
Рада профспілки рекомен�
дувала звернути увагу на
низку питань, зокрема, про:

недопущення несанкціоно�
ваного втручання в роботу за�
лізничного транспорту;

запобігання насильству сто�
совно персоналу залізничного
транспорту (у «групі ризику» –
чергові по станціях, переїздах,
провідники пасажирських

вагонів, локомотивні бригади,
контролери, касири, ревізори,
інші працівники);

недопущення актів ванда�
лізму (кидання предметів у по�
їзди, розкрадання або пошкод�
ження елементів рухомого
складу та інфраструктури, ван�
тажів тощо), що призводить до
травмування людей та завдає
матеріальних збитків залізнич�
ному транспорту;

залучення працівників до
виконання робіт, не передба�
чених трудовим договором;

дотримання законодавства
при прийнятті рішеннь щодо ро�
боти надурочно чи у вихідні дні.

Серед організаційних захо�
дів спільно з керівництвом
Укрзалізниці пропонується
розглянути і вжити заходів
щодо:

проведення профілактич�
ної роботи у структурних під�
розділах;

інформування пасажирів у
ЗМІ та на вокзалах про прове�
дення Дня дій залізничників;

організації спільних рейдів
і перевірок залізничниками та
працівниками транспортної мі�
ліції;

оснащення територій струк�
турних підрозділів залізниць
системами відеонагляду, де
вони ще не встановлені;

проведення інструктажів
локомотивних і поїзних бри�
гад, працівників вокзалів, ін�
ших залізничників про нетер�
пимість до насилля на робочих
місцях;

здійснення профілактики
злочинності на залізницях че�
рез ЗМІ та Інтернет;

розробки для залізничників
курсу навчання методам попе�
редження актів насилля.

Рада профспілки організує
збір інформації від профорга�
нізацій щодо проблем, які по�
требують вирішення на галузе�
вому та національному рівні.

Керівництво профспілки,
дорпрофсожі, теркоми, об’єд�
нані та первинні профспілкові
організації планують зверну�
тися до МВС України та його
обласних, міських, районних
органів щодо посилення конт�
ролю та запобігання насиллю
на робочих місцях залізнич�
ників, у тому числі до органів
Державної автоінспекції про
посилення контролю за до�
триманням правил дорож�
нього руху на залізничних
переїздах.

Президія запропонувала
профорганам усіх рівнів про�
вести активну інформаційну
кампанію, зокрема, всебічно
висвітлюючи у ЗМІ, в тому чис�
лі профспілкових і галузевих
виданнях, участь профоргані�
зацій у цій міжнародній акції.

Оперативні повідомлення,
що надходитимуть до Ради
профспілки з місць, надавати�
муться до Міжнародної та
Європейської федерацій транс�
портників.

Підсумки Міжнародного дня
дій залізничників МФТ підби�
ватимуться на засіданні прези�
дії Ради профспілки. У свою
чергу, Міжнародна федерація
транспортників на основі нада�
них членськими організаціями
звітів підготує збірник «Насилля
на робочому місці».
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ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

Н
А нараді під головуванням Ге�
нерального директора Укрзаліз�

ниці М.Костюка з керівниками проф�
спілок розглянуто виконання прото�
кольних доручень за результатами зу�
стрічі Прем’єр�міністра Ю.Тимошенко
з представниками профспілок транс�
портної галузі 25 квітня минулого року
та Генеральної угоди між Кабінетом
Міністрів, всеукраїнськими об’єднан�
нями організацій роботодавців і під�
приємців та всеукраїнськими проф�
спілками і профоб’єднаннями на
2008–2009 роки.

Зазначено, що виконання поло�
жень протоколу зустрічі детально роз�
глянуто на нараді 5 лютого п. р. за
участю керівників профспілок, що ді�
ють у галузі, та укладено протокол з
оцінкою виконання кожного з пунктів,
про що поінформовано Міністерство
транспорту та зв’язку.

Як відомо, за участю представни�
ків профспілок створено робочу гру�
пу Укрзалізниці, яка працює над по�
шуком оптимальної (економічно та
технічно доцільної) моделі структури
управління залізничним транспор�
том.

Укрзалізниця надала вказівку від
17.02.2009 р., № Ц�1/186, у якій зазна�
чено, що начальники залізниць зо�

бов’язані забезпечити безумовне до�
тримання керівниками структурних
підрозділів вимог Закону України
«Про професійні спілки, їх права та га�
рантії діяльності».

Виконання положень Генеральної
угоди, зазначено під час наради, по�
стійно перебуває на контролі керів�
ництва Укрзалізниці та залізниць.

Перший заступник Голови проф�
спілки М.Сінчак на нараді акцентував
увагу на проблемних питаннях у заліз�
ничній галузі, що стосуються, зокре�
ма, рівня заробітної плати, участі у
розробці фінансових планів, збере�
ження кадрового потенціалу галузі
тощо.

ВИРІШЕНО:
вживати заходів для забезпечен�

ня виконання протокольних дору�
чень за результатами зустрічі
Прем’єр�міністра з представниками
профспілок транспортної галузі;

задля захисту соціально�еконо�
мічних інтересів працівників галузі в
період фінансово�економічної кри�
зи вживати відповідних заходів для
забезпечення виконання в повному
обсязі положень Генеральної угоди,
норм Галузевої угоди і колективних
договорів;

продовжити діяльність робочої
групи з аналізу та узагальнення
пропозицій з реформування галузі і
подолання негативного впливу
кризових явищ.

24 лютого заступник Голови
профспілки В.Лесько взяв
участь у засіданні бюджетної
комісії Фонду соціального
страхування від нещасних ви�
падків на виробництві та про�
фесійних захворювань, а
26 лютого – у засіданні прав�
ління цього Фонду.
3 березня:

відбувся інформаційний
день для голів профорганіза�
цій прямого підпорядкування
Раді профспілки, перед якими
виступив Голова профспілки
В.Ткачов;

перший заступник Голови
профспілки М.Сінчак, фахівці
і технічні інспектори праці Ра�
ди профспілки на залізницях
взяли участь у виставці спец�
одягу та спецвзуття, проведе�
ній Укрзалізницею.
4 березня Голова Федерації
профспілок транспортників
України, Голова профспілки
В.Ткачов взяв участь у засі�
данні Соціальної ради, ство�
реної Міністерством транс�
порту та зв’язку.
4–5 березня правовий інс�
пектор праці Ради профспілки
М.Бєльченко вивчав стан до�
тримання трудового законо�
давства в Київській дистанції
електропостачання.
12 березня: 

відбулася Конференція
профспілки, під час якої роз�
глянуто підсумки виконання
Галузевої угоди між Укрзаліз�
ницею та профспілками за
2008 рік; обговорено звіт про
роботу Ради профспілки за
2007–2008 роки і хід реалізації
критичних зауважень та про�
позицій делегатів V з’їзду
профспілки. Розглянуто та!
кож рішення Верховної
Ради України від 3 березня
2009 року, № 4143 щодо
зменшення удвічі фонду
оплати праці державних
підприємств!монополістів;

проведено засідання Ради
профспілки та її президії, під
час яких розглянуто, зокре�
ма, питання про: профбюд�
жет за 2008 рік і проект бюд�
жету на 2009�й; підсумки ви�
конання в 2008 році галузе�
вих угод, стан виробничого
травматизму на залізничному
транспорті тощо.

За результатами наради Прем’єр!мі!
ністра України Ю.Тимошенко з пред!
ставниками профспілок, що відбулася
24 лютого п. р., керівником Уряду
причетним міністерствам і відомст!
вам надано доручення опрацювати:

разом з Федерацією профспілок України
пропозиції Укрзалізниці щодо порядку
встановлення тарифів на перевезення па�
сажирів у купейних і СВ�вагонах внутріш�
нього сполучення та у разі необхідності в
установленому порядку внести проект від�
повідного рішення (нагадуємо, що, розгля�
нувши на засіданні подання Ради профспіл�
ки, Спільний представницький орган проф�
спілок погодив підвищення тарифів на паса�
жирські перевезення у внутрішньому сполу�
ченні (крім загальних вагонів) в середньому
на 12 %. Підвищення відбуватиметься в два
етапи – з 1 березня і 1 червня п. р. приблиз�
но рівними частинами – «ВІСНИК» від
27 лютого п. р.);

у двотижневий строк підготовлений
Мінтрансзв’язку проект нового Збірника
тарифів на перевезення вантажів залізнич�
ним транспортом у межах України та
пов’язані з ними послуги і за результатами
прийняти узгоджене рішення;

за участю представників профспілок
питання реформування залізничного
транспорту і за результатами прийняти
узгоджене рішення.

Відділ інформації Ради профспілки

28 квітня — Міжнародний день єдиних дій залізничників,
що проводитиметься цьогоріч під гаслом «Профспілкове «НІ» — насиллю!»

Напередодні•

Офіційно• Діалог триває

ДО  ТЕМИ
На черговій нараді, що відбулася в Укрзалізниці за участю представників
профспілок, ЗАПРОПОНОВАНО:
розглянути можливість скасування режимів роботи на умовах неповно�
го робочого дня та нарахування винагороди за підсумками діяльності за
2008 рік у розмірах, передбачених фінансовим планом;
домагатися згідно з Генеральною та Галузевою угодами підвищення за�
робітної плати працівникам галузі;
залучати профспілки до розробки показників фінансових планів, зокре�
ма, тих, що пов’язані з вирішенням соціальних питань, та захисту їх у
Мінтрансзв’язку;
вживати необхідних заходів щодо реалізації Програми соціального за�
хисту працівників залізничного транспорту і непрацюючих пенсіонерів.

Відділ інформації Ради профспілки

«ВІСНИК» у попередньому номері повідомляв про схва!
лення президією Ради профспілки рішення щодо участі
профорганізацій усіх рівнів у традиційній кампанії Між!

народної федерації транспортників (МФТ). Сьогодні
публікуємо детальнішу інформацію з організації відпо!
відних заходів.БУДЬ СО СВОИМ ПРОФСОЮЗОМ !

Президенту України ЮЩЕНКУ В.А., 

Голові Верховної Ради України ЛИТВИНУ В.М.,

Прем'єр!міністру України ТИМОШЕНКО Ю.В.

Профспілка залізничників і транспортних буді�
вельників України вкрай обурена рішенням Верхов�
ної Ради України від 3 березня 2009 року щодо
зменшення удвічі фонду оплати праці державних
підприємств�монополістів і вимагає негайного його
скасування.

Залізниці хоча і вважаються підприємствами�моно�
полістами, але не фінансуються з Державного бюдже�
ту, заробляють кошти на свої потреби самостійно,
відраховуючи ще й левову частку до Держбюджету і
соціальних фондів.

Залізничників із середньомісячною заробітною
платою 2 тис. грн. прирівняли до високопосадовців,
чия зарплата досягає декількох десятків тисяч гри�
вень, і поставили робітничий клас галузі на межу ви�
живання. Ми з цим ніколи не погодимося.

12 березня п. р. проводитиметься Конференція
профспілки, на розгляд якої виноситься питання про
проведення акцій протесту залізничників у зв’язку з
порушенням їхніх трудових прав. 

Залізничники готові до крайніх дій, включаючи
страйк.

Голова профспілки залізничників 
і транспортних будівельників України

В.М.ТКАЧОВ
10 березня 2009 року

«НІ»  —  зменшенню  фонду  оплати  праці  залізничників
Не допустимо, щоб працівники галузі були поставлені на межу виживання!

Вітаємо! 
Заступника Голови проф�
спілки Василя ЛЕСЬКА наго�
роджено медаллю «За осо�
бистий внесок у розвиток
соціального страхування».
Цією відзнакою Фонд соці�

ального страхування від нещас�
них випадків на виробництві та
професійних захворювань
України нагороджує за особис�
ті досягнення, пов’язані з реалі�
зацією державної політики у
сфері загальнообов’язкового
державного соціального стра�
хування від нещасних випадків
на виробництві.

«Глухий кут»,
или СССС вввв ееее тттт
в конце туннеля?..

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Стор. 2



«ВІСНИК» в публикации «ГЛУХИЙ
КУТ?» (№ 4*519, 27 февраля т. г.)
рассказывал о ситуации, сложившей�
ся на Изюмском тепловозоремонт�
ном заводе. По поступившей новой
информации, второго марта профсо�
юзный комитет провёл пикетирова�

ние Хозяйственного суда Харьков�
ской области. Заводчане во главе со
своим профлидером Александром
Хахилевым развернули перед здани�
ем суда «доходчивую» и убедитель�
ную наглядную агитацию, подняли
флаг профсоюза. К требованию по�

сланцев трудового коллектива о не�
допущении признания банкротом
предприятия   присоединились пред�
ставители власти города Изюма и на�
родные депутаты.

Рабочие, не получающие заработ�
ную плату уже более 10 месяцев,

Заробітна плата — 
основна гарантія•

З
А словами головного техніч�
ного інспектора праці Ради
профспілки на Донецькій ма�

гістралі О.Лященка, такі виставки
важливі для профспілкових праців�
ників не стільки задля ознайомлен�
ня з продукцією, яка пропонується
залізницям, скільки через можли�
вість безпосередньо поспілкувати�
ся з виробниками, висловити їм
свої зауваження і пропозиції. От і
цього разу профспілкові фахівці не

оминули жоден зі стендів, прискіп�
ливо оглянули представлену про�
дукцію, розповіли підприємцям
про недоліки, які трапляються у
їхніх виробах, причини реклама�
цій, реальні потреби залізничників.
Деякі з них здаються, на перший
погляд, дрібницями, наприклад,
світловідбивні смуги на сигнальних
жилетах, але саме від таких дріб�
ниць і залежить часто безпека пра�
ці і життя робітників.

Головним чином зауваження
представників профспілки стосува�
лися високої, інколи невиправданої,
ціни на товар, невідповідності ціни
та якості, розмірів спецодягу і спец�
взуття заявленим, а виставкових
зразків – виробам, що отримують
залізниці. Акцентували увагу також
на відсутності у постачальників де�
яких розмірів спецвзуття, особливо

жіночого, якості обробки тканин во�
довідштовхувальними і вогнетрив�
кими матеріалами тощо.

Олена РОМАНОВА, 
фахівець відділу інформації 

Ради профспілки

Проверки показали: почивать на лаврах рано

Охорона праці•

Лише 12 % компенсації
отримано за перевезення

пільговиків 
За січень 2009�го залізницями Укра�
їни перевезено пасажирів пільгових
категорій на 29,47 млн грн., а ком�
пенсації отримано лише 3,54 млн
грн., повідомило управління взає!
модії зі ЗМІ Укрзалізниці.
Пільгових перевезень, замовником

яких є обласні держадміністрації, вико�
нано на 19,9 млн грн., а отримано ком�
пенсації за них лише 540 тис. грн., що
становить 3 %. Складною залишається
ситуація з фінансуванням за перевезен�
ня студентів, а найгірша – з фінансуван�
ням за перевезення дітей віком від 6 до
14 років: компенсації не отримано взага�
лі, тому що видатків у держбюджеті на ці
перевезення не передбачено…

Загалом це значно погіршує та усклад�
нює фінансовий стан залізниць і збільшує
збитковість пасажирських перевезень,
що, у свою чергу, позначається на інтере�
сах держави, оскільки залізниці мають
стратегічне значення для її економіки.

ДО ТЕМИ. Відповідно до чинного за�
конодавства залізниці безвідмовно на�
дають пільговий проїзд 24 категоріям
громадян: ветеранам війни та праці,
учасникам ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС, пенсіонерам за віком, студентам
вищих навчальних закладів І–ІV рівнів
акредитації та учням професійно�техніч�
них закладів, дітям віком від 6 до 14 ро�
ків та ін.

Згідно з Законом України «Про заліз�
ничний транспорт» збитки від переве�
зень окремих категорій громадян на
пільгових умовах повинні компенсува�
тися за рахунок державного або місце�
вого бюджетів залежно від того, яким
органом влади прийнято таке рішення.
Однак на сьогодні ситуація з їх фінансу�
ванням залишається критичною, при
цьому законодавчі акти не дають права
залізницям призупинити перевезення
пасажирів на пільгових умовах.

Середня  зарплата 
працівників

у січні 2009 року (грн.)

Індекс споживчих цін у січні – 102,9 %. 
Інформацію підготовлено за даними

управління статистики Укрзалізниці та
Держкомстату.

Відділ економічної роботи, організації
праці  і заробітної плати Ради профспілки

Залізничний транспорт 2133,5
Транспорт у цілому                2108,0
Промисловість                        1865,0
Всього в галузях 
народного господарства   1665,0

Січень
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На  захисті  життя  СПЕЦОДЯГ  і ВЗУТТЯ
Конференц!зал Південного вокзалу станції
Київ!Пасажирський перетворився 3 березня на
виставковий: близько двадцяти провідних
виробників!постачальників України демонстру!
вали спецодяг і спецвзуття, які вони пропонують
залізничникам.
Перед присутніми виступив заступник Генерального
директора Укрзалізниці С.Михальчук, який наголо�
сив на важливості забезпечення працівників галузі
засобами індивідуального захисту. 
У роботі виставки взяли участь перший заступник Го�
лови профспілки М.Сінчак, головний технічний інс�
пектор праці Ради профспілки В.Дорошенко, фахівці
апарату Ради профспілки, головні технічні інспектори
праці Ради профспілки на залізницях.

Поради представників профспілки 
були, сподіваємося, слушними...

Организация пикетирования вызвала общественный резонанс в Харькове, при"
влекла интерес органов управления области и средств массовой информации.

Фото предоставлено профкомом Изюмского тепловозоремонтного завода.
Коллаж «ВІСНИКА»

выразили решительное «НЕТ»
банкротству родного завода.
Митингующие обратились к

суду с просьбой принять объектив�
ное решение по волнующему их во�
просу: «Ведь завод имеет возмож�
ность продолжать работу, выполняет
существующие заказы и подал заявки
на участие в тендерах», – убеждали
трудяги�пикетчики всех причастных к
урегулированию спорной проблемы.

На заседание суда прибыли пред�
ставители истца и ответчика, а также
Министерства транспорта и связи,
отдела по банкротству областного
совета, прокурор. Благодаря актив�
ной позиции заводчан и их профли�
дера, которых поддержали органы
изюмской городской власти, и при�
няв во внимание убедительность
предоставленной информации, су�
дья не стал действовать поспешно и
перенёс подготовительное слушание
на 25 марта т. г.

«Работники, удовлетворённые при�
нятым решением, свернули пикет и
отправились домой, – сообщил
«ВІСНИКУ» по телефону А.Хахилев. –
Остаётся теперь дождаться заключе�
ния суда о взыскании долга с «Торго�
вого дома «ИТРЗ» в пользу ОАО
«ИТРЗ» в сумме 2,5 млн грн., и тогда
заявление о банкротстве на сумму в
216 тыс. грн. окажется несостоятель�
ным, – подытожил он. – У заводчан
появилась еще и надежда на то, что
3 апреля предприятие выиграет тен�
деры на ремонт тепловозов на Южной
железной дороге, рабочие места бу�
дут сохранены, а семьи – обеспечены
средствами к существованию».

«ВІСНИК» будет информировать
читателей о развитии событий.

Ольга  АРТЕМЬЕВА

ППППррррооооддддооооллллжжжжееееннннииииееее

ссссллллееееддддууууеееетттт .... .... ....«Глухий кут»,
или СССС вввв ееее тттт
в конце туннеля?..

В моторвагонных депо
Одесса�Застава I и Христи�
новка отмечены случаи за�
держки окончательного рас�
чета, хотя такие выплаты
должны производиться в
день увольнения работника.
Обнаружены нарушения в

учете и оплате рабочего вре�
мени. Например, в колдого�
вор моторвагонного депо
Одесса�Застава I  для работ�
ников, занятых в четырех�
сменном режиме, заложен
годовой суммированный
учет рабочего времени, что

противоречит дорожному
коллективному договору. 

В отдельных случаях без
согласия работников пере�
носится на другой срок дата
ежегодного отпуска, не�
своевременно выплачива�
ются отпускные и матери�
альная помощь на оздоров�
ление.

Оплата квалифицирован�
ным работникам за руковод�
ство практикой студентов и
стажеров не производится ни
в одном депо.

Нарушения трудового за�
конодательства и условий
коллективного договора сви�

детельствуют об отсутствии
постоянного контроля за ор�
ганизацией режима работы и
отдыха, учетом рабочего вре�
мени со стороны руководства
и специалистов службы, ад�
министрации структурных
подразделений и профсоюз�
ных комитетов.

Президиум дорпрофсожа,
всесторонне рассмотрев во�
прос о соблюдении трудово�
го законодательства и выпол�
нении обязательств колдого�
вора в структурных подраз�
делениях службы пригород�
ных пассажирских перево�
зок, обязал руководство

службы дороги и моторва�
гонных депо устранить выяв�
ленные нарушения до 1 апре�
ля т. г.

Профкомам моторвагон�
ных депо Одесса�Застава I и
Христиновка рекомендовано
усилить контроль за соблю�
дением трудового законода�
тельства и выполнением обя�
зательств коллективных до�
говоров.

Светлана ШПИЛЕВАЯ,
главный 

правовой инспектор труда 
Совета профсоюза 

на Одесской 
железной дороге

Правовая защита•
Правовая инспекция труда Совета профсоюза на
Одесской магистрали в ходе проверок убедилась в
том, что работа в структурных подразделениях служ!
бы пригородных пассажирских перевозок по улучше!
нию режима труда и отдыха железнодорожников,
предоставлению им ежегодных отпусков, подготовке
и обучению локомотивных бригад заметно активизи!
ровалась. 
Тем не менее, выявлен ряд нарушений.

Ф
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До роздумів…•

Погоджено 
нормативні документи
Президія Ради профспілки пого!
дила нормативні матеріали:

«Типові норми часу на слюсарні ро�
боти з ремонту пристроїв автоматичної
локомотивної сигналізації під час тех�
нічного обслуговування і поточних ре�
монтів тепловозів серії 2ТЕ10М, 2ТЕ10У,
2ТЕ10УТ»;

«Типові норми часу на технічне об�
слуговування електричного обладнання
пасажирських вагонів на пунктах техніч�
ного обслуговування»;

«Типові норми часу на слюсарні ро�
боти з ремонту контрольно�вимірю�
вальних приладів під час технічного об�
слуговування і поточних ремонтів теп�
ловозів серії 2ТЕ10М, 2ТЕ10У, 2ТЕ10УТ».

Запровадження норм здійснюється з
дотриманням вимог ст. 86 Кодексу
законів про працю України і пові�
домленням працівників про їх засто�
сування не пізніше як за один місяць.

Відділ економічної роботи, 
організації праці і зарплати 

Ради профспілки
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Р АДА профспілки
спільно з іншими
всеукраїнськими

профспілками і проф!
об’єднаннями уклала
Генеральну угоду з
Кабінетом Міністрів
України, всеукраїнсь!
кими об’єднаннями
організацій робото!
давців і підприємців на
2008 — 2009 роки.

У 2007 РОЦІ було укладено:
угоду з Міністерством транс�
порту та зв’язку України, галу�
зеві угоди з державними кор�
пораціями «Укртрансбуд» і
«Укрметротунельбуд», акціо�
нерним товариством «Мосто�
буд».

Протягом звітного періо!
ду до галузевих угод з Мін!
трансзв’язку та з Укрзаліз!
ницею вносилися зміни та
доповнення щодо:

забезпечення підвищення
заробітної плати не менше ніж
на 25 % щороку;

залучення представників
відповідних профспілкових
органів до розроблення фі�
нансових планів і підготовки
пропозицій стосовно розподі�
лу прибутку, що залишається
у розпорядженні державних
підприємств;

участі представників від�
повідних профспілкових орга�
нів при внесенні змін та до�
повнень до статутів підпри�
ємств у частині захисту соці�
ально�економічних та трудо�
вих прав працівників, при
розробленні внутрішніх доку�
ментів підприємств (правила
трудового розпорядку, про�
грами розвитку персоналу
тощо);

умов встановлення трива�
лості робочої зміни понад
8 годин;

визначення у колективних
договорах переліку робіт, на
яких за умовами виробництва
працівник не має права відлу�
чатися з робочого місця та ви�
користовувати час обідньої
перерви на свій розсуд.

Галузеву угоду з Мін!
трансзв’язку доповнено нор!
мами, якими передбачено:

участь представників
профспілкових організацій
відповідного рівня у роботі
наглядових рад господарсь�
ких товариств з правом до�
радчого голосу;

надання профспілковим
органам інформації про вико�
нання зобов’язань за догово�
рами купівлі�продажу об’єктів
приватизації стосовно забез�
печення зайнятості, оплати
праці та інших питань соціаль�
но�трудових відносин;

здійснення заходів щодо
відновлення платоспромож�
ності державних підприємств
та акціонерних товариств з
часткою державної власності
у їх статутних фондах 50 % і
більше. При цьому передба�
чено залучення представників
відповідного профспілкового
органу до погодження планів
санації збиткових підприємств
згідно із законодавством;

встановлення з 1 січня
2009 року тарифної ставки
робітника І розряду у розмірі
не менше 120 % мінімальної
заробітної плати, встановле�
ної законом;

проведення щорічно для
представників роботодавців і
профспілкових органів на�
вчання протягом 2—4 днів із
збереженням заробітної пла�
ти за місцем основної роботи.

Галузеву угоду з Укрза!
лізницею, крім зазначених,
доповнено нормами щодо:

надання одноразової ма�
теріальної допомоги при по�
верненні на роботу звільнених
в запас військовослужбовців
строкової служби у розмірі
двох місячних тарифних ста�
вок (окладів);

відновлення на залізницях
діяльності патронажних служб;

надання працівникам
оплачуваної відпустки трива�
лістю З календарні дні та ви�
плати матеріальної допомоги
у розмірі не менше тарифної
ставки (посадового окладу)
при вступі у шлюб;

проведення щорічної
спартакіади залізничників;

участі відповідних проф�
спілкових органів при підго�
товці пропозицій щодо прива�
тизації, реструктуризації, ре�
організації суб’єктів господа�
рювання та передачі об’єктів
права державної власності у
комунальну власність.

Крім того, зміни до Галузе�
вої угоди з Укрзалізницею да�
ли змогу врегулювати такі пи�
тання, як:

збереження за працівни�
ками, які не пройшли медичну
комісію, на період підготовки
(перепідготовки) новим про�
фесіям середньої заробітної
плати протягом 6 місяців;

компенсація працівникам
протягом 2�х місяців витрат,
пов’язаних з обов’язковим
медичним оглядом під час
прийняття на роботу;

оплата технічного навчан�
ня працівників, яке прово�
диться у неробочий час, з роз�
рахунку годинної тарифної
ставки (окладу);

забезпечення розроблен�
ня та внесення до колективних
договорів, в межах компетен�
ції, плану заходів щодо запо�

бігання поширенню епідемії
ВІЛ/СНІДу у виробничому се�
редовищі. (Не допускати дис�
кримінації працівників за ВІЛ�
статусом та забезпечувати їм
соціальні гарантії. Забезпечу�
вати виконання Заходів бо�
ротьби із захворюванням на
туберкульоз на 2006–2011 ро�
ки, розроблених на виконан�
ня відповідного Указу Прези�
дента України).

Рада профспілки щорічно
підбивала підсумки виконан�
ня галузевих угод. Щороку на
запровадження пільг і гаран�
тій за колдоговорами на заліз�
ницях України витрачається
близько 1 млрд грн.

ПРЕДСТАВНИКИ РАДИ
профспілки входять до складу
Національної тристоронньої
соціально�економічної ради
при Президентові України,
беруть участь у роботі Укра�
їнського координаційного ко�
мітету сприяння зайнятості на�
селення.

Рада профспілки відстоюва�
ла принцип збереження ціліс�
ної структури галузі, недопу�
щення проведення реформ з
непередбачуваними наслідка�
ми. До владних структур на�
правлялися листи та звернен�
ня з позицією профспілки що�
до недопущення скорочення
робочих місць, збереження
під час реформування пільг та
соціальних гарантій працівни�
кам та пенсіонерам галузі,
включення до статутного фон�
ду об’єктів соціальної сфери.
В результаті цілеспрямованої
роботи профспілки вдається
зберегти галузь у державній
власності та не допустити ре�
алізації реформ, наслідком
яких стало б зниження рівня
соціального захисту працівни�
ків та пенсіонерів.

За ініціативою Ради проф�
спілки наказами Мінтранс�
зв’язку та Укрзалізниці було
затверджено «Програму до�
даткового соціального забез�
печення працівників і пенсіо�
нерів залізничної галузі». Крім
таких актуальних питань, як
добровільне медичне страху�
вання та недержавне пенсійне
забезпечення, передбачено і
поетапне вирішення житлово�
го питання.

Крім того, прийнято спільне
рішення опрацювати питання
забезпечення житлом заліз�
ничників у рамках комплекс�
ної програми закріплення
кадрів на залізничному транс�
порті, розроблення якої у
2009 році передбачене пунк�
том 5.14 Галузевої угоди.

РАДА ПРОФСПІЛКИ неод�
норазово зверталась до стра�
хових компаній з вимогою по�
ліпшення умов медичного об�
слуговування та пропозицією
спрямовувати не менше 80 %

загальної суми надходжень
страхових внесків на надання
додаткових послуг застрахо�
ваним особам і надавати
профспілковим організаціям
прозору інформацію щодо
кількості застрахованих осіб,
сплачених внесків та напрям�
ків використання страхових
коштів.

Задля покращення медич�
ного обслуговування заліз�
ничників Радою профспілки
було підготовлено орієнтов�
ний Статут благодійної органі�
зації «Лікарняні каси заліз�
ниць», затверджений прези�
дією Ради профспілки на по�
чатку 2007 року.

Продовжувалась робота з
запровадження недержавно�
го пенсійного забезпечення
працівників галузі через Про�
фесійний недержавний пен�
сійний фонд «Магістраль»,
створений профспілкою.

У санаторіях�профілакторі�
ях, дитячих оздоровчих закла�
дах, пансіонатах, на базах від�
починку щороку оздоровлю�
ється близько 70 тис. осіб, у
тому числі близько 35 тис. ді�
тей.

ФАХІВЦЯМИ РАДИ проф�
спілки у 2007 році вивчено пи�
тання забезпечення форме�
ним одягом працівників на за�
лізницях. Результати проведе�
ної роботи розглянуто на засі�
данні президії Ради профспіл�
ки 19 липня 2007 року, внесе�
но низку пропозицій керів�
ництву Укрзалізниці та заліз�
ниць.

Вивчено практику запро�
вадження адресної грошової
компенсації за побутове пали�
во на Південно�Західній заліз�
ниці. За результатами розгля�
ду зазначеного питання на за�
сіданні президії Ради проф�
спілки зроблено детальний
аналіз і висновки, які доведе�
но до дорпрофсожів.

ТРАДИЦІЙНИМИ стали
спартакіади залізничників, які
проводяться щорічно до Дня
профспілки. Галузевим спар�
такіадам передують спортивні
змагання у структурних під�
розділах, дирекціях переве�
зень, на залізницях, що
сприяє активізації фізкультур�
ного руху в галузі. Регулярно
проводяться турніри з окре�
мих видів спорту. 

За організаційної та фінан�
сової підтримки Ради проф�
спілки у червні 2008 року у
Фастові на базі «Укрреф�
трансу» проведено першу
Спартакіаду працівників під�
приємств залізничного транс�
порту, які не входять до скла�
ду Укрзалізниці.

Минулого року на ювілей�
ній XV Всеукраїнській міжга�
лузевій спартакіаді спілчани�
залізничники вибороли друге

місце у загальнокомандному
заліку.

РАДА ПРОФСПІЛКИ актив�
но підключилась до різнома�
нітних програм щодо профі�
лактики ВІЛ/СНІДу на робо�
чих місцях відповідно до «По�
літики профспілки залізнич�
ників і транспортних будівель�
ників України з профілактики
ВІЛ/СНІДу серед працівни�
ків». 

У рамках проекту «Разом до
здоров’я» у 2007 році в Бу�
динку науки і техніки Жме�
ринської дирекції залізничних
перевезень проведено рок�
фестиваль під гаслом «Про�
довжуючи життя». Між музич�
ними виступами тренери про�
екту залучали глядачів до
участі в конкурсах, в ігровій
формі пояснювали переваги
безпечної поведінки і методи
профілактики ВІЛ/СНІДу. 

Спільно із Міжнародною
громадською організацією
«Соціальні ініціативи з охоро�
ни праці та здоров’я» розпо�
чато новий проект «Профілак�
тика ВІЛ/СНІДу і туберкульозу
на Донецькій залізниці».
У структурних підрозділах До�
нецького, Ясинуватського,
Краснолиманського вузлів
підготовлено 52 тренери, по�
дальша робота яких передба�
чає, у свою чергу, проведення
понад 480 навчальних семі�
нарів. Завершено також пер�
ший етап навчання медпра�
цівників закладів охорони
здоров’я залізниці. З грудня
2008�го до вересня 2009�го
заплановано проведення ін�
формаційної кампанії для
працівників та пасажирів До�
нецької залізниці.

Оплата праці

Р АДА профспілки
домагалася від
Уряду України,

Міністерства транс!
порту та зв’язку, Укр!
залізниці забезпечен!
ня в галузі такого рівня
оплати праці, щоб за!
лізничники за її рів!
нем змогли увійти в
число провідних галу!
зей економічної діяль!
ності України.

НА ВИКОНАННЯ Галузевої
угоди Укрзалізницею за по�
годженням з Радою профспіл�
ки приймались рішення про
підвищення тарифних ставок і
окладів. За попередньою до�
мовленістю між профспілкою
та Укрзалізницею підвищення
в 2007 році повинно було ста�
новити 25 %, але Рада проф�
спілки ініціювала перед керів�
ництвом Укрзалізниці збіль�
шення розміру підвищення та�
рифних ставок і посадових
окладів. Адміністрація пого�

дилася з пропозицією проф�
спілки і підвищила тарифну
частину не на 25 %, а на 32 %.

За підсумками роботи за
2007 рік середньомісячна за!
робітна плата в основній ді!
яльності залізничного транс!
порту становила 1845,4 грн.,
що на 374,6 грн. більше ніж у
2006!му, а темп зростання
становив 25,5 % до поперед!
нього року.

Започаткований у 2007 році
темп зростання рівня серед�
ньомісячної заробітної плати
було продовжено в 2008�му.

Радою профспілки під час
зустрічі з Прем’єр�міністром
України Ю.Тимошенко було
порушено ряд важливих пи�
тань соціально�економічного
захисту працівників галузі, в
тому числі і питання рівня
оплати праці залізничників.

Радою профспілки було до�
сягнуто домовленості з Мін�
трансзв’язку і Укрзалізницею
про забезпечення зростання
заробітної плати в галузі про!
тягом 2008!го на 25 % плюс
річний індекс інфляції на
кінець року.

На виконання домовленос�
тей та затвердженого графіка
протягом минулого року та�
рифні ставки і посадові окла�
ди підвищувалися п’ять разів,
в цілому — на 28,8 %.

Президія Ради профспіл!
ки, розглянувши надані Укр�
залізницею фінансово�еконо�
мічні розрахунки та з метою
попередження скорочення
штату працівників, зумовле�
ного значним спадом обсягів
роботи, і керуючись ст. 14 За�
кону України «Про оплату
праці» домоглася від Укрза!
лізниці не скасовувати, а
відтермінувати підвищен!
ня тарифних ставок і поса!
дових окладів на 6 % з
1 листопада 2008 року до
1 квітня 2009 року.

ФІНАНСОВО�ЕКОНОМІЧНА
криза у галузях економіки
України вкрай негативно по�
значилася на діяльності заліз�
ничного транспорту.

У зв’язку зі значним змен�
шенням на залізницях усіх
видів перевезень з жовтня
2008 року масового характеру
набуло запровадження не�
повного робочого тижня та
надання працівникам відпус�
ток без збереження заробітної
плати. 

Це було запроваджено
задля збереження кадрового
потенціалу. Так, у відпустках
без збереження заробітної
плати перебувало у жовтні
30 % працюючих, у листопа�
ді — 66,2 %, у грудні — 82 %
працівників. 

Соціально!трудові відносини 
та побутова робота

ПРО РОБОТУ РАДИ ПРОФСПІЛКИ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ 
І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ 
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З урахуванням зазначених
негативних явищ, зумовлених
падінням обсягів перевезень,
а відповідно і зниженням до�
ходних надходжень, почина�
ючи з жовтня на залізничному
транспорті відбулося змен�
шення заробітної плати. Її
зниження у жовтні становило
8,2 % до рівня вересня, в лис�
топаді – 22,7 % і у грудні –
21,5 %.

У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ реалі�
зовано низку висунутих Ра�
дою профспілки перед Укрза�
лізницею вимог, спрямованих
на збільшення доходів праців�
ників залізничного транспорту
та захист економічних інтере�
сів працюючих.

У фінансовому плані на
2008 рік фонд оплати праці
було збільшено на 25 %
(у 2007 р. – 8 млрд грн.,
у 2008 р. – 10 млрд грн.).

Розглянуто проект положен�
ня про вахтовий метод роботи,
який направлено Укрзалізниці
на доопрацювання з допов�
неннями та зауваженнями
профспілки. Разом з відповід�
ною секцією відпрацьовано і
погоджено зміни до Інструкції
провідника пасажирського ва�
гона, Інструкції провідника мо�
торвагонного рухомого скла�
ду, всі пропозиції профспілки
враховано Укрзалізницею.

За ініціативою Ради
профспілки: 

ВНЕСЕНО зміни до наказу
Укрзалізниці № 555�Ц про
оплату праці на залізничному
транспорті —

в січні і липні 2008 р. та�
рифні ставки працівників,
зайнятих на ремонті рухо�
мого складу збільшено
кожного разу на 2 % щодо
загального підвищення по
галузі;

доповнено пункт 3 Умов
оплати праці щодо оплати
при «плюс 30 і вище»;
ВНЕСЕНО доповнення до

наказу Укрзалізниці від
28.12.2001 р, № 743�Ц – «Ви�
плата надбавки за вислугу ро�
ків провадиться після одного
року роботи на підприємствах,
в організаціях і структурних
підрозділах залізничного тран�
спорту» та «Час навчання мо�
лодого фахівця у вищому на�
вчальному закладі з дня укла�
дання двосторонньої угоди,
якщо молодий фахівець при�
ступив до роботи в термін, ви�
значений у направленні, але не
пізніше 30 календарних днів
після завершення навчання»;

ВИПЛАЧЕНО винагороду за
підсумками роботи за 2007 рік
у розмірі 100 % тарифної
ставки, посадового окладу;

СКАСОВАНО з січня 2008 ро�
ку мінімальні та максимальні
розміри преміювання для пра�
цівників галузі, рекомендова�
но нові підходи для застосу�
вання матеріального стимулю�
вання, розробки нових Поло�
жень про преміювання;

ВИЗНАЧЕНО наказом Укр�
залізниці від 25.07.2007 р,
№ 380�Ц  з 01.01.2008 р. по�

рядок оплати технічного нав�
чання працівників у неробо�
чий час;

ОПРАЦЬОВАНО разом зі
спеціалістами Міністерства
транспорту та зв’язку України
проект Положення про робо�
чий час і час відпочинку пра�
цівників, безпосередньо по�
в’язаних із забезпеченням
безпеки руху поїздів і обслу�
говуванням пасажирів на мет�
рополітенах України, надано
згоду на його застосування.

Незважаючи на те, що фі!
нансово!економічна криза
не дала можливості повною
мірою реалізувати усі захо!
ди профспілки, за підсумка!
ми роботи за 2008 рік се!
редня заробітна плата в
основній діяльності заліз!
ниць становила 2441,6 грн.,
що на 32,3 % або на
596,2 грн. більше рівня, який
склався в галузі за 2007 рік.

За рівнем заробітної плати
за 2008 рік залізничний транс�
порт зайняв восьме місце се�
ред галузей економіки Укра�
їни.

Рівень заробітної плати
працівників залізничного
транспорту в 1,33 раза біль�
ший ніж в галузях економіки
України, в 1,21 раза — праців�
ників промисловості і в 1,1 ра�
за — працівників транспорту.

Рівень мінімальної заробіт�
ної плати на залізничному
транспорті завжди був значно
більшим за державний. Так,
на кінець року мінімальна
зарплата в галузі становить у
некваліфікованих робітників
931 грн., у робітника І розряду
1006 грн., а на державному
рівні 605 грн.

У ПРОФСПІЛЦІ два роки
поспіль пройшли під гаслом
«Відпрацьованому часу –
гарантовану оплату!».

Вимоги профспілки до адмі�
ністрації та контроль за облі�
ком відпрацьованих годин
дали можливість домогтися
налагодження об’єктивного
обліку відпрацьованих годин
за роботу у вихідні дні та в
надурочний час, що дало змо�
гу збільшити заробітну плату
залізничникам.

Велика увага приділялась
питанням нормування праці на
залізничному транспорті та
розробці і впровадженню галу�
зевих нормативних збірників
норм праці та часу. Протягом
2007–2008 років на засіданнях
президії Ради профспілки було
обговорено і погоджено
38 збірників норм праці.

Проекти нормативів на�
правлялись на залізниці та в
структурні підрозділи госпо�
дарств з тим, щоб вони про�
йшли примірку та обговорен�
ня в трудових колективах що�
до можливості їх застосуван�
ня. Враховуючи думку дорож�
ніх комітетів профспілки, тру�
дових колективів та членів
професійних секцій Ради
профспілки нормативи прий�
мались для розгляду на пре�
зидії. Здійснювався також
контроль за виконанням

Укрзалізницею календарного
плану перегляду норм по гос�
подарствах та залізницях.

Кожного року разом з Го�
ловним управлінням охорони
і організації праці Укрзалізни�
ці профспілка проводила се�
мінари з питань оплати праці.
В семінарах брали участь спе�
ціалісти з оплати праці дорож�
ніх комітетів профспілки, Ради
профспілки, Укрзалізниці і за�
лізниць.

У 2007 році Радою проф�
спілки було видано норматив�
ну базу діяльності профспілки:
«Нормативні документи з
оплати праці на залізничному
транспорті».

Постійно проводиться мо�
ніторинг оплати праці по за�
лізницях та основних професі�
ях залізничного транспорту
України. Відповідний матері�
ал з цих питань надсилається
в дорожні комітети проф�
спілки.

Щотижня здійснюється кон�
троль за виплатою заробітної
плати на залізницях.

На шпальтах газети «Вісник
профспілки» подається порів�
няльна інформація про розмі�
ри заробітної плати на заліз�
ницях, у галузях економіки
України, промисловості, на
транспорті.

Фахівцями Ради профспіл�
ки було підготовлено низку
статей з актуальних питань, а
саме: про діючу систему опла�
ти та необхідність її реформу�
вання, про оплату праці за від�
працьований час при залучен�
ні працівників до роботи в
надурочний час та у вихідні і
святкові дні, про необхідність
перегляду низки нормативних
локальних актів Укрзалізниці з
питань режиму праці і відпо�
чинку.

На сайті Ради профспілки
надається інформація на за�
пити членів профспілки з пи�
тань оплати праці.

Фахівці Ради профспілки
брали участь у засіданнях
професійних секцій, семіна�
рах у дорожніх та територі�
альних комітетах, вивчали пи�
тання оплати праці та діючих
умов у структурних підрозді�
лах транспорту.

На засіданнях президії Ради
профспілки було підготовлено
і розглянуто 11 питань з оплати
праці.

Правозахисна
робота

П РАВОЗАХИСНА
робота Ради
профспілки у

звітному періоді була
спрямована на вико!
нання рішень V з’їзду,
Ради профспілки та її
президії щодо поси!
лення громадського
контролю за додер!
жанням трудового за!
конодавства.

ПРАВОВОЮ ІНСПЕКЦІЄЮ
праці за підсумками перевірок

підприємств та їх структурних
підрозділів, систематично го�
тувались матеріали на роз�
гляд виборних органів проф�
спілки. Так, у звітному періоді
на засіданнях Ради профспіл�
ки та її президії розглянуто
8 питань, президій дорожніх
профспілкових організацій –
149, президій територіальних
профорганізацій – 297, засі�
даннях профспілкових коміте�
тів первинних профорганіза�
цій – 92. Суттєво розширилось
і коло актуальних соціально�
економічних та правових пи�
тань, що розглядались на засі�
даннях виборних органів
профспілки всіх рівнів. 

За рішенням виборних ор�
ганів профспілки працівникам
повернуто незаконно утрима�
них або недоплачених коштів
на загальну суму більше
35 млн гривень відповідно до
пільг і соціальних гарантій,
передбачених Галузевою уго�
дою і колективними догово�
рами.

Так, на виконання рішень
президій Ради профспілки
щодо дотримання роботодав�
цями норм трудового законо�
давства, Галузевої угоди та
колективних договорів, пра�
цівникам залізниць України у
звітному періоді повернуто
більше 24 млн гривень, недо�
плачених на оздоровлення, за
роботу надурочно та у вихідні
дні. В колективні договори
окремих структурних підроз�
ділів включено цілий ряд про�
фесій і посад, робота на яких
дає право на отримання до�
даткової відпустки за важкі та
шкідливі умови або особли�
вий характер праці. Таким
правом протягом звітного пе�
ріоду скористалися більше
500 працівників. Практично
вирішено питання тривалості
та часу надання основних від�
пусток працюючим інвалідам.

У підсумку проведеної ви�
борними органами профспіл�
ки роботи, у звітному періоді в
порівнянні з 2005–2006 р. р.,
на 50 % зменшились пору�
шення трудового законодав�
ства при притягненні праців�
ників до дисциплінарної від�
повідальності, на 90 % в час�
тині праці жінок і молоді, на
90 % в частині забезпечення
соціальних гарантій працюю�
чим інвалідам, у два рази що�
до підстав притягнення пра�
цівників до матеріальної від�
повідальності тощо. Знизився
рівень порушення роботодав�
цями прав і гарантій діяльнос�
ті виборних органів профспіл�
ки, в т. ч. і невиконання прий�
нятих виборними органами
рішень.

ПРАВОВОЮ ІНСПЕКЦІЄЮ
праці протягом 2007–2008 ро�
ків перевірено 1718 підпри�
ємств, установ і організацій
залізничного транспорту і
транспортного будівництва.
На вимогу правової інспекції
праці Ради профспілки на 5 %
більше скасовано роботодав�
цями наказів соціально�еко�
номічного спрямування, ви�

даних з порушеннями чинно�
го законодавства. Роботодав�
цями повернуто працівникам
на 33 % більше коштів ніж за
період 2005–2006 років.

Під час вивчення стану
справ щодо дотримання тру�
дового законодавства, право�
вими інспекторами праці у
звітному періоді внесено
1488 подань про усунення
8,7 тисячі порушень трудових
прав працівників. Відповідно
до подань правової інспекції
праці, роботодавцями понов�
лено на попередній роботі
33 незаконно звільнених пра�
цівники, 24 працівників по�
новлено на попередній роботі
при незаконному переведенні
з виплатою різниці в заробіт�
ній платі, змінено формулю�
вання причин звільнення ще
8 працівникам. 

Працівникам галузі на ви�
конання вимог правової ін�
спекції праці роботодавцями
повернуто незаконно утрима�
них чи недоплачених коштів
на загальну суму 13 млн
711 тис. гривень.

Захищено трудові права
67149 працівників, у тому чис�
лі в порядку судового оскар�
ження рішень адміністрації в
23 випадках.

Однак залишається ще ви�
соким рівень порушення окре�
мими керівниками структур�
них підрозділів норм Галузе�
вої угоди і колективних дого�
ворів. Більшість порушень
стосується надання працівни�
кам пільг і соціальних гаран�
тій, передбачених Галузевою
угодою і колективними дого�
ворами та питань оплати пра�
ці. В окремих випадках мають
місце ігнорування вимог ви�
борних органів профспілки,
невиконання вимог подань,
внесених правовою інспек�
цією праці. Так, залишились
невиконаними у звітному пе�
ріоді 150 подань, що стано�
вить 10,8 % від кількості вне�
сених. 

З цих та інших причин
33 матеріали щодо грубих по�
рушень трудового законодав�
ства, Галузевої угоди та ко�
лективних договорів спрямо�
вано на розгляд органів про�
куратури, у семи випадках —
на розгляд державної інспек�
ції праці. Низку аналогічних
матеріалів спрямовано для
відповідного реагування до
вищих керівних органів
управління галузі. 

Як наслідок, у звітному пері�
оді до дисциплінарної відпо�
відальності притягнуто 101 по�
садова особа. Ряд посадових
осіб за систематичне ігнору�
вання трудового законодавст�
ва за клопотанням виборних
органів профспілки притягну�
то до адміністративної відпо�
відальності місцевими судами
у вигляді штрафу.

Надано кваліфіковану юри�
дичну допомогу при вирішен�
ні проблемних питань різного
характеру 12159 працівникам.
Розглянуто 895 письмових
звернень, як особистих, так і
колективних. 

З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ
рівня правозахисної роботи та
юридичної освіченості праців�
ників, правовою інспекцією
проведено 300 днів трудового
права, в яких взяло участь
більше 70 тис. осіб. Задля за�
безпечення широкої інформо�
ваності працівників галузі про
діяльність профспілки щодо
захисту трудових прав та соці�
ально�економічних інтересів,
в засобах масової інформації
різного рівня опубліковано
535 статей як критичного, так і
консультативного характеру.

Значна увага правової ін�
спекції праці приділяється і
підготовці пропозицій до про�
ектів законодавчих актів, що
зачіпають трудові та соціаль�
но�економічні права членів
профспілки. До профільних
комітетів Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів,
Спільного представницького
органу профспілок від імені
профспілки спрямовано біль�
ше 165 пропозицій до проектів
55 законодавчих актів. Керів�
ництво Ради профспілки та
фахівці виконавчого апарату
брали особисту участь в обго�
воренні низки проектів зако�
нодавчих актів на засіданнях
міністерств та відомств, круг�
лих столів, профільних коміте�
тів Верховної Ради. Ряд пропо�
зицій враховано при їх прий�
нятті Парламентом.

Охорона
праці

У ЗВІТНОМУ пері!
оді Радою проф!
спілки, техніч!

ною інспекцією праці
продовжувалась робо!
та зі здійснення гро!
мадського контролю за
дотриманням вимог
закону України «Про
охорону праці».

ЗДІЙСНЮВАВСЯ КОНТРОЛЬ
за виконанням Програми з
приведення до належного
стану будинків відпочинку ло�
комотивного господарства за�
лізниць, реалізацією комплек�
сних планів залізниць з пов�
ного забезпечення працівни�
ків санітарно�побутовими
приміщеннями відповідно до
встановлених нормативів на
2006–2010 роки, забезпечен�
ням працівників спецодягом,
спецвзуттям, іншими засоба�
ми індивідуального захисту,
атестацією робочих місць за
умовами праці, наданням
працівникам пільг та компен�
сацій за результатами атеста�
ції робочих місць, раніш
прийнятих постанов президії
Ради профспілки з питань
охорони праці тощо.

Хід виконання Програми з
приведення до належного
стану будинків відпочинку ло�
комотивного господарства за�
лізниць України до 2007 року
було розглянуто на засіданні
президії Ради профспілки
21 березня 2007 року.
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За інформацією Головного
управління локомотивного
господарства Укрзалізниці у
2007–2008 роках на реаліза�
цію заходів цієї Програми ви�
трачено 17,2 млн грн., що ста�
новить 166 % від плану, від�
новлено (капітально відре�
монтовано) ще 8 будинків та
3 кімнати відпочинку.

Таким чином, на 01.01.2009 р.
на залізницях з 80 будинків та
20 кімнат відпочинку приведе�
но до належного стану 33 бу�
динки та 5 кімнат відпочинку.

За наполяганням президії
Ради профспілки керівниками
залізниць за погодженням з
дорожніми профспілковими
організаціями розроблені і за�
тверджені Комплексні заходи
з повного забезпечення пра�
цівників санітарно�побутови�
ми приміщеннями відповідно
до встановлених норм на
2006–2010 роки.

На реалізацію цих заходів
витрачено 43,1 млн грн.

ПОСТАНОВОЮ Президії Ра�
ди профспілки від 21 березня
2007 року підтримано акцію
ФПУ щодо оголошення
2007 року роком боротьби з
приховуванням нещасних ви�
падків на виробництві, в про�
веденні якої взяли участь тех�
нічна інспекція праці, виборні
профспілкові працівники всіх
рівнів та профспілковий актив.

Технічною інспекцією праці
підготовлено і в травні 2007 ро�
ку розглянуто президією пи�
тання «Про стан утримання
житлових (турних) вагонів ви�
робничо�побутового призна�
чення в колійному господар�
стві». На виконання рішення
президії залізницями розроб�
лені програми до 2010 року
щодо облаштування та приве�
дення до належного стану
житлових вагонів виробничо�
побутового призначення.

Структурними підрозділами
колійного господарства у
2008 році капітально відре�
монтовано 107 вагонів вироб�
ничо�побутового призначення.
Загальна вартість виконаних
робіт становить 4,8 млн грн.
На забезпечення вагонів побу�
товою технікою, постільною бі�
лизною, інвентарем витрачено
391,9 тис. грн.

У ВЕРЕСНІ 2007�го на засі�
данні президії Ради профспіл�
ки, в порядку контролю було
розглянуто питання «Про хід
виконання постанови президії
Ради профспілки від
22.09.2005 р. «Про стан забез�
печення працівників залізнич�
ного транспорту спецодягом,
спецвзуттям та іншими засо�
бами індивідуального захисту
(ЗІЗ). На виконання цієї поста�
нови Укрзалізниця виключи�
ла, починаючи з 2007 року, за�
безпечення працівників ЗІЗ
(крім рукавиць комбінова�
них) з централізованих поста�
вок через ДП «Укрзалізнич�
постач» і передала безпосе�
редньо на залізниці.

З ВВЕДЕННЯМ В ДІЮ у

2007 році нового порядку про�
ведення медичних оглядів
працівників певних категорій
стало можливим відсторонен�
ня від роботи значної кількості
працівників за медичними
протипоказаннями. Тому на
засіданні президії Ради проф�
спілки у лютому 2008 року
розглянуто питання «Про ситу�
ацію, яка склалася на залізнич�
ному транспорті у зв’язку з
введенням у дію наказу МОЗ
України від 21.05.2007 р.,
№ 246 «Про затвердження по�
рядку проведення медичних
оглядів працівників певних ка�
тегорій».

Рішенням президії керів�
ництву Укрзалізниці запропо�
новано розробити низку захо�
дів щодо мінімізації шкідливих
та небезпечних факторів на
робочих місцях залізничників,
їх реабілітації, профілактики
захворювань працівників та їх
оздоровлення, передбачити
заходи соціального захисту.

Укрзалізницею за участю
Ради профспілки опрацьова�
но проект наказу «Про затвер�
дження Порядку проведення
обов’язкових попереднього
(при прийомі на роботу) і пе�
ріодичних (протягом трудової
діяльності) медичних оглядів
працівників, робота яких
пов’язана із забезпеченням
безпеки руху та обслуговуван�
ням залізничного транспорту і
метрополітенів України»,
який на даний час направлено
Мінтрансзв’язку України на
затвердження.

ВРАХОВУЮЧИ тривожний
стан у 2007 році з виробничим
травматизмом у галузі і знач�
ною кількістю випадків рапто�
вої смерті працівників на ви�
робництві, у лютому 2008 ро�
ку на засіданні президії роз�
глянуто питання «Про хід ви�
конання постанови президії
Ради профспілки від
19.09.2006 р. «Про стан ви�
робничого травматизму та ви�
падки раптової смерті праців�
ників на виробництві за
2005–2006 роки».

У результаті начальниками
головних управлінь (управ�
лінь) Укрзалізниці, залізниць
вжито низку невідкладних за�
ходів, спрямованих на профі�
лактику виробничого травма�
тизму та випадків раптової
смерті працівників на вироб�
ництві.

У травні на засіданні прези�
дії було розглянуто питання
«Про стан охорони праці у ВАТ
«Київ�Дніпровське міжгалузе�
ве підприємство промислово�
го залізничного транспорту», а
у жовтні – «Про хід виконання
постанови президії Ради
профспілки від 20.09.2007 р.
«Про стан забезпечення пра�
цівників залізничного транс�
порту спецодягом, спецвзут�
тям, іншими засобами індиві�
дуального захисту» і прийнято
відповідні рішення за реаліза�
цією яких здійснюється кон�
троль відділом охорони праці
та дорожніми профспілкови�
ми організаціями.

У жовтні 2007 року техніч�
ною інспекцією праці підго�
товлено питання на засідання
президії Ради профспілки
«Про участь у міжнародній
акції «Всесвітній день дій
профспілок за гідну працю», в
проведенні якої прийняли
участь на Козятинському за�
лізничному вузлі працівники
виконавчого апарату Ради
профспілки.

У звітному періоді проведе�
но семінар�нараду технічних
(головних технічних) інспек�
торів праці, організовано і
проведено навчання та пере�
вірку знань з питань охорони
праці представників дорож�
ніх, територіальних, об’єдна�
них профспілкових організа�
цій та первинних профспілко�
вих організацій підприємств
прямого підпорядкування.

Технічними інспекторами
праці апарату Ради профспіл�
ки за звітний період надано
практичну допомогу у вирі�
шенні питань охорони праці
керівникам та виборним орга�
нам первинних профорганіза�
цій 136 структурних підрозді�
лів та підприємств залізнично�
го транспорту.

За наполяганням Ради
профспілки Укрзалізницею, із
залученням дорожніх СЕС на
всіх залізницях проведені част�
кові санітарно�гігієнічні до�
слідження умов праці провід�
ників пасажирських вагонів.

На звернення Ради проф�
спілки до Міністра охорони
здоров’я України з цього пи�
тання, Головним санітарно�
епідеміологічним управлін�
ням МОЗ України за участю
Державного підприємства
«Український науково�дос�
лідний інститут медицини
транспорту» та фахівців дер�
жавної санітарно�епідеміоло�
гічної служби на залізничному
транспорті розроблено проект
нормативно�правового доку�
мента «Методика проведення
гігієнічних досліджень і оцінки
умов праці провідників паса�
жирських вагонів».

Методику буде введено в
дію після затвердження базо�
вого документа – наказу МОЗ
України «Про запровадження
гігієнічної класифікації праці
за показниками шкідливості
та небезпечності факторів ви�
робничого середовища, важ�
кості та напруженості трудо�
вого процесу для гігієнічної
оцінки умов праці працівників
та атестації робочих місць».

З метою надання права на
пенсію за вислугу років маши�
ністам колійних машин відпо�
відно до «Списку...», Рада
профспілки разом з Укрзаліз�
ницею підготувала проект кло�
потання з цього питання і
направила його до Мін�
трансзв’язку для подальшого
подання на розгляд до Мін�
праці у встановленому порядку.

ТЕХНІЧНОЮ ІНСПЕКЦІЄЮ
праці Ради профспілки за звіт�
ний період підготовлено
319 питань для розгляду на за�
сіданнях президій дорожніх та

територіальних профоргані�
зацій, розглянуто 1094 пись�
мових та усних звернень чле�
нів профспілки з питань охо�
рони праці, з яких 1009 вирі�
шено позитивно, здійснено
перевірки стану охорони пра�
ці на 1530 підприємствах.

За результатами перевірок
керівникам підприємств вне�
сено 1112 подань, в яких за�
пропоновано усунути 13354
порушення законодавства про
охорону праці. Взято участь у
спеціальному розслідуванні
172 нещасних випадків, в робо�
ті комісій з прийняття в експлу�
атацію 345 нових і реконстру�
йованих об’єктів виробничого
та соціально�культурного при�
значення. На підставі подань
призупинялась робота 5 ви�
робничих об’єктів, 1127 ма�
шин, механізмів, устаткуван�
ня, інших засобів виробницт�
ва. Відділ охорони праці Ради
профспілки взяв участь в
опрацюванні 20 нормативних
актів з охорони праці.

ЗАХОДИ в галузі охорони
праці, вжиті Радою профспіл�
ки, дорожніми, територіаль�
ними та первинними проф�
спілковими організаціями ра�
зом з Укрзалізницею, залізни�
цями, їх структурними підроз�
ділами та підприємствами за�
лізничного транспорту при�
звели до значного поліпшення
роботи щодо забезпечення
працівників спецодягом,
спецвзуттям та іншими засо�
бами індивідуального захис�
ту, приведення до належного
стану значної кількості будин�
ків відпочинку локомотивних
бригад, санітарно�побутових
приміщень відповідно до са�
нітарних та будівельних норм,
а також до зменшення у звіт�
ному періоді загального трав�
матизму на 11%.

Організаційна
робота

РАДА профспілки
у 2007–2008 ро!
ках здійснювала

активну діяльність у
сфері організаційної
роботи.
У звітному періоді проведе�

но 4 засідання Ради профспіл�
ки та 14 засідань її президії,
на яких було розглянуто та
прийнято рішення з 87 акту�
альних питань.

Розроблено і взято на кон�
троль виконання заходів що�
до реалізації критичних за�
уважень і пропозицій делега�
тів і учасників V з’їзду проф�
спілки, ІІ Форуму молоді та
учасників засідань Ради проф�
спілки.

Підсумки реалізації критич�
них зауважень і пропозицій
учасників першого засідання
Ради профспілки було розгля�
нуто на засіданні Ради проф�
спілки 6 грудня 2007 року.

У 2007 році було підготов�
лено та введено в дію Мето�
дичні рекомендації і практичні

поради щодо підготовки за�
явок на грант.

Рада профспілки вивчала
досвід Російської профспілки
залізничників і транспортних
будівельників та профспілки
залізничників Республіки Ка�
захстан з питань реформуван�
ня галузі. Проведено роботу
щодо формування Концепції
підвищення ефективності ро�
боти профспілки залізнични�
ків і транспортних будівельни�
ків України в сучасних умовах
реформування галузі.

Продовжено роботу щодо
реорганізації структури проф�
спілкових організацій станцій.

Радою профспілки сформо�
вано новий склад 16 профе�
сійних секцій та двох постій�
них комісій. Внесено суттєві
зміни та доповнення до Поло�
ження про професійні секції
Ради профспілки.

Протягом 2007–2008 років
Радою профспілки організо�
вано та проведено 45 засідань
профсекцій, на яких сформо�
вано 134 пропозиції відповід�
ним головним управлінням
Укрзалізниці, з яких реалізова�
но – 25, надано роз’яснень –
42, у стадії виконання – 54.

До роботи секцій постійно
залучались керівники і голов�
ні спеціалісти головних управ�
лінь (управлінь) Укрзалізниці,
до кожного засідання готу�
ються аналітичні і статистичні
матеріали, що дало можли�
вість значно поліпшити інфор�
мованість учасників засідань
про стан справ у тому чи іншо�
му господарстві.

Для вивчення позитивного
досвіду роботи Радою проф�
спілки проводились виїзні за�
сідання секцій.

Продовжувалася практика
проведення виїзних Днів Ради
на залізничних вузлах.

У рамках цих заходів керів�
ництвом і фахівцями Ради
профспілки надано практичну
допомогу профспілковим ор�
ганізаціям структурних під�
розділів, проведено зустрічі з
профактивістами, конферен�
ції читачів газети «Вісник
профспілки».

Рішенням президії Ради
профспілки затверджено зміни
до Системи навчання проф�
спілкових кадрів та активу.

Протягом періоду проведе�
но семінари�наради для фа�
хівців дорожніх і територіаль�
них комітетів профспілки, тех�
нічних та правових інспекторів
праці, спеціалістів з організа�
ції праці і зарплати, фінансо�
вих працівників, проведено
семінар�нараду з головами
дорожніх і територіальних
профспілкових організацій.

Щомісяця проводяться ін�
формаційні дні для працівни�
ків профорганізацій прямого
підпорядкування Раді проф�
спілки.

ЩОРОКУ профспілка бере
участь у міжнародній кампа�
нії, яка в 2007–2008 роках
проводилася під гаслом «Пра�
ва жінок – це права для всіх».
У рамках цієї кампанії та для

реалізації Концепції політики
профспілки щодо поліпшення
соціально�економічного і пра�
вового захисту працюючих жі�
нок протягом 2007 і 2008 ро�
ків було оголошено і проведе�
но огляди�конкурси на кращу
жінку – лідера профспілкової
організації.

Поступово реалізується
концепція молодіжної політи�
ки профспілки. Утворено
573 молодіжні ради в первин�
них профспілкових організа�
ціях, 12 молодіжних рад в
об’єднаних, 25 – територіаль�
них, 6 – дорожніх профорга�
нізаціях.

До складу молодіжних рад
усіх рівнів обрано майже 4 ти�
сячі осіб, яких по праву можна
вважати профспілковими ак�
тивістами.

У відповідності до рекомен�
дацій Ради профспілки, з ме�
тою реалізації представниць�
ких функцій 478 голів моло�
діжних рад первинних проф�
спілкових організацій, 9 –
об’єднаних, 21 – територіаль�
них, 6 – дорожніх – обрано до
складу відповідних виборних
профспілкових органів. 130 го�
лів молодіжних рад було об�
рано заступниками голів від�
повідних профспілкових орга�
нів.

У 2007–2008 роках відбу�
лися три засідання Молодіж�
ної ради профспілки, на яких
обговорено низку актуальних
питань та прийнято відповідні
рішення.

Працівниками апарату Ра�
ди профспілки та лідерами
молодіжних рад чимало
зроблено для реалізації захо�
дів у рамках співпраці з про�
ектом «Разом до здоров’я».
Спільний проект впроваджу�
вався протягом 8 місяців
2007 року з метою здійснення
пропагандистської діяльнос�
ті, спрямованої на популяри�
зацію здорового способу жит�
тя серед молодих спілчан, за�
побігання тютюнопалінню,
вживанню алкоголю та нар�
котиків, дотримання безпеч�
ної сексуальної поведінки,
відповідно до Програми під�
тримки молодих членів проф�
спілки залізничників і транс�
портних будівельників Украї�
ни на 2007–2011 роки.

Рада профспілки разом з
фахівцями Проекту підготува�
ла 15 тренерів з питань плану�
вання сім’ї та репродуктивно�
го здоров’я, провівши три тре�
нінгові курси. У заняттях взяли
участь провідні фахівці з пи�
тань планування сім’ї, аку�
шерства та гінекології. За фі�
нансової підтримки Проекту з
метою якісного проведення
просвітницьких занять з чле�
нами трудових колективів
тренерів було забезпечено не�
обхідними матеріалами.

Минулого року тренерами
проведено 126 просвітниць�
ких занять з питань плануван�
ня сім’ї та репродуктивного
здоров’я, у яких взяли участь
понад 2 тис. осіб, членів тру�
дових колективів підрозділів
залізничного транспорту.

ПРО РОБОТУ РАДИ ПРОФСПІЛКИ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ 
І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ 



У червні 2008 року Рада
профспілки організувала участь
молодих профспілкових акти�
вістів у роботі Першого Між�
народного молодіжного Фо�
руму профспілок залізнични�
ків. У рамках заходу представ�
ники нашої профспілки ін�
формували учасників Форуму
про досвід в області реалізації
молодіжної політики, взяли
участь у роботі секцій «Мо�
лодь і профспілки: стратегія
мотивації», «Молодь в систе�
мі соціального партнерства»,
«Проблеми студентської мо�
лоді», «Місце та роль молоді в
інформаційній політиці проф�
спілок».

ПЕРЕГЛЯНУТО «Рекоменда�
ції щодо зміцнення єдності
первинної профспілкової ор�
ганізації», постановою прези�
дії Ради профспілки до них
внесено зміни та доповнення.

Протягом 2008 року Радою
профспілки вивчалося питан�
ня роботи дорожньої проф�
організації Південної залізни�
ці щодо зміцнення єдності
профспілки. В рамках цієї ро�
боти фахівці відділу організа�
ційної і кадрової роботи пере�
вірили роботу первинних
профспілкових організацій
Полтавського, Кременчуцько�
го, Куп’янського та Харківсь�
кого вузлів.

Результати перевірки були
розглянуті на виїзному засідан�
ні президії Ради профспілки.

У 2007 та 2008 роках про�
водилась звітна кампанія, під
час якої проаналізовано ді�
яльність профспілкових орга�
нів щодо захисту соціально�
економічних інтересів праців�
ників, зміцнення єдності
профспілки.

У червні�серпні 2008 року
проведено звітно�виборну
кампанію у профгрупах та це�
хових профспілкових органі�
заціях. В ході кампанії всі це�
хові комітети отримали пози�
тивну оцінку роботи і лише
шість профгрупоргів – неза�
довільну.

Під час звітно�виборної
кампанії було переобрано
16,4 % голів цехових комітетів
та 16,9 % профгрупоргів. Го�
ловами цехових профспілко�
вих організацій обрано 7,5 %
молоді до 28 років, 35,1 % жі�
нок. Профгрупоргами обрано
13,3 % молоді до 28 років,
31,5 % жінок.

ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ
ефективності діяльності пер�
винних профспілкових органі�
зацій у здійсненні представ�
ництва та захисту трудових,
соціально�економічних прав
та інтересів членів профспілки
було розглянуто на засіданні
Ради профспілки в грудні
2008 року. При підготовці

цього питання фахівцями ви�
конавчого апарату Ради
профспілки було вивчено ро�
боту 119 первинних профорга�
нізацій.

За результатами перевірки
Радою профспілки прийнято
рішення, спрямоване на поси�
лення ролі первинних органі�
зацій щодо виконання Статут�
них завдань профспілки.
2009 рік оголошено Роком
первинної профспілкової ор�
ганізації під гаслом «Сильна
первинка – сильна профспіл�
ка!», організовано проведен�
ня огляду�конкурсу на кращу
первинну профспілкову орга�
нізацію.

Інформаційне
забезпечення

ПРОТЯГОМ звіт!
ного періоду
продовжувалася

послідовна, цілеспря!
мована робота зі зміц!
нення інформаційного
забезпечення діяль!
ності профспілки.

ДОСЯГНЕННЯМ останніх
двох років можна назвати на�
копичений досвід у самостій�
ному виданні профспілкової
газети.

«Вісник профспілки» вихо�
див, згідно із графіком, двічі
на місяць.

Спостерігалася тенденція до
збільшення тиражу газети: у
2007 році він зріс до 104 тис.
примірників, а у 2008�му до�
сягнув відмітки 143 тис. при�
мірників. Передплатна кампа�
нія щороку проходила органі�
зовано й активно, підтверд�
жуючи, що «Вісник профспіл�
ки» є наймасовішим видан�
ням на профспілковому прос�
торі України і країн СНД.

УДОСКОНАЛЕННЮ цент�
рального друкованого органу
профспілки постійно надаєть�
ся велике значення, викорис�
товуються усі можливі засоби.
Завдяки багатьом факторам –
поширенню розгалуженої ме�
режі профспілкових інформа�
ційних вісників, творчому під�
ходу до підготовки матеріалів
з боку фахівців Ради проф�
спілки, дорпрофсожів, терко�
мів і профкомів первинних
організацій, цілеспрямованій
роботі щодо створення мере�
жі позаштатних і громадських
кореспондентів – поліпшуєть�
ся змістовність номерів. «Віс�
ник» дійсно став привабли�
вим виданням. У газеті з’яви�
лися нові рубрики, цікаві пуб�
лікації, значно збільшилася
редакційна пошта. Дописува�
чами є профспілкові праців�
ники, профактивісти, поза�
штатні кореспонденти «Вісни�

ка», інші журналісти, та, що
особливо приємно, – наші по�
стійні читачі. 

Удосконалюються і дизай�
нерське оформлення, полі�
графічне виконання, а весь
комплекс робіт з підготовки
кожного номера газети до
друку професійно здійснюєть�
ся безпосередньо у відділі ін�
формації Ради профспілки.

Протягом 2007�го активни�
ми дописувачами були 185 ав�
торів, серед яких 148 проф�
працівників, 8 позаштатних
кореспондентів, яких затверд�
жено президією Ради проф�
спілки, та 22 журналісти. До
«Вісника» надіслано понад
300 текстових і фотоілюстра�
тивних матеріалів. У 2008 році
ці показники були значно ви�
щими. Слід зазначити також,
що більшість наших активних
авторів зв’язок із газетою здій�
снюють за допомогою елект�
ронної пошти. Це сприяє опе�
ративному висвітленню на га�
зетних шпальтах актуальних
проблем.

ПРОТЯГОМ звітного періоду
постійно здійснювалася ін�
формаційна підтримка офі�
ційного сайту профспілки
www.zalp.org.ua і проводи�
лася активна робота щодо йо�
го вдосконалення. 

На часі – його корінна мо�
дернізація.

РАДА ПРОФСПІЛКИ тради�
ційно плідно співпрацює з ін�
формаційними агенціями, те�
левізійними каналами та ін�
шими засобами масової ін�
формації України, зокрема,
Інтернет�виданнями.

У вересні 2007 року в агент�
стві «Інтерфакс–Україна» від�
булася прес�конференція Го�
лови профспілки щодо ситуа�
ції навколо залізничного
транспорту. У ЗМІ розповсюд�
жуються заяви та інші найак�
туальніші матеріали, що сто�
суються принципової позиції
Ради профспілки у вирішенні
гострих соціально�економіч�
них проблем сьогодення.

УСІ ЦІ КРОКИ, безумовно,
сприяють подальшому розши�
ренню інформаційного прос�
тору профспілки. Але, на жаль,
повільними темпами зміцню�
ється матеріально�технічна ба�
за комітетів профспілки, що не
дає можливості використову�
вати оперативні засоби у
розповсюдженні інформації
(електронну пошту, Інтернет).

Однак відрадно, що в ін�
формаційній мережі активни�
ми та ініціативними є всі лан�
цюжки системи – від первин�
ної організації до Ради проф�
спілки, тому всі тимчасові не�
гаразди подолаємо. Змінюєть�
ся ставлення до більш ефек�
тивного використання такого

ресурсу, як, наприклад, проф�
спілкові інформаційні стенди
або випуск інформаційних
вісників, листків тощо. Тобто
до уваги членів профспілки
профорганізації (кожна на
своєму рівні) прагнуть донес�
ти вже не будь�яку, а справді
корисну для спілчан, опера�
тивну й актуальну інформацію
про роботу профорганів
профспілки у всіх напрямках
діяльності.

А дійти до кожного члена
профспілки, особливо у над�
звичайно складних соціально�
економічних умовах нашого
нинішнього кризового життя,
у тому числі через значне зміц�
нення інформаційної діяль�
ності у всьому своєму спектрі,
є одним із вірних кроків на
шляху покращання роботи
кожної первинної організації і
зміцнення профспілки.

Міжнародна
діяльність

ДІЯЛЬНІСТЬ Ради
профспілки у
сфері міжнарод!

них зв’язків була спря!
мована на активну спів!
працю з Міжнародною
федерацією транспорт!
ників (МФТ), Євро!
пейською федерацією
транспортників (ЄФТ),
Міжнародною конфе!
дерацією профспілок
залізничників і транс!
портних будівельників,
профспілками транс!
портників інших країн.

ЗА ДВА МИНУЛІ роки пред�
ставники профспілки брали
активну участь у засіданнях
секцій залізничників, роботі
комітетів міського транспорту
МФТ та ЄФТ. 

Постійно здійснюється вза�
ємний обмін інформацією та
моніторинг глобальних проце�
сів залізничного сектору. Крім
того, зі штаб�квартирами
згаданих організацій постійно
здійснюється листування елек�
тронною та звичайною пош�
тою, обмін інформацією та
консультування.

13 березня 2007 року проф�
спілка залізничників взяла
участь у Міжнародному дні
дій залізничників, який про�
водився МФТ під традицій�
ним гаслом «Головне – безпе�
ка!» з метою привернення
уваги громадськості, уряду,
місцевих органів влади до
проблем залізничної галузі.
Відповідні матеріали (плака�
ти, листівки тощо) було розі�
слано у дорпрофсожі. Звіт про
проведення акції разом з фо�
томатеріалами, листівками
надіслано до МФТ та ЄФТ. 

АКТИВНІСТЬ та різноманіт�
ність дій, зокрема, розпов�
сюдження листівок, лобіюван�
ня інтересів галузі у владних
структурах, звернення до гро�
мадськості, перевірки безпеки
руху, умов праці, тематичні
зустрічі, виставки, організація
«гарячої» лінії тощо було від�
значено листами та публікаці�
ями у міжнародних профспіл�
кових електронних та друко�
ваних виданнях.

У минулому році традицій�
ний День єдиних дій залізнич�
ників МФТ проведено на знак
солідарності з робочими Ірану
під гаслом «Головне – безпе�
ка: майбутнє – за залізницею».
Подія була присвячена під�
тримці профспілок транспорт�
ників Ірану, де профспілкова
діяльність заборонена, а
профспілкові лідери часто по�
трапляють за ґрати. Профспіл�
ка залізничників і транспорт�
них будівельників України ви�
ступила з вимогою звільнення
іранських профактивістів, бу�
ло направлено лист протесту
до посольства Ірану в Україні
проти порушення прав робіт�
ників. Матеріали, що надійш�
ли у відділ міжнародних зв’яз�
ків Ради профспілки з місць,
було направлено у штаб�квар�
тиру МФТ. Повідомлення у
ЗМІ, зокрема, публікації у міс�
цевих газетах свідчать про ма�
совість цих заходів.

У 2007 РОЦІ успішно завер�
шено дворічний міжнародний
проект у рамках програми
TACIS «Зміцнення профспілки
залізничників і транспортних
будівельників України», що
проводився з ініціативи проф�
спілки разом з німецькою
профспілкою залізничників
TRANSNET та Європейською
академією екологічного
транспорту (EVA). Проведено
2 семінари, 2 «круглих столи»,
3 зустрічі з експертами, під час
яких обговорено наступні те�
ми: соціальний діалог у краї�
нах Європи, зокрема, Німеч�
чині, перспективні завдання
профспілкового руху, процеси
реструктуризації, підвищення
кваліфікації профактивістів,
консультування працівників
при реорганізації підприємств
та змінах на виробництві.
7 червня 2007 року під час за�
ключної конференції, у якій
взяли участь керівники Мініс�
терства транспорту та зв’язку
України, Укрзалізниці, лідери
та активісти профспілки заліз�
ничників і транспортних буді�
вельників України, Академії
EVA, профспілки TRANSNET,
Європейської фундації з по�
ліпшення умов життя і праці
(Дублін), делегації Євро�
пейської комісії в Україні, бу�
ло підбито підсумки роботи
проекту. Розглянуто також пи�
тання перспектив розвитку

українських залізниць, під�
тримки громадянського сус�
пільства в Україні, міжнарод�
ної співпраці представництв
працівників. Під час конфе�
ренції було підписано угоду з
німецькими партнерами про
подальшу співпрацю у сфері
політичної та соціальної осві�
ти молоді та підтримки і парт�
нерства в умовах реструкту�
ризації. 19 липня 2007 року
представники Ради профспіл�
ки взяли участь у роботі під�
сумкової конференції програ�
ми TACIS «Партнерство в ін�
ституційному розвитку», де
звітували про успішне вико�
нання профспілкою проекту,
результати якого були визнані
одними з найкращих.

У 2008 РОЦІ розпочато но�
вий проект. Підписано два
договори між Радою проф�
спілки і німецькою Академією
екологічного транспорту EVA
з навчання та обміну досві�
дом представників нашої
профспілки, що фінансувати�
муться Академією. Відбулися
три двосторонні зустрічі за
участю представників німець�
кої профспілки TRANSNET.
Новий навчальний проект
«Розвиток співробітництва у
сфері стратегічного партнер�
ства протягом процесу ре�
структуризації у залізничному
секторі України» поставив за
мету підготовку близько
20 спеціалістів Ради проф�
спілки, дорпрофсожів, терко�
мів, первинних профоргані�
зацій для роботи в умовах
глобалізації світової економі�
ки, лібералізації та реструкту�
ризації транспортних галузей,
інтеграції до ЄС.

У травні 2008�го Радою
профспілки було проведено
кількаденний міжнародний
навчальний семінар з проб�
лем ВІЛ/СНІДу за підтримки
МФТ. У семінарі взяли участь
представники профспілок
транспортників СНД, які зай�
маються цими проблемами.
Тренінги проводилися коор�
динаторами МФТ. Продовжен�
ням цих напрацювань став се�
мінар з проблем ВІЛ/СНІДу та
туберкульозу у вересні 2008�
го за участю регіональних ко�
ординаторів МФТ, який також
приймала у себе Рада проф�
спілки. В результаті роботи се�
мінару було вирішено напра�
вити грантову заявку у Гло�
бальний фонд з боротьби з
ВІЛ/СНІДом, туберкульозом і
малярією. Семінар став логіч�
ним продовженням багаторіч�
ної співпраці Ради профспілки
з МФТ через її спеціальних ко�
ординаторів та неурядову ор�
ганізацію LHSI, з якою підписа�
но Меморандум «Про взаємо�
розуміння щодо співпраці у
сфері боротьби з ВІЛ/СНІДом
та туберкульозом».
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У
СТАНОВЧИЙ з’їзд профспілки за�
лізничників і транспортних буді�

вельників України 24 січня 1992 року
прийняв Резолюцію про гарантії зай�
нятості залізничників і транспортних
будівельників України:

«На железных дорогах и в строитель�
ных организациях транспортных строи�
телей Украины идет сокращение штата
в целях приведения его в соответствие с
объемами перевозок и работ.

В ряде случаев сокращение идет по�
спешно, без предоставления социаль�
ных гарантий, трудоустройства высво�
бождаемых работников.

Съезд требует от администрации не
проводить принудительного увольне�
ния работников массовых профессий
в связи с сокращением объемов ра�
бот, для чего задействовать новые ра�
бочие места по подсобно�вспомога�
тельной деятельности, оказанию не�
профильных услуг, проводить пере�
квалификацию, обучение высвобож�
даемых с основного производства ра�
ботников смежным профессиям,
внедрять гибкие формы труда.

Съезд поручает Совету профсоюза в
месячный срок разработать проект та�
рифного соглашения с Государствен�
ной администрацией железнодорож�
ного транспорта и корпорациями
транспортных строителей Украины и
вынести его на рассмотрение Совета
профсоюза».

З’їзд вирішив направити на адресу
Президента України Л.Кравчука, Го�
лови Верховної Ради І.Плюща,
Прем’єр�міністра В.Фокіна Заяву:

«Проведена з 2 січня 1992 року «лі�
бералізація» цін, по суті, в умовах дер�
жавної монополії, неконтрольоване їх
зростання ведуть до тотального зубо�
жіння працюючих.

Залізничників і транспортних буді�
вельників ці заходи поставили у над�
звичайно скрутне становище. Затверд�
жені низькі тарифи на перевезення
вантажів і пасажирів, астрономічні ціни
на будівельні матеріали не дозволяють
повністю забезпечити необхідні гарантії
не тільки для стабільної роботи, але і
для задоволення звичайних потреб...».

Далі буде

СТВОРЕННЯ ПРОФСПІЛКИ
ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ

БУДІВЕЛЬНИКІВ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

(травень 1990 р. – січень 1992 р.)

Початок 
у газеті

від 26.12.2003 р.

ПРОФСПІЛКОВОГО

РУХУ   НА  

ЗАЛІЗНИЦЯХ 

УКРАЇНИ

Н
АКАНУНЕ специалисты тер�
кома побывали во многих
профорганизациях структур�

ных подразделений, обсудив с проф�
активом вопросы: как усилить роль
первичной организации и что может
вывести ее работу на новый уро�
вень? Председатель профкома ва�
гонного депо Основа И.Заболотный
считает, к примеру, что первички
нуждаются в поддержке вышестоя�
щих профорганов, чтобы, в свою
очередь, квалифицированно оказы�
вать повседневную правовую по�
мощь и поддержку членам профсо�
юза. Очень важно при этом, отметил
он, улучшить информационное
обеспечение по всем вопросам
профсоюзной жизни и производст�
венной деятельности.

Конструктивный тон семинару,
состоявшемуся в локомотивном де�
по Харьков�Сортировочный в рам�
ках мероприятий «Года первичной
профорганизации», задал предсе�
датель территориальной профорга�
низации Борис Шумлянский. Он
проинформировал собравшихся об
итогах проведенных проверок и
пригласил профактив к откровенно�
му разговору.

Уже первое выступление – инже�
нера по организации труда и зарпла�
те, председателя профорганизации
мостостроительного поезда № 8
Раисы Решетовой – направило
дискуссию в практическую плоскость
решения острых социально�эконо�
мических проблем:

– В коллективе из 60 человек 11 –
монтажники конструкций, которые не
пользуются льготами путейцев. Еще
одна проблема – все работники полу�
чают разъездные, а не командировоч�
ные, что является ущемлением их тру�
довых прав, так как основная работа
проходит в длительных командиров�
ках по всей дороге. В то же время
профком строго контролирует работу
в выходные и праздничные дни, и без
его согласия ни один приказ не изда�
ется. Более того, по согласованию с
каждым работником определяется
компенсация за работу в эти дни – от�
гул или двойная оплата, поэтому не�
довольства сверхурочными работами
в коллективе нет.

Инженер по охране труда, предсе�
датель профорганизации Основян�
ской путевой машинной станции Ва!
лентина Ткаченко рассказала о том,
в каких условиях в турных вагонах
проживают работники, находясь в ко�
мандировках во время капитального
ремонта пути:

– На балансе у нас 14 таких вагонов.
Уже «обжитые» содержатся в исправ�
ном и эстетически привлекательном
состоянии, а вот те, что вновь прихо�
дят, оставляют желать лучшего: то ко�

тел не работает, то трубы протекают...
Потому что, как правило, это вагоны,
уже непригодные для перевозки пас�
сажиров. Поэтому одна из проблем –
назревшая необходимость в приоб�
ретении новых, добротных, провет�
риваемых турных вагонов, в которых
должны быть оборудованы помеще�
ния для просушивания спецодежды и
спецобуви, столовая, место для отды�
ха и прочие удобства. Тем не менее
для создания надлежащих условий

для труда и отдыха наших работников
профкому совместно с администра�
цией приходится делать всё возмож�
ное и невозможное. Мы ремонтируем
вагоны, закупили стиральные маши�
ны, холодильники, телевизоры, быто�
вые приборы, электрочайники, обес�
печиваем работников постельным бе�
льем, на перегоны привозим им газе�
ты. Перед началом работ руководство
и председатель профкома выезжают
на место будущей дислокации, где
сразу стараемся решить весь комп�
лекс вопросов: стоянки вагонов, обо�
рудования их туалетами, обеспечения
водой, организации питания работ�
ников... От того, насколько люди чув�
ствуют заботу о себе, зависит и их ра�
бочий настрой.

Электромеханик, председатель
профорганизации Харьковской ди�
станции электроснабжения Татьяна
Устенко убеждена в том, что в пер�
вичной организации работа должна
быть поставлена таким образом, что�
бы работник стремился в наш профсо�
юз. Профком премирует активных
членов профсоюза, организовывает
для них экскурсии, культпоходы в те�
атры, цирк, оплачивает посещение
бассейна. С вновь принятыми работ�
никами председатель профкома про�
водит беседы, обязательно знакомит
их с колдоговором, Уставом профсою�
за, рассказывает о преимуществах
пребывания именно в нашем профсо�
юзе. При этом постоянно проводим
обучение профгрупоргов, ведь глав�
ным тормозом зачастую выступает
пресловутая пассивность некоторых
из них, когда, не разобравшись с эле�
ментарным вопросом, они провоци�

руют в коллективе «бурю в стакане во�
ды». И, что самое неприятное, чаще
всего «виноватым во всех бедах» на�
зывают профсоюз, забывая о том, что
профгрупорга, председателя профко�
ма избирали ведь сами члены проф�
союза! Выходит, на отчетно�выборном
собрании отмолчались, мол, «моя ха�
та с краю…». Уверенность в том, что с
членами профсоюза необходим
объективный и честный разговор, –
верный путь в улучшении работы.

Председатель профорганизации
Харьковской дистанции пути Наталья
Скиба осветила такую важную тему,
как планирование работы профкома,
профгрупп. Она считает, что планы
должны быть детальными, уже по
этому признаку каждый член проф�
союза может судить о работе профор�
ганизации. Особое место в них в хо�
лодный период года занимает орга�
низация горячего питания на перего�
нах, в летнее время – доставки воды.
А непосредственное общение с мон�
терами пути позволяет оперативно от�
кликаться на их нужды:

– Для поощрения коллективов
околотков, которые содержат свои
бытовые помещения в хорошем со�
стоянии, проводим смотр�конкурс
под девизом «Нормальные условия
труда и быта – наша норма жизни».
Профком взялся также не только за
оформление «Доски почета» дистан�
ции, но и поощряет из профбюджета
передовиков производства и проф�
активистов.

Председатель профорганизации
Лозовской дистанции пути Анатолий
Натягов рассказал о значительной
работе по улучшению охраны труда: в
2008�м вместо запланированных
300 тыс. было освоено 400 тыс. грн.
Для всех околотков приобретены кус�
торезы, работники обеспечены спец�
одеждой в соответствии с требуемы�
ми размерами, за этим постоянно и
скрупулезно следит комиссия проф�
кома по приемке спецодежды. В то
же время профком обеспокоен усло�
виями труда и быта монтеров пути
при командировании их для работы в
другие регионы дороги. Зачастую пу�

тейцы находятся в командировках от
двух до шести месяцев в году, прожи�
вают в непригодных для этого ваго�
нах, в которых не только отсутствуют
помещения для просушивания спец�
одежды, но даже нет возможности
умыться и напиться питьевой воды, к
тому же в вагонах холодно. А люди
работают без выходных по 30 дней, и
чтобы избежать еще и семейных кон�
фликтов, коллективы выступают за
вахтенный метод работы.

Председатель профорганизации
электровозного депо «Октябрь» Вик!
тор Белянинов считает, что участие
профкома в создании надлежащих
условий для отдыха локомотивных
бригад – залог и безопасности движе�
ния, и авторитета профсоюза. Он про�
информировал о работе своего кол�
лектива по приведению в надлежа�
щее состояние дома отдыха локомо�
тивных бригад, ставшего одним из са�
мых благоустроенных на Южной до�
роге. В нем с удовольствием останав�
ливаются и их коллеги из Мелитопо�
ля, Купянска, Полтавы, Кременчуга,
Смородино – в прошлом году, к при�
меру, почти 22,5 тыс. человек. Здесь
модернизирована система отопле�
ния, заменены все окна и двери, доб�
ротно отремонтированы комната при�
ема пищи, санузлы и душевые, пять
комнат отдыха, в которых установле�
ны кондиционеры, новые светильни�
ки, заменены кровати и т. д. За два по�
следних года на это было израсходо�
вано более полумиллиона гривен. Се�
годня капитально ремонтируются еще
три комнаты и коридор второго эта�
жа, вот только окончание работ будет
зависеть от дальнейшего финансиро�
вания.

…Каждое выступление сопровожда�
лось активным обменом мнений и
опытом работы: все уверены в необ�
ходимости усилить роль первичных
организаций по всем направлениям
профсоюзной деятельности и второ�
степенных моментов в этом деле быть
не должно.

Обращено внимание и на другие
вопросы, в частности, повседневный
контроль за выполнением колдого�
воров, наличие в профкомах проф�
союзной и нормативно�правовой ли�
тературы, целенаправленную работу
с молодежью. И еще: мотивация
профсоюзного членства напрямую
связана с информационным обеспе�
чением, поэтому многогранная рабо�
та первичных организаций должна
объективно отражаться на проф�
союзных стендах, в «Вестнике дор�
профсожа» и профсоюзной газете.
Гласность в наше непростое время
дорогого стоит.

Владимир ШАМРАЙ, 
заместитель председателя 

Харьковской территориальной 
профорганизации, 

руководитель пресс�центра

Второй год Советом профсоюза и
Международной общественной орга�
низацией «Социальные инициативы по
охране труда и здоровья» внедряется
совместный проект «Профилактика
ВИЧ/СПИДа и туберкулеза на Донец�
кой железной дороге». Реализация
проекта освещалась в СМИ, в том чис�
ле – нашей профсоюзной газете. Заин�

тересовались им и голландские журна�
листы, которые на встрече с лидером
дорожной профорганизации Н.Свисту�
новым и профактивом убедились, что
работа не стоит на месте, и средства в
развитие проекта профсоюзы Голлан�
дии вложили не зря.

Н.Свистунов ознакомил гостей с по�
ложениями дорожного коллективного

договора, которые касаются социаль�
ной защищенности железнодорожни�
ков. Особое внимание было уделено
внесенным в него дополнениям о про�
ведении комплексных мероприятий по
предупреждению ВИЧ/СПИДа и тубер�
кулеза на узлах Ясиноватая, Донецк,
Красный Лиман и в целом на дороге.
Говорилось о совместной работе в этом
направлении с ведомственными лечеб�
ными учреждениями, медработники
которых прошли соответствующее до�
полнительное обучение, наблюдатель�
ным советом по контролю за выполне�
нием совместного международного
проекта в 2008 году.

Координатор проекта, правовой ин�
спектор труда Совета профсоюза на
Донецкой железной дороге Н.Самбор�

ский рассказал журналистам о работе
по подготовке тренеров по вопросам
профилактики ВИЧ/СПИДа и туберку�
леза, поделился планами дальнейшей
работы по реализации проекта. Пооб�
щались журналисты Р. Хомель и Е.Кай�
пер и с тренерами, которые уже само�
стоятельно проводят семинары в тру�
довых коллективах Донецкой магист�
рали. Речь шла об использовании раз�
нообразных методов обучения, инфор�
мационной работе, организации кон�
курсов и акций. В частности, председа�
тель молодежного совета Ясиноват�
ской территориальной профорганиза�
ции, ведущий инженер вокзала Донецк
М.Тимошенко рассказала о выпуске
буклетов к Международному дню
борьбы со СПИДом, которые распро�

Совместная работа набирает обороты

За сумлінну, активну та плідну ро�
боту щодо захисту соціально�еконо�
мічних прав та інтересів членів проф�
спілки нагороджено

ЗНАКОМ «ЗА АКТИВНУ 
РОБОТУ В ПРОФСПІЛЦІ»

ДЗЮБУ Наталію Григорівну — провід�
ного інженера Конотопської дирекції
залізничних перевезень, голову
профорганізації лінійних станцій.

У літопис профспілки•

Инициатива профсоюза•

Всебічне інформування працівників залізничного
транспорту, населення про проблеми ВІЛ/СНІДу і
туберкульозу є головним завданням спільного проекту «Профілактика ВІЛ/СНІДу та
туберкульозу на Донецькій залізниці». З цією метою наприкінці лютого було прове�
дено цікавий семінар�тренінг із представниками галузевих засобів масової інфор�
мації, прес�центрів дорпрофсожів, фахівцями територіальних профорганізацій
Донецької магістралі, які займаються питаннями інформаційного забезпечення
профспілкової діяльності. Цей захід має сприяти поширенню достовірної інформації
щодо захворювання на ВІЛ/СНІД і туберкульоз та їх профілактики.

В  ТЕМУ
Украина готовит национальную заявку
в Глобальный фонд борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией.
К слову, подобные заявки направляют
многие страны, которые ранее не пла�
нировали привлекать в борьбу со
СПИДом ресурсы Фонда, поэтому
Украина должна быть готова к жесткой
конкуренции…

Задіяно пресу

странялись среди работников вокзала
и пассажиров; проведении конкурса
плакатов, пропагандирующих здоро�
вый образ жизни. А инженер�технолог
вокзала Донецк А.Саршанов уже с по�
зиции слушателя семинаров�тренингов
отметил актуальность проводимой
профилактической работы.

Наталья КОЛОДАН, 
ведущий специалист 

Ясиноватского теркома профсоюза

Фахівці Харківського
теркому під час про"
ведення заходів у рам"
ках Всесвітнього дня
соціальної справедли"
вості, що вперше від"
бувся 20 лютого, по"
бували у первинних
організаціях, провели
зустрічі з профакти"
вом. Питання, що хви"
люють спілчан, акту"
альні нині для праців"
ників усієї галузі: щодо «тринадцятої зарплати», неповного робочого тижня, змен"
шення розміру премії для деяких категорій залізничників тощо. Відповівши на за"
питання працівників, профспілкові фахівці взяли до уваги їхні вимоги та пропози"
ції. Наголошено, зокрема, що умови колективного договору збережено у повному об"
сязі, а це забезпечує існуючі соціальні гарантії працівників галузі.

ППРРЕЕСС""ЦЦЕЕННТТРР  дорожньої профорганізації Південної залізниці

Усилим роль «цементирующего звена» — укрепим авторитет нашего профсоюза
Этой теме был посвящен семинар профактива Харьковской территориальной организации

2009�й — РІК первинної організації: «СИЛЬНА ПЕРВИНКА — СИЛЬНА ПРОФСПІЛКА!» •

ДДДДоооо        ттттееееммммииии............



Не відпускає
залізниця...

Більше двадцяти років ми�
нуло, як пішов на заслужений
відпочинок Михайло Яровий,
колишній начальник станції
Тростянець�Подільський, та
ніяк не піде залізниця з його
думок та снів. Ця людина – з
того покоління, яке витрима�
ло найважчі життєві випробу�
вання. Підлітком він зустрів
війну, і пройшов її як справж�
ній чоловік – рятував людські
життя, допомагав партиза�
нам, розміновував снаряди і
міни, кілька разів дивився в
очі смерті, багаторазово по�
трапляв до німців, тікав...

Понад тридцяти років віддав
Михайло Филимонович Одесь�

кій залізниці – піднімав її з руїн
після війни, забезпечував без�
аварійну роботу, інколи – ри�
зикуючи власним життям. Тож
є, що пригадати. От він і прига�
дує: у віршах, прозових творах.
М.Яровий – член літературних
об’єднань «Джерело» та «Ама�
тор», видав 10 збірок прози і
поезії, друкується в альмана�
хах, газетах.

Ветеран залізничного транс�
порту, він і на пенсії бере ак�
тивну участь у громадському
житті: є членом ради ветеранів
районної організації та заліз�
ничників станцій Тростянець�
Подільський і Демківка. Пе�
реймається буттям цих колек�
тивів, часто відвідує своїх ко�
лег, дає слушні поради, ділить�
ся досвідом. Люди відповіда�

ють йому повагою і вдячністю.
І він знов пише:

«Часто сниться залізниця,
Чорний поїзд, білий дим.

Сняться друзів милі лиця,
Ніби знов я молодий...».

Лідія МИХАЙЛИК, старший
прийомоздавач, голова проф�

організації станції Ладижин
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Вона – лідер
Багато несе на своїх

плечах сучасна жінка:
родина, робота, вдома
лад навести... Та все їй
замало. Ще й гро�
мадські обов’язки
на себе візьме, та не
просто, а з усією завзятістю, щоб виконува�
ти їх якнайкраще. Ось і одна з наших проф�
активісток виборола звання кращої жінки
– лідера первинної профорганізації за під�
сумками конкурсу, організованого Радою
профспілки. Йдеться про інженера з охо�
рони праці, голову профкому станції Баси
Південної залізниці Т.БОНДАРЕНКО.

Тетяна Василівна очолює профком вже
понад 20 років, своєю діяльністю підтвер�
джуючи, що недаремно спілчани висунули
її на цю виборну посаду. За сумлінну ро�
боту і шанобливе ставлення до людини
праці вона нагороджена Почесною грамо�
тою Ради профспілки. Разом з профакти�
вом станції Т.Бондаренко працює на зміц�
нення профорганізації, захищає права та
інтереси спілчан, слідкує за дотриманням
колдоговору, стежить за трудовою дис�
ципліною, сприяючи адміністрації у вико�
нанні виробничих показників. Колектив
станції займає призові місця у трудових
змаганнях.

Профком постійно стежить за дотриман�
ням режиму праці та відпочинку, забезпе�
ченням належних умов роботи. Виробни�
чих травм працівників не було з 1992�го.
Постійно поліпшується санітарно�побутове
обслуговування, на що спрямовуються і
профспілкові кошти. Так, останнім часом
придбано два холодильники, фільтр для
води, чотири електрочайники, три елект�
роплитки тощо.

Спілчани бачать дієвість профкому, який
працює на користь колективу.

Віктор КАРТАВИЙ, 
заступник голови Сумської 

територіальної профорганізації

Їй довіряють
Вперше Олену

ВАСЯНОВИЧ обра�
но головою пер�
винної профорга�
нізації станції Корос�
тень у 2001�му і
через п’ять років
колектив знову
довірив їй цю виборну посаду.

З відповідальністю ставиться О.Васяно�
вич як до своїх службових обов’язків – ін�
женера з організації та нормування праці,
так і до профспілкової роботи. На засідан�
нях профкому розглядаються різні питан�
ня, спрямовані на соціальний захист спіл�
чан. Постійно ведеться контроль за покра�
щанням умов праці та відпочинку, дотри�
манням належних санітарно�гігієнічних та
безпечних умов праці. Подбав профком
про мікрохвильові печі, холодильники та
інше обладнання для побутових зручнос�
тей і відпочинку.

Велику увагу профлідер приділяє питан�
ням дотримання режиму праці та її відповід�
ної оплати. Водночас профком турбується і
про оздоровлення працівників, членів їхніх
сімей, ветеранів. Щорічно організовуються
екскурсії, а до свят – вечори відпочинку.

Турбота про людей, справедливість, завзя�
тий підхід до виконання поставлених завдань
– найкращі риси характеру профлідера.

Віктор ЗАБРОДСЬКИЙ, 
заступник голови Коростенської 
територіальної профорганізації

Не пасовать перед
трудностями

Тринадцать из трид�
цати четырех лет, отра�
ботанных на желез�
ной дороге, Н.МИХО�
ВА возглавляет проф�

организацию стан�
ции Раздельная�

Сортировочная.
Начинала когда�
то рабочей по

капитальному ремонту переездов, была
нормировщиком, старшим инженером по
организации и нормированию труда, бух�
галтером и вот уже восьмой год – началь�

ник станционного технологического центра.
Основную задачу профкома она видит,

прежде всего, в том, чтобы облегчить бре�
мя забот, обрушившихся на людей в по�
следнее время. Поэтому так внимательно
относятся на станции к вопросам улучше�
ния бытовых условий работников, оплаты
их труда, оздоровления. От настоящей за�
боты о работнике напрямую зависит отда�
ча – продуктивность его труда. Приятно от�
метить, как преобразились многие рабо�
чие места: новая мебель и бытовая техника
радуют глаз, стало теплее и уютнее.

Профком осуществляет постоянный
общественный  контроль за соблюдением
трудового законодательства. Поэтому при�
казы о дисциплинарных взысканиях в обя�
зательном порядке согласовываются с
профкомом, а он уже «направил в право�
вое русло» около 23 таких приказов и
15 представлений на увольнение работни�
ков станции. Эта мера принесла свои пло�
ды: в 2008�м, благодаря принципиальной
позиции профкома, количество приказов о
привлечении работников к дисциплинар�
ным взысканиям уменьшилось по сравне�
нию с предыдущим годом в полтора раза.

Однако по�прежнему актуальна такая
многогранная тема, как соблюдение зако�
нодательства в вопросах оплаты труда,
особенно – сверхурочного. Здесь Наталья
Викторовна непреклонна, бескомпромис�
сна и неумолима. Лозунг «Отработанному
времени – гарантированную оплату!» висит
на стене ее рабочего кабинета. С него, если
можно так сказать, и начинается каждый
рабочий день. Только за два последних го�
да по настоянию профкома станционникам
было возвращено более 44 тыс. грн.

Профкому во главе с Н.Миховой уда�
лось решить немало злободневных проб�
лем, часто при этом приходится обращать�
ся за помощью в вышестоящие профсоюз�
ные органы. И в этом случае председатель
профкома всегда проявляла себя как ис�
тинный лидер и организатор. Но жизнь
подбрасывает новые проблемы, требую�
щие принципиального подхода к их
решению... «Не пасовать перед трудностя�
ми!» – таков ее девиз.

Елена ПЕТРИК, председатель 
объединенной профорганизации 

Одесской дирекции железнодорожных
перевозок

Хорошая новость•
С нами еще
одна первичка

Реорганизация в отрасли
приводит к созданию но!
вых структурных подраз!
делений, часто – на базе
уже существующих. Появ!
ляются и новые профор!
ганизации, ведь в нынеш!
ней ситуации для людей
особенно важно, чтобы за
их спиной находилась си!
ла, на которую всегда
можно опереться в отста!
ивании трудовых прав.
Вот и в моторвагонном депо

Иловайск Донецкой магистра�
ли в конце января создана пер�
вичная профорганизация. Ини�
циатором стал коллектив, а
терком профсоюза и профком
локомотивного депо помогли в
организации и проведении уч�
редительной конференции, на
которой единогласно было
принято решение о создании
первичной профсоюзной орга�
низации моторвагонного депо
Иловайск. Председателем из�
бран помощник машиниста ди�
зель�поезда А.Чирва.

На первом заседании проф�
кома начальник депо И.Мериуц
рассказал о перспективах раз�
вития предприятия, предло�
жил профактиву тесно и конст�
руктивно взаимодействовать в
интересах всего коллектива.

Председатель профоргани�
зации без промедления взялся
за дело: сразу же провел два
информационных дня – в
коллективах колонны дизель�
поездов и цеха текущего ре�
монта, во время которых поста�
рался ответить на непростые
вопросы членов профсоюза.

Что ж, дальнейшая успешная
работа зависит от решитель�
ности и единства профактива.

Александр СВАРНИК, 
заместитель председателя

Иловайской территориальной
профорганизации

Знания, опыт и современная техника позволили
коллективу Люботинской дистанции пути Южной
магистрали выполнить в прошлом году большой
объем работ по улучшению технического состоя�
ния путевого хозяйства и занять первое место в до�
рожном соревновании. Не собираемся опускать
планку и в 2009�м, ведь в «оздоровлении» нужда�
ются многие километры пути. А в планах еще и ре�
монт бытовых помещений монтеров пути на стан�
циях Мерчик и Коломак…

Но не только трудовыми успехами могут похва�
литься путейцы. В этом году в дистанции состоялись
уже, к примеру, два турнира по шахматам, шашкам, гиревому спорту и настольному теннису. Лю�
бителей заниматься спортом у нас хватает.

Иван ПИЛИПЕНКО, председатель профорганизации Люботинской дистанции пути 

Спорт и труд —рядом

Чи оплачується ли!
сток непрацездат!
ності за час, коли пра!
цівник знаходився у

відпустці без збереження
заробітної плати?

Віктор КРИВЕНКО,
голова профорганізації

локомотивного депо Гребінка

Відповідає  
Ангеліна ГОЛОВАЧ, 
провідний спеціаліст відділу
економічної роботи,
організації праці і зарплати
Ради профспілки:

— Згідно з п. 6 частини першої
ст. 36 Закону України «Про за�
гальнообов’язкове державне со�
ціальне страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездат�
ності та витратами, зумовленими
народженням та похованням»
(від 18.01.2001 р., № 2240�ІІІ) пе�
редбачено, що за період пере!
бування застрахованої особи
у відпустці без збереження
заробітної плати допомога по
тимчасовій непрацездатності
не надається.

Оплата днів тимчасової не�
працездатності проводиться від�
повідно до затвердженого графі�
ка роботи кожного працівника.

Питання – відповідь•
????

Почетная грамота — 
победителю турнира по настольному теннису,

ремонтнику искусственных сооружений 
А.ЦЫБУЛЬНИКУ…

У попередньому номері «ВІСНИК»
повідомив про підсумки конкурсу
на кращу жінку – лідера первинної
профорганізації, що проходив про!
тягом минулого року. На сторінках
профспілкової газети ми будемо
знайомити читачів з його перемож!
ницями.

Молодежный совет пер!
вичной организации вагон!
ного депо Попасная во гла!
ве с председателем – инже!
нером!технологом С.Топ!
чуком президиум теркома
назвал лучшим в смотре!
конкурсе 2008 года.

Тринадцать профактивистов
стараются вовлечь молодежь в
орбиту профсоюзной работы,
помочь новичкам освоиться на
производстве, поддержать их,
а когда надо, то и защитить. В

депо стало хорошей традицией
проводить «Посвящение в ра�
бочие». И молодежь не подво�
дит, заняв в конкурсе «Лучший
по профессии» четыре призо�
вых места!

Члены совета принимают
участие в работе комиссии по
охране труда. В брейн�рингах
по охране труда и безопаснос�
ти движения, которые ежегод�
но проводятся к Международ�
ному дню единых действий же�
лезнодорожников, команда

депо в прошлом году заняла
первое место среди молодеж�
ных советов структурных под�
разделений узла.

Не забывает профактив и об
организации досуга: проводят�
ся различные конкурсы, напри�
мер, «Мой папа – суперстар!».
Созданы агитбригада «СВ�су�
первагонники» и команда КВН.
Сборная по мини�футболу не�
однократно занимала призо�
вые места в районных, город�
ских и дорожных состязаниях,

а в 2008�м завоевала второе
место в борьбе за кубок Укрза�
лізниці.

Помогает молодежь и совету
ветеранов депо: вместе орга�
низовывают доставку продук�
тов пенсионерам, выгрузку
дров и угля, производят в до�
машнем хозяйстве мелкий ре�
монт, благоустраивают приуса�
дебные участки...

Лариса ШКИЛЬНАЯ, ведущий
специалист Попаснянского

теркома профсоюза

Молодежь в профсоюзе• ЗЗЗЗаааассссттттррррееееллллььььщщщщииииккккииии    ддддооооббббррррыыыыхххх    ддддеееелллл

Висловлюємо щирі співчуття
технічному інспектору праці
Ради профспілки Григорію
Пилиповичу  СЕРГІЄНКУ  з при�
воду тяжкої втрати — смерті
матері.

Співчуваємо...

Кращі жінки — лідери первинних профорганізацій


