЙЦЮ.
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