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Рада профспілки у складі
Спільного представниць�
кого органу об’єднань все�
українських профспілок
брала участь у роботі над
проектом Генеральної
угоди з Кабінетом Мініст�
рів України, всеукраїнсь�
кими об’єднаннями орга�
нізацій роботодавців і під�
приємців на наступний
термін; законопроектами
«Про колективні договори
і угоди» та «Про внесення
змін до деяких законодав�
чих актів України щодо
реформування державно�
го управління у сфері зай�
нятості населення та соці�
ального страхування на
випадок безробіття»; про�
ектами наказів Міністер�
ства інфраструктури Укра�
їни «Про затвердження
тарифів на перевезення
пасажирів, багажу і ванта�
жобагажу залізничним
транспортом у внутріш�
ньому сполученні» та «Про
затвердження змін до Ін�
струкції про організацію
санаторно�курортного за�
безпечення у Державній
спеціальній службі транс�
порту».

ПРОФСПІЛКА взяла активну
участь у всеукраїнській

акції протесту профспілок
проти наступу на права люди)
ни праці, звуження конститу)
ційних прав працівників при
формуванні проекту Держав)
ного бюджету України на
2015 рік, а також інших акціях
протесту щодо захисту соці)
ально)трудових і профспілко)
вих прав та інтересів трудя)
щих, організованих Спільним
представницьким органом
всеукраїнських профспілок та
профоб’єднань.

Представники Ради проф)
спілки працювали у складі На)
ціональної тристоронньої соці)
ально)економічної ради, брали
участь у роботі фондів соціаль)
ного страхування з тимчасової
втрати працездатності та нещас)
них випадків на виробництві,
працювали в робочих групах з
розробки законопроектів та
інших нормативно)правових
актів.

З метою збереження вироб)
ничої і соціальної стабільності
на залізничному транспорті до
Галузевої угоди між Укрзаліз)
ницею та профспілками спіль)
ною постановою внесено до)
повнення стосовно взяття на
облік пенсіонерів)залізнични)
ків, у тому числі які вийшли на
пенсію з профспілкових орга)
нів галузі, за новим фактич)
ним місцем проживання за рі)

шенням залізниць, підпри)
ємств, установ, організацій
залізничного транспорту та їх
підрозділів, що є споріднени)
ми до тих, з яких вони звіль)
нились на пенсію, або ж тих,
що є найближчими до терито)
рії, на якій вони проживають.

РАДА ПРОФСПІЛКИ ініцію)
вала внесення змін та до)

повнень до Галузевої угоди
щодо:

передбачення в колектив)
них договорах залізниць, під)
приємств, установ та організацій
залізничного транспорту виді)
лення коштів на дитяче оздоров)
лення та придбання новорічних
подарунків для дітей працівни)
ків тощо;

забезпечення рівних умов
для залізничників, застрахова)
них у страхових компаніях та
членів лікарняних кас, шляхом
відшкодування 50 % внесків на
добровільне медичне страху)
вання або членських внесків до
лікарняних кас відповідно до
базових програм за вибором
працівника;

надання за заявами праців)
ників додаткової матеріальної
допомоги при народженні або
усиновленні дитини у розмірі
п’яти тарифних ставок (посадо)
вих окладів) на кожну дитину, а
також додаткової оплачуваної
відпустки тривалістю один день
при виписці дружини з полого)
вого будинку;

оплати працівникам локо)
мотивних бригад часу проход)
ження психофізіологічного об)
стеження (тестування), яке про)
водиться в неробочий час, за
середнім заробітком у розмі)
рах, встановлених колективни)
ми договорами залізниць, їх
підрозділів, але не менше
2,5 годин.

Проте зазначені пропозиції
були відхилені Укрзалізницею.

ПРОТЯГОМ РОКУ проводи)
лась системна робота зі збе)

реження зайнятості працівників,
недопущення скорочення їх чи)
сельності та штату.

Завдяки принциповій позиції
профспілкових органів усіх рів)
нів вдалося не допустити масо)
вих звільнень працівників з іні)
ціативи роботодавця. Так, у
2015 році за скороченням чи)
сельності або штату з галузі було
звільнено 4 особи, порівняно з
21 особою у 2014)му та 280 осо)
бами – у 2013 році.

Голова профспілки у листах
до в. о. Генерального директора
Укрзалізниці від 10.02.2015 р. та
від 14.09.2015 р. висловив свою
стурбованість тим, що частина
працівників Донецької залізни)
ці працює практично в умовах

бойових дій, знаходячись у зоні
проведення антитерористичної
операції, значна кількість зму)
шена залишати зону АТО з ві)
домих причин, у тому числі і че)
рез недоступність своїх робо)
чих місць, та запропонував ви)
рішувати проблему шляхом
тимчасового працевлаштуван)
ня цих працівників на вакантні
посади у структурні підрозділи
інших залізниць за місцем їх
фактичного перебування, що
було підтримано Укрзалізни)
цею.

ЗВАЖАЮЧИ НА ПОСТІЙНУ
увагу профспілки до питання

оздоровлення працівників і чле)
нів їхніх сімей в кризових полі)
тичних й економічних умовах та
при обмеженому фінансуванні,
спільними зусиллями вдалося
забезпечити належне оздоров)
лення працівників і членів їхніх
сімей. Зокрема, у 2015 році у ві)
домчих закладах оздоровлено
близько 34,1 тис. залізничників,
з них 11,3 тис. дітей.

З метою організації літнього
дитячого відпочинку спільною
телеграмою керівництва Укрза)
лізниці та Ради профспілки
№ ЦЗ)1)9/52 від 26.05.2015 р.
було дозволено у 2015 році
розділення норми разової
транспортної вимоги по краї)
нах СНД на утриманців у разі
організованого, а також оди)
ночного направлення дітей за)
лізничників до дитячих оздо)
ровчих та спортивних таборів
за путівками профспілкових ор)
ганів, фонду соціального стра)
хування, залізниць, підпри)
ємств, організацій, установ за)
лізничного транспорту до місця
знаходження табору і на зво)
ротний виїзд.

Відповідно до рішення Ради
профспілки залізничників і
транспортних будівельників
України від 26.03.2015 р. до
Державної адміністрації заліз)
ничного транспорту України бу)
ло направлено вимоги проф)
спілки щодо вирішення соціаль)
но)трудових проблем на заліз)
ничному транспорті.

За результатами наради щодо
шляхів врегулювання питань,
порушених у вимогах профспіл)
ки до Укрзалізниці, за участі фа)
хівців Міністерства інфраструк)
тури України, Укрзалізниці та
профспілки було прийнято рі)
шення щодо:

підвищення заробітної пла)
ти залізничникам з 1 жовтня
2015 року на 5 %;

відновлення повного робо)
чого тижня на всіх залізницях з
серпня 2015 року;

заборони масових звіль)
нень працівників протягом
2015 року;

виплати винагороди за під)
сумком роботи за рік («13)ї»
зарплати за 2014 рік) протягом
третього кварталу 2015 року;

належного фінансування
норм Галузевої угоди і колек)
тивних договорів.

ЗА НАПОЛЯГАННЯМ Ради
профспілки наказом Укрза)

лізниці від 7.08.2015 р., № 279)
Ц/од передбачено видачу або)
нементних квитків працівникам
для проїзду по дільницях обслу)
говування.

У зв’язку з прийняттям Зако)
ну України «Про Державний
бюджет України на 2015 рік»,
яким передбачено передачу
відомчих закладів охорони
здоров’я залізничного транс)
порту у комунальну власність,
профспілковими організація)
ми усіх рівнів було поставлено
питання збереження галузевих
закладів охорони здоров’я за)
лізничного транспорту перед
керівництвом держави, орга)
нами законодавчої та вико)
навчої влади.

За сприяння Ради профспілки
було прийнято Закон України
від 2.03.2015 р., № 217)VIII «Про
внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет Украї)
ни на 2015 рік», відповідно до
якого 10 закладів охорони здо)
ров’я не підлягають передачі на
фінансування з місцевих бюд)
жетів та увійшли до статутного
капіталу ПАТ «Українська заліз)
ниця».

Під постійним контролем
Ради профспілки залишається
питання подальшого функціо)
нування та фінансування ві)
домчих медичних закладів, а
також збереження існуючого
рівня медичного забезпечення
залізничників відповідно до
норм Галузевої угоди. Так,
відповідно до запитів Ради
профспілки, за підписом в. о.
Генерального директора
Укрзалізниці було надано
роз’яснення щодо видачі річ)
них квитків форми 4 та транс)
портних вимог форми 6 пра)
цівникам відомчої медицини у
2015 році згідно з доведеним
порядком.

Наприкінці 2015 року, визна)
чивши ряд проблемних питань
щодо проходження працівника)
ми періодичних, перед) та після)
рейсових медичних оглядів, за
наполяганням Ради профспілки
керівникам підрозділів ПАТ
«Укрзалізниця» було надано
право на пролонгацію договорів
на проведення медичних огля)
дів у лікувальних закладах за
місцем роботи (проживання)
працівників.

РРАДА ПРОФСПІЛКИ про)
довжує опікуватись питан)

ням вирішення житлової проб)
леми працівників залізничного
транспорту. Проте через недо)
статність фінансових ресурсів
для її кардинального вирішення
це питання залишається відкри)
тим.

Однією із соціальних пільг,
реалізація якої перебуває на
постійному контролі Ради
профспілки, є забезпечення
залізничників побутовим па)
ливом, що має важливе зна)
чення, перш за все, для пенсіо)
нерів.

Загалом ситуація із забезпе)
ченням працівників та пенсіо)
нерів залізничного транспорту
побутовим паливом у 2015 ро)
ці була ускладнена перебоями
у постачанні вугілля, що напря)
му пов’язано з проведенням
антитерористичної операції в
Донецькій та Луганській об)
ластях.

Чинний порядок забезпечен)
ня паливом збережено лише на
трьох залізницях. Видача побу)
тового палива проводиться на
Донецькій, Придніпровській та
Південній залізницях, 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 і на Придніпровській
залізниці.

Ініціативою профспілки, що
має виключно соціальний ста)
тус, є дисконтна програма.
Основною її метою є лобіювання
надання системних знижок для
членів профспілки в закладах,
що реалізують товари та послуги
населенню.

Залучено понад 600 партне)
рів (більше ніж 2,1 тис. точок на)
дання знижок) у 200 містах у
всіх областях України. На даний
час спілчанам видано понад
143 тис. дисконтних карток, що
становить майже 35 % кількості
членів профспілки.

Серед найбільших партнерів:
мережа автозаправних комп)
лексів «WOG», мережа супер)
маркетів «Еко», медичні лабора)
торії «Сінево», «Інто)Сана», ап)
течні мережі «Санафарм»,
«ТІРА», «Аронія», «АКС», «9)1)1»,
«Гален», супермаркети «Антош)
ка», страхові компанії «Альфа
страхування», «Юнісон)Гарант»
тощо.

Проект нашої профспілки що)
до побудови мобільної корпо)
рації для своїх спілчан на сьо)
годні єдиний серед профспілок
України. Він надає ексклюзивні
умови для спілкування членів
корпорації – знижку 25–30 %
на всі послуги зв’язку в мережі
lifecell (life:).

Знижка також надається на
тарифні пакети, до яких включе)
ні безкоштовні хвилини для
дзвінків на номери інших опера)
торів та міські номери, безкош)
товні смс)повідомлення, мо)
більний інтернет тощо. Абон)
плата складає від 0 до 72
грн./місяць.

За 2015 рік чисельність кор)

порації збільшилась з 2,5 тис.
до понад 21 тис. номерів
спілчан та членів їхніх сімей.
Відчуваючи економічний ефект
від участі в корпорації, заліз)
ничники, які користувалися по)
слугами інших операторів мо)
більного зв’язку або іншими та)
рифами оператора lifecell, ак)
тивно долучаються до корпора)
ції.

Налагоджено роботу смс)
сповіщення спілчан – учасників
корпорації про визначні події у
житті профспілки, поздоровлен)
ня до свят тощо.

На засіданні президії Ради
профспілки від 23.07.2015 р.
було прийнято рішення делегу)
вати управління соціальним
проектом «Профспілкова мо)
більна корпорація life:)» на ре)
гіональному рівні дорожнім
профорганізаціям. Так, дор)
профсожами Одеської, Львівсь)
кої, Південної, Південно)Захід)
ної, Придніпровської заліз)
ниць, а також Луганським, По)
паснянським, Краснолимансь)
ким теркомами укладено від)
повідні договори.

У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ Рада
профспілки продовжила

роботу щодо розвитку недер)
жавного пенсійного забезпечен)
ня залізничників через Профе)
сійний недержавний пенсійний
фонд «Магістраль».

Відповідно до п. 4.21 Галузе)
вої угоди профспілкою було
організовано широку інформа)
ційно)роз’яснювальну роботу
щодо укладання пенсійних кон)
трактів працівниками галузі,
надавалась практична допомо)
га як працівникам, так і проф)
спілковому активу, фахівцям
залізниць щодо принципів не)
державного пенсійного забез)
печення, основних засад Про)
грами недержавного пенсійно)
го забезпечення залізничників.
На сторінках «Вісника проф)
спілки» регулярно розміщува)
лись матеріали про діяльність
ПНПФ «Магістраль», надава)
лись відповіді на актуальні за)
питання, друкувались тексти
пенсійних контрактів та додат)
ків до нього.

Загалом у 2015 році на пенсій)
ні рахунки працівників, що є
вкладниками ПНПФ «Магіст)
раль», тобто які сплачують внес)
ки на свою користь, за 2015 рік
було перераховано 43884 грн.
пенсійних внесків, у тому числі
по залізницях: Львівською –
24960 грн., Одеською –
12504 грн., Південно)Західною
– 5504 грн., Південною –
1224 грн.

Фонд вже здійснив виплати
тим вкладникам, які вийшли на
пенсію. Загалом їм виплачено
404 тис. грн.

про роботу Ради профспілки за 2015 рік

Стор. 2—4

З В І Т
Соціально�трудові відносини 

та побутова робота

НАПЕРЕДОДНІ 
У квітні п. р. заплановано прове)
дення засідання Ради проф�
спілки, на якому буде розглянуто
питання щодо:

підбиття підсумків виконання
Галузевої угоди між Укрзалізни)
цею та профспілками за 2015 рік;

скликання VIІ з’їзду профспілки
залізничників і транспортних бу)
дівельників України та V форуму
молоді профспілки;

внесення змін і доповнень до
Статуту профспілки;

виконання профспілкового
бюджету за 2015)й і проекту бюд)
жету Ради профспілки на
2016 рік.
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Продовження. 
Початок на 1�й стор.

Ф
ІНАЛЬНІ змагання ХХ юві)
лейної Всеукраїнської

спартакіади трудящих промис)
лової сфери і транспорту відбу)
лися в с. Коблеве Миколаївської
області 3–6 вересня 2015)го.

У змаганнях взяла участь ко)
манда профспілки, сформована
із спортсменів Південної заліз)
ниці. Спортсмени нашої збірної
вибороли призові місця з на)
стільного тенісу: І місце серед
чоловіків – майстер електровоз)
ного депо «Харків)Головне» Пів)
денної залізниці Андрій Коври)
ков та ІІ місце серед жінок – опе)
ратор ПЕОМ Криворізької ди)
станції колії Придніпровської
залізниці Леся Зарубіна.

Вже традиційно до професій)
ного свята було проведено та
підбито підсумки галузевого
конкурсу на звання «Кращий
працівник залізничного транс)
порту України». У роботі органі)
заційних та відбіркових комісій
конкурсу взяли участь представ)
ники профспілки. Загалом у
2015 році переможцями конкур)
су стали більш ніж 170 залізнич)
ників різних професій.

Також в галузі регулярно про)
водяться огляди)конкурси про)
фесійної майстерності з основ)
них залізничних професій різних
господарств галузі.

ПРОФОРГАНІЗАЦІЇ постійно
опікуються питаннями про)

філактики соціально небезпеч)
них хвороб, дотриманням прав
та недопущенням дискримінації
і переслідування ВІЛ)позитив)
них працівників, що відображе)
но в галузевих угодах, які укла)
даються Радою профспілки, та
колективних договорах заліз)
ниць і підприємств галузі. Голов)
ною метою такої діяльності є мі)
німізація ризиків у питаннях
охорони праці та здоров’я членів
профспілки й осіб, які користу)
ються послугами пасажирського
залізничного транспорту, шля)
хом запровадження інформа)
ційно)просвітницьких, навчаль)
них і профілактичних акцій, за)
ходів і програм.

Вже традиційно у 2015 році, за
ініціативою Молодіжної ради
профспілки, на залізницях від)
булась акція «Безпека заради
життя», присвячена Всесвітньо)
му дню боротьби з ВІЛ/СНІДом,
що проводиться щорічно 1 груд)
ня. У її реалізації взяли участь
молодіжні ради дорожніх, тери)
торіальних і первинних профор)
ганізацій. Активісти використо)
вували різні форми і методи,
аби донести актуальну інформа)
цію про проблему до працівни)
ків і користувачів залізничного
транспорту. Найбільш популяр)
ним заходом стало безпосеред)
нє спілкування з пасажирами і
залізничниками на вокзалах і
робочих місцях з роздачею ін)
формаційних буклетів, листівок
та інших тематичних матеріалів.

Оплата 
праці

Питання оплати праці та
гідного її рівня завжди бу�
ло і залишається пріори�
тетним напрямом роботи
Ради профспілки, яка для
вирішення завдань і прий�
няття дієвих рішень спів�

працює з Урядом України,
центральними органами
виконавчої влади, в тому
числі Міністерством інфра�
структури України, а також
Укрзалізницею.

П
РОТЯГОМ 2015 року робота
залізничного транспорту

України здійснювалась у склад)
них економічних умовах, спри)
чинених спадом виробництва у
провідних галузях економічної
діяльності. Індекс промислової
продукції за січень–грудень
2015 року по Україні склав
86,6 %. Оскільки основним ви)
дом діяльності залізничного
транспорту є перевезення ванта)
жів і пасажирів, то обсяги заліз)
ничних вантажних перевезень
зменшились порівняно з попе)
реднім роком на 10 %, в тому
числі за напрямками: внутрішні
перевезення – на 12 %, експорт)
ні – на 9,6 %, імпортні – на
1,5 %, транзитні – на 18 %.

За оперативними даними під)
сумків роботи за 11 місяців 2015
року, робота Укрзалізниці була
збитковою за рахунок Донецької
залізниці та «Української швид)
кісної компанії». За грудень
2015)го діяльність ПАТ «Укра)
їнська залізниця» прибуткова.

Значне зменшення обсягів
роботи вплинуло і на отриман)
ня залізницями доходних над)
ходжень, тож, як наслідок, з
жовтня 2014 року і до серпня
2015 року залізничники працю)
вали у режимі неповного робо)
чого тижня (4 дні), окремим
працівникам надавалися від)
пустки без збереження заробіт)
ної плати, а Донецька залізниця
працювала 3 дні на тиждень до
кінця року.

Для відновлення роботи пра)
цівників залізниць в режимі пов)
ного робочого тижня Рада
профспілки неодноразово звер)
талась до керівництва Укрзаліз)
ниці, Міністерства інфраструкту)
ри щодо вирішення питання, але
на всі звернення отримувала
шаблонні відписки щодо недо)
цільності переходу на повний
робочий тиждень у зв’язку зі
складним фінансово)економіч)
ним станом та спадом обсягів
роботи. Після того, як Рада
профспілки повідомила Мініс)
терство інфраструктури та
Укрзалізницю щодо вступу
профспілки у колективний тру)
довий спір, Міністерством інф)
раструктури за участі керівницт)
ва Укрзалізниці, керівництва Ра)
ди профспілки, дорожніх комі)
тетів профспілки було проведе)
но нараду, на якій розглянуто
вимоги профспілки та визначе)
но шляхи врегулювання пору)
шених питань.

Було визначено критерії, після
досягнення яких залізниці пере)
ходили на повний робочий тиж)
день, а саме: виконання плану
приведеної продукції, продук)
тивності праці та неперевищення
фонду оплати праці, за виклю)
ченням сум індексації зарплати.
Згідно з підписаним сторонами
протоколом всі залізниці з серпня
і до кінця року працювали пов)
ний робочий тиждень.

Також було прийнято рішен)
ня щодо виплати у ІІІ кварталі
винагороди працівникам за
підсумками роботи за 2014 рік у
розмірі 50 % місячної тарифної
ставки, посадового окладу.
Сторони прийняли рішення про

підвищення тарифних ставок і
посадових окладів працівни)
кам з 1 жовтня на 5 %. Всі ці рі)
шення під контролем профспіл)
ки було реалізовано у повному
обсязі.

За наполяганням Ради проф)
спілки Укрзалізницею було
прийнято рішення про виплату
винагороди за підсумками ро)
боти за рік працівникам Донець)
кої залізниці. Її виплачено у лис)
топаді минулого року.

С
ЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА
одного працівника основної

діяльності за 2015 рік склала
4622,2 грн. і зросла до поперед)
нього року на 10,8 %, або на
450,5 грн.

По залізницях заробітна
плата склалась наступним чином:
Донецька – 3250,8 грн. (до по)
переднього року зарплата змен)
шилась на 16,3 %);
Придніпровська – 4954,5 грн.
(темп зростання 14,8 %);
Південна – 4895,7 грн. (темп
зростання – 14,7 %);
Південно�Західна – 4870,3 грн.
(темп зростання – 14,1 %);
Одеська – 5009, 3 грн. (темп
зростання – 15,6 %);
Львівська – 4845,2 грн. (темп
зростання – 20,7 %).

З урахуванням рівня інфляції,
яка за рік становила 143,3 %, ре)
альна заробітна плата залізнич)
ників складає 3225,5 грн.

Згідно з нормами законодав)
ства працівникам щомісячно
провадилась індексація заробіт)
ної плати. Сума індексації, яку за
рік було виплачено працівни)
кам, становить 1,4 млрд грн., що
в середньому складає 418 грн.
на одного працівника на місяць.

За рівнем заробітної плати се)
ред галузей економіки України
залізничний транспорт посів
14 місце, проти 11 місця в попе)
редні роки.

За темпом зростання заробіт)
ної плати галузь відстає від еко)
номічно активних підприємств
України, в яких заробітна плата
за рік зростала у значно вищих
розмірах, ніж на залізничному
транспорті. Так, наприклад, в
металургійному виробництві
обсяги роботи зменшились на
16,4 %, а заробітна плата зросла
на 20,6 %, у виробництві хіміч)
них речовин і хімічної продукції
зниження обсягів роботи склало
15,9 %, а заробітна плата зросла
на 25,6 %, у промисловості па)
діння обсягів роботи до минуло)
го року склало 13,4 %, а заробіт)
на плата зросла на 20,1 %.

До того ж співвідношення за)
робітної плати залізничників до
працівників галузей економіки
теж погіршилось: у 2014 році во)
но складало 120 %, а за 2015 р. –
тільки 110,2 %. До промисловос)
ті, відповідно, відбулось значне
зниження – зі 104,6 % до 96,5 %
в 2015 р., до підприємств транс)
портної галузі – зі 110,7 % до
99,3 %.

На рівень заробітної плати в
цілому по Укрзалізниці негатив)
но вплинуло застосування не)
повного робочого тижня з жовт)
ня 2014 р. до серпня 2015 р., від)
пустки без збереження заробіт)
ної плати, зниження обсягів пе)
ревезень і нестабільна робота
Донецької залізниці.

Згідно зі статистичною довід)
кою щодо розподілу працівників
за розмірами заробітної плати
за грудень 2015 року:

2 % працівників залізнично)
го транспорту отримували заро)
бітну плату до 2 тис. грн.;

10 % – до 3 тис. грн.;
12,3 % – до 4 тис. грн.;
26 % – до 5 тис. грн.;
38,2 % – від 5 до 10 тис. грн.;
1,5 % – понад 10 тис. грн.

Серед робітників основних
професій залізничного транс)
порту середня заробітна плата
за рік склалась: у локомотив)
них бригад – 7332 грн., праців)
ників контактної мережі –
5422 грн., оглядачів вагонів –
5248, слюсарів з ремонту локо)
мотивів – 5091 грн.; слюсарів з
ремонту вантажних вагонів
–4640 грн., складачів поїздів
та їх помічників – 5257 грн.,
провідників пасажирських ва)
гонів – 5162 грн., монтерів колії
– 5665 грн., монтерів колії
КМС – 4870 грн., електромеха)
ніків СЦБ – 5846 грн.

В експлуатаційних витратах
залізниць частка фонду оплати
праці складає 28,1 %, а з відра)
хуваннями на соціальні заходи –
38,8 %.

За підсумками роботи за рік,
фактичний фонд оплати праці
склав 15,4 млрд грн. проти
13,7 млрд грн. за фінансовим
планом, тобто перевитрати
склали 1,7 млрд грн. Перевитра)
та фонду оплати праці відбулась
в основному за рахунок збіль)
шення виплат з індексації заро)
бітної плати, яка була закладена
у фінансовий план у значно мен)
ших розмірах на рік, ніж відбу)
лась, та зі значними перевитра)
тами фонду по Донецькій заліз)
ниці.

За структурою витрат фонд
оплати праці розподілявся та)
ким чином: основна зарплата –
47,9 %, додаткова – 45,4 %, ін)
ші компенсаційні і заохочувальні
виплати – 6,7 %.

У 2015 році плинність кадрів
по Укрзалізниці склала 4,2 %,
що більше, ніж у попередньому
році, на 0,4 %. З різних причин
із залізниць вибуло 29266 осіб, з
них за власним бажанням –
11620 осіб, через скорочення
штату – 4 особи. На роботу було
прийнято 22093 особи.

Н
А МІЖНАРОДНУ науково)
практичну конференцію,

присвячену 110)річчю проф)
спілкового руху на залізницях
України підготовлено змістов)
ну доповідь. У ній визначено
основні вимоги профспілки
при впровадженні корпоратив)
ної системи оплати праці та ма)
теріального заохочення пра)
цівників ПАТ «Українська за)
лізниця».

Фахівцями Ради профспілки
було підготовлено проект розді)
лів колективного договору ПАТ
«Укрзалізниця» «Оплата та нор)
мування праці» та «Робочий час і
час відпочинку» та надано обґ)
рунтування щодо перегляду та)
рифної сітки, збільшення розмі)
рів тарифних ставок і посадових
окладів при впровадженні кор)
поративної системи оплати пра)
ці, що відображено у проекті ко)
лективного договору Товарист)
ва, розробленого СПО первин)
них профорганізацій ПАТ
«Укрзалізниця».

П
РОТЯГОМ РОКУ на засіданні
президії Ради профспілки

вперше було розглянуто питан)
ня про стан виконання законо)

давства України та Галузевої
угоди з питань організації і опла)
ти праці на державних підпри)
ємствах «Дарницький вагоноре)
монтний завод» (у травні),
«Стрийський вагоноремонтний
завод» (у липні) та «Укрспецва)
гон» (у листопаді).

На засідання президії було ви)
несено для розгляду і погоджен)
ня 7 збірників галузевих норм
праці, які пройшли апробацію в
структурних підрозділах і були
визнані придатними для застосу)
вання у виробничих умовах.

Щомісяця спеціалістами Ради
профспілки проводиться моніто)
ринг з питань оплати праці, се)
редньооблікової чисельності,
відпрацьованого часу, надуроч)
них годин, виконання обсягів ро)
біт, використання фонду оплати
праці та інших актуальних питань
організації і оплати праці. Мате)
ріали на вказану тематику публі)
куються на сторінках газети, роз)
міщуються на сайті профспілки,
оприлюднюються для широкої
аудиторії профорганізацій під
час проведення вебінарів із вико)
ристанням профспілкової систе)
ми відеоконференцій.

Правозахисна
робота

У звітному періоді право�
вою інспекцією праці про�
ведено заходи, спрямовані
на забезпечення захисту
трудових прав і соціальних
інтересів членів галузевої
профспілки.

Р
ОБОТА зосереджувалась на
правовому захисті від неза)

конних звільнень, забезпеченні
своєчасної та повної оплати
праці, безумовного виконання
Галузевої угоди і колективних
договорів, надання правових
послуг первинним профоргані)
заціям з урахуванням місцевих
особливостей, моніторингу при)
чин виникнення порушень тру)
дового законодавства та вжиття
заходів щодо їх усунення.

В ході реалізації планових за)
ходів розширилось коло соціаль)
но)економічних питань, що ви)
носились на розгляд Ради проф)
спілки (1), президій – Ради проф)
спілки (3), дорожніх (73), терито)
ріальних комітетів профспілки
(134), профкомів первинних
профорганізацій (48). Серед них,
зокрема, стан дотримання трудо)
вого законодавства в частині ре)
жиму праці і відпочинку праців)
ників, оплати за виконану робо)
ту, дотримання трудових прав і
соціальних гарантій працівників
та інші питання соціально)еконо)
мічного спрямування.

Внаслідок усунення виявлених
порушень Галузевої угоди і ко)
лективних договорів, норм тру)
дового законодавства за наполя)
ганням виборних органів проф)
спілки, на виконання подань
правової інспекції праці робото)
давцями повернуто працівникам
понад 8,8 млн грн. Так, тільки за
порушення умов Галузевої угоди
і колективних договорів праців)
никам повернуто більш ніж
6,3 млн грн., за інші порушення
трудового законодавства – 2 млн
грн. При цьому організацію ро)
боти за напрямами виробничої
діяльності в основному приведе)
но до вимог чинного законодав)
ства. Так, порівняно з минулим

звітним періодом на 16,2 % змен)
шилась кількість випадків безпід)
ставного притягнення працівни)
ків до матеріальної відповідаль)
ності, на 7,1 % – до дисциплінар)
ної відповідальності, на 42 % –
порушень трудових прав жінок і
молоді тощо.

Системним стало проведення
«Днів трудового права» в струк)
турних підрозділах залізниць, на
залізничних вузлах. У звітному
періоді проведено 175 «Днів тру)
дового права», в яких взяли
участь понад 20 тис. спілчан.

Профкоми первинних проф)
організацій забезпечуються не)
обхідними консультативними
матеріалами з питань трудового
права. На сторінках профспілко)
вих видань постійно публікують)
ся критичні матеріали за підсум)
ками перевірок, консультативні
статті юридичного спрямування.
У 2015 році правовою інспекцією
праці здійснено більше 100 таких
публікацій.

П
РАВОВОЮ інспекцією праці
перевірено 565 підприємств,

установ і організацій. При цьому
виявлено 3956 порушень Галузе)
вої угоди, колективних договорів
та чинного законодавства про
працю, на усунення яких складе)
но 323 акти перевірок з відповід)
ними пропозиціями та внесено
492 подання з вимогами до ро)
ботодавців щодо їх усунення.
Станом на 1 січня 2016 року вико)
нано в повному обсязі 451 подан)
ня, що становить 91,6 % загаль)
ної кількості. Так, на Донецькій
залізниці через об’єктивні причи)
ни залишилось не виконаними
23 подання, Південно)Західній –
7, Південній – 1, Одеській – 4.

Працівникам на виконання ви)
мог правової інспекції праці по)
вернуто 16,7 млн грн. недоплаче)
них або незаконно утриманих
коштів.

Поновлено на роботі 25 неза)
конно звільнених працівників, із
яких 18 у зв’язку з призовом до
лав Збройних Сил України,
14 змінено формулювання при)
чин звільнення, що надало їм
право скористатися пільгами й
соціальними гарантіями, перед)
баченими колдоговорами, ще
3 працівників поновлено на по)
передній роботі при незаконних
переведеннях.

Скасовано чи приведено у від)
повідність до законодавства про
працю 194 накази господарських
керівників соціально)економіч)
ного спрямування та знято
180 безпідставно накладених на
працівників дисциплінарних
стягнень.

За підсумками проведеної ро)
боти захищено трудові права
19,7 тис. працівників, в тому чис)
лі в 10 випадках – в судових ор)
ганах усіх рівнів, за участі органів
прокуратури – в 1 випадку, дер)
жавної інспекції праці – в 14 ви)
падках. За систематичні пору)
шення трудового законодавства
на вимогу виборних органів
профспілки керівництвом під)
приємств, установ та організацій
залізничного транспорту, право)
охоронними органами притяг)
нуто до відповідальності 14 поса)
дових осіб. Окремих із них – до
кримінальної відповідальності
за ознаками ст. 172 (грубе пору)
шення законодавства про пра)
цю), ст. 366 (службове підроб)
лення) Кримінального кодексу
України.

З В І Т
про роботу Ради профспілки за 2015 рік
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про роботу Ради профспілки за 2015 рік
Численними є порушення ро)

ботодавцями на рівні виробни)
чих підрозділів Галузевої угоди та
колективних договорів, чинного
законодавства щодо нормування
та оплати праці – 32,4 % від за)
гальної кількості виявлених по)
рушень, робочого часу і часу від)
починку працівників – 17,3 %, За)
кону України «Про відпустки» –
13,7 %. Викликає занепокоєння
збільшення на 12,4 % в порівнян)
ні з минулим звітним періодом
порушень Галузевої угоди і кол)
договорів та на 3 % – законодав)
ства про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності.

Н
А ВИМОГУ правових інспек)
торів праці Ради профспілки

через порушення умов Галузевої
угоди і колдоговорів працівни)
кам повернуто більше ніж
6,3 млн грн., в тому числі понад
1,3 млн грн. – ненарахованих,
невиплачених або безпідставно
утриманих преміальних виплат,
в тому числі за минулі роки –
більше ніж 711 тис. грн. Робото)
давці практикують тільки видан)
ня наказів про преміювання, але
кошти при цьому працівникам не
виплачуються. 

Безпідставно невиплачених
всіх видів матеріальної допомо)
ги — понад 1 млн грн., в тому
числі за минулі роки – понад
916 тис. грн. 

На деяких залізницях не ви)
плачують кошти на оздоровлен)
ня жінкам, що знаходяться у від)
пустках по догляду за дитиною
до трьох років. Можна передба)
чити, що з метою економії кош)
тів на матеріальній допомозі по)
рушуються і графіки відпусток у
тих виробничих підрозділах та
залізницях, де є жорстка
прив’язка надання такої допо)
моги до відпустки. Нема відпус)
тки – нема і матеріальної допо)
моги. Перенесення відпустки на
наступний рік автоматично по)
збавляє права на матеріальну
допомогу за минулий рік. У
зв’язку з цим порушується робо)
тодавцями Закон України «Про
відпустки».

Зокрема, у зв’язку з несвоєчас)
ною виплатою заробітної плати
на час відпустки, неправильним
розрахунком її розміру, безпід)
ставним порушенням графіків її
надання тощо на вимогу право)
вої інспекції праці працівникам
повернуто більше 914 тис. грн.

Масштабів епідемії набули не)
сплати працівникам за технічне
навчання в неробочий час. Ста)
ном на 1 січня 2016)го на вико)
нання вимог правової інспекції
праці працівникам вже сплачено
416 тис. грн.

Незважаючи на актуальність
питання щодо захисту держави
та той факт, що його реалізація
лежить не так в економічній, як у
політичній площині, неодноразо)
во виявлено факти недоплат мо)
білізованим до лав Збройних Сил
України. Таким працівникам не
доплачено 567 тис. грн. Крім то)
го,  декого з призваних на стро)
кову службу або мобілізованих
залізничників безпідставно звіль)
нено з роботи.

Фіксуються непоодинокі ви)
падки ігнорування п. 3.7.8 Галу)
зевої угоди щодо своєчасних
відрахувань коштів профспілко)
вим комітетам на культурно)ма)
сову, фізкультурну й оздоровчу
роботу. На виконання вимог
правової інспекції праці проф)

організаціям вже повернуто по)
над 376 тис. грн.

Потребує уваги й питання роз)
рахунку матеріальної допомоги
працівникам при виході на пен)
сію згідно з п. 3.2.21 Галузевої
угоди. Так званих «помилок»
правова інспекція виявила на
260 тис. грн.

С
ЕРЕД ІНШИХ ПОРУШЕНЬ тру)
дового законодавства «ліди)

рують» недоплати за роботу у
важких та шкідливих умовах
праці, яких виявлено на 796 тис.
грн. Продовжує практикуватися
укриття від обліку надурочних го)
дин роботи. Так, у звітному пері)
оді вибірковими перевірками
виявлено майже 20 тис. прихо)
ваних надурочних годин роботи
на 298 тис. грн.

Набирає темпів тенденція
укриття від обліку відпрацьова)
них годин роботи в межах місяч)
ної норми робочого часу. Так, у
звітному періоді виявлено близь)
ко 30 тис. прихованих від обліку
годин роботи на суму, що пере)
вищує 446 тис. грн. Фіксуються
непоодинокі факти несплати
коштів, передбачених відповід)
ними наказами, за роботу у ви)
хідні дні. В цілому виявлено
10 тис. неоплачених годин такої
роботи на 146 тис. грн.

Через низьку підготовку відпо)
відальних осіб із суттєвими по)
милками здійснюється розраху)
нок середньої заробітної плати у
випадках, передбачених поста)
новою Кабінету Міністрів № 100.
Перерахунки таких виплат пра)
цівникам на вимогу правової інс)
пекції праці становили понад
350 тис. грн.

П
РИВЕРТАЄ УВАГУ недостатня
організація роботи з реаліза)

ції на місцях рішення президії Ра)
ди профспілки від 24.05.2012 р.
щодо індивідуального інформу)
вання працівників про проведену
профспілкою роботу, що спря)
мовано на формування у спілчан
свідомого профспілкового член)
ства. Так, у звітному періоді на)
правлено 3 тис. персональних
повідомлень, що становить лише
15,5 % загальної кількості захи)
щених працівників. По дорож)
ньому комітету профспілки на
Донецькій залізниці реальний
показник в силу об’єктивних при)
чин становить 11,5 % (348 пові)
домлень), у профорганізаціях
Південно)Західної залізниці –
11,5 % (1118), Південної – 18,9 %
(185), Львівської – 71,5 % (113),
Придніпровської – 28,6 % (953),
Одеської магістралі – 14,7 %
(345).

У якості мотиваційного чинни)
ка необхідно підвищити цей рі)
вень до 30–35 % від числа захи)
щених та розповсюдити цю прак)
тику на діяльність первинних
профорганізацій.

Прикладом підтримки рей)
тингу профспілки та формуван)
ня у працівників галузі свідомо)
го профспілкового членства мо)
же слугувати діяльність Козя)
тинської територіальної проф)
організації, якою захищеним
членам профспілки спрямовано
910 індивідуальних повідом)
лень про захист їхніх прав та ін)
тересів.

У зв’язку з наявністю сучасних
викликів стратегічним завданням
виборних органів профспілки
всіх рівнів на 2016–2017 роки по)
стає необхідність ефективнішого

контролю за недопущенням по)
рушень трудового законодавст)
ва, посилення захисту прав і га)
рантій працівників.

Охорона 
праці

У 2015 році робота Ради
профспілки була спрямо�
вана на здійснення належ�
ного рівня громадського
контролю за додержан�
ням законодавства про
охорону праці та відстою�
вання прав працівників на
належні, безпечні й здоро�
ві умови праці; своєчасним
проведенням атестації
робочих місць за умовами
праці; забезпеченням за�
собами колективного та
індивідуального захисту;
на захист прав і соціальних
інтересів працівників.

Н
А СЬОГОДНІ у дорожніх і те)
риторіальних комітетах

профспілки працюють 21 техніч)
ний (головний технічний) інс)
пектори праці Ради профспілки.

Протягом 2015 року технічною
інспекцією праці Ради профспіл)
ки перевірено 714 підконтроль)
них структурних підрозділів з
охорони праці, у тому числі
107 разом з органами держав)
ного нагляду та відомчого конт)
ролю за охороною праці. При
цьому виявлено понад 6,2 тис.
порушень вимог нормативних
актів з охорони праці, внесено
роботодавцям 494 висновки та
подання щодо їх усунення, з
яких 457 вирішено позитивно.

Взято участь у спеціальному
розслідуванні 64 нещасних ви)
падків, роботі комісій з прийнят)
тя в експлуатацію 7 нових і ре)
конструйованих об’єктів вироб)
ничого та соціально)культурно)
го призначення.

Призупинялась експлуатація
298 виробничих об'єктів, ма)
шин, механізмів, устаткування,
інших засобів виробництва, під)
готовлено до розгляду виборни)
ми органами дорожніх та тери)
торіальних комітетів профспілки
178 питань з охорони праці.

За участі технічних (головних
технічних) інспекторів праці
проводилось формування та
укладення 144 колективних до)
говорів та угод на підприємствах
і в структурних підрозділах галу)
зі, розглянуто 693 звернення
членів профспілки, з яких
637 вирішено позитивно.

В
РАМКАХ проведення 28
квітня 2015 року Всесвіт)

нього дня охорони праці під гас)
лом: «Приєднуйтесь до форму)
вання превентивної культури
охорони праці» технічні інспек)
тори праці брали участь у селек)
торних нарадах, семінарах,
круглих столах, зустрічах предс)
тавників роботодавців з трудо)
вими колективами, проведенні
весняних оглядів)конкурсів з
охорони праці, підбитті їх під)
сумків з визначенням і заохо)
ченням кращих трудових колек)
тивів та керівників підприємств,
голів первинних профспілкових
організацій за активну участь у
цих заходах.

Технічна інспекція праці Ради
профспілки 20–22 жовтня 2015
року взяла участь у галузевому
семінарі)нараді з питань охоро)
ни праці «Удосконалення систе)

ми управління охороною праці
на залізничному транспорті
України».

У складі виїзних бригад під
час проведення «Днів Ради
профспілки» технічна інспекція
праці надавала практичну допо)
могу профкомам первинних
профспілкових організацій П’я)
тихатського, Вінницького, Жме)
ринського, Котовського заліз)
ничних вузлів, в ході яких вивче)
но організацію роботи як струк)
турних підрозділів відповідних
залізниць, так і профспілкових
комітетів щодо дотримання За)
конів України «Про охорону пра)
ці», «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності».

З
ДІЙСНЮВАВСЯ КОНТРОЛЬ
за наданням працівникам

пільг та компенсацій за роботу зі
шкідливими і важкими умовами
праці та за особливий характер
праці і виконанням постанов
президії Ради профспілки:

«Про стан охорони праці в
структурних підрозділах госпо)
дарства електрифікації та елект)
ропостачання»;

«Про стан охорони праці в
структурних підрозділах госпо)
дарства будівельно)монтажних
робіт і цивільних споруд»;

«Про стан забезпечення
працівників спецодягом, спец)
взуттям, іншими засобами інди)
відуального захисту, а також
мийними і знешкоджувальними
засобами відповідно до галузе)
вих нормативів»;

«Про стан утримання жит)
лових (турних) вагонів вироб)
ничо)побутового призначення в
колійному господарстві».

Питання забезпечення належ)
них умов для відпочинку праців)
ників локомотивних та поїзних
бригад знаходилось на контролі
технічної інспекції праці.

Р
АДА ПРОФСПІЛКИ зверта)
лась до керівництва Укрза)

лізниці щодо незадовільного
стану утримання і забезпечення
окремих будинків та кімнат від)
починку локомотивних бригад
структурних підрозділів локомо)
тивного господарства і госпо)
дарства приміських пасажирсь)
ких перевезень.

За участі представників проф)
спілки з охорони праці та Укрза)
лізниці перевірено 72 будинки
та 22 кімнати відпочинку локо)
мотивних бригад.

За результатами перевірок
виявлено порушення та недолі)
ки. Зокрема, характерними є не)
достатня 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.

Зважаючи на важливість пи)
тання забезпечення належних
умов для відпочинку працівни)
ків локомотивних та поїзних
бригад, керівникам підрозділів
локомотивного господарства і
господарства приміських паса)
жирських перевезень доручено

забезпечити виконання всіх за)
планованих заходів з усунення
виявлених недоліків.

У
ПРОДОВЖ 2015 РОКУ тех)
нічною інспекцією праці про)

водилася робота щодо оформ)
лення і надання страхових ви)
плат за нещасними випадками
на виробництві.

Так, із 64 нещасних випадків,
що сталися на виробництві, до
Страхової компанії направлено
матеріали на виплату страхових
сум за 40 випадками. Станом на
22 лютого 2016 року за всіма ци)
ми випадками виплачено потер)
пілим та сім’ям загиблих
181,5 тис. грн., у т. ч. 39,5 тис.
грн. – за випадками з тимчасо)
вою втратою працездатності,
94 тис. грн. – за нещасними ви)
падками з інвалідним та 48 тис.
грн. – зі смертельним наслідка)
ми.

Із 42 випадків природної
(раптової) смерті працівників на
виробництві, що сталися у
2015 році, проведено страхові
виплати за 34 випадками на су)
му 202,5 тис. грн.

Радою профспілки було іні)
ційовано питання щодо вста)
новлення контролю за наданням
матеріальної допомоги поране)
ним та сім’ям загиблих залізнич)
ників, які постраждали внаслі)
док бойових дій в зоні прове)
дення антитерористичної опе)
рації, як це передбачено чинною
Галузевою угодою.

Р
АДА ПРОФСПІЛКИ протя)
гом 2015 року неодноразо)

во зверталася до керівництва
Укрзалізниці з пропозицією що)
до вирішення питання оплати
часу, витраченого працівниками
локомотивних бригад на про)
ходження професійного психо)
фізіологічного (психологів при
депо) обстеження.

Але на даний час питання по)
ки залишається невирішеним і
знаходиться на вивченні й обго)
воренні в адміністрації ПАТ
«Укрзалізниця».

У зв’язку з незадовільним за)
безпеченням у 2015 році праців)
ників якісним спецодягом, спец)
взуттям, іншими засобами інди)
відуального захисту, мийними
та знешкоджуючими засобами
це питання знаходилося на по)
стійному контролі Ради проф)
спілки.

Станом на 1.01.2016 р. по регі)
ональних філіях забезпеченість
зимовими видами спецодягу,
спецвзуття становить: костюма)
ми «Гудок», «Зима», «Колій)
ник», теплозахисними костюма)
ми – 100 %, чоботами утеплени)
ми – 73 %, чоботами кирзовими
– 75 %, черевиками шкіряними
– 84 %, валянками – 100 %.

Найгірше становище із забез)
печенням зимовим спецвзуттям
у регіональних філіях «Півден)
но)Західна залізниця» та «При)
дніпровська залізниця».

На засіданнях президії Ради
профспілки розглядалися пи)
тання:

«Про підсумки роботи тех)
нічної інспекції праці Ради
профспілки у 2014 році»;

«Про проведення Всесвіт)
нього «Дня охорони праці»;

«Про стан охорони праці у
Державному підприємстві
«Управління промислових під)
приємств Укрзалізниці»;

«Про хід виконання поста)

нови президії Ради профспілки
від 25.07.2013 р., № пр)11 «Про
стан охорони праці в колійних
машинних станціях залізниць
України» з доповідями керівни)
ків та фахівців департаментів,
головних управлінь, прийма)
лись відповідні рішення. Здійс)
нюється постійний контроль за
їх виконанням.

Опрацьовувалися і вносилися
відповідні зауваження та пропо)
зиції до проектів нормативних
актів:

«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 затвердження
змін до Порядку проведення ме)
дичних оглядів працівників пев)
них категорій залізничного
транспорту, метрополітенів та
підприємств міжгалузевого про)
мислового залізничного транс)
порту України»;

норм безплатної видачі спе)
ціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивіду)
ального захисту працівникам за)
лізничного транспорту України.

Технічна інспекція також бра)
ла участь в роботі:

семінарів)нарад з охорони
праці ПАТ «Укрзалізниці» та під)
приємств залізничного транс)
порту прямого підпорядкуван)
ня, комісій з перевірки знань по)
садових осіб з питань охорони
праці в галузевих навчальних
центрах;

комісії Укрзалізниці з пере)
вірки знань посадових осіб при
призначені на посаду та в селек)
торних нарадах з питань охоро)
ни праці;

комісії Укрзалізниці з прове)
дення огляду)конкурсу на краще
підприємство з охорони праці за
2014–2015 роки;

виставки, яка була організо)
вана ПАТ «Укрзалізниця» у
2015 році з відбору моделей
спецодягу для працівників заліз)
ничного транспорту.

З
А РЕЗУЛЬТАТАМИ проведе)
них перевірок виявлено фак)

ти 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 робо)
ти технічної інспекції праці Ради
профспілки у 2015 році праців)
никам повернуто коштів на суму
153 тис. грн.

Радою профспілки було вста)
новлено постійний контроль за
відрахуваннями регіональними
філіями, філіями, виробничими
структурними підрозділами
коштів на реалізацію комплекс)
них заходів щодо досягнення
встановлених нормативів без)
пеки, гігієни праці та виробни)
чого середовища, підвищення
існуючого рівня охорони праці,
попередження випадків вироб)
ничого травматизму, профзах)
ворювань і аварій, а також за ці)
льовим їх використанням в об)
сягах, передбачених законо)
давством.

Стор. 4
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Закінчення. 
Початок на 1�й стор.

З
А ДАНИМИ регіональних фі)
лій, витрати коштів на реалі)

зацію заходів щодо поліпшення
стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища за
12 місяців 2015 року складають
335,9 млн грн., у т. ч. на заходи
за колективними договорами –
295,6 млн грн., зокрема, по регі)
ональних філіях: 

Донецька – 32,9 (32,9); 
Львівська – 47,3 (38); 
Придніпровська – 49,8

(41,7); 
Одеська – 69,3 (49,8); 

Південно)Західна – 71,9
(70,5); 

Південна – 64,5 (62,7).
У звітному періоді заходи у

сфері охорони праці, вжиті ПАТ
«Укрзалізниця», регіональни)
ми філіями, філіями, виробни)
чими структурними підрозділа)
ми разом з Радою профспілки,
дорожніми, територіальними
та первинними профспілкови)
ми організаціями призвели до
зниження кількості нещасних
випадків на виробництві на
33 %, водночас травматизм зі
смертельним наслідком зали)
шився на рівні минулих років.
Сподіваємось, їх виконання
призведе до створення здоро)
вих, безпечних і високопродук)
тивних умов праці, зниження
кількості нещасних випадків на
виробництві та профзахворю)
вань, а також дотримання прав
працівників, гарантованих за)
конодавством з питань охоро)
ни праці.

Організаційна
робота

Відповідно до рішення Ра�
ди профспілки 2015 рік
проведено під гаслом «Ре�
формуванню галузі – соці�
альну спрямованість!».

З
МЕТОЮ ведення перегово)
рів і укладання колективного

договору з Публічним акціонер)
ним товариством «Українська
залізниця» відповідно до вимог
чинного законодавства 6 жовт)
ня 2015 р. створено первинну
профорганізацію ПАТ «Укрзаліз)
ниця», обрано керівництво та
профспілковий комітет, ревізій)
ну комісію, проведено заходи з
державної реєстрації.

Внесено зміни до Статуту
профспілки та Інструкції з про)
ведення звітів і виборів у проф)
спілці.

Прийнято рішення та створе)
но Краснолиманську дорожню
профспілкову організацію та
первинну профорганізацію регі)
ональної філії «Донецька заліз)
ниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Створено первинну профор)
ганізацію у філії «Медіацентр
«Магістраль» ПАТ «Українська
залізниця».

У
ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ органі)
зовано та проведено три за)

сідання Ради профспілки, у т. ч.
через систему відеоконференцій
профспілки та сім засідань її
президії (одне з них – виїзне у
Чернігові), на яких було розгля)
нуто та прийнято рішення з
48 актуальних питань.

На засіданні Ради профспілки
26 березня у зв'язку з виходом
на пенсію В.Ткачова Головою
профспілки обрано В.Бубняка.

Вивчено досвід роботи
35 профспілкових організацій
дорожньої профорганізації Пів)
денно)Західної залізниці з орга)
нізаційно)кадрових питань. За
результатами президією Ради
профспілки ухвалено рішення,
направлене на посилення спро)
можності організацій профспіл)
ки щодо реалізації статутних ме)
ти та завдань.

Організовано та проведено:
6 засідань професійних сек)

цій Ради профспілки;
37 заходів із використан)

ням системи відеоконференцій
Ради профспілки, у т. ч. 10 вебі)
нарів.

Забезпечено участь профспіл)
ки у Глобальній кампанії Міжна)
родної федерації транспортни)
ків за гідну працю та гідне життя
для жінок у 2015 році та тижні дій
МФТ під гаслом «Головне – без)
пека!».

Проводилась робота із забез)
печення підтримки електронної
петиції № 22/014507)еп до Пре)
зидента України щодо внесення
змін до Закону України «Про
транспорт», якими передбача)
лося вилучити норми, що пере)
шкоджають вільній реалізації
права на страйк працівниками
підприємств транспорту (у т. ч.
залізничного).

Проведено засідання Моло)
діжної комісії Міжнародної кон)
федерації профспілок транспор)
тників через систему відеокон)
ференцій.

Організовано два засідання
Молодіжної ради профспілки.

Щомісяця проводились за)
гальні інформаційні дні для голів
та профспілкових активістів
профорганізацій прямого підпо)
рядкування Раді профспілки,
дорожніх, територіальних,
об’єднаних профорганізацій.

Проведено виїзні дні Ради
профспілки на залізничних вуз)
лах Котовськ, П’ятихатки, Чер)
нівці, Харків.

Сформовано кадровий ре)
зерв на посади голів та заступ)
ників голів дорожніх профспіл)
кових організацій та організацій
прямого підпорядкування Раді
профспілки.

О
РГАНІЗОВАНО та проведено
міжнародну науково)прак)

тичну конференцію «Виклики та
перспективи соціально)еконо)
мічного розвитку залізничного
транспорту – УКРПРОФЖД
2015», присвячену 110)річчю
профспілкового руху на залізни)
цях України.

Конференція відбулась за
6 напрямками:

удосконалення колективно)
договірного регулювання соці)
ально)трудових відносин;

корпоративна система
оплати праці;

корпоративна система мо)
тивації персоналу;

корпоративна система охо)
рони праці;

корпоративна система охо)
рони здоров’я;

ефективне використання
об’єктів соціальної сфери.

На конференцію подано по)
над п’ятдесят доповідей. За її
результатами підготовлено та
ухвалено відповідну Резолюцію.

Запроваджено нову соціальну
програму профспілки – юри)
дичний контакт)центр, що має
на меті організацію онлайн)сер)
вісу у складних життєвих обста)
винах, а також підвищення рівня

мотивації членства в профспілці
та ролі правової і технічної інс)
пекцій праці Ради профспілки.
Учасниками програми стали
понад 500 спілчан. У рамках
зазначеної соціальної ініціати)
ви членам профспілки надано
можливість цілодобового об)
слуговування за напрямками
«Гаряча лінія», «Допомога в
дорозі», «Адвокат24» (номери
телефонів юридичного контакт
центру: 0–800–210–390 –
дзвінки навіть з мобільного те)
лефону не тарифікуються,
073–773–37–73).

Видано черговий збірник
документів із серії «Норматив)
на база діяльності профспіл)
ки» – № 8 (51) «Звіти і вибори
в профспілці», який розміще)
но на офіційному сайті проф)
спілки.

Для можливості використан)
ня матеріалу частинами (зразків
документів, протоколів, планів
тощо) та друку брошурою збір)
ник викладено у форматах *.doc
та *.pdf.

З
А СУМЛІННУ, АКТИВНУ ро)
боту щодо захисту правових,

трудових і соціальних прав та ін)
тересів членів профспілки протя)
гом звітного періоду відзначено
нагородами Ради профспілки:

Почесним знаком «За заслу)
ги перед профспілкою» – 6 осіб;

Знаком «За активну роботу в
профспілці» – 11 осіб;

Почесною грамотою – 11
осіб;

Подякою Ради профспілки –
17 осіб;

Молодіжною відзнакою Ра)
ди профспілки – 5 осіб;

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

Загальна кількість членів
профспілки станом на 31 грудня
2015 року становила 413,8 тис.
осіб, порівняно із 2014)м вона
зменшилася на 28,1 тис. осіб
(6,4 %).

Профспілковим членством
охоплено 96 % працюючих (як і
в 2014 році). За даними статис)
тичного звіту:

кількість працюючих спілчан
становить 343,2 тис. осіб
(82,9 % загальної кількості чле)
нів профспілки), що порівняно із
2014 роком менше на 17,4 тис.
осіб (4,8 %);

студентів та учнів – 26,5 тис.
(6,4 % загальної кількості чле)
нів профспілки), що порівняно із
2014)м менше на 2,4 тис. осіб
(8,2 %);

непрацюючих пенсіонерів –
44,2 тис. (10,7 % загальної кіль)
кості членів профспілки), що по)
рівняно із 2014 роком менше на
8,3 тис. осіб (15,9 %);

працюючих жінок –
143,5 тис. (41,8 % загальної
кількості працюючих членів
профспілки), що порівняно із
2014 роком менше на 5,5 тис.
осіб (3,7 %);

працюючої молоді до 28 ро)
ків – 52 тис. (15,2 % загальної
кількості працюючих членів
профспілки), що порівняно із
2014 роком менше на 5,6 тис.
осіб (9,6 %).

Кількість первинних проф)
спілкових організацій зменши)
лась на 57.

У 2015 році вибули із проф)
спілки за власним бажанням
744 працівники (для порівнян)
ня – у 2014 році вибуло 487
осіб).

Інформаційна
діяльність

Різнопланові та різнома�
нітні заходи протягом звіт�
ного періоду спрямовува�
лися на розвиток тради�
ційних та створення нових
ефективних каналів кому�
нікації, забезпечення обі�
знаності спілчан про по�
всякденну, систематичну
роботу профорганів усіх
рівнів.

У
2015)му тривала цілеспря)
мована робота з реалізації

Стандарту інформаційної діяль)
ності профспілки, зокрема, ак)
тивізовано альтернативні шляхи
розповсюдження інформації.
Втім, ключовими напрямками
залишаються видавнича діяль)
ність, оперативне оновлення
стрічки новин та тематичних
розділів офіційного сайта проф)
спілки. Рада профспілки успішно
розпочала втілювати в життя
систему відеоконференцій.

Протягом року вивчалось пи)
тання щодо роботи дорожньої
профорганізації Південно)За)
хідної магістралі з точки зору ін)
формаційної діяльності.

Однією з основних форм ін)
формаційної роботи, на якій
традиційно фокусується проф)
спілка, є випуск газети. І «ВІС)
НИК» не втрачає першості за
кількістю передплатників се)
ред профспілкових видань
України. 

Максимальна позначка тира)
жу у 2015)му становила 234,3
тис. примірників. 

Організовано пройшла пе)
редплатна кампанія і на 2016)й.
За повідомленням Державного
підприємства по розповсюджен)
ню періодичних видань «Пре)
са», згідно з підсумками перед)
плати на 2016 рік газета проф�
спілки залізничників і транс�
портних будівельників увійш)
ла у ТОП)20 найтиражніших пе)
ріодичних видань України.

Додатково відбулося започат)
кування пілотного проекту з роз)
повсюдження електронної версії
газети. Наразі база e)mail кон)
тактів становить понад 260 ад)
рес особистої або робочої пош)
ти профпрацівників та активіс)
тів, значна кількість з них – мо)
лодіжні лідери та члени моло)
діжних рад.

Також електронна версія
«ВІСНИКА» за декілька днів до
виходу його друком розміщу)
ється на сайті профспілки, на
якому постійно доступний архів
газети.

Водночас у зв’язку зі скрутною
фінансовою ситуацією президія
Ради профспілки ухвалила рі)
шення про скорочення із серпня
до кінця 2015)го кількості вихо)
дів газети з двох до одного на
місяць. Однак у грудні виникла
необхідність порівняти два про)
екти колективного договору
ПАТ «Українська залізниця» –
адміністрації та СПО профорга)
нізацій, аби наочно продемонст)
рувати їх відмінності. Цьому був
присвячений спецвипуск
«ВІСНИКА», що вийшов на
12 шпальтах з порівняльною
таблицею.

Для того, щоб зі зменшенням
кількості виходів газети не зни)
зилася інформованість спілчан
про діяльність профспілки, з
липня 2015)го започатковано
підготовку повідомлень для по)

дальшого розповсюдження у
первинках: «Проф)інформ»
сформований з окремих матері)
алів або добірки, тобто вибірки
актуальних повідомлень, які по)
требують оперативного висвіт)
лення. Деякі випуски підготов)
лено у формі, зручній для розмі)
щення безпосередньо на інфор)
маційних профспілкових стен)
дах.

Відповідно до Стандарту тра)
диційно проводиться моніто)
ринг інформаційної активності,
зокрема, профпрацівників, го)
лів профорганізацій усіх рівнів.
Так, 95 профпрацівників нада)
ли протягом 2015 року понад
180 повідомлень, прес)центра)
ми дорожніх комітетів надісла)
но 9 матеріалів, територіальних
комітетів – 29, а всього на
шпальтах газети опубліковано
майже 700 текстових і фотома)
теріалів понад 150 авторів, се)
ред яких наші колеги, активісти
та інші дописувачі. Тож видання
«ВІСНИКА» супроводжується
міцним зворотним зв’язком з
читачами, що дозволяє стверд)
жувати, що профспілкову газе)
ту спілчани сприймають як дже)
рело ексклюзивної та всебічної
інформації про діяльність
профспілки.

З
РОСЛА оперативність розмі)
щення контенту на сайті

www.zalp.org.ua та значно
збільшено його обсяг – це нови)
ни та інші повідомлення, доку)
менти, що регулюють профспіл)
кову діяльність, методичні мате)
ріали на допомогу профпраців)
никам й активістам тощо.

Головна стрічка поповнюється
новинами майже щодня, широ)
ко висвітлюються теми, які у
«ВІСНИКУ» через брак газетної
площі змушено розкриваються
оглядово. Зокрема, розміщу)
ються постанови Ради профспіл)
ки та її президії, рішення профе)
сійних секцій, а також повні тек)
сти звернень, листів, телеграм,
консультацій тощо.

На сайті створено окремі роз)
діли для всебічного інформацій)
ного супроводу всіх соціальних
проектів профспілки.

Набуває розвитку ефектив)
ність комунікації на форумі, зок)
рема користується популярністю
відвідувачів тема «Запитання –
відповідь». Протягом 2015 року
надано близько 180 відповідей
на запитання, роз’яснень і кон)
сультацій. Для порівняння, про)
тягом останніх чотирьох років
фахівцями Ради профспілки їх
було підготовлено понад
1,5 тис., тобто наразі спілчан ці)
кавлять відповіді чи коментарі
лише на конкретні теми або
факти, а всю іншу корисну для
себе інформацію вони можуть
отримувати з різноманітних роз)
ділів і рубрик нашого профспіл)
кового сайта.

Аналізуючи ситуацію щодо
розвитку сайта, можна стверд)
жувати, що його аудиторія по)
стійно зростає, приміром, у по)
рівнянні із попередніми чотирма
роками – вдвічі. Проте Рада
профспілки констатує, що кіль)
кість відвідувачів, у тому числі
постійних, все одно залишається
неадекватною, зокрема хоча б
загальній чисельності профпра)
цівників та активістів.

У
2015 році започатковано
проведення щомісяця у

форматі відеоконференції ін)
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Матеріали публікуються мовою
оригіналу. За точність викладених
фактів та інших відомостей відпо)
відальність несе автор. Точка зору
авторів може не збігатися з пози)
цією редакції. Листування з чита)
чами ведеться лише на сторінках
газети. Редакція залишає за собою
право редагувати матеріали.
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З В І Т
про роботу Ради профспілки за 2015 рік

формаційних днів для всіх
структур профспілки.

До міжнародної науково)
практичної конференції «Викли)
ки та перспективи соціально)
економічного розвитку залізнич)
ного транспорту», присвяченої
110)річчю профспілкового руху
на залізницях України, запропо)
новано доповідь «Роль Стандар)
ту інформаційної діяльності
профспілки в ефективності ма)
сової комунікації зі спілчанами
щодо захисту їхніх трудових
прав».

Тож за допомогою всіх ін�
формаційних ресурсів проф�
спілки оперативно здійснюється
інформування профпрацівників,
активу та спілчан про діяльність
профспілки.

Слід зазначити, що матеріали
для публікації у «ВІСНИКУ» та на
сайті профспілки надходять в
електронному вигляді, що свід)
чить про виконання профпра)
цівниками відповідного поло)
ження Стандарту інформаційної
діяльності профспілки.


