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Рада профспілки у складі
спільного представниць�
кого органу об’єднань
профспілок брала участь у
роботі над проектом Гене�
ральної угоди з Кабінетом
Міністрів, всеукраїнськи�
ми об’єднаннями органі�
зацій роботодавців і під�
приємців на наступний
термін.
Представники Ради проф�
спілки працювали у складі
Національної тристорон�
ньої соціально�економіч�
ної ради, брали участь у
роботі Українського коор�
динаційного комітету
сприяння зайнятості насе�
лення, фондів соціального
страхування з тимчасової
втрати працездатності та
нещасних випадків на ви�
робництві, постійно були
зайняті в робочих групах з
розробки законопроектів
та інших нормативно�пра�
вових актів.

З МЕТОЮ збереження вироб%
ничої і соціальної стабільнос%

ті до Галузевої угоди між Укрза%
лізницею та профспілками внесе%
но зміни і доповнення щодо:

здійснення за рахунок заліз%
ниць добровільного медичного
страхування за відповідними
програмами студентів вищих
навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів
акредитації, які навчаються за
цільовими направленнями за%
лізниць або з якими укладено
двосторонні угоди;

надання одноразової мате%
ріальної допомоги у розмірі
двох посадових окладів (місяч%
них тарифних ставок) залізнич%
никам, мобілізованим на війсь%
кову службу;

надання одноразової мате%
ріальної допомоги у розмірі
100 тис. грн. сім'ям залізнични%
ків, загиблих у результаті прове%
дення антитерористичної опе%
рації (АТО) (під час виконання
службових обов’язків, мобілізо%
ваних на військову службу, а та%
кож за обставин, не пов’язаних з
виробництвом), та на похован%
ня загиблих залізничників, які не
мають родичів та близьких, за
рахунок коштів підприємств за%
лізничного транспорту, почина%
ючи з 18.03.2014 р.;

надання одноразової мате%
ріальної допомоги у розмірі
двох середньомісячних заробіт%
ків працівникам залізничного
транспорту, пораненим у ході
бойових дій в зоні проведення
АТО (під час виконання службо%
вих обов’язків, мобілізованим
на військову службу, а також за
обставин, не пов’язаних з ви%
робництвом), починаючи з
18.03.2014 р.

У 2014 році Радою профспілки
було ініційовано укладення на
наступний термін Угоди з питань
оплати праці, трудових і соці%
альних гарантій з «Укрметроту%
нельбудом».

ПРОВОДИЛАСЬ систематична
робота зі збереження зайня%

тості працівників, недопущення
скорочення їх чисельності та
штату.

Завдяки принциповій позиції
профорганів усіх рівнів вдалося
не допустити масових звільнень
працівників з ініціативи робото%
давця. Так, за скороченням чи%
сельності або штату з галузі
звільнено 21 особу, порівняно з
280 особами у 2013%му та 74 —
2012%му.

Генеральним директором
Укрзалізниці було видано роз%
порядження від 30.05.2014 р.,
№ Ц%1/406 щодо збереження
кадрового потенціалу та недопу%
щення звільнення працівників з
підстав скорочення чисельності
або штату та проведення захо%
дів, спрямованих на безумовне
виконання положень Галузевої
угоди та колдоговорів у частині
забезпечення зайнятості праців%
ників, у тому числі шляхом пере%
навчання персоналу та оволо%
діння новими професіями, а та%
кож забезпечення належної
роз'яснювальної роботи та
більш тісної співпраці з профор%
ганами.

ПРЕДМЕТОМ пильної уваги
Ради профспілки і профор%

ганізацій усіх рівнів, як одним з
важливих питань збереження
зайнятості працівників галузі, є
застосування запозиченої праці
(аутсорсингу) на залізничному
транспорті. У квітні 2014 року Ге%
неральним директором Укрза%
лізниці було надано доручення
підприємствам галузі мінімізу%
вати застосування нетипових
форм зайнятості, зокрема залу%
чення сторонніх організацій на
виконання робіт з охорони, при%
бирання та будівництва. Рада
профспілки підтримує таку по%
зицію керівництва Укрзалізниці.

Це питання розглянуто на за%
сіданні президії Ради профспіл%
ки 18.09.2014 р. і ухвалено від%
повідну постанову.

П ІСЛЯ ЗВЕРНЕННЯ Голови
профспілки до Генерального

директора Укрзалізниці з пропози%
цією тимчасового працевлашту%
вання працівників Донецької заліз%
ниці на вакантні посади у структур%
ні підрозділи інших залізниць за
місцем їх перебування розпоряд%
женням від 4.09.2014 р., № Ц%
1/879 зобов’язано начальників за%
лізниць і керівників підприємств,
підпорядкованих Укрзалізниці,

вжити необхідних заходів для
здійснення соціального захисту за%
лізничників із зони АТО, зокрема
надання переважного права при
прийомі на роботу на вакантні по%
сади. На сьогодні працевлаштова%
но 223 залізничників із зони АТО.

Зважаючи на численні звер%
нення до Ради профспілки Мініст%
ру інфраструктури запропонова%
но ініціювати перед Кабміном:

внесення доповнень до
«Порядку проведення індексації
грошових доходів населення»,
затвердженого постановою
Кабміну від 17.07.2003 р.,
№ 1078 (зі змінами), щодо нара%
хування з червня 2014 року ін%
дексації доходів працівників, які
виконують службові обов’язки в
зоні АТО, згідно з індексом спо%
живчих цін на розміри місячної
тарифної ставки, посадового
окладу;

внесення змін до законодав%
ства щодо надання працівникам
залізниць та підприємств заліз%
ничного транспорту України, які
працювали в зоні проведення
АТО, та загинули, повністю або
частково втратили працездатність
внаслідок поранення (контузії,
травми або каліцтва), статусу вій%
ськовослужбовців за Законом
України «Про соціальний і право%
вий захист військовослужбовців
та членів їх сімей». І також, до
прийняття запропонованих змін,
дозволити Укрзалізниці проводи%
ти постраждалим виплати, зазна%
чені у цих нормативних актах. На
даний час це питання знаходиться
на розгляді у Мінінфраструктури.

Для надання посильної до%
помоги нашим колегам та спіл%
чанам, які постраждали внаслі%
док проведення бойових дій в
зоні АТО, Головою профспілки
було запропоновано всім голо%
вам дорожніх, територіальних,
об’єднаних та первинних проф%
організацій провести роботу
щодо виявлення місць прохо%
дження лікування та реабіліта%
ції залізничників та транспорт%
них будівельників, працівників
метрополітенів, які отримали
поранення в зоні АТО.

НАША ПРОФСПІЛКА взяла
активну участь в акціях про%

тесту, організованих Спільним
представницьким органом все%
українських профспілок та проф%
об’єднань під гаслом «За гідну
працю і добробут людини». Зок%
рема, у мітингах і пікетуванні Ка%
бінету Міністрів 15.10.2014 р. та
Верховної Ради 23.12.2014 р. на
підтримку вимог до Уряду з пи%
тань захисту соціально%трудо%
вих і профспілкових прав та ін%
тересів працівників брала участь
численна делегація представни%
ків профспілки залізничників і
транспортних будівельників.

У ЗВ’ЯЗКУ з втратою можли%
вості оздоровлювати заліз%

ничників у галузевих оздоровни%

цях, що перебувають на відчуже%
ній території АР Крим (п’ять за%
кладів) та в зоні проведення АТО,
у 2014 році гостро постало питан%
ня оздоровлення працівників і
членів їхніх сімей, збереження
його обсягів порівняно з поперед%
німи роками. Проведено робочу
зустріч представників профспілки
та Запорізької облдержадмініст%
рації й міським головою Бер%
дянська щодо розширення мож%
ливості оздоровлення залізнич%
ників  і їх дітей в цьому регіоні.

Зважаючи на постійну увагу
профспілки до цього питання в
кризових політичних й економіч%
них умовах та при обмеженому
фінансуванні, спільними зусилля%
ми вдалося забезпечити належне
оздоровлення працівників і чле%
нів їхніх сімей.

Зокрема, 2014 року оздоров%
лено близько 31,3 тис. залізнич%
ників, з них  13,9 тис. дітей.

З метою організації літнього
дитячого відпочинку спільною
телеграмою керівництва Укрза%
лізниці та Ради профспілки від
16.05.2014 р. було дозволено у
2014 році розділення норми ра%
зової транспортної вимоги по
країнах СНД на утриманців у ра%
зі організованого, а також оди%
ночного направлення дітей за%
лізничників до дитячих оздо%
ровчих та спортивних таборів за
путівками профорганів, фонду
соціального страхування, заліз%
ниць, підприємств, організацій,
установ залізничного транспор%
ту до місця знаходження табору
і на зворотний виїзд.

ОДНИМ із проблемних пи%
тань, яке перебуває на по%

стійному контролі Ради проф%
спілки, є забезпечення проїзду
працівників галузі за службови%
ми та особистими потребами.

Рада профспілки неодноразо%
во зверталась до керівництва га%
лузі з вимогами вжити заходів
для удосконалення порядку фі%
нансового забезпечення проїзду
залізничників у виробничих по%
требах та не допускати придбан%
ня проїзних квитків з цією метою
за рахунок працівників.

Питання забезпечення проїз%
ду працівників залізничного
транспорту за службовими по%
требами було розглянуто
15.05.2014 р. на засіданні прези%
дії Ради профспілки.

Внаслідок цього та завдяки
наполегливій позиції профспіл%
ки з поставленого питання було
видано накази Укрзалізниці від
14.07.2014 р., № 391%Ц/од «Про
затвердження заходів з віднов%
лення на залізничному транс%
порті транспортних вимог форм
3, 6%А» та від 1.10.2014 р., № 627%
Ц/од «Про затвердження По%
рядку видачі та використання
службових транспортних вимог
для проїзду залізницями Украї%
ни».

Згодом ці накази було скасо%

вано відповідно до наказів
Укрзалізниці від 23.12.2014 р.
№ 767%Ц/од та № 768%Ц/од.

Рада профспілки глибоко за%
непокоєна такими діями Укрза%
лізниці та вкотре звернулася до
керівництва галузі з наполегли%
вою вимогою відновити можли%
вість проїзду працівників заліз%
ничного транспорту в службо%
вих потребах за транспортними
вимогами форм 3, 6%А.

У 2014 РОЦІ профспілка заліз%
ничників і транспортних бу%

дівельників України вкотре ви%
ступила за збереження галузе%
вої медицини. А у зв’язку з
прийняттям Верховною Радою
змін до Бюджетного кодексу та
Закону України «Про Держав%
ний бюджет України на
2015 рік», якими передбачено
передачу відомчих закладів
охорони здоров’я залізничного
транспорту у комунальну влас%
ність, профорганами усіх рівнів
було жорстко поставлено питан%
ня збереження галузевих закла%
дів охорони здоров’я залізнич%
ного транспорту перед керів%
ництвом держави, органів зако%
нодавчої та виконавчої влади.

Радою профспілки було іні%
ційовано та проведено консуль%
тації з профільними міністерст%
вами, направлено численні
звернення до урядових органів
та високопосадовців щодо не%
припустимості передачі галузе%
вих закладів охорони здоров’я
залізничного транспорту у кому%
нальну власність, необхідності
вжиття заходів із їх збереження
у сфері підпорядкування Мініс%
терства інфраструктури та на%
лежного фінансування з дер%
жавного бюджету. Профоргані%
заціями було направлено понад
тисячу звернень до керівників
держави з вимогою збереження
галузевої медицини.

Свою солідарну позицію що%
до неприпустимості таких дій
висловили Міністерство інфра%
структури та Укрзалізниця.

На розгляд Верховної Ради
внесено законопроект «Про
внесення змін до Бюджетного
кодексу України (щодо уточ%
нення деяких питань реформи
міжбюджетних відносин з ура%
хуванням положень Закону
України «Про особливості утво%
рення публічного акціонерного
товариства залізничного транс%
порту загального користуван%
ня»)» № 1809 від 20.01.2015 р.
щодо включення 11 закладів
охорони здоров’я до статутного
капіталу ПАТ «Українська заліз%
ниця».

Надзвичайно гостро стоїть пи%
тання подальшого функціону%
вання та, відповідно, фінансу%
вання, недопущення скорочень
медичного персоналу не тільки
лікарень, а й амбулаторій, пунк%
тів передрейсових оглядів локо%
мотивних бригад та водіїв тощо,

збереження існуючого рівня ме%
дичного забезпечення залізнич%
ників. З метою вирішення цих пи%
тань профорганізаціями відпо%
відних рівнів ведеться соціаль%
ний діалог з органами місцевого
самоврядування, у комунальну
власність яких передаються за%
клади охорони здоров’я галузі.

РАДА ПРОФСПІЛКИ продов%
жує опікуватись питанням

вирішення житлової проблеми
працівників залізничного транс%
порту. Проте через недостатність
фінансових ресурсів для її кар%
динального вирішення питання
залишається відкритим.

Зокрема, за інформацією Де%
партаменту управління персона%
лом Укрзалізниці, на квартирно%
му обліку залізниць та підпри%
ємств залізничного транспорту
станом на 1.01.2015 р. перебуває
6394 особи.

Загалом за 2014 рік залізниця%
ми збудовано 35 квартир, за
кошти залізниць придбано 11.

ОДНІЄЮ із соціальних пільг,
реалізація якої перебуває на

постійному контролі Ради проф%
спілки, є забезпечення залізнич%
ників та пенсіонерів побутовим
паливом.

Загалом ситуація із забезпечен%
ням побутовим паливом у 2014
році була ускладнена перебоями
у постачанні вугілля, що пов’язано
із проведенням АТО в Донецькій
та Луганській областях.

Діючий порядок забезпечен%
ня працівників та пенсіонерів па%
ливом збережено лише на трьох
залізницях: Донецькій, Придніп%
ровській та Південній, де функ%
ціонують паливні бази. На Пів%
денно%Західній, Львівській і
Одеській залізницях запровад%
жено різні системи грошових
компенсацій і матеріальної до%
помоги. Крім цього, за бажан%
ням осіб, які мають право на от%
римання палива, компенсація
надається на Придніпровській
залізниці.

ДИСКОНТНА програма є ще
однією ініціативою проф%

спілки, що має виключно соці%
альний статус. На даний час
проводяться роботи з модерні%
зації міні%сайта проекту, його
пошукової системи, розробки
програмного забезпечення для
смартфонів. Залучено понад
580 партнерів у 190 містах у всіх
областях України. Працівникам
залізничного транспорту видано
понад 128 тис. дисконтних кар%
ток, що складає 30 % кількості
членів профспілки.

ПРОЕКТ нашої профспілки
щодо побудови мобільної

корпорації для спілчан на сьо%
годні єдиний серед профспілок
України. 

про роботу Ради профспілки за 2014 рік

Стор. 2—4

З В І Т
Соціально�трудові відносини 

та побутова робота

НАПЕРЕДОДНІ 
26 березня заплановано прове%
дення засідання Ради проф�
спілки з підбиття підсумків вико%
нання Галузевої угоди між Укр%
залізницею та профспілками за
2014 рік.

Також у цей день відбудуться
засідання:

президії Ради профспілки – з
розгляду підсумків виконання га%
лузевих угод з Мінінфраструкту%
ри, «Укртрансбудом», «Укрмет%
ротунельбудом» та «Мостобу%
дом», і дотримання трудових
прав працівників структурних
підрозділів залізниць при наданні
відпусток без збереження заро%
бітної плати та запровадження
неповного робочого часу;

Молодіжної ради профспілки.
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Він надає ексклюзивні умови
для спілкування членів корпора%
ції – знижку 10 % на всі послуги
зв’язку в мережі Лайф. Налагод%
жено роботу смс%сповіщення
спілчан — учасників корпорації
про визначні події у житті проф%
спілки.

ТРИВАЄ робота щодо роз%
витку Професійного недер%

жавного пенсійного фонду
«Магістраль». У 2014 році до
участі у формуванні своїх май%
бутніх пенсій приєднався 61
працівник.

Станом на кінець 2014 року
чиста вартість активів ПНПФ
«Магістраль» склала 24 млн
грн. Кількість учасників Фонду
становить 326482 особи,
вкладників – юридичних осіб –
7, вкладників – фізичних осіб –
223.

Програма недержавного пен%
сійного забезпечення залізнич%
ників, що є додатком № 4 до Га%
лузевої угоди, передбачає пари%
тетну участь роботодавців і са%
мих працівників у накопиченні
пенсій.

В листопаді 2014 року Рада
профспілки звернулась до ке%
рівництва Укрзалізниці щодо
перерахування пенсійних внес%
ків у розмірах, передбачених
Програмою недержавного пен%
сійного забезпечення залізнич%
ників, на користь тих працівни%
ків, які уклали пенсійні конт%
ракти. Було перераховано
28212 грн. працівникам Львів%
ської залізниці та 1152 грн. –
Південної залізниці. Керівниц%
твом фінансових підрозділів
Одеської та Південно%Західної
залізниць зазначене доручення
Укрзалізниці залишено без ви%
конання.

У
ЛИСТОПАДІ 2014%го у Киє%
ві відбувся всеукраїнський

Чемпіонат фізкультурно%спор%
тивного товариства «Україна»
з шахів серед трудящих про%
мислової сфери та транспорту
під гаслом «Масовий спорт –
джерело єдності та миру тру%
дящих України», у якому взяла
участь команда нашої проф%
спілки.

Н
А ЗАЛІЗНИЦЯХ традиційно
за ініціативи Молодіжної ра%

ди профспілки проведено акцію
«Безпека заради життя» до Все%
світнього дня боротьби з
ВІЛ/СНІДом, до якої долучилися
молодіжні ради дорожніх, тери%
торіальних і первинних профор%
ганізацій. 

Найбільш популярним захо%
дом стало безпосереднє спілку%
вання з пасажирами і залізнич%
никами на вокзалах і робочих
місцях, розповсюдження інфор%
маційних буклетів, листівок та
інших матеріалів.

Оплата 
праці

Залізничний транспорт у
2014 році працював у
вкрай складних економіч�
них умовах. Показники
роботи галузі значно по�
гіршились, оскільки спо�
стерігалась стійка тенден�
ція падіння обсягів ван�
тажних і пасажирських
перевезень по відношен�
ню до 2013 року.

Н
А ЗНАЧНЕ зниження обсягів
перевезень порівняно з

2013%м негативно вплинув індекс
виробництва промислової про%
дукції, який склав за рік 89,3 %.
У добувній промисловості ви%
пуск продукції зменшився на
13,7 %, металургійній – 14,9 %,
машинобудівній – 21,3 %, наф%
топереробній – 21,4 %. Ванта%
жообіг залізницями скоротився
на 6,6 % у порівнянні з поперед%
нім роком. Крім цього, у секторі
пасажирських перевезень теж
відбулося зменшення обсягу пе%
ревезень (пасажирообіг склав
75,8 % до 2013 року і 83,4 % –
до плану).

Розмір середньої заробітної
плати одного працівника заліз%
ничного транспорту за 2014 рік
склав 4172,7 грн., що становить
96,6 % до плану. У 2014 році від%
булося підвищення тарифних
ставок і посадових окладів з
1 січня на 5 % та виплачено ви%
нагороду за підсумками роботи
за 2013 рік у розмірі 50 % тариф%
ної ставки, окладу у ІІІ кварталі.
За рахунок цього було передба%
чено зростання заробітної плати
до попереднього року на 8,9 %,
проте зростання склало тільки
5 %, або 201 грн. Як наслідок, за
рівнем заробітної плати заліз%
ничний транспорт зайняв 11 міс%
це серед галузей економіки
України. До того ж, співвідно%
шення заробітної плати заліз%
ничників до працівників транс%
порту становить 110,7 %, праців%
ників промисловості – 104,6 %,
галузей економіки – 120 %.

З урахуванням рівня інфляції,
яка за рік склала 124,9 %, реаль%
на заробітна плата залізничників
становить 3340,8 грн. Відповід%
но до законодавства України
працівникам залізничного транс%
порту протягом року провади%
лась індексація заробітної плати,
але індексувався тільки рівень
мінімальної заробітної плати,
відповідно, і втрати залізнични%
ків у зв’язку зі зростанням цін на
товари і послуги значно більші,
ніж сума коштів, яка була проін%
дексована.

На розмір заробітної плати та%
кож негативно вплинули рішен%
ня залізниць і підприємств про
застосування неповного робочо%
го тижня та надання працівни%
кам відпусток без збереження
заробітної плати. Такі заходи
вживались у зв’язку із падінням
обсягів перевезень у січні–бе%
резні, а також з вересня і до кінця
року. 

Враховуючи, що з падінням
обсягів перевезень не виконува%
лись показники й умови премію%
вання, в окремі місяці на залізни%
цях премії за виробничі резуль%
тати роботи не виплачувались
або виплати проводились по
окремих господарствах. В серед%
ньому по залізницях розмір пре%
мії склав 8,1 %.

Згідно зі статистичною довід%
кою щодо розподілу працівників
за розмірами заробітної плати за
грудень, 5,7 % залізничників від
загальної кількості працюючих
отримували заробітну плату до
2 тис. грн.; 20 % – від 2 до 3 тис.
грн.; 32,8 % – від 3 до 4 тис.
грн.; 23,9 % – від 4 до 5 тис.
грн.; 16,7 % – від 5 до 10 тис. грн.

В експлуатаційних витратах
залізниць частка коштів фонду
оплати праці складає 31 %, а з
відрахуваннями на соціальні за%
ходи — 42,8 %. Незважаючи на

те, що у структурі витрат заліз%
ниць заробітна плата має най%
більшу частку, її розмір у праців%
ників залізничного транспорту
залишається незначним.

За підсумками роботи фактич%
ний фонд оплати праці склав
14705,7 млн грн. проти 14764,1 млн
грн. за планом, тобто економія
склала 58,4 млн грн.

Відповідно до структури ви%
трат фонд оплати праці стано%
вив: основна заробітна плата –
52,8 %, додаткова – 39,5 %, ін%
ші компенсаційні і заохочувальні
виплати – 7,7 %.

О
ПЛАТА праці є пріоритет%
ним напрямком роботи, і

Рада профспілки для вирішення
цього завдання тісно співпрацю%
вала з органами державного
управління та Укрзалізницею,
проводила роботу, направлену
на захист трудових і економічних
інтересів працівників залізнич%
ного транспорту.

Так, після затвердження у чер%
вні 2014 року фінансового плану
залізниць України Рада проф%
спілки ініціювала зустріч з Гене%
ральним директором Укрзаліз%
ниці для обговорення питання
щодо недопущення рішення, яке
передбачало значне скорочення
контингенту працюючих. 

За наполяганням Ради проф%
спілки Укрзалізницею було про%
ведено розрахунки нормативної
чисельності працівників на за%
планований обсяг роботи, який
показав, що на залізницях запла%
нована середньооблікова чи%
сельність працюючих не забез%
печує роботу підрозділів заліз%
ничного транспорту згідно із за%
твердженою технологією робо%
ти, трудовим законодавством та
нормативами з праці. Як засвід%
чили підрахунки, залізниці уком%
плектовані необхідним контин%
гентом тільки на 85 % нормати%
ву на обсяг роботи, а в окремих
господарствах, зокрема, енерге%
тики, автоматики, телемеханіки і
зв’язку та колії укомплектова%
ність становить 80–65 %. Як на%
слідок – масове порушення тру%
дового законодавства щодо ре%
жиму праці і відпочинку, залу%
чення до надурочних робіт. І хо%
ча за 2014 рік кількість надуроч%
них годин роботи зменшилась
порівняно з попереднім роком
на 35,6 %, їх кількість залиша%
ється значною – 4,9 млн годин
при зменшенні всіх видів пере%
везень.

У 2014 році із залізниць вибу%
ло з різних причин 49714 осіб, з
них за власним бажанням –
11162 особи. На залізничний
транспорт протягом року було
прийнято 24313 осіб, плинність
кадрів склала 3,8 %, що більше
ніж у попередньому році на
0,2 %.

П
РОТЯГОМ року на засідан%
нях президії було розглянуто

питання про стан виконання за%
конодавства України та Галузе%
вої угоди з питань організації і
оплати праці в пасажирському
господарстві Південно%Західної
залізниці та підрозділах воєнізо%
ваної охорони залізниць. Також
для розгляду і погодження пре%
зидії було внесено 22 збірника
галузевих норм праці і нормати%
вів чисельності, які пройшли
апробацію в структурних підроз%
ділах і були визнані придатними
для застосування у виробничих

умовах. Переглянуто також Ре%
комендовані типові штати пра%
цівників з обслуговування ма%
шин, механізмів і обладнання в
колійних машинних станціях,
дистанціях колії та Центрах ме%
ханізації колійних робіт.

Щомісячно спеціалістами Ра%
ди профспілки проводився моні%
торинг з питань оплати праці, се%
редньооблікової чисельності,
відпрацьованого часу та інших
актуальних питань організації
праці.

В лютому 2014 року було під%
готовлено збірник нормативних
документів з оплати праці на за%
лізничному транспорті, випуск 7,
який було надруковано і направ%
лено у всі профспілкові організа%
ції профспілки для використання
у роботі.

Правозахисна
робота

Правовою інспекцією праці
у 2014 році проведено ряд
заходів, спрямованих на
забезпечення захисту тру�
дових прав і соціально�
економічних інтересів
спілчан.

С
ВОЮ ефективність довели
Система здійснення гро%

мадського контролю за додер%
жанням законодавства про пра%
цю та Комплексні заходи право%
вої інспекції праці Ради проф%
спілки з питань забезпечення ді%
євого громадського контролю за
дотриманням трудового зако%
нодавства України, умов Галу%
зевої угоди і колдоговорів. Три%
рівнева система забезпечення
громадського контролю за до%
триманням законодавства про
працю втілювалась в життя за
активної методичної та практич%
ної підтримки правової інспекції
праці. Так, у 2014 році за участі
правової інспекції праці на роз%
гляд виборних органів проф%
спілки підготовлено матеріали,
за якими у звітному періоді про%
ведено 67 засідань президій до%
рожніх комітетів профспілки,
125 засідань президій теркомів,
57 засідань профкомів. Суттєво
розширилось і коло актуальних
соціально%економічних та пра%
вових питань, що розглядались
на засіданнях.

На виконання рішень вибор%
них органів профспілки робото%
давцями повернуто спілчанам
близько 30 млн грн. безпідстав%
но не виплачених або утриманих
коштів.

П
ІСЛЯ проведеної роботи
втратили гостроту питання

безпідставного притягнення пра%
цівників до дисциплінарної від%
повідальності. За статистичними
даними залізниць України про
стан трудової дисципліни, цей
показник зменшився на 25 % по%
рівняно з 2013 роком. На 18 %
зменшилась кількість порушень
трудового законодавства з пи%
тань прийому%звільнення пра%
цівників. Суттєво меншою стала
кількість виявлених порушень
трудових прав жінок та молоді.
На 15 % знизився рівень пору%
шень роботодавцями умов Галу%
зевої угоди і колдоговорів, на
18 % – трудового законодавства
в частині організації робочого ча%
су і часу відпочинку. Приведено
до вимог трудового законодавст%

ва організацію роботи підпри%
ємств, установ та організацій за%
лізничного транспорту та їх
структурних підрозділів під час
зміни істотних умов праці, яка ви%
мушено застосовується при сут%
тєвому падінні обсягів вантажних
перевезень.

У
ВСІХ дорожніх і територіаль%
них комітетах профспілки

створено й активно діють гро%
мадські юридичні консультації.
Врегульовано порядок і регла%
мент їхньої роботи. Як правило,
прийом бажаючих отримати без%
коштовну юридичну допомогу з
питань трудового законодавства
та інших проводиться щодня. У
звітному періоді на особистому
прийомі спілчанам надано
близько 6,6 тис. таких консульта%
цій, розглянуто 221 письмове
звернення.

У структурних підрозділах, на
залізничних вузлах та в регіонах у
2014 році проведено 179 «Днів
трудового права», у яких взяли
участь понад 30 тис. спілчан. Такі
заходи допомагають оперативно
вирішувати на місцях проблемні
питання, що виникають у пер%
винках.

На сторінках профспілкових
видань постійно публікуються
критичні матеріали за результа%
тами перевірок, консультації фа%
хівців з юридичних питань. Пра%
вовою інспекцією праці за звітний
період здійснено 134 публікації,
надано відповіді на більше ніж
90 запитань, що надійшли на
сайт профспілки.

У порядку законодавчої ініці%
ативи надано більше ніж
30 пропозицій та поправок до
15 проектів законодавчих актів
соціально%економічного спря%
мування, наданих Верховною
Радою та Кабміном на розгляд
Спільного представницького
органу профспілок. Триває ак%
тивна робота в комісії з узгод%
ження норм проекту Трудового
кодексу України.

П
РОВЕДЕНА профорганами
усіх рівнів робота сприяла

посиленню громадського конт%
ролю за дотриманням трудового
законодавства. Так, у 2014 році
правовими інспекторами праці
Ради профспілки перевірено
602 підприємства, установи й ор%
ганізації залізничного транспорту
і транспортного будівництва та їх
структурні підрозділи, під час
яких виявлено 4185 порушень
трудового законодавства. Робо%
тодавцям спрямовано 391 акт пе%
ревірки та внесено 523 подання
про усунення порушень трудових
прав працівників.

У результаті виконання робо%
тодавцями подань правової інс%
пекції праці поновлено на попе%
редній роботі вісьмох незакон%
но звільнених працівників, од%
ного – при незаконному пере%
веденні з виплатою різниці в за%
робітній платі, змінено форму%
лювання причин звільнення ще
одному працівнику. Трудові
права 11 спілчан відстояно в су%
довому порядку. Всі рішення су%
дів винесено на користь праців%
ників.

За грубі порушення законо%
давства про працю на вимогу ви%
борних органів профспілки адмі%
ністрацією залізниць до дисцип%
лінарної відповідальності притяг%
нуто 15 посадових осіб. Спілча%
нам повернуто 12,5 млн грн. не%

доплачених або безпідставно
утриманих коштів. Серед них –
2,7 млн грн. не нарахованої і не
виплаченої премії, 721,5 тис. грн.
– доплат і надбавок, передбаче%
них Додатком № 1 до Галузевої
угоди і колдоговорами, 1,7 млн
грн. – всіх видів матеріальної до%
помоги, 319 тис. грн. – за технічне
навчання, що проводилось в не%
робочий час, 336 тис. грн. – од%
норазової матеріальної допомо%
ги у зв’язку з виходом на пенсію.

Виплачено понад 329 тис. грн.
за приховані від обліку 24,7 тис.
год надурочних робіт, оплачено
не обліковані і не оплачені годи%
ни роботи у важких і шкідливих
умовах праці на суму 216,3 тис.
грн., за роботу вечірній і нічний
час – 22 тис. грн., медичні огляди
– 5 тис. грн., час простою не з ви%
ни працівника – 2,3 млн грн.,
збереження середнього заробіт%
ку при переведенні на постійну
нижчеоплачувану роботу –
25,2 тис. грн. За інші порушення
трудового законодавства та Галу%
зевої угоди спілчанам повернуто
більше ніж 3 млн грн.

На вимогу правової інспекції
праці працівникам виплачено
208 тис. грн. за не обліковану
фактичну роботу в межах місяч%
ної норми.

Н
ЕЗВАЖАЮЧИна рішення Ради
профспілки від 27.11.2014 р.,

продовжує порушуватись п. 2.1
наказу Укрзалізниці № 40%Ц що%
до обліку та оплати годин пряму%
вання від постійного пункту збо%
ру до місця виконання робіт і в
зворотному напрямку поза ме%
жами робочої зміни. Так, згідно
зі статистичними даними заліз%
ниць, ці показники порівняно з
2013 роком зменшились на
35,6 %, тобто становлять більше
ніж 2,7 млн грн. ймовірних недо%
плат. Так, починаючи з 2013%го та
за підсумками 2014 року на При%
дніпровській залізниці відсутні
будь%які показники у вагонній
службі, господарстві автоматики,
телемеханіки та зв’язку, залиши%
лись без змін річні показники по%
рівняно зі статистичними даними
за 9 місяців 2014 року у службі
електропостачання; на Львівській
залізниці у службах електропос%
тачання, пасажирській, господар%
ствах приміських пасажирських
перевезень та інших не облікова%
но і не оплачено жодної години.
Аналогічні порушення фіксуються
майже на всіх залізницях. Тільки
за порушення пункту 2.1 зазначе%
ного наказу на вимогу правової
інспекції праці та виборних орга%
нів профспілки спілчанам повер%
нуто 416,7 тис. грн.

Заслуговує уваги організація
правозахисної роботи дорожніх
та територіальних профоргані%
зацій Південно%Західної та До%
нецької залізниць. Високі показ%
ники в роботі мають правові інс%
пектори праці Ради профспілки
на Південно%Західній залізниці
А.Кашперовецький, В.Горін,
В.Назарчук, В.Концедал, а також
правова інспекція праці Ради
профспілки на Придніпровській
залізниці, яку очолює головний
правовий інспектор праці Н.Ро%
маненко.

Розуміючи свою відпові%
дальність перед спілчанами,
правова інспекція праці Ради
профспілки і надалі надійно
забезпечуватиме захист їхніх
трудових прав і соціально%
економічних інтересів.

З В І Т
про роботу Ради профспілки за 2014 рік
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про роботу Ради профспілки за 2014 рік
Охорона 

праці
У 2014 році робота Ради
профспілки була направ�
лена на здійснення гро�
мадського контролю за
додержанням законодав�
ства про охорону праці та
відстоювання прав пра�
цівників на належні, без�
печні й здорові умови пра�
ці, своєчасним проведен�
ням атестації робочих
місць за умовами праці,
забезпеченням засобами
колективного та індивіду�
ального захисту.

Н
А СЬОГОДНІ у дорожніх та
територіальних комітетах

профспілки працюють 22 техніч%
ні (головні технічні) інспектори
праці Ради профспілки.

Протягом звітного періоду
технічною інспекцією праці Ради
профспілки перевірено 726 під%
контрольних структурних під%
розділів з охорони праці, у т. ч.
118 разом з органами державно%
го нагляду та відомчого контро%
лю за охороною праці. При цьо%
му виявлено понад 5,9 тис. по%
рушень вимог нормативних ак%
тів з охорони праці, внесено ро%
ботодавцям 452 висновки та по%
дання щодо їх усунення, з яких
426 вирішено позитивно.

Взято участь у спеціальному
розслідуванні 62 нещасних ви%
падків, у трьох випадках знято
безпідставне звинувачення з по%
терпілих, в роботі комісій з
прийняття в експлуатацію 17 но%
вих і реконструйованих об’єктів
виробничого та соціально%куль%
турного призначення. Призупи%
нялась експлуатація 366 вироб%
ничих об'єктів, машин, механіз%
мів, устаткування, інших засобів
виробництва, підготовлено до
розгляду виборними органами
дорожніх і територіальних комі%
тетів профспілки 189 питань з
охорони праці.

За участі технічних (головних
технічних) інспекторів праці
проводилось формування та
укладення 150 колдоговорів та
угод на підприємствах і в струк%
турних підрозділах галузі, роз%
глянуто 725 звернень членів
профспілки, з яких 636 виріше%
но позитивно.

В
РАМКАХ проведення 28
квітня 2014 року Всесвіт%

нього дня охорони праці під гас%
лом: «Безпека праці та здоров’я
під час використання хімічних
речовин на виробництві» техніч%
ні інспектори праці брали участь
у селекторних нарадах, семіна%
рах, «круглих столах», зустрічах
представників роботодавців з
трудовими колективами, прове%
денні весняних оглядів%конкур%
сів з охорони праці, підбитті їх
підсумків з визначенням і заохо%
ченням переможців.

Здійснювався контроль за ви%
конанням постанов президії Ради
профспілки «Про стан охорони
праці в колійних машинних стан%
ціях залізниць України», «Про
стан охорони праці в структурних
підрозділах господарства буді%
вельно%монтажних робіт і ци%
вільних споруд», «Про стан за%
безпечення працівників спецодя%
гом, спецвзуттям, іншими засо%
бами індивідуального захисту, а
також мийними і знешкоджу%
вальними засобами відповідно

до галузевих нормативів», «Про
стан утримання житлових (тур%
них) вагонів виробничо%побуто%
вого призначення в колійному
господарстві», наданням праців%
никам пільг та компенсацій за ро%
боту зі шкідливими і важкими
умовами праці та особливий ха%
рактер праці.

П
ИТАННЯ забезпечення на%
лежних умов для відпочинку

працівників локомотивних та по%
їзних бригад перебувало на кон%
тролі технічної інспекції праці.

Рада профспілки зверталась
до керівництва Укрзалізниці що%
до незадовільного стану утри%
мання і забезпечення будинків
та кімнат відпочинку локомотив%
них бригад структурних підроз%
ділів господарств приміських
пасажирських перевезень і ло%
комотивного.

За участі представників проф%
спілки з охорони праці та Укрза%
лізниці перевірено 72 будинки
та 22 кімнати відпочинку локо%
мотивних бригад по всіх заліз%
ницях. За результатами переві%
рок виявлено порушення та не%
доліки. Зокрема, характерними
є недостатня укомплектованість
меблями, постільною білизною,
столовим посудом, обладнан%
ням та інвентарем, кондиціоне%
рами, відсутність або непраце%
здатність пожежної сигналізації,
відсутність у будинках відпочин%
ку їдалень чи буфетів.

З метою повного усунення за%
уважень на залізницях розроб%
лено та реалізовано першочер%
гові заходи по кожному будинку
та кімнаті відпочинку локомо%
тивних бригад з приведення їх
до належного санітарно%куль%
турного стану, керівникам під%
розділів господарств приміських
пасажирських перевезень і ло%
комотивного доручено забезпе%
чити виконання всіх запланова%
них заходів.

Для оновлення та укомплек%
тування будинків і кімнат відпо%
чинку локомотивних бригад по%
бутовою технікою, меблями, ін%
вентарем проектами планів ка%
пітальних вкладень за 2014 рік
по вказаних господарствах ос%
воєно 6,7 млн грн. При форму%
ванні фінансових планів на
2015 рік Укрзалізницею плану%
ється передбачити кошти на
утримання будинків та кімнат
відпочинку локомотивних бри%
гад у належному санітарно%по%
бутовому стані.

Т
ЕХНІЧНОЮ інспекцією праці
упродовж звітного періоду

надавалася практична допомо%
га головам первинних профор%
ганізацій щодо оформлення і
надання страхових виплат за
нещасними випадками на ви%
робництві.

Так, у 2014 році технічною інс%
пекцією праці з 96 нещасних ви%
падків, що сталися на вироб%
ництві, до Страхової компанії
направлено матеріали на випла%
ту страхових сум за 61 випад%
ком. Станом на 26 лютого 2015
року за цими випадками випла%
чено потерпілим та сім’ям загиб%
лих 177 тис. грн., у т. ч. 65 тис. грн.
– за випадками з тимчасовою
втратою працездатності, 100 тис.
грн. – за нещасними випадками
з інвалідним та 12 тис. грн. – зі
смертельним наслідками.

Із 52 випадків природної
(раптової) смерті працівників на

виробництві, що сталися у
2013–2014 роках, проведено
страхові виплати за 14 випадка%
ми на суму 84 тис. грн.

Радою профспілки було іні%
ційовано питання щодо встанов%
лення контролю за наданням ма%
теріальної допомоги пораненим
та сім’ям загиблих залізничників,
які постраждали внаслідок бойо%
вих дій в зоні проведення АТО,
як це передбачено чинною Галу%
зевою угодою. Станом на 26 лю%
того 2015 року 100 постражда%
лим та сім’ям загиблих залізнич%
ників надано матеріальну допо%
могу за кошти залізниць, струк%
турних підрозділів.

Р
АДА ПРОФСПІЛКИ у 2014
році неодноразово зверта%

лася до керівництва Укрзалізни%
ці з пропозицією щодо вирішен%
ня питання оплати часу, витра%
ченого працівниками локомо%
тивних бригад на проходження
професійного психофізіологіч%
ного обстеження. Але питання
поки залишається невирішеним
і знаходиться на контролі.

Здійснювався постійний кон%
троль за проведенням атестації
робочих місць за умовами пра%
ці, заходів щодо усунення на
робочих місцях небезпечних і
шкідливих факторів, своєчас%
ним та якісним забезпеченням
працівників спецодягом, спец%
взуттям, іншими засобами ін%
дивідуального захисту, мийни%
ми та знешкоджуючими засо%
бами.

Так, при підготовці підпри%
ємств до роботи в осінньо%зи%
мовий період 2014–2015 років
технічною інспекцією праці не
допущено централізованого
придбання через ДП «Укрзаліз%
ничпостач» неякісного спецвзут%
тя. Внаслідок цього Укрзалізни%
цею передано фінансування для
самостійної закупівлі зимового
спецвзуття залізницям.

Станом на 1.01.2015 р. по за%
лізницях забезпеченість зимо%
вими видами спецодягу, спец%
взуття становила: костюмами
«Гудок» – 71 %, «Зима» – 75 %,
«Колійник» – 66 %, теплозахис%
ними костюмами – 81 %, чобо%
тами утепленими – 52 %, чобо%
тами кирзовими – 79 %, чере%
виками шкіряними – 63 %, ва%
лянками – 54 %.

Н
А ЗАСІДАННЯХ президії Ра%
ди профспілки було розгля%

нуто питання «Про підсумки ро%
боти технічної інспекції праці Ра%
ди профспілки у 2013 році»,
«Про проведення Всесвітнього
«Дня охорони праці», «Про стан
охорони праці у механізованих
дистанціях навантажувально%
розвантажувальних робіт заліз%
ниць України», «Про хід вико%
нання постанови президії Ради
профспілки від 27.03.2012 р.,
№ пр%2 «Про стан охорони пра%
ці в структурних підрозділах гос%
подарства електрифікації та
електропостачання», з доповідя%
ми керівників та фахівців депар%
таментів, головних управлінь,
приймались відповідні рішення,
здійснювався постійний конт%
роль за їх виконаннями.

Радою профспілки опрацьо%
вувались і вносились відповідні
зауваження та пропозиції до
проектів:

«Загальнодержавної цільо%
вої програми поліпшення стану
безпеки, гігієни праці та вироб%

ничого середовища на
2014–2018 роки»;

Трудового кодексу України;
наказу Міністерства інфра%

структури «Про внесення змін
до Порядку проведення медич%
них оглядів працівників певних
категорій залізничного транс%
порту, метрополітенів та під%
приємств міжгалузевого про%
мислового залізничного транс%
порту України»;

«Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивіду%
ального захисту працівникам за%
лізничного транспорту України».

Представники відділу охоро%
ни праці брали участь:

у засіданнях Громадської
ради при Державній інспекції
України з безпеки на наземному
транспорті;

роботі семінарів%нарад з охо%
рони праці Укрзалізниці та під%
приємств залізничного транспор%
ту прямого підпорядкування, ко%
місій з перевірки знань посадових
осіб з питань охорони праці в га%
лузевих навчальних центрах;

роботі комісії Укрзалізниці з
перевірки знань посадових осіб
при призначені на посаду та в
селекторних нарадах з питань
охорони праці;

роботі комісії Укрзалізниці з
проведення огляду%конкурсу на
краще підприємство з охорони
праці за 2013–2014 роки;

роботі комісії Укрзалізниці з
відбору моделей спецвзуття для
працівників залізничного транс%
порту.

За результатами проведених
перевірок технічною інспекцією
праці Ради профспілки виявлено
факти недоплати працівникам за
час проходження технічного на%
вчання, медичної комісії, роботу
у важких і шкідливих умовах
праці, керівництво стажуванням
з охорони праці, відсутності за%
безпечення молоком, спецодя%
гом, спецвзуттям тощо. Загалом
за підсумками роботи технічної
інспекції праці Ради профспілки
у звітному періоді працівникам
повернуто 126,3 тис. грн.

Р
АДОЮ ПРОФСПІЛКИ було
встановлено постійний кон%

троль за відрахуваннями заліз%
ницями, підприємствами заліз%
ничного транспорту, коштів на
реалізацію комплексних заходів
щодо досягнення встановлених
нормативів безпеки, гігієни пра%
ці та виробничого середовища,
підвищення існуючого рівня
охорони праці, попередження
випадків виробничого травма%
тизму, профзахворювань і ава%
рій, а також за цільовим їх вико%
ристанням в обсягах, передба%
чених законодавством.

За даними залізниць, витрати
коштів на реалізацію заходів що%
до поліпшення стану безпеки, гі%
гієни праці та виробничого сере%
довища за 2014 рік складають
291,2 млн грн., у т. ч. на заходи
за колдоговорами – 259,8 млн
грн., зокрема, по залізницях:
Донецька – 43,6 (43,6);
Львівська – 33,6 (33,6); При%
дніпровська – 37,9 (37,9);
Одеська – 69,2 (48,2); Півден%
но%Західна – 66,0 (60,8); Пів%
денна – 40,6 (35,6).

Витрати коштів на охорону
праці за 2014 рік по залізницях
складають 1,942 % фонду опла%
ти праці, або 0,60 % суми реалі%
зованої продукції.

У звітному періоді заходи у
сфері охорони праці, вжиті
Укрзалізницею, залізницями, їх
структурними підрозділами та
підприємствами залізничного
транспорту разом з Радою
профспілки, дорожніми, терито%
ріальними та первинними
профорганізаціями призвели до
зниження кількості нещасних
випадків на виробництві на 2 %,
у т. ч. травматизму зі смертель%
ним наслідком – на 12,5 %.

Організаційна
робота

Рада профспілки протягом
2014 року здійснювала ак�
тивну діяльність у сфері
організаційної роботи.
Відповідно до рішення Ра�
ди профспілки 2014 рік
проведено під гаслом
«Збережемо кадри – за�
безпечимо майбутнє!».

У
ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ органі%
зовано та проведено Конфе%

ренцію профспілки, два засідан%
ня Ради профспілки та шість засі%
дань її президії (два з них виїзні
– у Запоріжжі та Одесі), на яких
було розглянуто та прийнято рі%
шення з 30 актуальних питань.

Проведено роботу щодо вне%
сення змін та доповнень до роз%
ділу 6 Статуту профспілки «Орга%
нізаційна структура профспілки,
повноваження організацій та ви%
борних органів профспілки, по%
рядок формування їх складу».

Вивчено досвід роботи
38 профорганізацій підрозділів
пасажирського господарства з
питань зміцнення єдності проф%
спілки та Одеської дорожньої
профорганізації з організаційно%
кадрових питань. За результата%
ми підготовлено два рішення
президії Ради профспілки, на%
правлені на посилення спро%
можності організацій профспіл%
ки щодо реалізації статутних ме%
ти і завдань.

Організовано і проведено
12 засідань професійних секцій
Ради профспілки, у тому числі із
використанням системи відео%
конференцій Ради профспілки
(СВК РП).

Продовжено практику залу%
чення керівників і головних спе%
ціалістів головних управлінь
(управлінь) Укрзалізниці до засі%
дань секцій, підготовки ними до
кожного засідання аналітичних і
статистичних матеріалів про стан
справ у тому чи іншому госпо%
дарстві.

Організовано 12 включень
СВК РП у тестовому режимі. 

Зроблено висновок щодо го%
товності системи відеоконфе%
ренцій Ради профспілки до прак%
тичного використання у подаль%
шому в цілях та за потребами Ра%
ди профспілки, дорожніх і тери%
торіальних комітетів, Молодіж%
ної ради профспілки.

Визначено, що система відео%
конференцій Ради профспілки
буде активно використовуватись
при організації та проведенні:

засідань Ради профспілки та
її президії, дорожніх і територі%
альних комітетів профспілки (їх
президій);

засідань профсекцій і комі%
сій Ради профспілки та дорож%
ніх комітетів профспілки, моло%
діжних рад профспілки та до%
рожніх і територіальних проф%
організацій;

семінарів, вебінарів, нарад
та інформаційних днів для голів
профорганізацій.

Затверджено регламент орга%
нізації і проведення відеоконфе%
ренцій, рекомендовану технічну
специфікацію для використання
СВК РП в регіонах.

Започатковано новий соці%
альний проект – «Гарячу лінію»
юридичної та інформаційної
допомоги членам профспілки.
З цього приводу організовано
та проведено для спілчан акцію
«Різдвяний подарунок», пере%
можці якої отримали подарун%
ки від партнерів дисконтної
програми профспілки.

З метою практичної реалізації
рішення президії Ради профспіл%
ки від 18 вересня 2014 р. «Про
удосконалення дисконтної про%
грами профспілки» та від 27 лис%
топада 2014 р. «Про запровад%
ження електронного квитка чле%
на профспілки» укладено угоду
із ТОВ «САН ДЖІ ЕС ЕМ» щодо:

запровадження профспілко%
вих квитків на базі спеціалізова%
них ко%брендових платіжних
банківських карток;

організації формування
електронної бази даних членів
профспілки і її утримання в акту%
альному стані;

поєднання у профспілково%
му квитку дисконтних і бонусних
можливостей та посилення до%
говірної і маркетингової діяль%
ності з розвитку профспілкової
програми лояльності;

забезпечення гарантованого
перерахування на індивідуаль%
ний пенсійний рахунок члена
профспілки в ПНПФ «Магіст%
раль» коштів за рахунок банку%
емітента картки в розмірі 1 %
вартості покупки при розрахунку
профспілковим квитком через
POS%термінал;

надання мотиваційних пере%
ваг комітетам профспілки, які
брали активну участь у розвитку
Дисконтної програми профспіл%
ки тощо.

Проводилась робота із удос%
коналення та підвищення ефек%
тивності діяльності молодіжного
руху профспілки.

Представники Молодіжної ра%
ди профспілки взяли участь у
Міжнародному молодіжному
Форумі профспілок залізничників
(Барановичі, Республіка Біло%
русь).

Проведено навчальний Фо%
рум молоді профспілки на
Одеській залізниці, де в тренін%
говому форматі молоді лідери
працювали над тематикою про%
ектного менеджменту, тімбіл%
дингу, управлінням часом, ри%
торикою.

В рамках Форуму  було прове%
дено виставку соціальних моло%
діжних ініціатив, зустрічі із парт%
нерами дисконтної програми
профспілки.

Проведено два засідання Мо%
лодіжної ради профспілки.

Розроблено та затверджено
план заходів щодо реалізації
Програми підтримки молодих
членів профспілки у 2015 році.

Пройшла звітна кампанія в
первинках, у ході якої проана%
лізовано діяльність профорга%
нів щодо захисту соціально%
економічних інтересів праців%
ників, зміцнення єдності проф%
спілки.
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За результатами звітної кам%
панії було обрано вперше 51 го%
лову первинних профорганізацій
(3,7 %), 142 голів цехових проф%
спілкових організацій (7,4 %),
1036 профгрупоргів (7,4 %).

З
ДІЙСНЕНО комплекс заходів
щодо підготовки змін органі%

заційної структури профспілки
при реформуванні залізничного
комплексу країни. З цією метою
проведено зустрічі:

з керівництвом Міністерства
інфраструктури України, голов%
них управлінь Укрзалізниці, у то%
му числі в рамках розширених
засідань профсекцій Ради проф%
спілки;

з профактивом дорожніх і те%
риторіальних профорганізацій.

Прийнято рішення президії
Ради профспілки від 24 липня
2014 р. «Про першочергові захо%
ди щодо приведення структури
профспілки у відповідність до
змін у зв’язку з утворенням пуб%
лічного акціонерного товариства
«Українська залізниця».

П
РОДОВЖУВАЛАСЬ робота з
удосконалення структури

профорганізацій станцій, утво%
рення профорганізацій в підроз%
ділах воєнізованої охорони. На
1 січня 2014 року утворено пер%
винки у 12 загонах відомчої воє%
нізованої охорони. Майже
4900 працівників цих підрозділів
стали членами профспілки.

Утворено первинну профор%
ганізацію в державному підпри%
ємстві «Розрахунковий центр
Міністерства інфраструктури
України».

Щомісяця проводились ін%
формаційні дні для голів та
профактивістів організацій пря%
мого підпорядкування Раді
профспілки.

Проведено виїзні «Дні Ради
профспілки» на залізничних вуз%
лах Фастів, Херсон, Миколаїв,
під час яких надано практичну
допомогу профкомам, вивчено
організацію роботи структурних
підрозділів та профкомів щодо
дотримання Законів України
«Про охорону праці», «Про про%
фесійні спілки, їх права та гаран%
тії діяльності».

Протягом звітного періоду за
сумлінну, активну та творчу ро%
боту щодо захисту трудових і со%
ціальних прав та інтересів
спілчан відзначено нагородами
Ради профспілки:

Почесним знаком «За заслу%
ги перед профспілкою» – 7 осіб;

Знаком «За активну роботу в
профспілці» – 19 осіб;

Почесною грамотою –
25 осіб;

Подякою Ради профспілки –
32 особи;

Молодіжною відзнакою Ра%
ди профспілки – 17 осіб;

Почесним знаком профспіл%
ки «За розвиток соціального діа%
логу» – 4 особи.

Станом на 31 грудня 2014 року
загальна кількість членів проф%
спілки складала 442 тис. осіб, що
на 32 тис. осіб (6,8 %) менше,
ніж у 2013 році.

Профспілковим членством
охоплено 96 %, що у порівнянні
із 2013 роком більше на 0,2 %. За
даними статзвіту:

кількість працюючих спілчан
складає 360,6 тис. осіб (81,6 %
загальної кількості членів проф%
спілки), що порівняно із 2013 ро%
ком менше на 30,8 тис. осіб
(7,9 %);

студентів та учнів – 28,8 тис.
осіб (8,5 % загальної кількості),
порівняно із 2013 роком – менше
на 5,5 тис. осіб (16 %);

непрацюючих пенсіонерів –
членів профспілки – 52,5 тис.
осіб (11,9 % від загальної кіль%
кості), порівняно із 2013 роком
більше на 3,7 тис. осіб (7,8 %);

працюючих жінок – 149 тис.
осіб (33,7 % загальної кількості
працюючих), що порівняно із
2013 роком менше на 19 тис. осіб
(11,3 %);

працюючої молоді до 28 ро%
ків — 57,6 тис. осіб (13 % загаль%
ної кількості працюючих), порів%
няно із 2013 роком менше на
8,6 тис. осіб (13,1 %).

Кількість первинок зменши%
лась на 62. У 2014 році вибули із
профспілки за власним бажан%
ням 487 працівників (у 2013 році
вибуло 378 осіб).

Для усунення недоліків, які ха%
рактеризуються недостатнім рів%
нем мотивації членства в проф%
спілці, та посилення свідомого
профчленства необхідно:

активізувати діяльність що%
до захисту законних прав та ін%
тересів членів профспілки, рішу%
че і принципово реагувати на
порушення трудового законо%
давства;

посилювати внутрішньоспіл%
кову виконавчу дисципліну,
сприяти модернізації профспіл%
ки, у тому числі в умовах рефор%
мування галузі;

здійснювати заходи щодо
посилення мотивації членства у
профспілці, у т. ч. шляхом актив%
ної участі профорганізацій усіх
рівнів у розвитку існуючих та за%
провадженні нових соціальних
ініціатив.

Інформаційна
діяльність

Активізовано роботу з ре�
алізації положень Стандар�
ту інформаційної діяльності
профспілки та налагоджен�
ня міцного зв’язку між різ�
ними ланками профспілко�
вої структури. Ключову
увагу приділено видавни�
чій діяльності, розвитку
офіційного сайта проф�
спілки, оперативному ін�
формуванню спілчан про
рішення Ради профспілки
та її президії, супровод�
женню соціальних проек�
тів тощо.

З
АБЕЗПЕЧЕНО видання «ВІС%
НИКА», який не поступається

першістю за кількістю передплат%
ників серед профспілкових ви%
дань України. Максимальна по%
значка тиражу у 2014 році стано%
вила понад 260 тис. примірни%
ків. Вийшло 24 номери газети.
Загалом у 2014%му «ВІСНИК» на%
друкував понад 1000 різноманіт%
них текстових та фотоматеріалів,
співпрацюючи з майже 200 ав%
торами.

Відповідно до Стандарту про%
водився моніторинг інформацій%
ної активності, зокрема, проф%
працівників, голів профорганіза%
цій усіх рівнів. До співпраці з га%
зетою залучалися також профак%
тивісти, молодь, наші громадські
кореспонденти, журналісти галу%
зевих видань.

Так, дописувачами стали
97 профпрацівників, які надісла%
ли майже 150 повідомлень.
Прес%центрами дорожніх комі%

тетів надано 32 матеріали, тери%
торіальних комітетів – 61.

В інформаційній роботі коле%
ги активно використовують
електронну пошту. Крім того,
для дорпрофсожів і теркомів
ефективним каналом надання
інформації для газети, а також
одним з видів комунікації зі спіл%
чанами є сторінки профоргані%
зацій на форумі сайта профспіл%
ки. Загалом переважна біль%
шість матеріалів надходила саме
в електронному вигляді, що
свідчить про виконання проф%
працівниками відповідного по%
ложення Стандарту. Перевага
надавалася публікаціям на теми
захисту трудових і соціально%
економічних прав спілчан, конт%
ролю за станом охорони праці і
виробничого побуту, висвітлен%
ня діяльності профорганів різ%
них рівнів.

Зважаючи, що крім інформа%
ційної функції «Вісник проф%
спілки» виконує ще й презента%
ційну, тобто представляє спілча%
нам профспілку, роботу проф%
органів усіх рівнів, гідною уваги
є ініціатива багатьох первинок,
які організовано оформлюють
адресну передплату газети для
спілчан. Крім того, за даними з
місць, вона надходить у необ%
хідній кількості примірників до
профкомів, будинків відпочин%
ку локомотивних бригад, гурто%
житків, кімнат приймання їжі і,
що надзвичайно важливо, – до
керівників%господарників і фа%
хівців%виробничників структур%
них підрозділів, а також до тих
спілчан, які отримують газету
безпосередньо на своїх робо%
чих місцях. Адже завдяки цьому
маємо міцний зворотний
зв’язок із читачами: їх дзвінки,
поштові та електронні листи до%
зволяють стверджувати, що
профспілкову газету спілчани
сприймають як джерело всебіч%
ної та об’єктивної інформації
про різнобічну діяльність Ради
профспілки та профорганів усіх
рівнів. Про це, зокрема, йшлося
і на читацькій конференції, яку у
квітні 2014%го проведено у ва%
гонному депо Херсон Одеської
залізниці.

Водночас, потребує впоряд%
кування процес організації пе%
редплати, тобто не всі профспіл%
кові комітети здійснюють її од%
разу на весь рік, хоча це дозво%
ляє зекономити кошти на офор%
мленні поштових квитанцій. Ко%
ливання тиражу «ВІСНИКА»
протягом року дозволяє припус%
кати, що передплата проводить%
ся щомісячно, щоквартально, на
півріччя, що не дає змоги Раді
профспілки прогнозувати певні
витрати на поліграфічні послуги
та внести, за необхідності, від%
повідні зміни до Каталогу ви%
дань – приміром, обмежити пе%
редплатні терміни.

Здійснювалася робота з фор%
мування бази контактів для ре%
алізації в 2015%му пілотного про%
екту щодо адресного розпов%
сюдження електронної версії га%
зети, в першу чергу – молодим
профактивістам та головам
профорганізацій.

З
ВАЖАЮЧИ, що у 2014 році
було відзначено десятиліття

молодіжного руху, Радою проф%
спілки підготовлено до друку та
виготовлено книгу «10 років мо%
лодіжному руху профспілки». У
ній проаналізовано важливі по%
дії і факти, у хронологічному по%

рядку викладено етапи його ста%
новлення і розвитку, висвітлено
передумови появи, проаналізо%
вано здобутки і досягнення. Ви%
дання проілюстровано числен%
ними фотографіями. А на почат%
ку року Радою профспілки вида%
но ілюстрований «Альманах
оздоровниць залізничного
транспорту України».

З
ГІДНО ЗІ СТАНДАРТОМ ін%
формаційної діяльності Ра%

дою профспілки забезпечувала%
ся робота сервера для розмі%
щення інтернет%ресурсів та ін%
ших інформаційних проектів
профспілки.

Провадилася робота із напов%
нення і розвитку сайта профспіл%
ки www.zalp.org.ua та його фо%
руму, за необхідністю надавала%
ся підтримка профорганізаціям з
ведення сторінок на форумі сай%
та. Ця форма комунікації зі спіл%
чанами підтверджує свою ефек%
тивність, адже розміщення ін%
формації на сайті не має обме%
жень. Сайт дозволяє оперативно
публікувати й оновлювати ін%
формацію, доповнювати її необ%
хідною кількістю фотографій, на%
давати профпрацівникам, акти%
ву і спілчанам потрібні докумен%
ти в електронному вигляді тощо.
Завдяки цьому забезпечується
інтерактивність у взаємодії проф%
органів і спілчан. Так, лише у
рубриці «Запитання–відповідь»
протягом 2014 року дописува%
чам надано понад 230 відпові%
дей та консультацій. Значна кіль%
кість запитань надійшла за допо%
могою форми зворотного зв’язку
сайта та на електронну адресу
«ВІСНИКА». Однак недоліками
цього виду комунікації залиша%
ються, з одного боку, анонім%
ність дописувачів, з іншого –
певна пасивність у наданні від%
повідей та розміщенні інформа%
ції деякими профорганізаціями,
які мають власні сторінки на фо%
румі профспілки.

Також у відповідних розділах
сайта висвітлено інформацію
про соціальні проекти проф%
спілки. На міні%сайті «Дисконтна
картка члена профспілки» опе%
ративно розміщується інформа%
ція про нових партнерів дискон%
тної програми, новини та пові%
домлення про акції. Необхідну
спілчанам і профпрацівникам
інформацію містять розділи,
присвячені профспілковій кор%
порації мобільного зв’язку,
Професійному недержавному
пенсійному фонду «Магіст%
раль», страхуванню від нещас%
них випадків і раптової смерті
на виробництві тощо.

Відвідуваність сайта профспіл%
ки коливається залежно від дня
тижня і в середньому становить
200–270 відвідувачів на добу у
робочі дні, близько 100 – у вихід%
ні. Третина з них – це постійні ко%
ристувачі.

Ще одним напрямом роботи
було розповсюдження актуаль%
ної інформації, зокрема, заяв і
звернень профспілки, повідом%
лень про проведення профспіл%
кових акцій і заходів через інші
засоби масової інформації – га%
лузеві та центральні.

Міжнародна
діяльність

Рада профспілки брала
участь у роботі Міжнарод�
ної конфедерації проф�
спілок залізничників і

транспортних будівельни�
ків країн СНД і Балтії
(МКПЗ), Міжнародної фе�
дерації транспортників
(МФТ), Європейської фе�
дерації транспортників
(ЄФТ).

Р
АДА ПРОФСПІЛКИ поділи%
лась власним досвідом роз%

витку соціального діалогу з ро%
ботодавцем під час підтримки
профспілки залізничників Грузії
у складі делегації МКПЗ. Допо%
мога нашим колегам у зміцненні
організаційної єдності, безпе%
речно, є необхідною практикою,
що в майбутньому посприяє
зверненню уваги і на можливі
недоліки та проблеми спільної
праці роботодавців та нашої
профспілки в Україні.

Прагнення до євроінтеграції в
цьому році набуло особливого
значення. Безперечно, стабільне
майбутнє можливе лише у ви%
падку об’єднання зусиль на шля%
ху до однієї мети. Боротьба про%
ти приватизації і розділу заліз%
ниць, захист умов праці заліз%
ничників, права на страйк – це
наші спільні з європейськими ко%
легами проблеми. Саме тому на%
ша профспілка проявила солі%
дарність і підтримала демонст%
рацію профспілок залізничників
Європи проти вищезгаданих
проблем, яка відбулася в лютому
в м. Страсбург (Франція).

Н
ЕЗВАЖАЮЧИ на складні об%
ставини звітного періоду,

наші членські організації брали
активну участь у міжнародних
кампаніях. Так, профспілка долу%
чилася до кампанії МФТ «Зміц%
нимо профспілки жінками!» з
метою посилення позиції праців%
ниць та їхньої участі в профспіл%
ковому русі. Зусилля профорга%
нізацій були спрямовані на по%
ліпшення умов праці жінок, ство%
рення належного виробничого
побуту, надання пільг і гарантій.
Особлива увага приділяється
жінкам, які працюють на роботах
з небезпечними та шкідливими
умовами праці.

Делегація профспілки брала
участь у міжнародному семінарі
«Роль профспілок в забезпеченні
охорони праці, здоров'я і безпе%
ки руху на залізничному транс%
порті країн СНД і Балтії» у липні
2014 року в м. Астана (Республі%
ка Казахстан). Увага до таких
ключових питань особливо важ%
лива у кризовий період.

Наша профспілка традиційно
брала участь у щорічному «Тиж%
ні дій МФТ», що проводився у
жовтні під гаслом «Головне –
безпека!». 7 жовтня було прове%
дено Всесвітній день дій за гідну
працю. Напередодні під час на%
рад з роботодавцями та голова%
ми профорганізацій було роз%
глянуто проблемні питання,
роз'яснено основні напрямки ді%
яльності у проведенні Міжна%
родного дня за гідну працю. Було
виготовлено плакати з викори%
станням символіки МФТ і галузе%
вої профспілки. Серед залізнич%
ників і пасажирів розповсюджу%
валися інформаційні листівки
про мету акцій, всебічний захист
працівників, безпеку руху, недо%
пущення втручання у роботу за%
лізничного транспорту. Спілча%
нам надавалися правові і соці%
ально%економічні консультації
тощо.

Сьогодні професійна спілка
сприяє побудові громадянського
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З В І Т
про роботу Ради профспілки за 2014 рік

суспільства, спираючись на бага%
торічний досвід співробітництва
з Європейським соціально%еко%
номічним комітетом (EESC), ви%
вчає та розповсюджує світові
надбання залізничників у вітчиз%
няній галузі на національному
рівні.

Саме тому у листопаді
2014 року наша профспілка взя%
ла участь у створенні української
частини Платформи грома%
дянського суспільства Україна –
ЄС, і відтепер є учасником її уста%
новчих зборів.

25 листопада, в Міжнародний
день боротьби за ліквідацію на%
сильства щодо жінок, ми підтри%
мали кампанію Міжнародної
конфедерації профспілок  на під%
тримку конвенції Міжнародної
організації праці (МОП) проти
гендерного насилля на роботі.

Корисним є постійне предс%
тавництво й активна робота в ке%
рівних органах міжнародних
профспілкових об’єднань, таких
як МФТ, ЄФТ та МКПЗ. Адже ро%
зуміння і допомога партнерів –
це те, без чого в нинішній ситуа%
ції не обійтись.




