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КРУЖНИЙ адміністративний суд м. Києва
(ОАСК) відкрив провадження у справі щодо

визнання дій Уряду протиправними в частині пору+
шення процедури погодження зі Спільним представ+
ницьким органом всеукраїнських об’єднань проф+
спілок законопроєкту «Про працю», який зареєстро+
ваний у Верховній Раді за № 2708 від 28.12.2019 р.

Відповідний позов до суду 29 січня п. р. подала
ФПУ. Серед вимог – зобов’язати Кабінет Міністрів
України як суб’єкта законодавчої ініціативи відкли+
кати вказаний законопроєкт. ОАСК ухвалив рішення
про розгляд справи за правилами загального позов+
ного провадження.

П
РОФСПІЛКИ 26 лютого 2020 року провели піке+
тування Кабінету Міністрів України під гаслом:

«За справедливу трудову реформу!».
Солідарна акція протесту відбулась у рамках пере+

бування в Києві місії глобальних профспілок.

В
«УКРІНФОРМІ» 27 лютого п. р. проведено
спільну пресконференцію Європейської моні+

торингової місії глобальних профспілок, Федерації
профспілок України та Конфедерації вільних проф+
спілок України.

Місія глобальних профспілок оприлюднила під+
сумки своєї роботи в Україні. Генеральний секре+
тар Європейської конфедерації профспілок (ЄКП)
Л.Вісентіні зазначив, що метою їх візиту є прояв со+
лідарності з всеукраїнськими профспілками щодо
захисту гідних трудових прав працівників та наго+
лошення на необхідності відкликання законо+
проєкту «Про працю» № 2708 і розроблення
нового трудового законодавства за участі соціаль+
них партнерів.

За час перебування у Києві члени місії провели зу+
стрічі з міністром розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства, головою Комітету Верхов+
ної Ради з питань соціальної політики та захисту прав
ветеранів, Уповноваженим Верховної Ради з прав
людини, національним координатором Міжнарод+
ної організації праці, Головою Представництва ЄС в
Україні, Головою Ради Федерації роботодавців
України.

«Очевидно, існує проблема довіри, як між проф+
спілками та Урядом, так і між соціальними партнера+
ми й Урядом і я сподіваюсь, що наша місія спромо+
глася допомогти подолати цю проблему довіри. Але
ми й надалі пильно стежитимемо за виконанням обі+
цянок, які взяли на себе представники української
влади і дивитимемося, яким чином вони будуть імп+
лементуватися в реальність», – наголосив глава місії
Л.Вісентіні (за повідомленням пресцентру ФПУ).

Всеукраїнські
профспілки  діють!

Підпишіть 
петицію!

У   ПРЕЗИДІЇ   РАДИ   ПРОФСПІЛКИ

Фото з вебпорталу ФПУ

На засіданні президії Ради профспілки, 
що відбулося 27 лютого п. р., 

розглянуто низку профспілкових питань

З
+ПОМІЖ розглянутих важливих питань, зок+
рема підбито підсумки роботи правової та

технічної інспекцій праці Ради профспілки в
2019 році та затверджено заходи щодо підви+
щення ефективності їх діяльності (про це, до
речі, читачі «ВІСНИКА» дізналися із поперед+
нього номера газети. Тему правового захисту
прав, соціальних гарантій та інтересів спілчан
продовжуємо сьогодні на 1–3 стор. та у
наступному номері).

За участі директора з управління персоналом та
соціальної політики АТ «Укрзалізниця» Є.Козака,
інших представників Товариства членами президії
всебічно розглянуто гостре на сьогодні питання
організації цьогорічної спільної оздоровчої кам+
панії для працівників та членів їхніх сімей. Робота
триває.

Крім того, обговорено питання щодо статистич+
ного звіту профспілки за минулий рік, навчання
профспілкових кадрів й активу в 2020+му, проф+
спілковий облік та обслуговування новостворених
профорганізацій.

Затверджено:
заходи з виконання критичних зауважень і про+
позицій делегатів IV конференції профспілки,
яка відбулася 12 грудня 2019 року;
план заходів з реалізації Програми підтримки
молодих членів профспілки в 2020 році.
Вирішено, що Інструкцію із проведення звітів та

виборів у профспілці та наявні пропозиції щодо
внесення змін і доповнень розглядатиметься на

засіданні комісії Ради профспілки з питань органі+
заційно+масової та інформаційної роботи.

Ухвалено рішення про доцільність експлуатації
створеної протягом 2018–2019 років системи візуа+
лізації планів роботи Ради профспілки, дорожніх,
територіальних, об’єднаних комітетів у Google+ка+
лендарі як зручного інструмента діджиталізації в
організаційній поточній діяльності.

Враховуючи також, що в профспілці існує пози+
тивний досвід використання viber в організації
оперативної комунікації між членами виборних
органів, головами профорганізацій, профактивіс+
тами і спілчанами, президією прийнято рішення
про систематизацію й посилення роботи у цьому
напрямі.

Обрано делегатів на IV конференцію Федерації
профспілок транспортників України, ухвалено пи+
тання щодо делегування до складу Ради та ревізій+
ної комісії ФПТУ.

Підбито підсумки роботи Професійного недер+
жавного пенсійного фонду «Магістраль». Того ж
дня проведено засідання його Ради, на якому за+
слухано звіти компаній, що надають послуги
Фонду, про результати діяльності за минулий рік.
Зокрема, представник компанії з управління ак+
тивами поінформував про доходність Фонду в
2019 році. ПНПФ «Магістраль» продемонстрував
кращу доходність (20,06 %) серед усіх недер+
жавних пенсійних фондів, створених в Україні.

Ухвалено рішення про проведення в 2020 році
конкурсу на найкращі публікації про діяльність
первинної профорганізації у ЗМІ, інформаційних
вісниках дорпрофсожей і теркомів та соціальних
мережах (стор. 4).

Інф. «ВІСНИКА»

Електронна петиція «Законопроект «Про пра/
цю» № 2708». (Текст: «Прошу (вимагаю) не
розглядати законопроект «Про працю» #2708,
оскільки він порушує
мої конституційні пра+
ва та позбавляє со+
ціальних гарантій і за+
хисту») на сайті Вер+
ховної Ради України на
10 березня зібрала  24
тис. голосів із 25 тис.
потрібних.

8 березня 

відзначено 

Міжнародний 

жіночий день

Голова ФПТУ і профспілки
В.БУБНЯК тепло привітав усіх
наших спілчанок з весняним
святом 8 Березня:

«Ми пишаємося вами! Ви
професійно виконуєте не/
просту роботу на своїх по/
садах, створюєте у трудо/
вих колективах атмосферу
тепла та довіри, підтримує/
те добрим словом, надаєте
мудрі поради. Ваші лагідні,
надійні руки бережуть сі/
мейне вогнище. Щиро дя/
куємо вам за це!

Зичу здійснення всіх жит/
тєвих планів, надій та мрій,
щоб прекрасні почуття на/
дихали вас! Бажаю міцного
здоров’я, молодості на ба/
гато весен, мирного неба,
родинного затишку і бла/
гополуччя у ваших домів/
ках!».ТЕМА  НОМЕРА

В 2019 році захищено соціально/еко/
номічні права та інтереси 1274 наших
спілчан, 614 з них персонально про це
поінформовано. Сума повернутих
працівникам незаконно утриманих
або невиплачених чи заборгованих
коштів становить загалом понад 
5 млн грн.

П
ЕРЕВІРЕНО 16 виробничих і структурних
підрозділів, а в окремих – тричі, примі+

ром у Козятинській та Фастівській дистанціях
колії, Козятинському загоні воєнізованої
охорони.

У ході всіх перевірок було виявлено
190 порушень норм трудового законодавст+
ва, у результаті чого складено 16 актів з
52 пропозиціями та внесено роботодавцям
22 подання із 190 пропозиціями щодо усу+
нення порушень. Крім того, інформаційні
повідомлення про низку суттєвих порушень
було спрямовано на адресу керівництва ре+
гіональної філії «Південно+Західна залізни+
ця» та правління АТ «Укрзалізниця».

Адміністрацією в повному обсязі виконано
20 подань та два – частково (йдеться про
порушення щодо надання щорічних відпус+
ток. До речі, всі невикористані дні відпусток
за попередні роки робітники отримували на
вимогу правової інспекції праці).

Під час перевірок надавалися практичні
рекомендації членам профкомів, представ+
никам адміністрації щодо виконання окре+
мих умов колдоговорів, впровадження Пра+
вил внутрішнього трудового розпорядку,
Положення про преміювання та з інших
питань.

Протягом минулого року проведено чо+
тири «Дні трудового права» – на Козя+
тинському та Шепетівському вузлах, у Фас+
тівській та Козятинській дистанціях колії.
Розглянуто 18 письмових звернень членів
профспілки, а під час особистого прийому
проконсультовано з наданням практичної

допомоги 318 працівників, представників
профорганізацій та пенсіонерів+залізнич+
ників.

Про роботу правової інспекції праці підго+
товлено та опубліковано у рубриці «Проф/
спілка допомогла» газети «Вісник проф+
спілки» чотири матеріали.

Дмитро ЖИВЧИК, правовий 
інспектор праці Ради профспілки 

у дорожній профорганізації 
Південно+Західної залізниці 

(Козятинський терком)

Президія Ради профспілки на засіданні 27 лютого п. р., розглянувши підсумки робо/
ти правової інспекції праці профспілки в 2019 році, зазначила, що у звітному періо/
ді чіткий та принциповий контроль за дотриманням законодавства про працю,
чинних Галузевої угоди і колективних договорів забезпечив належний рівень
захисту трудових прав, соціальних гарантій та інтересів спілчан. 

Водночас дорожнім, територіальним, об’єднаним комітетам, профкомам перви/
нок, правовій інспекції праці Ради профспілки рекомендовано докласти всіх зусиль
з посилення громадського контролю, приділивши першочергову увагу питанням:

оплати праці за відпрацьований час і виконаний обсяг роботи;
безумовного виконання зобов’язань чинних Галузевої угоди і колективних договорів;
виконання роботодавцями рішень профспілкових органів усіх рівнів, у тому числі
подань правових інспекторів праці;
дотримання законодавства під час змін в організації виробництва і праці,
реорганізації, перепрофілювання, перепідпорядкування структурних підрозділів,
скорочення штату працівників тощо.

У випадку невиконання адміністрацією законних вимог виборних профорганів і
подань правової інспекції праці Ради профспілки оперативно вживати передбаче/
них законодавством усіх можливих заходів реагування.

ДО  ТЕМИ«ВІСНИК» продовжує публікацію
матеріалів про підсумки роботи

правової інспекції праці 
Ради профспілки в 2019 році 

(див. № 4 (783)* 27 лютого п. р.)

Стор. 2/3

На варті трудових прав і соціальних гарантій спілчан

Підбито підсумки та розглянуто інші питання

Антинародний, 
антисоціальний, 
який ще називали 
«рабським», 
законопроєкт 
«Про працю» № 2708
відкликано з Верховної
Ради України у зв’язку 
з відставкою Уряду

Сподіваємось, що у сторін
соціального діалогу виста/
чить здорового глузду ре/
формувати трудове зако/
нодавство без руйнування
вибудованої за роки неза/
лежності системи регулю/
вання трудових відносин,
яка ґрунтується на кращих
надбаннях міжнародного
досвіду.

У  НОМЕР!

Кожен  голос  важливий!
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НА ВАРТІ ТРУДОВИХ ПРАВ І СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ СПІЛЧАН

Всеукраїнські профспілки діють!

ТЕМА  НОМЕРА
Продовження.  Початок на 1+й стор.

У звітному періоді перевірки проведено
в усіх виробничих і структурних підроз/
ділах, у деяких тричі та навіть чотири
рази, що дозволило всебічно проаналі/
зувати ситуацію із дотриманням трудо/
вого законодавства та проконтролюва/
ти виконання попередніх подань. Таким
чином відстояно соціально/економічні
права та гарантії 2,4 тис. працюючих
спілчан і пенсіонерів.

Т
ОЖ завдяки вжитим адміністрацією захо+
дам із усунення виявлених правовим інс+

пектором праці порушень скасовано, зокре+
ма, 16 неправомірно виданих наказів та зага+
лом спілчанам було повернуто недоплачених
коштів на суму понад 4 млн грн. Одного пра+
цівника поновлено на попередній роботі при
незаконному переведенні на іншу.

На сьогодні із 26 подань 24 виконано у пов+
ному обсязі. Робота триває.

В 2019 році на розгляд президії Жмеринсь+
кого теркому профспілки надано аналітичні
матеріали щодо семи питань правової тема+
тики.

Проведено сім «Днів трудового права» на
Вінницькому, Хмельницькому та Жмеринсь+
кому вузлах регіональної філії «Південно+
Західна залізниця».

Розглянуто 20 письмових заяв, з котрих сім –
колективні. Під час особистого прийому квалі+
фіковану консультаційну допомогу надано
615 працюючим членам профспілки та пенсіо+
нерам.

Василь ГОРІН, правовий 
інспектор праці Ради профспілки 

у дорожній профорганізації 
Південно+Західної залізниці 

(Жмеринський терком)

Протягом минулого року проведено пе/
ревірки у 26 виробничих і структурних
підрозділах регіональної філії та на ін/
ших підприємствах залізничного транс/
порту. Адміністрації внесено 26 подань,
усі вони виконані у повному обсязі.

З
АХИЩЕНО трудові права та соціальні га+
рантії 1292 спілчан, яким було повернуто

незаконно утриманих або невиплачених кош+
тів на загальну суму 2,9 млн грн.

Скасовано дев’ять виданих з порушеннями
наказів про притягнення працівників до дис+
циплінарної відповідальності. На попередній
роботі поновлено одного працівника. Притяг+
нуто до дисциплінарної відповідальності двох
посадових осіб.

На засідання президії територіального ко+
мітету надано 14 аналітичних тематичних
матеріалів.

Проведено 25 «Днів трудового права», що у
підсумку сприяло підвищенню загального рів+
ня правового захисту членів профспілки.

Розглянуто 19 письмових звернень спілчан.
Під час особистого прийому 1378 членам

профспілки надано кваліфіковані консультації
з правових питань.

Валерій НАЗАРЧУК, правовий 
інспектор праці Ради профспілки 

у дорожній профорганізації 
Південно+Західної залізниці 

(Коростенський терком)

Минулого року відстояно законні права
та інтереси 550 членів профспілки. На
вимогу правової інспекції праці їм по/
вернуто незаконно утриманих або не/
донарахованих 1,7 млн грн.

З
А ЦЕЙ ЧАС здійснено перевірки дотриман+
ня трудового законодавства, виконання

чинних Галузевої угоди та колективних дого+
ворів у 25 виробничих і структурних підрозді+
лах регіональної філії «Південно+Західна за+
лізниця». За результатами проведеної роботи
складено 24 акти, адміністрації внесено 23 по+
дання із 509 пропозиціями щодо усунення по+
рушень, переважна більшість яких (460) сто+
сувалася питань нормування та оплати праці.
На сьогодні у повному обсязі не виконано два
подання, тому у цьому напрямі вживаються
всі можливі заходи, аби захистити соціально+
економічні гарантії наших спілчан.

Правова інспекція праці сприяла профакти+
ву в організації й проведенні правозахисної
роботи, надавала всебічну консультативну та
практичну допомогу головам первинок щодо
заходів, пов’язаних із вивільненням працівни+
ків у зв’язку зі змінами в організації вироб+
ництва і праці.

Проведено шість «Днів трудового права».
Розглянуто сім письмових заяв.
Під час особистого прийому 102 залізнични+

кам, у тому числі профактивістам і представ+
никам адміністрації, надано кваліфіковані

роз’яснення та консультації з питань правово+
го та соціального захисту. Проведено шість
консультативних днів, організованих для фа+
хівців підрозділів, з наданням їм рекоменда+
цій з трудового законодавства, умов колдого+
ворів тощо. Відбувся тематичний семінар для
молодих профактивістів.

За звітний період на розгляд президії тери+
торіального комітету підготовлено 10 мате+
ріалів і два спрямовано до президії дор+
профсожу.

У різноманітних засобах масової інформа+
ції, зокрема у профспілковій газеті, протягом
минулого року опубліковано 30 повідомлень
про результати правозахисної діяльності.

Олена КОЛЯДНА, правовий 
інспектор праці Ради профспілки 

у дорожній профорганізації 
Південно+Західної залізниці 

(Конотопський терком)

За звітний період спілчанам повернуто
407,4 тис. грн. незаконно утриманих або
недоплачених коштів, захищено трудові
права 334 працівників, 167 із них поін/
формовані в індивідуальному порядку.

У
2019 році проведено 21 перевірку у струк+
турних і виробничих підрозділах Запо+

різького регіону. Особливу увагу зосереджено
на достовірності обліку робочого часу, оплаті
за робочий час, відповідності фактичного на+
дання щорічних відпусток та їх графіків, вико+
нання умов Галузевої угоди та колективних
договорів. Загалом виявлено 56 порушень, за
якими складено чотири акти та внесено 14 по+
дань, 12 із них – виконано адміністрацією у
повному обсязі.

На особистому прийомі прийнято 118 пра+
цівників, розглянуто 19 письмових звернень.
Крім того, завдяки своєчасно наданій консуль+
тації голів первинних профорганізацій, вдало+
ся запобігти порушенню норм трудового зако+
нодавства щодо незаконного звільнення двох
працівників Пологівського вагонного депо ре+
гіональної філії «Придніпровська залізниця».

Впродовж 2019 року проведено два семіна+
ри+наради з  профактивом.

Наталія ФІЛОБОК, правовий 
інспектор праці Ради профспілки 

у дорожній профорганізації 
Придніпровської залізниці 

(Запорізький терком)

Стор. 3

РАДІ  ПРОФСПІЛКИ  ВІДПОВІДАЮТЬ…

У
КРАЇНІ останнім часом тривали протести проти
антисоціального законопроєкту «Про працю»

№ 2708. Зокрема, 3 березня п. р. масовий захід від+
бувся під будівлею Одеської обласної ради у день
проведення сесії.

В солідарній акції, що організовано Федерацією
профспілок Одеської області проти антинародного
законопроєкту № 2708, активну участь, як завжди,
взяли наші спілчани – представники Одеської до+
рожньої профорганізації.

Від депутатів облради мітингувальники вимагали
ухвалення звернення до Верховної Ради України про
неприпустимість прийняття законопроєкту «Про пра+
цю» № 2708. Під натиском учасників масової проф+
спілкової акції протесту це питання було включено до
порядку денного засідання сесії.

Тож боротьба проти спроби влади знищити трудо+
ве законодавство триває. 

Н
А ЗВЕРНЕННЯ профспілки до Уряду щодо забезпечення права транспортників України на
страйк надійшла відповідь за підписом заступника міністра інфраструктури О.ЮЩЕНКА.

У листі Мінінфраструктури, зокрема, зазначено: «Верховною Радою 27 грудня 2019 року заре+
єстровано законопроєкт «Про страйки та локаути» (№ 2682), прикінцевими положеннями яко+
го пропонується внести зміни до статті 18 Закону України «Про транспорт», визначивши, що
страйк на підприємствах транспорту застосовується відповідно до законодавства про страйки та
локаути».

У
ВІДПОВІДІ на звернення профспілки до Верховної Ради щодо недопущення внесення
змін до законодавства про працю та профспілки, передбачених законопроєктами

№ 2708 і № 2681, головою профільного парламентського Комітету з питань соціальної полі+
тики та захисту прав ветеранів Г.ТРЕТЬЯКОВОЮ наголошено:

«Комітет звернувся до Міжнародної організації праці з проханням у найкоротший термін
надати своє бачення та коментар до законопроєкту № 2708. Здійснюючи попередній розгляд
законопроєкту № 2681, на засіданні Комітету 5 лютого п. р. прийнято рішення рекомендувати
Верховній Раді України включити його до порядку денного третьої сесії».

ТТеекксстт  іі  ффооттоо  ппрреессццееннттрруу  
ООддеессььккооггоо  ддооррппррооффссоожжуу

В
ІНФОРМАЦІЙНОМУ агентстві «Укр+
інформ» 11 березня п. р. — пресконфе+

ренція за участі Голови профспілки В.Бубня+
ка на тему: «Про запровадження програм
пенсійного забезпечення за вислугу років».
Захід транслюватиметься наживо, про що
повідомлено на сайті профспілки, офіційній
сторінці у соціальній мережі facebook та
поширено через viber.

Нагадуємо, що законопроєкт «Про за+
провадження програм пенсійного забезпе+
чення за вислугу років» (реєстр. № 2617)
підготовлений з ініціативи профспілки
залізничників і транспортних будівельників
України і важливий для спілчан з метою по+
вернення права виходу на пенсію за вислу+
гу років деяким категоріям працівників, які
безпосередньо здійснюють організацію пе+
ревезень і забезпечують безпеку руху на за+
лізничному транспорті, і були позбавлені
цього в 2017 році. Його розглянуто
5.02.2020 р. парламентським Комітетом з
питань соціальної політики та захисту прав
ветеранів і за результатами обговорення
ухвалено рішення про внесення зазначено+
го законопроєкту до порядку денного сесії
Верховної Ради.

Цікаво 

та змістовно

Н
АПРИКІНЦІ лютого дорпрофсож ре+
гіональної філії «Львівська залізниця»

організував і провів в інформаційно+ме+
тодичному бюро «Експрес» семінар для
молодіжного активу дорожньої профор+
ганізації, на який було запрошено пред+
ставників директорату молоді АТ «Укрза+
лізниця». Тож протягом продуктивних
дводенних занять учасники заходу здо+
були додаткові знання щодо громадсь+
кого контролю за дотриманням трудово+
го законодавства та з охорони праці, ме+
ханізмів вирішення трудових конфліктів
на підприємстві та з інших актуальних
тем.

Відповідно до своєї компетенції питан+
ня висвітлили головні правовий та техніч+
ний інспектори праці Ради профспілки у
дорожній профорганізації В.Пастух і
В.Харлан, представники АТ «Укрзалізни+
ця» – головний фахівець офісу з антико+
рупційної діяльності А.Турянська, началь+
ник управління соціальної політики
О.Безпалько, а також начальник служби
кадрової та соціальної політики регіо+
нальної філії «Львівська залізниця»
А.Кирда. 

Слухачі отримали всебічну інформа+
цію та відповіді на запитання, що турбу+
ють сьогодні молодих спілчан+залізнич+
ників.

Тренер Д.Венгер провів цікаві практичні
заняття.

Члени молодіжної ради дорожньої проф+
організації регіональної філії «Львівська
залізниця» разом з лідерами директорату
молоді «Укрзалізниці» провели засідання,
на якому йшлося про спільні напрями
роботи, і за підсумками дводенного заходу
напрацювали «дорожню карту» вирішення
першочергових завдань.

Юрій ПЕТРИШИН, 
фахівець дорпрофсожу 

регіональної філії 
«Львівська залізниця»

ФФооттоо  ннааддаанноо  
молодіжною радою 

Наше рішуче «STOP!» – антинародному законопроєкту № 2708

МОЛОДЬ  У  ПРОФСПІЛЦІ
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Від номера
до номера•

Погоджено типові норми

Н
А ЗАСІДАННІ президії Ради профспілки
27 лютого п. р. погоджено проєкти збірників

нормативних документів у господарстві автома+
тики та телекомунікації:

«Типові норми часу на технічне обслуго/
вування пристроїв проводового зв’язку. Час/
тина 2» (запроваджуються вперше), який про+
ходив апробацію у виробничих умовах та був
схвалений трудовими колективами дистанцій
сигналізації та зв’язку: Мукачівської, Чернівець+
кої регіональної філії «Львівська залізниця»;
Полтавської, Сумської («Південна залізниця»);
Шепетівської, Вінницької («Південно+Західна за+
лізниця»); Новокіндрашівської, Покровської
(«Донецька залізниця»); Криворізької та Апосто+
лівської («Придніпровська залізниця»);

«Типові норми часу на роботи з перевір/
ки та ремонту апаратури сигналізації, цент/
ралізації та блокування із застосуванням ав/
томатизованого робочого місця ремонтно/
технологічної дільниці» (запроваджуються
вперше), який проходив апробацію у виробничих
умовах та був схвалений трудовими колективами
дистанцій сигналізації та зв’язку: Ніжинської,
Фастівської, Хмельницької регіональної філії
«Південно+Західна залізниця»; П’ятихатської, За+
порізької, Пологівської («Придніпровська заліз+
ниця»); Кременчуцької, Гребінківської («Півден+
на залізниця»); Здолбунівської, Сарненської
(«Львівська залізниця»); Херсонської («Одеська
залізниця»); Лиманської («Донецька залізниця»).

Соціальні 
ініціативи профспілки

П
АРТНЕРИ дисконтної програми профспілки
zalp.org.ua/kartka/partners/ подарували

нашим профактивістам – найактивнішим корис+
тувачам електронного профквитка – можливість
відвідати футбольний матч Динамо (Київ) – Ко+
лос (Ковалівка), який відбувся 3 березня на НСК
«Олімпійський». Безкоштовні квитки отримали
80 справжніх шанувальників цього виду спорту з
профспілкових організацій Київського регіону.

У літопис профспілки•
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ –

АБАКУМОВУ Оксану Василівну – провідного
бухгалтера, члена профкому апарату управління
філії «Центр охорони здоров’я» АТ «Укрзалізниця»;

СУХОРУКОВУ Олену Валеріївну – голову проф+
організації Бахмутської дистанції сигналізації та
зв’язку регіональної філії «Донецька залізниця».

З
А АКТИВНУ роботу в профспілці із захисту
прав та інтересів спілчан нагороджено:

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

26 лютого Голова ФПТУ і профспілки В.Буб+
няк взяв участь у засіданні Кабміну.

27 лютого відбулося засідання президії Ради
профспілки (стор. 1).

3 березня у форматі вебконференції прове+
дено інформаційний день для профактиву.

ТЕМА  НОМЕРА На варті трудових прав і соціальних гарантій спілчан

У
ЛЮТОМУ 2020 року у навчально+мето+
дичному центрі Федерації профоргані+

зацій Чернігівської області проведено засі+
дання професійної секції працівників вагон+
ного господарства та нараду+семінар для
профактиву.

Голова профспілки В.Бубняк поінформу+
вав колег про найважливіші питання сього+
дення та консолідування дій всеукраїнських
профспілок із захисту трудових прав праців+
ників. Правовий інспектор праці Ради проф+
спілки М.Абрамова додала конкретну інфор+
мацію, детально розповівши про серйозні
зміни, які очікуються у трудовому законодав+
стві, діяльності профспілок та системі со+

ціального страхування, що зумовлені зареєс+
трованими урядовими законопроєктами. Із
цих питань ухвалено рішення активізувати
серед спілчан активну роз’яснювальну робо+
ту щодо змісту ініціатив Уряду, спрямованих
на руйнування основ трудового законодавст+
ва та трудових прав людей (законопроєкт
№ 2708), законодавства про профспілки (за+
конопроєкт № 2681).

Засідання профсекції відбулося за участі
представників АТ «Укрзалізниця» – першого
заступника начальника департаменту вагон+
ного господарства М.Мурашка, заступника
директора департаменту стратегічного роз+
витку та планування О.Карначева.

Обговорено ініціативи Товариства щодо
реформування вагонного господарства. Ви+
значено напрями дій в умовах суттєвих
структурних перетворень – розділення ва+
гонних депо на експлуатаційну та ремонтну
складові тощо. Зокрема, запропоновано пе+

реглянути «Показники по внесенню відособ+
лених структурних підрозділів залізниць і під+
приємств до груп (класів) з оплати праці ке+
рівників» (наказ № 88+Ц від 04.04.2003 р.) і
«Методики з розрахунку продуктивності пра+
ці на підприємствах вагонного господарства»
(наказ  № 612+Ц від 21.12.2007 р.).

З+поміж інших проблем у вагонному гос+
подарстві, які обговорили учасники засідан+
ня, порушено питання приведення санітар+
но+побутових приміщень до затверджених
нормативів і забезпечення у повному обсязі
працівників спецодягом, спецвзуттям, інши+
ми засобами індивідуального захисту.

Також актуалізовано тему виконання Ме+
морандуму про співпрацю та взаємопорозу+
міння між керівництвом АТ «Укрзалізниця» та
профспілкою залізничників і транспортних
будівельників України від 11 грудня 2019 ро+
ку. Найголовніші питання, що гостро обгово+
рюються у трудових колективах, стосуються
підвищення тарифних ставок і посадових
окладів працівникам у першому кварталі
2020 року не менш ніж на 10 %, забезпечен+
ня оздоровлення залізничників і членів їхніх
сімей, фінансування об’єктів соціальної сфе+
ри, які знаходяться у власності трудових ко+
лективів або профспілковій.

Юрій ШИШ, голова 
профсекції вагонного господарства,

голова профорганізації вагонного депо
Конотоп регіональної філії 

«Південно+Західна залізниця», 

За підсумками роботи підготовлено прото+
кол, який розміщено на сайті профспілки
www.zalp.org.ua

Протягом минулого року перевірено
17 виробничих підрозділів. На розгляд
президії теркому підготовлено 14 ма/
теріалів, президії дорпрофсожу —
чотири.

У
ХОДІ ПЕРЕВІРОК виявлено 251 порушен+
ня, за якими внесено 21 подання з

287 пропозиціями щодо їх усунення.
На вимогу правової інспекції праці скасова+

но вісім наказів про притягнення працівників
до дисциплінарної відповідальності.

За 2019+й спілчанам повернуто незаконно
утриманих або недоплачених 186,5 тис. грн.
Протягом року захищено трудові права 358
членів профспілки, їм спрямовано 209 персо+
нальних повідомлень.

Під час особистого прийому проконсуль+
товано 186 працівників, розглянуто 21 пись+
мове звернення.

Проведено два «Дні трудового права».
Олена МОТУЗЕНКО,

правовий інспектор праці 
Ради профспілки в Одеській 

дорожній профорганізації 
(Шевченківський терком)

За звітний період повернуто 343,3 тис.
грн. незаконно утриманих або недо/
плачених коштів, захищено трудові
права 152 спілчан.

З
ДІЙСНЕНО перевірки у 17 структурних і
виробничих підрозділах, в яких виявлено

24 порушення норм трудового законодавст+
ва. Складено 13 актів та таку ж кількість по+
дань на усунення виявлених недоліків внесе+
но адміністрації. Усі подання виконано в пов+
ному обсязі.

Проведено чотири «Дні трудового права» для
працівників Харківського, Основ’янського, Ло+
зівського вузлів та лінійних станцій дирекції за+
лізничних перевезень.

На особистому прийомі надано 42 консуль+
тації з питань правового захисту.

Підготовлено п’ять матеріалів на розгляд
профорганів усіх рівнів.

Андрій НЕЧИПОРЕНКО,
заступник голови Харківської 

територіальної профорганізації – 
правовий інспектор праці 

Ради профспілки 
у дорожній профорганізації 

Південної залізниці 
(Харківський терком)

За результатами перевірок дотри/
мання трудового законодавства у
12 структурних та виробничих підроз/
ділах Куп’янського регіону встановле/
но 138 порушень. Відповідно до нада/
них адміністрації 10 подань виправ/
лено помилки в оплаті праці.

В
2019 році залізничникам повернуто не+
донарахованих або незаконно утрима+

них коштів на загальну суму 98 тис. грн., за+
хищено трудові права 74 працівників, їм на+
діслано 39 персональних повідомлень.

Надано 77 консультацій з питань чинного
трудового законодавства.

У виробничих підрозділах проведено 11
«Днів трудового права».

Володимир КЛІМОВ, 
правовий інспектор праці 

Ради профспілки у дорожній 
профорганізації Південної залізниці 

(Куп’янський терком)

Торік спілчанам повернуто 364,4 тис.
грн. незаконно недоплачених або
утриманих коштів, захищено трудові
права 793 залізничників, 51 працівнику
спрямовано персональні іменні пові/
домлення.

У
2019 році перевірено та вивчено стан до+
тримання трудового законодавства у

29 структурних та виробничих підрозділах,
філіях «Пасажирська компанія» і «Центр буді+
вельно+монтажних робіт та експлуатації буді+
вель і споруд». При цьому адміністрації внесе+
но 26 подань, в яких викладено стільки ж про+
позицій щодо усунення виявлених порушень.
Усі подання виконано у повному обсязі.

Загалом за минулий рік на розгляд вибор+
них органів усіх рівнів підготовлено дев’ять
питань правового характеру.

На особистому прийомі правовим інспек+
тором праці надана юридична консультація
201 працівнику та ветеранам+залізничникам,
розглянуто шість письмових заяв, за якими
надано кваліфіковані відповіді.

Проведено п’ять «Днів трудового права»
на залізничних вузлах Полтава, Кременчук,
Гребінка, Прилуки та Ромни.

Тетяна ГОЛУБИЦЬКА,
правовий інспектор праці 

Ради профспілки у дорожній 
профорганізації Південної залізниці

(Полтавський терком)

У 2019 роцІ у результаті перевірок до/
тримання трудового законодавства,
здійснених у 79 структурних підрозді/
лах Рівненської дирекції залізничних
перевезень, виявлено 92 порушення.

С
КЛАДЕНО чотири акти, роботодавцям вне+
сено вісім подань. Скасовано п’ять неза+

конно виданих наказів про притягнення пра+
цівників до дисциплінарної відповідальності.

На вимогу правового інспектора праці пра+
цівникам станцій Рівненської дирекції заліз+
ничних перевезень було повернуто незаконно
утриманих коштів на загальну суму 1 млн грн.

Захищено трудові права та соціальні га+
рантії 77 працюючих членів профспілки.

Розглянуто п’ять письмових звернень та
загалом спілчанам надано 31 юридичну кон+
сультацію.

На розгляд президії територіального комі+
тету підготовлено сім матеріалів з правоза+
хисної тематики.

Станіслав ПРОТАЩУК, правовий 
інспектор праці Ради профспілки 

у дорожній профорганізації 
регіональної філії «Львівська залізниця» 

(Рівненський терком)

Перевірки дотримання законодавст/
ва про працю минулого року здійсне/
но у десяти структурних підрозділах
Ужгородського регіону, під час яких
виявлено 113 порушень.

А
ДМІНІСТРАЦІЇ внесено десять подань із 15
пропозиціями щодо усунення недоліків.

Скасовано два незаконно виданих накази
про притягнення робітників до дисциплінар+
ної відповідальності.

Захищено права та соціальні гарантії
113 працівників. Загалом спілчанам було по+
вернуто 241 тис. грн., що було їм незаконно
не виплачено протягом 2019 року.

На розгляд президії територіального комі+
тету направлено вісім матеріалів. Проведено
два «Дні трудового права», розглянуто п’ять
письмових звернень, під час особистого
прийому членам профспілки надано 119 кон+
сультацій юридичного змісту.

Володимир ПАРУНА,
правовий інспектор праці 

Ради профспілки у дорожній 
профорганізації регіональної філії

«Львівська залізниця» 
(Ужгородський терком)

Напрацьовано рішення щодо дій в умовах структурних перетворень

ППіідд  ччаасс  ззаассііддаанннняя……

ФФооттоо  ООллееккссааннддрраа  ГГННААТТЮЮККАА  

У  ПРОФСЕКЦІЇ  РАДИ  ПРОФСПІЛКИ

М.Мурашко

Ю.Шиш

Середня  зарплата  працівників (грн.)

Донецька (Лиман) 12395
Придніпровська 11946
Південна 12033
Південно+Західна 13429
Одеська 13002
Львівська 12176
По регіональних філіях 12546
По філіях 12308
По ПрАТ 10972
По АТ «Укрзалізниця» 12479

Січень
2020 р.

Залізничний транспорт 12479
Транспорт у цілому 12362
Промисловість 12177

В галузях народного господарства 10727

Місце по зарплаті  працівників залізничного 11
транспорту серед галузей економіки

Січень
2020 р.

Індекс споживчих цін у січні 2020 р.— 100,2 %
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ФФооттооффаакктт

Конкурс на найкращі публікації
про діяльність первинки
На засіданні президії Ради профспілки 27 лютого п. р.
ухвалено рішення (на виконання постанови Ради
профспілки від 22.11.2019 р. «Про посилення ролі пер/
винних профспілкових організацій щодо виконання
статутних завдань профспілки») про організацію та
проведення в 2020 році конкурсу на найкращі публіка/
ції про діяльність первинної профорганізації у ЗМІ, ін/
формаційних вісниках дорпрофсожів і теркомів та со/
ціальних мережах і  затверджено відповідне Положен/
ня (тексти розміщено на сайті www.zalp.org.ua).

К
ОНКУРС, який відбуватиметься напередодні звітно+ви+
борчої кампанії у профспілці 2021 року, проводиться 

з 15 березня по 1 жовтня 2020/го. Це сприятиме актуалізації
й ефективності висвітлення роботи первинок за всіма напря+
мами діяльності.

Конкурсні матеріали (текстові, фото+, відео+ тощо) мають
відповідати таким критеріям, як об’єктивність у відображенні
діяльності первинних профорганізацій із захисту трудових
прав та інтересів спілчан, за іншими напрямами роботи,
актуальність, оперативність тощо.

Матеріали (кількість: загалом не менше десяти публікацій –
текстових, фото+, відеоматеріалів тощо, опублікованих у ЗМІ,
інформаційних вісниках дорпрофсожів і теркомів, соціальних
мережах) надсилаються до відділу інформації Ради профспіл+
ки до 15 жовтня 2020 року.

Результати конкурсу підсумовуються комісією до 5 листо/
пада 2020 року та затверджуються президією Ради проф+
спілки на засіданні у листопаді 2020 року.

Підсумки конкурсу оприлюднюються у «ВІСНИКУ» та на
інших інформресурсах профспілки.

Нагородження переможців і призерів відбуватиметься у
рамках заходів до Дня створення профспілки залізничників і
транспортних будівельників у незалежній Україні (до 23 січня
2021 року).

Загальний преміальний фонд – 16 800 грн. —
для первинки – переможниці конкурсу – грошова премія
у розмірі 5 тис. грн.;
для первинок+призерів конкурсу:
за друге місце – грошова премія у розмірі 4 тис. грн.;
за третє місце – дві грошові премії у розмірі 2 тис. грн.
кожна;
Почесна грамота Ради профспілки – нагорода для

голови первинної профорганізації, визнаної перемож+
ницею конкурсу;
три заохочувальні грошові премії у розмірі 1 тис. грн.
кожна.

ДО  УВАГИ!

ВИРОБНИЧИЙ  ПОБУТ —  ТУРБОТА  СПІЛЬНА

С
ВОЇ професійні обов’язки вагон+
ники виконують в умовах безпе+

рервного виробництва і намагаються
це робити якісно, забезпечуючи про+
цес ремонту: підтримують та оновлю+
ють власними силами те, що залиши+
лось у спадок ще від дідів, а то й пра+
дідів...

Наше вагонне депо було засноване
в 1936 році та за час свого розвитку із
невеликого цеху перетворилося на
велике залізничне підприємство. Ми
цим пишаємося.

…З 2015+го розпочалася глобальна
реконструкція цехів, дільниць тощо,
а також, що теж дуже важливо для

робітників, – приділялось багато ува+
ги покращанню виробничого побуту.

За цей час добре відремонтовано
та обладнано холодильниками, мік+
рохвильовими печами, електрочай+
никами кімнати для приймання їжі
вагоноскладального цеху, автоконт+
рольного пункту, візкового відділен+
ня. Тішать око приміщення двох
поверхів санітарно+побутового кор+
пусу. У жіночій гарде+
робній – нові шафи для
змінного одягу. У душо+
вих кімнатах 2+го і 3+го
поверхів, крім усього ін+
шого, замінено систему

водопостачання й водовідведення,
оновлено освітлення, а в туалетній
кімнаті 3+го  поверху – сучасне сан+
технічне обладнання.

З метою забезпечення нормально+
го температурного  режиму з 2016 ро+
ку проводиться заміна старих де+
рев’яних вікон на металопластикові
теплозберігаючі конструкції. Роботу
вже виконано у вагоноколісних май+

стернях, санітарно+побутовому кор+
пусі, «теплому переході» від нього до
вагоноскладального цеху, що тепер
дає можливість працівникам ком+

Тож, 
шановні 
колеги та 
профактивісти, 
не зволікайте –
долучайтеся 
до участі 
у конкурсі 
та отримуйте 
нагороди й 
заохочення!

фортно працювати на своїх робочих
місцях. Також, вперше за останні
25 років, було повністю оновлено
«обличчя» депо – головний в’їзд на
його територію.

Незважаючи на жорсткий дефіцит
фінансових ресурсів, вдається зміню+
вати виробничий підрозділ на краще.
Звичайно, це непросто, проте  розви+
ток триває завдяки керівництву, що
використовує будь+яку нагоду для
покращання умов праці робітників,
бригаді будівельників, яка професій+
но виконує свою справу, та сумлінній
роботі міцного колективу Батуринсь+
кого вагонного депо регіональної
філії «Придніпровська залізниця»,
нашій первинці.

Розвиток — на благо людей ппппрррраааацццціііі             

ФФооттоо    ннааддаанноо  
ппррооффккооммоомм
ппееррввииннккии

Ілона ОПРИЩЕНКО, начальник техвідділу, 
голова профорганізації Батуринського вагонного депо

ЗЗ
03049, Київ, Повітрофлотський проспект, 15 А.  
Е+mail: visnykprof@uz.gov.ua•пошти «Вісника»

З початку року «ВІСНИК» отримав
чимало листів від читачів…

Про перше в 2020 році засідання мо+
лодіжної ради дорожньої профорганізації
Південної залізниці повідомив провідний
фахівець відділу організаційної роботи
дорпрофсожу Олег КОЛІСНИК: «Визначе+
но перспективи роботи на новий термін,
ухвалено інші рішення, зокрема про прове+
дення цьогоріч традиційних заходів – кон+
курсу на звання «Кращий молодий проф+
активіст року» та X спартакіади з пляжних
видів спорту серед молодіжних рад».

«22 лютого п. р. за підтримки Коно+
топського теркому профспілки відбулися
змагання серед чоловічих і жіночих команд,
що проводяться вже декілька років поспіль
в пам’ять про волейболістів+залізничників,

ФФооттоо  ннааддаанноо  ааввттоорроомм

які внесли значний вклад у розвиток фіз+
культури та спорту в регіоні, – йдеться у по+
відомленні директора Конотопського бу+
динку науки і техніки Павла БАРЛАДЯНА. –
Турнір пройшов цікаво й переможно для ко+
манд локомотивного депо (чоловіча збірна)
та жіночої «Локомотив», теж із Конотопу.
Кращих учасників заохочено».

Переможницею XVII регіонального
турніру з більярду, що проведено за під+
тримки Запорізького теркому профспілки,
стала команда дирекції залізничних переве+
зень, а призерами – збірні: станції Запо+
ріжжя+1 і Запорізької дистанції сигналізації
та зв’язку. Про це сповістив технічний інс+
пектор праці Ради профспілки у дорожній
профорганізації Придніпровської залізниці
Андрій ХИЖНІЙ.

28 лютого п. р. відбулася конференція трудового колективу
станції Волноваха регіональної філії «Донецька залізниця».

Розглянуто та обговорено інформацію про підсумки 
виконання зобов’язань колдоговору за 2019 рік та продовжено

його дію з урахуванням доповнень щодо забезпечення 
у повному обсязі реалізації й фінансування в 2020/му 

норм і соціальних гарантій.
Руслан КАМИШЕНКО, складач поїздів 

станції Волноваха, член профкому первинки
ФФооттоо
ааввттоорраа

Все про конкурс


