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ІД ЧАС КОНФЕРЕНЦІЇ, що відбулася у Києві
14 лютого п. р., висвітлено проблеми, що є

найбільш актуальними для профспілок та укра3
їнського суспільства. У заході, проведеному Фе3
дерацією профспілок України, брали участь нау3
ковці, провідні експерти, керівники членських
організацій ФПУ, представники профспілок, у
тому числі Голова ФПТУ та профспілки залізнич3
ників і транспортних будівельників України
В.Бубняк та його перший заступник О.Мушенок.

Учасники зазначили, що в умовах глибинних
соціально3економічних трансформацій у дер3
жаві профспілки є тією силою, котра здатна за3
хистити людей праці та соціально вразливі вер3
стви населення.

Справжню боєздатність продемонстровано
ФПУ у ході проведення всеукраїнської акції
«Хвиля гніву», до якої долучилася і наша проф3
спілка, проти антинародного урядового законо3
проєкту «Про працю» № 2708 і антипрофспілко3
вого – № 2681. Присутні на конференції пред3
ставники науково3експертної спільноти підтвер3
дили недолугість цих законопроєктів.

Профспілкам вдалося призупинити процес
прийняття законопроєкту № 2708 у «турборе3
жимі» і повернути роботу над ним у тристорон3
ній формат: за участю профспілок, урядовців і
роботодавців. Це відбулося завдяки нашій кон3
солідації, наголосив Голова ФПУ, Голова СПО
об’єднань всеукраїнських профспілок Г.Осовий.

Під час дискусії йшлося про пошук відповідей
на виклики часу. Проблеми, які постали перед
суспільством, здатні мобілізувати профспілки на
рішучу боротьбу, спираючись на молодь у поєд3
нанні з досвідом старшого покоління.

Ухвалено Рекомендації, з якими учасники
Конференції звернулися до Президента України
та Прем’єр3міністра із закликом відновити со3
ціальний діалог та враховувати позицію проф3
спілок і роботодавців у процесі трансформації
трудового законодавства.

Відеозапис Конференції та ухвалені її
учасниками Рекомендації розміщено на
вебсайті профспілки www.zalp.org.ua 
з посиланням на вебпортал ФПУ. 

Профспілки 
в умовах сьогодення

Конференція на тему: «Про роль
профспілок у захисті людини праці.

Дотримання прав і гарантій діяльності
профспілок у сучасних умовах»

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

12 лютого Голова профспілки
В.Бубняк та його перший за3
ступник О.Мушенок провели
робочу зустріч з головою Ко3
мітету Верховної Ради з пи3
тань соціальної політики та
захисту прав ветеранів Г.Тре3
тьяковою щодо підтримки за3
конопроєкту «Про запрова3
дження програм пенсійного за3
безпечення за вислугу років»
(реєстр. № 2617) під час його
розгляду у сесійній залі та ін.

12 лютого головний правовий
інспектор праці Ради профспіл3
ки М.Бєльченко та завідувач
соціально3трудових відносин і
побутової роботи Я.Мальсь3
кий взяли участь у нараді щодо
створення в 2020 році на базі
вагоноремонтних депо філії
«Вагоноремонтна компанія» АТ
«Укрзалізниця».

12 і 24 лютого провідний спе3
ціаліст відділу економічної ро3
боти, організації праці і заро3
бітної плати О.Булавін взяла
участь у засіданні робочої групи
щодо вдосконалення Порядку
розроблення та затвердження
професійних стандартів.

13 і 20 лютого Голова проф3
спілки В.Бубняк взяв участь у
засіданні правління АТ «Укр3
залізниця».

13 лютого відбулася робоча
зустріч Голови профспілки
В.Бубняка, його першого за3
ступника О.Мушенка, голів
дорожніх та об’єднаних проф3
організацій із директором з
управління персоналом та со3
ціальної політики Є.Козаком
та іншими представниками АТ
«Укрзалізниця» з обговорення
пунктів спільної постанови
щодо проведення оздоровчої
кампанії для працівників і чле3
нів їхніх сімей в 2020 році.

Підпишіть петицію!

www.zalp.org.ua

Офіційний 

сайт 

профспілки

АКТУАЛЬНО ТЕМА  НОМЕРА

Фото з вебпорталу ФПУ

НА ВАРТІ ТРУДОВИХ ПРАВ І СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ СПІЛЧАН
Я

К  І  У  ПОПЕРЕДНІ звітні пе3
ріоди, в 2019 році профспіл3

ковий контроль за дотриманням
законодавства про працю та ви3
конанням Галузевої угоди і ко3
лективних договорів забезпечив
надійний захист трудових прав і
соціальних гарантій спілчан.

Про це свідчать цифри та
факти.

Так, за матеріалами, наданими
правовими інспекторами праці,
президіями дорожніх, терито3
ріальних, об’єднаних комітетів,
профкомами первинних органі3
зацій було обговорено майже
300 питань порядку денного.

Позитивну роль у посиленні
громадського контролю відігра3
ло і проведення по регіонах 132
«Днів трудового права», під час
яких у конкретних підрозділах
залізниць розглядались наявні
проблеми та деякі з них опера3
тивно вирішувались. Активно у
цьому працювали, зокрема, до3
рожні та територіальні комітети
профспілки регіональних філій
залізниць – Південно3Західної,
Придніпровської, Південної.

Правозахисну діяльність у всіх
напрямах висвітлено в понад 120
матеріалах у профспілкових, га3
лузевих і регіональних ЗМІ. Фа3
хівцями надано практичну допо3
могу з правових питань майже
6 тис. відвідувачам. Додатково,
правовими інспекторами роз3
глянуто 284 письмових звер3
нення спілчан, ряд яких виріше3
но позитивно.

Протягом минулого року пере3
вірено близько півтисячі вироб3
ничих і структурних підрозділів.
У ході вивчення ситуації із дотри3
мання трудового законодавства
правовими інспекторами праці
профспілки було внесено робо3
тодавцям 337 подань про усунен3
ня більш як 3 тис. порушень со3
ціально3економічних прав робіт3
ників. За підсумками перевірок
складено 327 актів. У результаті
проведеної роботи скасовано
140 незаконно виданих адмініст3
рацією наказів соціально3еконо3
мічного спрямування, відмінено
245 дисциплінарних стягнень, а
працівникам на вимогу правових
інспекторів праці повернуто по3

над 21 млн грн. – ці кошти їм було
безпідставно утримано або недо3
плачено.

Крім того, для відповідного
реагування один матеріал з при3
воду грубих порушень трудово3
го законодавства було спрямо3
вано до прокуратури, у семи ви3
падках права членів профспілки
захищались у судовому поряд3
ку. Інші аналогічні звернення
спрямовані до вищих за підпо3
рядкуванням господарських ор3
ганів, за рішеннями яких до дис3
циплінарної відповідальності
було притягнуто дві посадові
особи. Тож загалом за результа3
тами виконаних роботодавцями
в 2019 році подань правовою ін3
спекцією праці профспілкою за3
хищено трудові права та со3
ціальні гарантії майже 12 тис.
залізничників.

У підсумку питома вага,
73,5 %, у загальній кількості по3
рушень стосується чинного тру3
дового законодавства, виконан3
ня Галузевої угоди і колективних
договорів з питань організації
робочого часу і часу відпочинку,
нормування й оплати праці, тру3
дової дисципліни.

Не зменшується і обсяг пору3
шень Закону України «Про від3
пустки» не лише щодо дотриман3
ня графіків та своєчасної виплати
належних коштів, але і за фактом
надання відповідних відпусток:
одиноким матерям, повної три3
валості – працюючим інвалідам,
додаткових – за роботу у важких
і шкідливих умовах праці тощо.
Загалом на вимогу профорганів
усіх рівнів спілчанам повернуто
більш як 2 млн грн.

Незважаючи на начебто неве3
лику питому вагу порушень адмі3
ністрацією положень чинних Га3
лузевої угоди і колдоговорів
(10,6 % від загальної кількості
виявлених), у цифрах це дуже
показово. Так, через невиконан3
ня окремими роботодавцями
положень про преміювання, са3
мовільного зменшення розмірів
преміальних виплат, ніж це пе3
редбачено наказами по регіо3
нальних філіях, членам нашої
профспілки було повернуто не3
виплачених майже 9 млн грн.

Безпідставно ненарахованих
усіх видів матеріальної допомо3
ги, у тому числі на оздоровлен3
ня, спілчанам повернуто більш
як 3 млн грн.

Також працівникам донара3
ховано та виплачено понад
700 тис. грн. за необліковану ро3
боту у вихідні дні, більш як
400 тис. грн. – за приховані від
обліку надурочні години роботи
та понад 200 тис. грн. – за при3
ховування від обліку вже фак3
тичних годин роботи.

Протягом тривалого часу не
зменшується кількість порушень
з причин невиконання робото3
давцями вимог урядової Поста3
нови № 100 від 8.02.1995 р., яка
регулює порядок обчислення се3
редньої заробітної плати в усіх
передбачених випадках. На3
приклад, лише з цього приводу
на вимогу профспілки спілчанам
було повернуто більш як 600 тис.
грн., у тому числі при виході на
пенсію неправильно розрахова3
ної матеріальної допомоги – на
суму понад 300 тис. грн.

Не є виключенням і порушен3
ня нормативної бази АТ «Укрза3
лізниця», що регулює питання
відрядження, оплати за роз’їз3
ний характер праці, міжрозряд3
них співвідношень, лікарняних,
індексацій, виплати стрільцям
ВОХРу пайкових тощо. Тільки з
цього приводу спілчанам було
повернуто понад 1,5 млн грн.

Необхідно також зазначити,
що у звітному періоді за резуль3
татами проведеної профоргана3
ми всіх рівнів роботи, порівняно
з показниками 2017–2018 років,
практично по всіх регіональних
філіях (філіях) у рази зменшила3
ся кількість працівників, притяг3
нутих до різних видів відпові3
дальності. Майже зникло з по3
рядку денного питання безпід3
ставного притягнення робітників
до матеріальної відповідаль3
ності, фіксуються лише епізо3
дичні випадки порушення пра3
вових норм, якими регулюються
питання праці жінок і молоді.
Додамо, що у рази зменшився
обсяг порушень прав профспіл3
кових організацій, однак при
цьому фіксуються непоодинокі
випадки несвоєчасної сплати
коштів на культурно3масову,
фізкультурну та оздоровчу ро3
боту серед працівників, що опо3
середковано свідчить про па3
сивність окремих виборних
профорганів на виробничому
рівні. Загалом на вимогу право3
вої інспекції праці профкомам
повернуто понад 300 тис. грн.
на заходи, передбачені ст. 250
КЗпП України та чинними ко3
лективними договорами.

Микола БЄЛЬЧЕНКО, 
головний правовий 

інспектор праці 
Ради профспілки

ДО  ТЕМИ
Протягом останніх трьох років захищено трудові права
більш як 44 тис. членів профспілки. Активізації правозахисної
роботи сприяло, зокрема, проведення в 2018–2019 рр. заходів
під гаслом «Відпрацьованому часу – гарантовану оплату!». За
цей період спільними зусиллями вдалося у рази зменшити кіль3
кість порушень прав профспілки, праці жінок і молоді, безпід3
ставного притягнення робітників до матеріальної відповідаль3
ності, стабілізувати облік і оплату надурочних годин роботи для
окремих категорій працівників.

У 2017–2019 роках було надано безоплатну правову допо@
могу майже 16 тис. спілчанам. У 400 «Днях трудового права»
брали участь майже 100 тис. спілчан. Така форма роботи сприяє
зменшенню заяв і скарг працівників, вирішенню проблемних пи3
тань безпосередньо на місцях.

млн грн. повернуто
спілчанам незаконно
не виплачених коштів

за результатами правозахисної
роботи профорганів усіх рівнів у
2019 році.

тис. – трудові права такої
кількості спілчан захище3
но профспілкою протягом

минулого року.

«ВІСНИК» пропонує увазі читачів
публікацію матеріалів про під3
сумки роботи правової інспекції
праці Ради профспілки за
2019 рік (стор. 1—3). Продов@
ження – у наступному номері
газети.

ЦИФРИ

21,4

12

Електронна петиція «Законопроект «Про
працю» № 2708». (Текст: «Прошу (вима3
гаю) не розглядати законопроект «Про пра3
цю» #2708, оскільки він порушує мої консти3
туційні права та позбавляє соціальних гаран3
тій і захисту» на
сайті Верховної Ради
України на 25 лю3
того зібрала понад
22 тис. голосів із
25 тис. потрібних.

Кожен голос 
важливий!
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НОВІТНЯ історія 
профспілки:

25 років 
у незалежній  Україні

№ № 1—4, 6—7, 12—14, 16, 18—19, 24* 2018 р.
1—2, 3, 6, 8, 9—10, 13, 17—18* 2019 р.

РІК В ІСТОРІЇ: 2013@й

Вирішення соціально0трудових 
проблем триває

Рада профспілки продовжує принципово відстоювати
трудові права спілчан, висунувши і, врешті, досягнувши

виконання ряду вимог до Уряду й Укрзалізниці

П
ЕРЕД початком роботи Форуму молоді відбувся щедрий
«інформаційний ярмарок» за участі представників парт3

нерів дисконтної програми профспілки, які приготували для
учасників заходу подарунки й екскурсійну програму столи3
цею.

З метою реалізації молодіжної політики та на виконання
пропозицій Форуму молоді до Статуту профспілки внесено
зміни щодо представницьких можливостей молодих спіл3
чан.

Відтепер у голови Молодіжної ради за посадою є повнова3
ження члена Ради профспілки та її президії.

Делегати IV Форуму молоді ухвалили Звернення до Уряду
щодо державної підтримки залізничного транспорту та вирі3
шення соціальних проблем у галузі, а також про збереження
базових навчальних закладів.

…І ще один красномовний штрих цього непередбачувано3
го, дуже важкого у будь3якому значенні року в нашій новіт3
ній історії.

Йдеться про те, що, коли Укрзалізниця у зв’язку з падін3
ням обсягів перевезень та недоотриманням доходних над3
ходжень для ведення господарської діяльності спрямувала
на місця телеграфну вказівку щодо використання робочого
часу відповідно  до обсягів виконуваних робіт, Рада
профспілки з цього приводу дала чіткий та принциповий
коментар:

«Перспектива запровадження неповного робочого часу
на залізницях не додає оптимізму ні залізничникам, ні Ра3
ді профспілки.
Проте фінансово3економічне становище у галузі спону3
кає керівництво залізниць до вжиття непопулярних захо3
дів. Однак навіть у цій складній ситуації роботодавці не
повинні порушувати трудове законодавство, а профспіл3
кові органи мають забезпечити надійний контроль за до3
триманням трудових прав працівників... Можна зробити
висновок, що при вжитті непопулярних заходів буде за3
стосовано диференційований підхід, і задіяні вони бу3
дуть в разі крайньої необхідності...».

ФАКТ
На виконання однієї з вимог профспілки до
Укрзалізниці тарифні ставки (посадові оклади)
працівників протягом 2013 року збільшено двічі
по 5 % кожного разу. 
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Далі буде

«Інформаційний ярмарок» на IV Форумі молоді профспілки,
24 жовтня 2013 р.
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На офіційні листи до Президента Украї@

ни та Комітету Верховної Ради з питань
соціальної політики та захисту прав вете@
ранів Рада профспілки отримала відповіді.

Н
А ЗВЕРНЕННЯ щодо врегулювання проб3
лем, пов’язаних із діяльністю АТ «Укрза3

лізниця» та його реформуванням на адресу

Голови ФПТУ і профспілки В.БУБНЯКА на3
дійшла відповідь за підписом заступника ке3
рівника Офісу Президента України
Ю.КОВАЛІВ:

«Кабінету Міністрів України запропоновано
разом із заінтересованими органами всебічно
опрацювати порушені питання згідно з компе3
тенцією та поінформувати про результати.
Крім того, зазначене звернення надіслано до
Комітету Верховної Ради України з питань

транспорту та інфраструктури для розгляду під
час опрацювання відповідних законопроєктів
та із проханням залучити до такої роботи
представників профспілки».

Г
ОЛОВА Комітету Верховної Ради з питань со3
ціальної політики та захисту прав ветеранів

Г.ТРЕТЬЯКОВА повідомила:
«Комітет підтримав законодавчу пропо3

зицію, спрямовану на відновлення гарантій

пенсійного забезпечення громадян, які
втратили право дострокового виходу на
пенсію за вислугу років відповідно до Зако3
ну «Про внесення змін до деяких законодав3
чих актів України щодо підвищення пенсій»,
та сприятиме у якнайшвидшому розгляді за3
конопроєкту «Про запровадження програм
пенсійного забезпечення за вислугу років»
(реєстр. № 2617) у сесійній залі Верховної
Ради».

РАДІ  ПРОФСПІЛКИ  ВІДПОВІДАЮТЬ…

ТЕМА  НОМЕРА

На варті трудових прав і соціальних гарантій спілчан
Продовження. 

Початок на 1@й стор.

15,2 млн грн. незаконно утрима@
них або недоплачених коштів по@
вернуто спілчанам на вимогу пра@
вової інспекції праці дорожньої
профорганізації Південно@Захід@
ної залізниці.

П
РОТЯГОМ 2019 року вивчено стан
дотримання трудового законодав3

ства у 114 виробничих і структурних під3
розділах регіональної філії «Південно3
Західна залізниця».

За результатами перевірок складено
106 актів, виявлено 920 порушень, за
якими адміністрації внесено 114 подань
зі 1408 пропозиціями щодо виправлен3
ня ситуації. Насамперед, порушення
стосувалися: нормування та оплати
праці – 818, виконання чинних Галузе3
вої угоди і колективних договорів – 191,
законодавства про відпустки – 166, ро3
бочого часу і відпочинку – 60. На сьо3
годні у повному обсязі реалізовано
103 подання, за якими, зокрема, скасо3
вано 45 незаконно виданих наказів про
притягнення працівників до дисциплі3
нарної відповідальності.

За звітний період захищено трудові
права 6158 спілчан, 839 з них отримали
персональні повідомлення про факт
захисту їхніх трудових прав з боку
профспілки.

«Дні трудового права» проведено
у 48 виробничих підрозділах, де
працюють члени нашої профспілки.

На засідання профорганів (дор3
профсожу, теркомів і профкомів пер3
винок) підготовлено 81 матеріал з пи3
тань дотримання трудових прав заліз3
ничників.

Юридичні консультації щодо застосу3
вання норм законодавства про працю
та колективних договорів під час осо3
бистого прийому отримали 2966 членів
профспілки, зокрема профпрацівники
та активісти, а також представники
адміністрації підприємств і підрозділів.
Розглянуто 74 письмових звернення
спілчан.

Володимир ВОРОПАЄВ,
завідувач відділу соціально3

економічних відносин та правового
захисту — головний правовий

інспектор праці Ради профспілки 
у дорожній профорганізації 
Південно3Західної залізниці

1,9 млн грн. незаконно утриманих
або недоплачених коштів повернуто
спілчанам в 2019 році на вимогу
правової інспекції праці дорожньої
профорганізації регіональної філії
«Львівська залізниця».

Т
ОРІК на предмет дотримання трудо3
вого законодавства перевірено

103 виробничих і структурних підрозді3
ли, які розташовані у межах функціону3
вання регіональної філії «Львівська
залізниця».

У ході перевірок виявлено 302 пору3
шення, про що складено 28 актів. Робо3
тодавцям внесено 32 подання із
44 пропозиціями щодо усунення пору3
шень. Передусім вони стосувалися до3
тримання адміністрацією законодавст3
ва про відпустки, робочого часу і часу
відпочинку працівників, а також вико3

нання чинних Галузевої угоди і колдо3
говорів.

У повному обсязі виконано 30 по3
дань, у тому числі скасовано 11 наказів
про притягнення робітників до дисцип3
лінарної відповідальності.

Загалом захищено трудові права
278 спілчан, у тому числі у судах усіх
рівнів — чотирьох працівників. Із них 141
надіслано персональні повідомлення.

Під час особистих прийомів консуль3
тації надано 371 члену профспілки, а та3
кож розглянуто 53 звернення.

Таких заходів, як «День трудового пра3
ва», за цей період проведено 16 разів.

На розгляд профорганів усіх рівнів
підготовлено 51 матеріал з питань пра3
вового захисту працюючих спілчан.

Володимир ПАСТУХ, 
головний правовий інспектор праці

Ради профспілки у дорожній
профорганізації регіональної філії

«Львівська залізниця»

1,1 млн грн. незаконно утриманих
або недоплачених коштів повер@
нуто  спілчанам  на вимогу право@
вої інспекції праці Одеської до@
рожньої профорганізації.

У
МИНУЛОМУ році перевірено
81 виробничий і структурний під3

розділ регіональної філії «Одеська
залізниця».

Виявлено 1090 порушень трудового
законодавства, що переважно стосува3
лися нормування та оплати праці – 365,
законодавства про відпустки – 248, ро3
бочого часу і часу відпочинку – 210.
Адміністрації внесено 77 подань із
1127 пропозиціями щодо їх усунення.

За цей період усі подання виконано у
повному обсязі, в результаті чого, зок3
рема, скасовано 34 накази про притяг3
нення працівників до дисциплінарної
відповідальності.

Загалом захищено трудові права
1345 спілчан, їм спрямовано понад 720
іменних персональних повідомлень.

Проведено 11 «Днів трудового права».
Правовою інспекцією дорожньої

профорганізації розглянуто 60 письмо3
вих звернень, спілчанам надано
1124 юридичних консультації, зокрема
у підготовці письмових заяв і звернень
до різних державних органів. Надано
також правову допомогу у складанні
позовних заяв у суди, крім того, взято
участь у судових засіданнях.

Віра КОСТОВСЬКА,
правовий інспектор праці 

Ради профспілки в Одеській
дорожній профорганізації

Правовою інспекцією праці дорож@
ньої профорганізації Придніп@
ровської залізниці в 2019 році пере@
вірено 48 виробничих і структурних
підрозділів регіональної філії «При@
дніпровська залізниця».

З
А ПІДСУМКАМИ здійснених переві3
рок дотримання законодавства про

працю виявлено 264 порушення.
Складено 31 акт, адміністрації спря3

мовано 20 подань, де зазначено
264 пропозиції з усунення виявлених
недоліків невідповідності нормам чин3
ного трудового законодавства. Зокре3
ма, це стосується робочого часу і часу
відпочинку – 85, нормування та оплати

праці – 71, прийому3звільнення праців3
ників, переведення на іншу роботу – 30,
законодавства про відпустки – 26.

Правовою інспекцією праці протягом
минулого року відстояно трудові права
1398 членів профспілки, про що 419 із
них поінформовано в індивідуальному
порядку. Загалом спілчанам повернуто
987,2 млн грн. незаконно утриманих
або недоплачених коштів.

До розгляду на засіданнях профорга3
нів усіх рівнів підготовлено 21 матеріал з
правової тематики. В 2019 році прове3
дено 23 «Дні трудового права».

Під час особистого прийому надано
298 юридичних консультацій та розгля3
нуто 43 письмових звернення спілчан.

Ніна РОМАНЕНКО,
головний правовий інспектор праці

Ради профспілки 
у дорожній профорганізації 

Придніпровської залізниці

На вимогу правової інспекції пра@
ці дорожньої профорганізації
Південної залізниці спілчанам по@
вернуто 595 тис. грн. незаконно
утриманих або недоплачених
коштів.

З
А ПІДСУМКАМИ 2019 року вивчено
ситуацію із дотриманням трудового

законодавства в 79 виробничих і струк3
турних підрозділах регіональної філії
«Південна залізниця».

Правовими інспекторами праці вияв3
лено 215 порушень, за результатами
яких складено 58 актів. Роботодавцям
спрямовано 60 подань щодо усунення
231 порушення, зокрема, з питань: нор3
мування та оплати праці – 104, законо3
давства про відпустки – 46, робочого
часу і часу відпочинку – 21, виконання
Галузевої угоди і колективних догово3
рів – 14. Наразі у повному обсязі реалі3
зовано 59 подань.

За вказаний період на вимогу право3
вої інспекції праці захищено трудові
права 1293 спілчан, 136 з них спрямова3
но іменні повідомлення.

Проведено 28 «Днів трудового права».
Юридичні консультації під час осо3

бистого прийому отримали 374 члена
профспілки, розглянуто 13 письмових
звернень.

Станіслав ТВЕРДОХЛІБ,
головний правовий інспектор праці

Ради профспілки 
у дорожній профорганізації 

Південної залізниці

ДО  ТЕМИ
Правовою інспекцією праці Ради
профспілки загалом в 2019 році
здійснено перевірок у 493 вироб@
ничих і структурних підрозділах
АТ «Укрзалізниця».

На вимогу профорганів усіх рівнів
94,3 % подань, спрямованих ро@
ботодавцям, виконано у повному
обсязі., зокрема:

скасовано 140 незаконно вида@
них наказів,
відмінено 245 дисціплінарних
стягнень,
працівникам повернуто майже
9 млн грн. преміальних виплат.
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Н
А ПЕРШОМУ цьогорічному засіданні
професійної секції працівників локомо3

тивного господарства, яке відбулося 30 січня
п. р., Голова профспілки В.Бубняк, його пер3
ший заступник О.Мушенок та фахівці Ради
всебічно поінформували присутніх про го3
ловні напрями, за якими ведеться робота
щодо захисту трудових і соціально3економіч3
них прав працівників. Зокрема, це стосується
висунутих під кінець минулого року ініціатив
Уряду, які спрямовані на руйнування основ
трудових прав працівників (законопроєкт

№ 2708), прав і гарантій діяльності профспі3
лок (законопроєкт № 2681) та системи за3
гальнообов’язкового державного соціально3
го страхування (законопроєкт № 2275).

За участі представників АТ «Укрзалізни3
ця» – заступників директорів департаментів
локомотивного господарства і стратегічного
розвитку та планування Є.Ткаченка і О.Кар3
начева обговорено питання, пов’язані з ре3
формуванням локомотивного господарства
та запланованими структурними перетво3
реннями.

Наголошено, зокрема, на необхідності
впровадження комплексної програми реалі3
зації організаційних змін щодо виокремлен3
ня з оперування локомотивами функцій, пе3
редачі їх та активів до відповідних бізнес3
вертикалей, що передбачала б максимальне
збереження робочих місць, а також можли3
вість перекваліфікації вивільнюваних пра3
цівників та їхнє перенавчання іншим профе3
сіям.

Учасники засідання також звернулися до
представників департаментів щодо необхід3
ності вжиття заходів зі зменшення непро3
дуктивних витрат, пов’язаних з організацією
руху поїздів. Оскільки ситуація щодо показ3
ників часу понаднормової роботи членів ло3
комотивних бригад депо Помічна, По3
дільськ, Знам’янка, Одеса Сортувальна,
Миколаїв, Кривий Ріг вимагає негайного
втручання.

Для посилення захисту соціально3еконо3
мічних прав і гарантій та інтересів членів
профспілки, сприяння ефективній роботі
трудового колективу Товариства та розвит3
ку, вирішено звернутися до Наглядової ради
і правління АТ «Укрзалізниця» щодо забез3
печення якісного і змістовного діалогу з
профспілкою на засадах соціального парт3
нерства.

Олександр ТАЙПС,
голова профорганізації 

локомотивного депо Мукачеве
регіональної філії 

«Львівська залізниця», 
голова профсекції

Протокол засідання профсекції розміщено
у розділі «Документи» на сайті проф3
спілки www.zalp.org.ua
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ОХОРОНА ПРАЦІ
В 2019 році технічною

інспекцією праці 
Ради профспілки 

перевірено загалом 
407 виробничих підрозділів

В
ИЯВЛЕНО понад 3,1 тис. по3
рушень нормативних актів з

охорони праці. Технічні інспекто3
ри праці брали участь у спеціаль3
ному розслідуванні 48 нещасних
випадків на виробництві, по од3
ному з потерпілих було знято
безпідставне звинувачення.

Роботодавцям, органам
управління та нагляду, комісіям
з трудових спорів, прокуратурі,
судам надіслано 274 подань і
висновків, за 260 з яких винесе3
но позитивні рішення.

До того ж на вимогу технічної
інспекції праці Ради профспілки
за встановленими фактами не3
доплати за час проходження
технічного навчання, медичних
оглядів, роботи у важких і шкід3
ливих умовах праці, за несвоє3
часне забезпечення молоком,
спецодягом, спецвзуттям тощо
минулого року спілчанам було
повернуто 180,6 тис. грн.

За поданням технічних інспек3
торів праці призупинялась робо3
та 161 машини, а також механіз3
мів та устаткування.

Вирішено позитивно 413 із
437 письмових та усних звер3
нень членів профспілки з питань
охорони праці.

Загалом торік проведено
180 різноманітних заходів з на3
вчання профактиву з питань
охорони праці, а також здійсне3
но 1584 перевірки знань у цьому
напрямі.

Володимир ДОРОШЕНКО, 
головний 

технічний інспектор праці 
Ради профспілки

Від номера
до номера•

Важливі знання — для
практичного застосування

Н
АВЧАЛЬНИЙ семінар для бухгалтерів
та осіб, на яких покладено обов’язки з

ведення бухгалтерського обліку у первин3
ках об’єднаної профорганізації філії «Центр
будівельно3монтажних робіт та експлуа3
тації будівель і споруд», проведено 13
лютого п. р.

Під час заходу розглянуто та відпрацьовано
труднощі, що виникають при переході на нову
облікову політику, вдосконалено облік витрат
на рахунках класу 9 «Витрати діяльності», роз3
глянуто особливості обліку основних засобів
та малоцінних необоротних матеріальних ак3
тивів. 

Також відпрацьовано систему списання
коштів цільового фінансування на фінансовий
результат та закриття витрат відповідно до ви3
мог законодавства тощо.

Крім того, запропоновано варіанти комп’ю3
теризації бухгалтерського обліку.

Світлана ПРОКОФ’ЄВА, 
завідувач відділу фінансової роботи –
головний бухгалтер Ради профспілки

Зміна тарифного плану для
абонентів профспілкової
корпорації lifecell

Д
ЛЯ ЧЛЕНІВ проф3
спілки, які корис3

туються послугами
мобільного оператора lifecell, тариф «ВІП
УЛЬТРА» з 1 березня 2020 року припиняє свою
дію. Обслуговування буде продовжено відпо3
відно до умов тарифного плану «Діджитал
офіс 20», який передбачає: безлімітні дзвінки в
мережі lifecell, 50 хвилин на інші мережі в
Україні, 50 SMS, 1 Гб інтернету.

Детальніше про тарифний план – на сайті
lifecell у розділі «Тарифи — Мобільний зв’язок —
Тарифний план «Діджитал офіс 20».

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

Закінчення. Початок на 1@й стор.
13 лютого проведено навчальний семінар для
бухгалтерів та осіб, на яких покладено
обов’язки з ведення бухгалтерського обліку у
первинках об’єднаної профорганізації філії
«Центр будівельно3монтажних робіт та екс3
плуатації будівель і споруд»  (стор. 3).

14 лютого Голова ФПТУ і профспілки В.Бубняк
та його перший заступник О.Мушенок взяли
участь у Конференції ФПУ на тему: «Про роль
профспілок у захисті людини праці. Дотриман3
ня прав і гарантій діяльності профспілок у су3
часних умовах» (стор. 1).

18 лютого правовий інспектор праці М.Абра3
мова взяла участь у засіданні експертів робо3
чої підгрупи, яку створено при Комітеті Вер3
ховної Ради з питань соціальної політики і за3
хисту прав ветеранів з доопрацювання законо3
проєкту про працю.
20 лютого перший заступник Голови проф3
спілки О.Мушенок разом з представниками АТ
«Укрзалізниця» взяли участь в засіданні Комі3
тету Верховної Ради України з питань транс3
порту, під час якого розглянуто пропозиції
профспілки залізничників і транспортних буді3
вельників України до проєкту Закону «Про за3
лізничний транспорт України».
21 лютого перший заступник Голови проф3
спілки О.Мушенок взяв участь у роботі експерт3
ної групи з опрацювання Трудового кодексу.
25 лютого відбулося засідання Молодіжної
ради профспілки.

ТЕМА  НОМЕРА На варті трудових прав і соціальних гарантій спілчан

Фото ВВооллооддииммиирраа  ММААРРЧЧУУККАА

750,7 тис. грн. незаконно недоплачених або
утриманих коштів спілчанам повернуто в
2019 році на вимогу правової інспекції праці
Лиманської дорожньої профорганізації.

М
ИНУЛОГО року перевірено 22 структурних
підрозділи регіональної філії «Донецька

залізниця».
Виявлено 192 порушення трудового законодав3

ства, переважно це стосується нормування та опла3
ти праці. З метою їх усунення адміністрації внесено
27 подань, в яких викладено 192 пропозиції.

У повному обсязі адміністрацією виконано 25 по3
дань. Зокрема, скасовано 34 незаконно виданих
накази про притягнення працівників до дисциплі3
нарної відповідальності.

На вимогу правової інспекції праці в 2019 році
захищено трудові права більш як 950 працівників,
527 членів профспілки персонально про це поін3
формовано.

Проведено чотири «Дні трудового права» та вісім
семінарських занять за участі головного правового
інспектора праці.

Розглянуто 33 письмових звернення та загалом
проконсультовано з юридичних питань 214
спілчан.

Галина КАЙДАШ, 
головний правовий інспектор праці 

Ради профспілки 
у Лиманській дорожній профорганізації

На вимогу правової інспекції праці дорож@
ньої профорганізації Львівської залізниці
спілчанам повернуто 331 тис. грн. незакон@
но утриманих або недоплачених коштів.

В
2019 році було здійснено 46 перевірок ви3
робничих і структурних підрозділів регіо3

нальної філії «Львівська залізниця». Особливу
увагу приділено питанням обліку робочого часу і
часу відпочинку, своєчасності виплати заробітної
плати за час відпустки, виконанню умов чинних
Галузевої угоди і колдоговорів тощо.

За результатами перевірок виявлено 59 пору3
шень, за якими складено 23 акти. Адміністрації
внесено сім подань. Із 39 пропозицій щодо усу3
нення порушень найбільше стосувалися питань
недотримання законодавства про відпустки – 32.

За вказаний період здійснено захист трудових
прав 531 члена профспілки, про що 214 із них по3
інформовано в індивідуальному порядку.

Під час особистого прийому надано 262 юри3
дичні консультації та розглянуто вісім письмових
звернень.

Проведено два «Дні трудового права».
Підготовлено шість матеріалів на розгляд

профорганів усіх рівнів.
Володимир ШРАМКО, 

головний правовий інспектор праці 
Ради профспілки у дорожній 

профорганізації Львівської залізниці

У
ГРУДНІ минулого року за
участі фахівців Лимансько3

го дорпрофсожу проведено
«День права» у Костянтинівській
дистанції колії регіональної філії
«Донецька залізниця».

Проаналізовано та обговорено
порушення щодо дотримання
трудового законодавства, нор3
мативних актів з охорони праці
та виконання зобов’язань колек3
тивного договору залізниці, що
було виявлено у ході перевірок.

За результатами роботи: де3
яким залізничникам повернуто
несплачені кошти за проходжен3
ня медоглядів у неробочий час;

відмінено шість непра3
вомірно виданих нака3
зів про притягнення
працівників до дисцип3
лінарної відповідаль3
ності, яким донараховано та ви3
плачено відповідні премії. Вжито
заходів із забезпечення робітників
у повному обсязі молоком, спец3
милом, спецодягом і спецвзуттям
згідно із розробленими комплекс3
ними заходами з охорони праці.
Переглянуто право водіїв авто3
транспортних засобів на додатко3
ву відпустку у календарних днях
за особливий характер праці.

Ухвалено також заходи щодо

усунення недоліків з утримання
виробничих і побутових примі3
щень дистанції колії та безпечної
експлуатації об’єктів підвищеної
небезпеки.

Фахівцями дорожнього комі3
тету членам профспілки надано
відповіді на запитання, що їх
цікавили.

Андрій ШЕПІЛОВ, головний
технічний інспектор праці 

Ради профспілки у Лиманській 
дорожній профорганізації

Початок на стор. 1—2. Продовження — у наступному номері газети

День  права

Обрано головні напрями роботи в умовах сьогодення

Під час засідання…

Голова профсекції О.ТАЙПС 
та його заступник О.ТАРАН – 

голова первинки локомотивного депо 
Одеса/Сортувальна

Фото ВВооллооддииммиирраа  ММААРРЧЧУУККАА

У  ПРОФСЕКЦІЇ  РАДИ  ПРОФСПІЛКИ
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На часі — удосконалення
комунікації зі спілчанами

25 лютого п. р. проведено чергове засідання 
Молодіжної ради профспілки

«Я проти 
антисоціального 
законопроєкту № 2708»

Навчаємось, радимось, дискутуємо…

Фото ВВооллооддииммиирраа  ММААРРЧЧУУККАА,,  
фахівця відділу інформації Ради профспілки

Молоді активісти підтримали 
пропозицію Ради профспілки організувати

і провести на робочих місцях тощо
флешмоб «Я проти антисоціального

законопроєкту № 2708»

П
ЕРЕД УЧАСНИКАМИ за3
ходу за актуальними те3

мами профспілкової діяльнос3
ті виступили Голова профспіл3
ки В.Бубняк та фахівці Ради.

Профактивісти обговори3
ли низку тем, пов’язаних із
вдосконаленням комунікації
з молодими спілчанами, зок3
рема щодо створення пірамі3

дальної групи viber, проана3
лізували підсумки флешмобу
«Я проти антисоціального
законопроєкту № 2708» у со3
ціальних мережах, йшлося
також про проведення на3
вчання членів молодіжних рад.

Світлини, надані головами молодіжних рад,
оперативно публікувалися на сайті
www.zalp.org.ua («Галерея»), а також роз3
міщено на офіційній сторінці у Facebook,
YouTube@каналі профспілки та у попе3
редньому номері «ВІСНИКА».

К
ОНОТОПСЬКИЙ тер3
ком організував і

провів 21 лютого п. р. се3
мінар для членів моло3
діжної ради територіаль3
ної профорганізації та го3
лів первинок, на який за3
просив тренера навчаль3
но3методичного центру
Федерації профорганіза3
цій Чернігівської області
В.Копиша.

Йшлося про посилення
інформаційної діяльності
на всіх рівнях.

Всі учасники активно й
творчо обговорили теми:
про створення позитивно3
го іміджу профспілки і бо3
ротьби з негативними сте3
реотипами, планування та
якісного проведення ін3
формаційних кампаній,
приділили також увагу
підготовці для публікації у

соцмережах ефективних
постів тощо.

Семінар додав нам но3
вих, корисних знань, під3
силив практичні навички,
адже із задоволенням
попрацювали у групах,
мали можливість висло3
вити власні думки, на3
вести аргументи і, безпе3
речно, здобули досвід у
спілкуванні представни3
ків профактивістів різних
поколінь, що дуже важ3
ливо у сучасних умовах
профспілкової транс3
формації.

Алла ЗАМУЛА,
електромеханік

Конотопської дистанції
сигналізації та зв’язку,

голова молодіжної ради
територіальної

профорганізації

Фото 
ВВііттааллііяя  ККООППИИШШАА

У
ПРОФГРУПАХ
первинки Бах3

мацької дистанції
сигналізації та
зв’язку регіональ3
ної філії «Південно3
Західна залізниця»
активно обговорю3
ються проєкти за3
конів «Про працю»
№ 2708, «Про вне3
сення змін до де3
яких законодавчих
актів України (що3
до окремих питань
діяльності профе3
сійних спілок»
№ 2681. Спілчани одноголосно висловили рішу3
чий протест проти цих ганебних законопроєктів,
визнають їх антинародними, антисоціальними,
тому що розуміють, що влада намагається позба3
вити працівників права на захист їхніх трудових

прав і соціальних гарантій проф3
спілками, які хочуть просто зни3
щити.

Проте залізничники підтриму3
ють нашу профспілку у боротьбі
проти цього свавілля. Особливо
всі ризики сьогодення відчуває
молодь, тож приємно усвідомлю3
вати, що молоді спеціалісти оби3
рають членство саме у нашій

профспілці. Ось нещодавно
урочисто вручили профквиток
В.Войтенку. Разом з привітання3
ми він отримав від профкому
пам’ятний подарунок.

Радіємо, що наші профспілко3
ві лави поповнюються.

Олександр ДЕМЧЕНКО, старший 
електромеханік, голова профорганізації

Бахмацької дистанції сигналізації та зв’язку

Свідомо обирають майбутнє

Цікаво та доступніше
Створено сторінку 

«Електронний 
профспілковий квиток» 

у соціальній мережі Facebook

Голова профспілки В.БУБНЯК 
і голова Молодіжної ради профспілки І.КОЛЕСНИК — 

голова первинки пасажирського вагонного депо Ковель

ДО  УВАГИ!

Спілчани 
мають можливість

при розрахунках
електронним
профквитком 

у торгівельних чи
інших закладах,

зокрема 
в інтернеті, 

повертати 1 %
витрачених

коштів!

Про профквиток: отримання, перевипуск, 
поповнення через інтернет, зняття з картки готівки 

в усіх банкоматах – безкоштовне.

Тож 
станьте 

постійними 
читачами 
сторінки 

та слідкуйте
за новинами!

Фото надано первинкою


