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А ЗАСІДАННІ Ра'
ди профспілки

28 березня п. р. під
час розгляду підсум'
ків виконання Галу'
зевої угоди за
2018 рік обговорено
також вкрай важливі
теми сьогодення –
щодо підвищення
тарифних ставок і
посадових окладів
залізничників, опти'
мізації чисельності
працівників АТ «Укр'
залізниця» та інші
гострі соціальні проблеми. Ухвалено
відповідну постанову, в якій зазна'
чено, що зобов’язання сторін за Га'
лузевою угодою в 2018 році викону'
валися не в повному обсязі (стор. 2)
та затверджено: Вимоги до керів'
ництва АТ «Укрзалізниця» – у доку'
менті йдеться, зокрема, про підви'
щення тарифних ставок і посадових
окладів працівникам Товариства
(крім вищого керівництва) з 1 квітня
2019 року не менше ніж на 25 %, ви'
плату у першому півріччі 2019'го ви'
нагороди за підсумками роботи в
2018 році тощо (стор. 1), два звер'
нення до Уряду – з приводу оптимі'
зації чисельності працюючих, яка
провадиться АТ «Укрзалізниця»
(стор. 2), та негайного перегляду
постанови Кабміну від 11.11.2015 р.,
№ 1034 щодо встановлення посадо'
вого окладу керівникам підпри'
ємств, заснованих на державній, ко'
мунальній власності, з метою вста'
новлення зв’язку між розміром заро'
бітної плати керівництва таких під'
приємств та середньої зарплати пра'
цівників цих підприємств (стор. 2).

Із доповіддю про захист трудових
прав працівників галузі виступив Го'
лова профспілки В.Бубняк. Від Това'
риства про підсумки роботи з вико'
нання Галузевої угоди в 2018'му до'
повіла заступник директора з управ'
ління персоналом та соціальної по'
літики – начальник управління со'
ціальної політики АТ «Укрзалізниця»
О.Безпалько, виступили також ди'
ректор з економіки і фінансів А.Ря'
занцев, директор департаменту
оплати праці та мотивації персоналу
О.Скарлат, керівник проекту управ'
ління соціальної політики О.Баркова
та директор операційний Товариства
В.Єрьомін (див. газету «Магістраль»
№ 13 (2416) від 6—12 квітня п. р.).

В обговоренні доповідей, а також
гострих соціально'економічних пи'
тань, що вкрай турбують сьогодні
всіх залізничників, взяли участь го'
лови територіальних профорганіза'
цій: Попаснянської – А.Канзеба,
Івано'Франківської – Б.Грицак,
Знам’янської – Л.Семиніна, Пол'
тавської – М.Маслак, Київської –
О.Бєліков, Запорізької – О.Семе'
рунь, голова об’єднаної профорга'
нізації філії «Пасажирська компа'
нія» В.Кукса, голови первинок: Вол'
новаської дистанції електропоста'

чання регіональної філії «Донецька
залізниця» – електромеханік А.До'
рошенко, локомотивного депо ім.
Т.Шевченка регіональної філії
«Одеська залізниця» М.Коцаба, ло'
комотивного депо Козятин регіо'
нальної філії «Південно'Західна за'
лізниця» В.Горбатюк. Думки з при'
воду нагальних проблем, що на ча'
сі, висловили також голова Одесь'
кої дорожньої профорганізації
А.Прокопенко та його перший за'
ступник  І.Соловйов, голова дорож'
ньої профорганізації регіональної
філії «Львівська залізниця», голова
Ужгородської територіальної проф'
організації Я.Афтанас, голова Козя'
тинської територіальної профорга'

нізації А.Вільчинський, інші учасни'
ки засідання. У залі панувала сер'
йозна, конструктивна критика на
адресу адміністрації, за підсумками
критичних виступів висунуто Вимо'
ги до керівництва Товариства та
звернення до Уряду.

*   *   *
На засіданні Ради профспілки за'

тверджено постанови з інших важ'
ливих питань: внесено зміни та до'
повнення до Статуту профспілки,
ухвалено рішення про скликання
четвертої конференції профспілки
12 грудня 2019 року та IV Форуму
молоді профспілки, який відбудеть'
ся 22–24 жовтня п. р.

Підтримаймо 
спільну вимогу 
до Парламенту!

Для швидкого
доступу до веб�
сторінки сайту ско�
ристайтеся скане�
ром QR�коду у мо�
більному телефоні
(див. налашту�
вання Viber).

https://rada.gov.ua

НА САЙТІ електронних петицій Верховної Ради України 4 березня
оприлюднено петицію «Вимагаємо повернути залізничникам,

які безпосередньо здійснюють організацію залізничних переве�
зень та забезпечують безпеку руху поїздів, право дострокового
виходу на пенсію за вислугу років».

Збір підписів триватиме до 4 червня 2019 року.
Потрібно зібрати 25 000 голосів!

34%
Н

А 9 квітня п. р. за петицію «Ви�
магаємо повернути залізнич�

никам, які безпосередньо здійсню�
ють організацію залізничних пере�
везень та забезпечують безпеку
руху поїздів, право дострокового
виходу на пенсію за вислугу років»,
проголосували понад 8,5 тис. осіб.

Звертаємо вашу увагу, що це лише
34% з необхідної кількості голосів.

Щоб підписати петицію, необхідно:

За оперативною інформацією слідкуйте на сайті www.zalp.org.ua
та офіційній сторінці профспілки у соціальній мережі Фейсбук 

www.facebook.com/zalporg

Тільки об’єднавши зусилля і приєднавшись до категоричної пози'
ції профспілки проти незаконного і необґрунтованого виключення
із законодавства норм щодо призначення пенсій за вислугу років
окремим  категоріям залізничників, можна досягти позитивного
результату.

!

ФФооттоо  ВВооллооддииммиирраа  ММААРРЧЧУУККАА

В галузі склалася критична ситуація із забезпеченням матеріально'техніч'
ними ресурсами, масовим відтоком кваліфікованих кадрів, в першу чергу
робітничих професій, що вкрай негативно позначається на умовах праці
залізничників та призводить до порушень трудового законодавства.
З метою забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту, безпеки
руху, виконання чинної Галузевої угоди, створення працівникам Товарис'
тва умов для продуктивної праці, підняття престижності праці залізнични'
ків, підвищення їх добробуту та платоспроможності, зниження соціальної
напруги у трудових колективах вимагаємо від акціонерного товариства
«Українська залізниця»:
1. Підвищити тарифні ставки і посадові оклади працівникам Товариства
(крім вищого керівництва) з 1 квітня 2019 року не менше ніж на 25 %.
2. Виплатити у першому півріччі 2019 року винагороду за підсумками
роботи у 2018 році.
3. Встановити з 1 вересня 2019 року суму добових при відрядженні праців'
ників у межах України у розмірі 200 грн.
4. Не провадити протягом 2019 року скорочення чисельності працівників у
Товаристві з причини відсутності належного контингенту працівників на
обсяг виконуваних робіт.
5. Прискорити роботу над проектом Колективного договору між АТ «Укра'
їнська залізниця» та Спільним представницьким органом профспілок.
6. Забезпечити у 2019 році організацію та фінансування оздоровчої кампа'
нії в обсягах не менше попереднього року, включаючи організацію дитячо'
го оздоровлення, здешевлення та придбання путівок за рахунок Товарист'
ва, утримання оздоровчих закладів (у тому числі тих, що перебувають у
власності трудових колективів, або відповідних профспілкових органів).
7. Забезпечити фінансування Професійного недержавного пенсійного
фонду «Магістраль» та перерахувати пенсійні внески на користь працівни'
ків Товариства.

У листі з цього приводу очільнику «Укрзалізниці» Є.Кравцову запро�
поновано вжити невідкладних заходів та надати Раді профспілки
відповідь до 10 квітня п. р.
У разі надання негативної відповіді на Вимоги Ради профспілки –
відповідне звернення буде спрямоване до Наглядової ради АТ
«Укрзалізниця».
За результатами розгляду питань, передбачених Вимогами, прези�
дією Ради профспілки буде прийнято рішення про дату проведення
акцій протесту.

Вимоги до керівництва АТ «Укрзалізниця»

Вимоги, звернення та 
про подальші дії профспілки…

КРОК 1
ЗАРЕЄСТ�
РУВАТИСЯ 
НА САЙТІ

КРОК 2
ПІДТВЕРДИТИ

СТВОРЕННЯ 
ОБЛІКОВОГО

ЗАПИСУ

КРОК 3
УВІЙТИ В

ОСОБИСТИЙ
КАБІНЕТ

КРОК 4

ПІДПИСАТИ
ПЕТИЦІЮ

КРОК 5
ОБОВ’ЯЗКОВО
ПІДТВЕРДИТИ
ПІДПИС ЧЕРЕЗ
ЕЛЕКТРОННУ

ПОШТУ

ФФооттооффаакктт

Спілчани
первинки
експлуата�
ційного 
вагонного 
депо 
Нижньо�
дніпровськ�
Вузол
регіональної
філії
«Придніп�
ровська
залізниця»
активно
голосують 
за електронну
петицію…

Фото ВВооллооддииммиирраа  РРООММААННЕЕННККАА,, завідувача відділу 
організаційно�масової і соціально�побутової роботи 

дорпрофсожу Придніпровської залізниці

Кожен ваш
голос —

важливий!

Н
АЙГОЛОВНІШІ проб'
леми сьогодення об'

говорено 28 березня п. р.
на засіданні Ради проф'
спілки під час розгляду під'
сумків виконання Галузе'
вої угоди за 2018 рік…

ІЗ  ЗАСІДАННЯ  
РАДИ  ПРОФСПІЛКИ
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ПОСТАНОВА

З
АСЛУХАВШИ і обгово'
ривши доповіді заступни'

ка директора з управління
персоналом та соціальної
політики – начальника
управління соціальної полі'
тики акціонерного товарист'
ва «Укрзалізниця» О. М. Без'
палько та Голови профспіл'
ки В. М. Бубняка «Про під'
сумки виконання у 2018 році
Галузевої угоди між Держав'
ною адміністрацією залізнич'
ного транспорту України та
профспілками», Рада проф'
спілки зазначає, що зо'
бов’язання сторін за Галузе'
вою угодою в минулому році
в основному виконувалися.

Кошти на реалізацію норм
Галузевої угоди виділялися.
Здійснювалися виплати що'
місячної надбавки за вислугу
років, надбавок і доплат до
тарифних ставок і посадових
окладів, матеріальної допо'
моги на оздоровлення, до'
помоги при звільненні на
пенсію вперше, за роз’їзний
(пересувний) характер ро'
боти, медичне страхування
працівників та пенсіонерів,
фінансування заходів з охо'
рони праці.

За підсумками 2018 року
середня заробітна плата од'
ного працівника АТ «Укра'
їнська залізниця» склала
10510 грн. і зросла на 33,3 %
або на 2624 грн. проти рівня,
досягнутого у минулому ро'
ці. За рівнем заробітної пла'
ти серед галузей економіки
України залізничний транс'
порт протягом року займав
10 місце, проте в цілому за
підсумками 2018'го – 12 міс'
це.

За підсумками роботи за
2017 рік працівникам була
нарахована і виплачена ви'
нагорода у розмірі від 45 %
до 52,5 % місячної тариф'
ної ставки (посадового
окладу) залежно від вико'
нання показників та умов,
визначених Положенням, а
саме виконання обсягів ро'
боти та фінансового резуль'
тату.

Працівникам відшкодову'
валося 50 % розміру страхо'
вих внесків на добровільне
медичне страхування, забез'
печено добровільне медич'
не страхування пенсіонерів у
галузевих закладах охорони
здоров’я.

Встановлювалися доплати
і надбавки, згідно з додат'
ком до Галузевої угоди, при
поверненні на роботу після
строкової служби у Зброй'
них Силах України, на оздо'
ровлення та інші.

Працівники користували'
ся правом на безоплатний
проїзд залізничним транс'
портом за особистими по'
требами, їм надавалися до'
даткові відпустки за стаж ро'
боти у галузі, за ненормова'
ний робочий день, за особ'
ливий характер роботи тощо.

Надавалася матеріальна
допомога ветеранським ор'
ганізаціям, пенсіонери'
залізничники отримували
матеріальну та іншу під'
тримку.

Правовою і технічною інс'
пекціями праці Ради проф'
спілки здійснювався гро'
мадський контроль за до'
триманням трудового зако'
нодавства та законодавства
з охорони праці, виконан'
ням умов Галузевої угоди та
колективних договорів, на'
давалася безоплатна юри'
дична допомога працівни'
кам.

У рамках заходів під гас'
лом: «Відпрацьованому часу –
гарантовану оплату!» переві'
рено 462 структурних і ви'
робничих підрозділи АТ
«Укрзалізниця». Виявлено
більш як 5,5 тис. порушень
трудових прав працівників,
за якими роботодавцям вне'
сено 340 подань з пропози'
ціями на їх усунення.

Як результат, поновлено
на роботі за безстроковими
трудовими договорами
32 працівника, безпідставно
переведених на цивільно'
правові угоди, роботодавця'
ми відмінено 174 накази со'
ціально'економічного спря'
мування, виданих з пору'
шеннями законодавства про
працю, відмінено 265 дис'
циплінарних стягнень у ви'
гляді догани, більш як 5 тис.
працівників, що працевлаш'
товуються за контрактною
формою трудового догово'
ру, переведені з короткотер'
мінових контрактів на п’яти'
річні контракти тощо. Зага'
лом працівникам повернуто
понад 18 млн 700 тис. грн.,
які були безпідставно утри'
мані або недоплачені. До різ'
них видів відповідальності
притягнуто три посадові осо'
би. Захищено трудові права
більш як 20 тис. спілчан, у то'
му числі в 4 випадках у по'
рядку судового оскарження
окремих рішень адміністра'
ції.

Технічною інспекцією пра'
ці Ради профспілки в 2018
році перевірено 554 підроз'
діли, у т. ч. 104 – разом з ор'
ганами державного нагляду
та відомчого контролю за
охороною праці.

При цьому виявлено
5732 порушення вимог нор'
мативних актів з охорони
праці, надіслано роботодав'
цям 345 висновків і подань
щодо їх усунення, з яких
329 вирішено позитивно.
Розглянуто 816 звернень
членів профспілки, з яких
785 вирішено позитивно,
проведено навчання проф'
спілкового активу з охорони
праці у 212 підрозділах.

За підсумками роботи тех'
нічної інспекції праці Ради
профспілки у 2018 році пра'
цівникам повернуто недо'
плачених коштів на суму
448,9 тис. грн.

За даними АТ «Укрзаліз'
ниця», витрати коштів на
реалізацію заходів щодо по'
ліпшення стану безпеки, гігі'
єни праці та виробничого се'
редовища за 12 місяців 2018
року по АТ «Укрзалізниця»
становили 2,3 % від фонду
оплати праці за попередній
рік.

Кількість травмованих з
інвалідним наслідком змен'
шилася з 16 працівників у
2017 році до 8 – у 2018'му.
Зменшилася кількість днів
непрацездатності на 870 ро'
бочих днів: з 5396 днів у
2017 році до 4526 днів у
2018'му.

Попри проблеми та склад'
нощі з організацією оздоров'
чої кампанії 2018 року,
спільними зусиллями вдало'
ся забезпечити належне
оздоровлення працівників і
членів їхніх сімей. Зокрема, у
2018 році оздоровлено по'
над 38 тис. працівників і
членів їхніх сімей, з них
більш як 14 тис. дітей та май'
же 5 тис. пенсіонерів.

Водночас окремі норми
Галузевої угоди виконували'
ся не в повному обсязі.

За результатами проведе'
них перевірок технічною інс'
пекцією праці Ради проф'
спілки виявлено факти недо'
плати працівникам за час
проходження технічного на'
вчання, медичних оглядів,
роботу у важких і шкідливих
умовах праці, керівництво
стажуванням з охорони пра'
ці, відсутності забезпечення
молоком, спецодягом, спец'
взуттям тощо.

Мають місце випадки не'
надання пільг і компенсацій
працівникам виробничих
структурних підрозділів ре'
гіональних філій, філій за ро'
боту у важких і шкідливих
умовах праці за результата'
ми проведеної атестації ро'
бочих місць за умовами пра'
ці, особливо це стосується
надання працівникам щоріч'
них додаткових відпусток за
рахунок прибутку.

Не виконується АТ «Укрза'
лізниця» п. 3.5.1 Галузевої
угоди щодо забезпечення
працівників регіональних фі'
лій, філій, виробничих і
структурних підрозділів
своєчасно якісним спецодя'
гом, спецвзуттям, іншими
засобами індивідуального
захисту, мийними та зне'
шкоджувальними засобами
відповідно до галузевих нор'
мативів.

Так, в цілому по АТ «Укр'
залізниця» за 12 місяців 2018
року забезпечення спецодя'
гом становить 88 %, спец'
взуттям – 91 %, іншими за'
собами індивідуального за'
хисту – 83 %.

Недостатнє забезпечення
спецодягом, спецвзуттям та
іншими ЗІЗ існує у філіях
«Пасажирська компанія»,
«Центр будівельно'монтаж'
них робіт та експлуатації бу'
дівель і споруд», «Центр
транспортного сервісу «Ліс'
ки», «Енергоремтранс» та ін'
ших.

Незадовільною є ситуація,
що склалася у 2018 році у фі'
ліях, виробничих і структур'
них підрозділах з придбан'
ням і забезпеченням моло'
ком працівників, які зайняті
на роботах зі шкідливими
умовами праці. 

Протягом 2018 року не
здійснювалися своєчасні по'

ставки молока у виробничі
підрозділи територіальних
управлінь БМЕС Лиман,
БМЕС Попасна, на 1 січня
2019 року заборгованість із
забезпечення працівників мо'
локом тут становила 3 т 641 л.

У 2018 році кількість над'
урочних годин роботи зрос'
ла на 20,4 % порівняно з
2017'м. Значну кількість над'
урочних годин зафіксовано у
господарствах: локомотив'
ному, колійному, руху, при'
міських перевезень. У зв’яз'
ку з відсутністю належного
контингенту працюючих
працівники постійно залуча'
ються до роботи у вихідні,
святкові і неробочі дні. Так,
кількість годин роботи у
святкові і неробочі дні збіль'
шилась майже удвічі
(194 %), а у вихідні дні — на
118,1 %. 

Залучення працівників до
таких робіт не завжди відпо'
відає нормам Кодексу зако'
нів про працю України (стат'
ті 62, 65 та 71). 

Виявлено непоодинокі
факти, коли працівники ло'
комотивних бригад, провід'
ники пасажирських вагонів
відпрацьовують у кілька ра'
зів більше дозволених зако'
ном 120 надурочних годин на
рік.

У деяких регіональних фі'
ліях (за винятком Південно'
Західної та Одеської заліз'
ниць) у більшості служб і
господарств, окрім локомо'
тивної служби, практично
відсутні дані про реєстрацію
та оплату надурочних годин
роботи. При цьому кількість
виявлених правовою інспек'
цією праці Ради профспілки
прихованих від обліку над'
урочних годин сягнула по'
над 318 тис., що становить
13,1 % від загальної кількості
офіційно зареєстрованих у
статистичній звітності. При
цьому працівникам повер'
нуто більш як 1,2 млн грн. не'
доплачених коштів.

Наслідком низького рівня
заробітної плати на залізнич'
ному транспорті стало збіль'
шення плинності кадрів. За
підсумками 2018 року плин'
ність кадрів в цілому по АТ
«Укрзалізниця» становила
7,6 % проти 6,6 % у минуло'
му році. Найбільший відсо'
ток плинності — в регіональ'
ній філії «Придніпровська
залізниця» (10,8 %).

Крім цього, не виконують'
ся або виконуються не в
повному обсязі окремі нор'
ми Галузевої угоди, зокрема
забезпечення форменим
одягом та знаками розріз'
нення, доставки локомотив'
них бригад до місця роботи
службовим автотранспор'
том, подання профспілко'
вим комітетам на вивільнен'
ня працівників за скорочен'
ням штату або чисельності з
технологічним та економіч'
ним обґрунтуванням, поліп'
шення житлових умов заліз'
ничників, які перебувають
на квартирному обліку, та
виділення безпроцентних
позик для будівництва.
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Щодо оптимізації чисельності
працюючих, яка провадиться 

АТ «Укрзалізниця»

У
ЧАСНИКИ засідання Ради профспілки залізничників і транспорт'
них будівельників України звертаються до Кабінету Міністрів

України, Наглядової ради АТ «Українська залізниця», керівництва
АТ «Українська залізниця» з вимогою врегулювання питання щодо
скорочення чисельності працюючих на залізничному транспорті,
яке на даний час посилює соціальну напругу у трудових колективах.

Вже кілька років, з моменту створення АТ «Українська залізни'
ця», разом зі зміною структури Товариства відбувається і суттєве
зменшення працівників.

Доведення планів з праці відбувається без відповідного еконо'
мічного обґрунтування, яке повинно, в першу чергу, базуватись на
виконанні Правил технічної експлуатації, безпеці руху, охороні
праці, технічно обґрунтованих і затверджених нормах праці та ча'
су на відповідну технологію роботи. На жаль, ці основні галузеві
акти при доведенні планів з праці ігноруються і не виконуються.

Наслідком такої ситуації є те, що на сьогодні в регіональних філіях
і філіях та їх виробничих підрозділах через відсутність необхідного
виробничого персоналу відбувається інтенсифікація праці робітників
за рахунок зростання кількості відпрацьованих годин понад норму
робочого часу, у вихідні та святкові дні, нестачі працівників на обслу'
говуванні і ремонті рухомого складу, об’єктів залізничної інфраструк'
тури (колія, контактна мережа, пристрої сигналізації та зв’язку).

Все більше залізничників не бажають працювати за незначну за'
робітну плату і нести відповідальність за безпеку руху без належ'
ного забезпечення запасними частинами, інструментом та відпо'
відної оплати за відсутнього працівника, розширення зони обслу'
говування. Складні умови праці, відповідальна і важка робота при
низькому рівні оплати праці викликає у них справедливе невдово'
лення. Все більше працівників покидають залізничний транспорт,
а нові на мізерну заробітну плату і високу відповідальність за якість
роботи, безпеку руху на роботу в АТ «Укрзалізниця» не йдуть.

Вважаємо, що керівництвом АТ «Укрзалізниця» провадиться
непродумана та невиважена політика із збереження кваліфікова'
них кадрів без відповідного прорахунку наслідків (і не тільки со'
ціальних, а й економічних, техногенних), яка врешті'решт може
призвести до катастрофічних наслідків для галузі.

Вимагаємо обрахувати чисельність працюючих на обсяг дове'
дених планів з роботи із урахуванням вимог технологічних проце'
сів, безпеки руху, якості роботи, діючих норм часу, залучивши до
цієї роботи профспілкові організації, і після відповідного обраху'
вання скласти плани з праці.

Профспілка звертається з вимогою покласти край діям зі скоро'
чення контингенту, що вносять дестабілізацію у роботу залізнично'
го транспорту, та забезпечити стабільну роботу і підвищення заро'
бітної плати залізничникам протягом 2019 року не менше ніж на
25 відсотків за рахунок зростання тарифних ставок і посадових
окладів з 1 квітня 2019 року.

Щодо встановлення зв'язку 
між розміром заробітної плати

керівництва та середньої 
зарплати працівників

З
АПРОВАДЖЕННЯ Кабінетом Міністрів України постанови від
11.11.2015 р. № 1034 «Про внесення змін до постанов Кабінету

Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 597 і від 19 травня 1999 р.
№ 859» було направлене на забезпечення стрімкого зростання за'
робітної плати у керівників державних підприємств, в той час, ко'
ли рівень заробітної плати працівників в Україні залишається
вкрай низьким. З введенням норм вказаної постанови посадовий
оклад керівника, а відповідно й інші виплати, зросли до розміру,
який у десятки, а подекуди і в сотні разів перевищує розмір серед'
ньої заробітної плати по підприємству.

Зокрема, середня заробітна плата одного працівника в АТ
«Укрзалізниця» за 2018 рік склала 10510 грн., в той час як середня
заробітна плата керівника і членів правління у майже 170 разів пе'
ревищує заробітну плату працівника. При цьому джерелом коштів
на оплату праці членам наглядової ради, членам правління є за'
гальний фонд оплати праці всіх працівників АТ «Укрзалізниця».

Встановлення керівникам високої заробітної плати створило у
трудових колективах соціальну напругу і нерозуміння, оскільки
встановлення таких окладів економічно не обґрунтоване і не мало
позитивного ефекту для покращення фінансово'економічного стану
підприємства, адже АТ «Укрзалізниця» перебуває у складному фі'
нансово'економічному стані. Природньо, що заробітна плата керів'
ництва підприємства має бути диференційована, але така диферен'
ціація повинна бути зрозумілою, економічно обґрунтованою і базу'
ватись на досягнутому рівні середньої заробітної плати по підпри'
ємству (галузі) та перевищувати її не більше ніж у 10–15 разів. При
цьому зростання заробітної плати керівника повинно бути чітко
пов’язане із відповідним зростанням заробітної плати у працівників.

Учасники засідання Ради профспілки залізничників і транспорт'
них будівельників України звертаються до Кабінету Міністрів
України з вимогою негайно переглянути постанову Кабінету Мініс'
трів України від 11.11.2015 р. № 1034 щодо встановлення посадово'
го окладу керівникам підприємств, заснованих на державній, ко'
мунальній власності, з метою встановлення зв’язку між розміром
заробітної плати керівництва таких підприємств та середньої за'
робітної плати працівників цих підприємств.

Вважаємо, що запровадження такого взаємозв’язку забезпе'
чить зростання доходів усіх працівників, встановлення певної
соціальної справедливості та сприятиме соціальній злагоді у
трудових колективах.

ЗВЕРНЕННЯ  РАДИ  ПРОФСПІЛКИ  ДО УРЯДУ



Н
А ЗАСІДАННІ президії Ради профспілки
28 березня п. р. розглянуто підсумки вико'

нання у минулому році угод, укладених між Мі'
ністерством інфраструктури України, державною
корпорацією «Укрметротунельбуд», правлінням
ПАТ «Мостобуд» та профспілкою залізничників і
транспортних будівельників України.

Також обговорено питання проведення за'
ходів до Всесвітнього дня охорони праці у цьо'
му році. Постановою ухвалено рішення у пе'
ріод з 22 по 26 квітня п. р. у виробничих, струк'
турних підрозділах, на підприємствах заліз'
ничного транспорту провести «Тиждень охо'
рони праці» під гаслом «Безпечне та здорове
майбутнє праці» (стор. 4).

Розглянуто поточні питання

«Вісник профспілки залізничників і транспортних будівельників України» № 7 (762)* 11 квітня  2019 р. 3
Державною адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками

Середня  зарплата працівників (грн.)

Індекс споживчих цін у лютому 2019 р.—
100,5 %, з початку 2019 р. — 101,5%.

Від номера
до номера•

Донецька (Лиман) 10984,0 11175,3
Придніпровська 10288,0 10440,0
Південна 9906,3 10286,6
Південно'Західна 10990,1 11449,3
Одеська 10537,6 10731,8
Львівська 10886,9 11168,0
По регіональних філіях 10593,7 10881,2
По філіях 10342,2 10540,0
По ПрАТ 8344,5 8197,1
По АТ «Укрзалізниця» 10529,9 10794,7

З початку
2019 р.Лютий

Відповідно до викладеного
вище, Рада профспілки по�
становляє:
1. Звіти заступника директора з

управління персоналом та соці'
альної політики – начальника
управління соціальної політики
акціонерного товариства «Укрза'
лізниця» О. М. Безпалько та Го'
лови профспілки В. М. Бубняка
«Про підсумки виконання у
2018 році Галузевої угоди між
Державною адміністрацією за'
лізничного транспорту України
та профспілками» взяти до ві'
дома.

2. Зазначити, що зобов’язання
сторін за Галузевою угодою в
2018 році виконувалися не в пов'
ному обсязі.

3. Вимагати від керівництва 
АТ «Українська залізниця», ре'
гіональних філій, філій, структур'
них підрозділів забезпечити ви'
конання положень Галузевої
угоди в повному обсязі, зокрема:

– припинити практику прихо'
ваного зменшення контингенту
працюючих;

– налагодити достовірний об'
лік роботи в надурочний час і у
вихідні дні та його оплати у пов'
ному обсязі, припинити практику
приховування надурочних годин
роботи;

– забезпечити працівників у
2018 році в повному обсязі і на'
лежної якості спецодягом, спец'
взуттям та іншими засобами ін'
дивідуального захисту;

– здійснювати своєчасно та в
повному обсязі закупівлю моло'
ка належної якості.

4. Керівництву АТ «Укрзаліз'
ниця»:

– вжити заходів з недопущен'
ня підміни безплатних медичних
послуг залізничникам і членам
їхніх сімей платними та забезпе'
чити безоплатне користування
корпоративними медичними за'
кладами пенсіонерам'залізнич'
никам, передбачивши фінансу'
вання корпоративних медичних
закладів за рахунок коштів АТ
«Укрзалізниця» в повному обсязі;

– заборонити практику змен'
шення контингенту працюючих
без урахування обсягів роботи та
економічного, технологічного
обґрунтування і розрахунку со'
ціальних наслідків;

– до 10 квітня 2019 року надати
відповідь на вимоги Ради проф'
спілки до АТ «Укрзалізниця» від
28.03.2019 року;

– вирішити питання безкош'
товного бронювання місць для
залізничників, членів їхніх сімей
та пенсіонерів'залізничників.

5. У разі надання АТ «Укрзаліз'
ниця» негативної відповіді на Ви'
моги Ради профспілки від
28.03.2019 року направити від'
повідне звернення до Наглядо'
вої ради АТ «Укрзалізниця».

6. Президії Ради профспілки за
результатами розгляду питань,
передбачених Вимогами, прий'
няти рішення про дату проведен'
ня акцій протесту профспілки.

7. Раді профспілки організува'
ти розміщення петиції до Кабіне'
ту Міністрів України з вимогою
включення до Наглядової ради
АТ «Укрзалізниця» представни'
ків профспілки як уповноваже'
них представників трудового ко'
лективу АТ «Укрзалізниця».

8. Дорожнім, територіальним,
об’єднаним та первинним проф'
спілковим організаціям:

8.1. тримати на контролі стан
дотримання умов Галузевої уго'
ди та норм трудового законодав'
ства в регіональних філіях, філіях
і структурних підрозділах, забез'
печити додержання законних
прав працівників галузі;

8.2. регулярно розглядати на
засіданнях виборних профспіл'
кових органів питання дотри'
мання трудового законодавства,
готувати матеріали для притяг'
нення до відповідальності поса'

дових осіб, з вини яких допуска'
ються такі порушення;

8.3. зосередити зусилля на по'
силенні громадського контролю
в рамках гасла року «Відпрацьо'
ваному часу – гарантовану опла'
ту!», приділивши першочергову
увагу питанням:

– робочого часу і часу відпо'
чинку працівників;

– оплати праці за відпрацьова'
ний час і виконаний обсяг ро'
боти;

– безумовного виконання
умов Галузевої угоди і колектив'
них договорів;

– виконання роботодавцями
рішень профспілкових органів
і подань правової інспекції
праці.

9. Раді профспілки, дорожнім,
територіальним та об’єднаним
комітетам профспілки забезпе'
чити в 2019 році надання право'
вої допомоги первинним проф'
спілковим організаціям.

10. Редакції газети «Вісник
профспілки» систематично ви'
світлювати на своїх сторінках
стан виконання норм Галузевої
угоди.

11. Контроль за виконанням
цієї постанови покласти на відпо'
відні відділи апарату Ради проф'
спілки.

Залізничний транспорт 10530 10795

Транспорт у цілому 10537 10759
Промисловість 10430 10409

В галузях народного 
господарства 9429 9326

Місце по зарплаті працівників 
залізничного транспорту серед 14 13
галузей економіки

Лютий З початку
2019 р.

20 березня Голова ФПТУ і профспілки В.Бубняк
взяв участь у засіданні СПО всеукраїнських
об’єднань профспілок.
25 березня В.Бубняк взяв участь у засіданні
правління АТ «Укрзалізниця».
26 березня В.Бубняк взяв участь у конференції
трудового колективу регіональної філії «Півден'
но'Західна залізниця» щодо підсумків виконання
колективного договору в 2018 році та у засіданні
дорожнього комітету профспілки.
28 березня проведено засідання Ради профспіл'
ки та її президії (стор. 1–3).
2 квітня відбувся інформаційний день для профак'
тиву у форматі веб'конференції (стор. 4).
2 квітня головний технічний інспектор праці Ра'
ди профспілки В.Дорошенко взяв участь у селек'
торній нараді з розгляду результатів проведення
особливих умов контролю за станом охорони
праці, виробничого та невиробничого травма'
тизму в АТ «Укрзалізниця».

ЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДДДД Хроніка подій

У  ПРОФЕСІЙНИХ  СЕКЦІЯХ Про виробничі проблеми та інше…

Підсумки роботи прокоментував голо�
ва профсекції працівників вагонного
господарства, голова профорганізації
вагонного депо Конотоп регіональної
філії «Південно�Західна залізниця»
Юрій ШИШ:

—Н
А ЗАХОДІ загалом йшлося про ре'
формування вагонного господарст'

ва, оптимізацію чисельності працівників,
понаднормові години роботи та їх оплату, а
також порушено важливе питання зношен'
ня робочого парку вагонів. В обговоренні
взяв участь перший заступник начальника
департаменту вагонного господарства АТ
«Укрзалізниця» М.Мурашко. Він, зокрема,
повідомив, що на підприємства цього гос'
подарства найближчим часом чекають змі'
ни, пов’язані із трансформаційними пере'
твореннями – розділення ремонту та екс'
плуатації, реструктуризацією виробничих
підрозділів тощо.

Члени секції, у свою чергу, нагадали, що
у зв’язку з вже проведеними структурними
змінами та розподілом експлуатаційної та
ремонтної складових вагонного господар'
ства необхідно привести у відповідність та
внести зміни до показників по відношенню
відособлених структурних підрозділів до
груп (класів) з оплати праці керівників до
розділу «вагонне господарство» та встано'
вити підрахунок бальності показників окре'
мо для ремонтних та експлуатаційних ва'
гонних депо.

Викликає стурбованість проведення захо'
дів у регіональних філіях (особливо «Пів'
денно'Західна залізниця») щодо оптимізації
штатних розписів, якими передбачено ви'

лучення із них посад. Це може спричинити
зменшення фактичної чисельності праців'
ників, що негативно відобразиться на тех'
нологічній дисципліні, погіршенні стану охо'
рони праці, вплине на безпеку руху та ство'
рить соціальну напругу в трудових колекти'
вах. Тому важливо детально проаналізувати
відповідність чисельності працюючих до об'
сягів виконуваних робіт та укомплектувати
вакантні посади, а також враховувати об'
ґрунтовані пропозиції керівників та фахів'
ців, профспілкових лідерів виробничих і
структурних підрозділів, зокрема, щодо під'
вищення заробітних плат, збільшення від'
сотка виробничої премії гостродефіцитним
професіям, збереження штатної чисельнос'
ті тощо.

Потребує вирішення питання виконання
трудового законодавства щодо обліку по'
наднормових годин роботи та їх оплати. Це
не лише убезпечить керівників підрозділів
від кримінальної відповідальності за пору'
шення чинного законодавства, а й дозво'
лить мати об’єктивну інформацію щодо
штатного розпису виробничих підрозділів,
доцільності його коригувань, фонду оплати
праці, розміру виплати надурочних при не'
доутриманні штату працівників. Також
профсекція вагонного господарства напо'
лягала на перегляді Типових норм часу, від'
повідно до введеного в дію Довідника ква'
ліфікаційних характеристик професій пра'
цівників (випуск 66, зі змінами та доповнен'
нями).

Наразі гостро стоїть питання забезпечен'
ня вагонних депо, вагоно'ремонтних заво'
дів необхідними запчастинами, матеріала'
ми, інструментом та устаткуванням для

своєчасного й якісного виконання планових
ремонтів.

Тож М.Мурашко запевнив, що департа'
мент вагонного господарства АТ «Укрзаліз'
ниця» працюватиме над вирішенням проб'
лемних питань задля недопущення у вироб'
ничих підрозділах випадків порушення тру'
дового законодавства, Галузевої угоди, ко'
лективних договорів та інших нормативних
документів.

За підсумками роботи ухвалено протокол,
який спрямовано до керівництва «Укрзаліз'
ниці».

Р
АДА ПРОФСПІЛКИ 20 березня п. р. провела засідання профсек'
ції працівників вагонного господарства, на якому розглянуто

гострі виробничі проблеми, у тому числі комплекс питань, пов’яза'
них з реформуванням господарства, та важливі профспілкові теми,
зокрема, йшлося про дії профорганізацій в умовах оптимізації та
скорочення чисельності працівників, інших структурних перетво'
рень.

Завідувачі відділів Ради профспілки надали членам секції актуаль'
ну інформацію за напрямами роботи – з правозахисної діяльності,
охорони та оплати праці, організаційно'масової. Голова профспілки
В.Бубняк у своєму виступі повідомив про основні питання, стосовно
яких ведуться перемовини з правлінням АТ «Укрзалізниця», а також
наголосив на ефективній комунікації зі спілчанами.

Фото ВВооллооддииммиирраа  ММААРРЧЧУУККАА

ЮЮ..ШШИИШШ ММ..ММУУРРААШШККОО

«При перевірці Бахмацької дистанції лісозахис'
них насаджень правовим інспектором праці
Ради профспілки у дорожній профорганізації
Південно�Західної залізниці Оленою Коляд�

ною (Конотопський терком) виявлено порушення законодавства про оплату працю та норм
колективного договору при забезпеченні трудової дисципліни. Після внесення подання робо'
тодавцю двом працівникам скасовано дію наказів про притягнення до дисциплінарної відпо'
відальності, в результаті чого їм виплачено майже 2,5 тис. грн. не отриманої виробничої пре'
мії. Одному працівникові поновлено соціальні права та проведено відшкодування 100 %
страхових внесків на добровільне медичне страхування на суму 1150 грн. за період проходжен'
ня військової служби в АТО та протягом трьох років з дати демобілізації», – поінформував
ПРЕС�ЦЕНТР Конотопського теркому профспілки.

ПРОФСПІЛКА
ДОПОМОГЛА

Рада профспілки залізничників і транспортних
будівельників України висловлює щирі співчуття
рідним і близьким з приводу смерті колишнього
голови Харківського райпрофсожу (теркому
профспілки), Почесного залізничника, Почесного
ветерана України

КОЛІСНИКА Василя Терентійовича.
У нашій пам’яті він залишиться справжнім про'

фесіоналом своєї справи.
Світла пам’ять...

Співчуваємо...
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рони праці, промислової
безпеки, а також здійснення
профілактичної роботи за'
для зменшення кількості не'
щасних випадків на вироб'
ництві і професійних захво'
рювань, поліпшення умов
праці та виробничого побуту.

Запропоновано також
спільно з регіональними від'
ділами контролю за умовами
праці та промисловою безпе'
кою, службами охорони пра'
ці регіональних філій АТ
«Укрзалізниця» взяти участь

в оновленні (створенні) кабі'
нетів, куточків, стендів з пи'
тань охорони праці, органі'
зувати та провести в трудо'
вих колективах зустрічі, на'
ради тощо на тему: «Збере'
ження життя та пропагування
безпечного та здорового ро'
бочого середовища».

Протягом цього місяця
профорганізаціям рекомен'
довано долучитися до про'
ведення весняних оглядів і
цільових перевірок стану
охорони праці та промисло'

вої безпеки на робочих міс'
цях, проаналізувати ситуацію
із забезпеченням залізнични'
ків спецодягом, спецвзуттям,
іншими засобами індивіду'
ального захисту, мийними та
знешкоджувальними засо'
бами та вжити заходів щодо
усунення виявлених по'
рушень.

На підприємствах  прово'
дитимуться конкурси на
найбезпечніші робоче місце,
виробничу дільницю, бри'
гаду з визначенням пере'

можців
та їх заохоченням, спортивні
змагання та інші масові за'
ходи, зокрема із інформу'
ванням робітників про умо'
ви та охорону праці на робо'
чих місцях, ризик ушкод'
ження здоров’я, надання
пільг і компенсацій за робо'
ту у важких і шкідливих умо'
вах праці.

Традиційно здійснювати'
муться спільні заходи із вша'
нування пам’яті загиблих на
виробництві.

Р
А Д А
п р о ф '

спілки 2 квіт'
ня п. р. про'
вела щомі'
сячний ін'
формацій'
ний день
для проф'
спілкового активу у форматі веб'конференції із
підключенням 38 абонентів – студій дорожніх,
територіальних, об’єднаних комітетів. Як завжди,
до участі у заході запрошувалися голови моло'
діжних рад профорганізацій всіх рівнів.

Перший заступник Голови профспілки О.Му'
шенок поінформував колег і профактив про ак'
туальні проблеми, що на часі, відповів на запи'
тання присутніх, а фахівці Ради профспілки роз'
повіли про поточні питання за напрямами роботи
відділів.

Інф. «ВІСНИКА»

П
ІД ЧАС заходу, що відбувся
у березні п. р. за участі

голови Криворізької терито'
ріальної профорганізації О.Жу'
ка та фахівців теркому, голів
профорганізацій всебічно поін'
формовано про звітну та звіт'
но'виборчу кампанії, відповід'
но, у первинках і молодіжних
радах, роботу щодо виконання
заходів у рамках профспілко'
вого гасла 2019 року «Відпра'
цьованому часу – гарантовану
оплату!», ефективність комуні'

кації зі спілчанами, питання
охорони праці, зокрема, щодо
відповідальності за порушення
відповідного законодавства
(учасники також подивилися
відеофільми «Безпека дітей на
залізниці» та «Бережи себе»),
забезпечення членів профспіл'
ки електронними профквитка'
ми тощо.

Відбулась також зустріч проф'
активу із головою дорожньої
профорганізації О.Букреєвим та
його заступником – головним

технічним інспектором праці Ра'
ди профспілки у дорожній проф'
організації Придніпровської за'
лізниці А.Лейком.

О.Букреєв докладно зупинив'
ся на питаннях переговорного
процесу між профспілкою і ке'
рівництвом АТ «Укрзалізниця»
щодо підвищення заробітної
плати працівників, цьогорічного
оздоровчого сезону, а також
стратегії та тактики, форм і ме'
тодів діяльності профорганів в
умовах сьогодення.

А.Лейко доповів про стан ви'
робничого травматизму в ре'
гіональній філії та в цілому в
«Укрзалізниці».

Володимир КОРОСТЕЛЬОВ,
технічний інспектор праці

Ради профспілки 
у дорожній профорганізації 

Придніпровської залізниці 
(Криворізький терком)

Д
О ПАРТНЕРІВ дисконтної програми у квітні 
приєдналося багатопрофільне мале підпри'

ємство «Універсал'96». Тепер у наших спілчан –
власників електронних профквитків і дисконтних
карток з’явилася можливість скористатися зниж'
кою 10 % на стоматологічні послуги у «Дентал
Сити Чернигов» (м. Чернігів, вул. Олександра
Молодчого, 12), «Dental City» (м. Київ, вул. Раїси
Окіпної, 1), «Элит» (м. Біла Церква, вул. Пуш'
кінська, 15).

«Безпечне та здорове майбутнє праці»
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Інформаційний 
день для профактиву

Семінар@нарада для голів первинок

Аудиторська перевірка
ПНПФ «Магістраль» 

Новий партнер
дисконтної програми

Р
АДА Професійного недержавного пенсійного
фонду «Магістраль» повідомила, що відпо'

відно до вимог законодавства в березні 2019 ро'
ку проведено планову аудиторську перевірку
діяльності Фонду.

Перевірку проведено ТОВ «ПКФ Україна» –
аудиторською фірмою, яка має право на прова'
дження аудиторської діяльності і займається ви'
ключно наданням таких послуг згідно із законо'
давством.

За її висновками фінансова звітність Фонду
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах
фінансовий стан на 31 грудня 2018 року, його фі'
нансові результати і грошові потоки відповідно
до міжнародних стандартів фінансової звітності.
Фактів викривлення інформації про річні звітні
дані не виявлено.

Фінансова звітність і показники діяльності роз'
міщено на сторінці Фонду на сайті Адміністрато'
ра.

Аудитором не виявлено фактів недотримання
ПНПФ «Магістраль» вимог законодавства щодо
структури інвестиційного портфеля та про наяв'
ність ознак фіктивності інвестицій.

Під час аудиту не виявлено подій, які свідчили б
про конфлікт інтересів.

Марина АБРАМОВА,
правовий інспектор праці Ради профспілки, 

секретар ПНПФ «Магістраль»

У
31'му відкритому ре'
гіональному турнірі з міні'

футболу, присвяченому пам'яті
начальників дистанцій колії
Є.Свєженцева і В.Мартищенка
(Пологівська), О.Толченнікова
(Запорізька) та О.Забігайла (Ні'
копольська), з п’яти команд'
учасниць Запорізького регіону

перемогу здобули залізничники
Пологівської. Вони, поступаю'
чись в одне очко нікопольським
колегам, на останніх хвилинах
матчу змогли не тільки зрівняти
рахунок, а й забити перемож'
ний гол.

Цікавою і динамічною вияви'

лась також гра за третє місце за'
порізьких колійників, які на остан'
ній хвилині вибороли перемогу,
влучивши у ворота суперників –
великотокмацьких спортсменів.

За результатами змагань кра'
щим гравцем став монтер колії
Пологівської дистанції В.Шрамко.

Від Запорізького
теркому профспіл'
ки переможці і
призери отримали
командні кубки,
особисті медалі та
грамоти.

Юрій ШВАЙКО,
позаштатний

кореспондент
«ВІСНИКА»

Б
АНК'партнер со'
ціального проекту

«Електронний проф'
спілковий квиток» до
30 квітня п. р. для всіх
спілчан, які вже є влас'

никами електронних профквитків, проводить ак'
цію «Телевізор за кредит – кожному». За її умова'
ми всі бажаючі при оформленні кредиту на суму
50–75 тис. грн. гарантовано отримують сертифі'
кат, який зможуть обміняти на сучасний телевізор
в торгівельній мережі «Ельдорадо».

За інформацією банку,  можна обрати зручний

для себе термін кредитування від 12 до 60 місяців
і скористатися при цьому широким вибором ка'
налів погашення та можливістю дострокової
оплати кредитної заборгованості без жодних
штрафних санкцій. Для оформлення кредиту  не'
обхідні паспорт та ідентифікаційний код.

Власники профквитків нового взірця мають
можливість оформлювати та встановлювати кре'
дитний ліміт на картку за пільговим періодом до
67 днів, повертати на картку 1 % від суми (кеш'
бек) за розрахунки в торгівельних мережах, а та'
кож користуватися зручною і вигідною програмою
лояльності.

ПІд таким гаслом за рекомендацією МОП, про що йдеться у Зверненні оргкомітету Державної служби 
України з питань праці, у цьому році проводитимуться різноманітні заходи. Із цього приводу президія 
Ради профспілки 28 березня п. р. ухвалила постанову (див. на сайті профспілки www.zalp.org.ua).

ФФооттоо  
ВВооллооддииммиирраа  ММААРРЧЧУУККАА

Т
АК, профорганізаціям усіх
рівнів запропоновано з

22 по 26 квітня п. р. провести
у виробничих і структурних
підрозділах, на підприємст'
вах залізничного транспорту
«Тиждень охорони праці».
Профорганам рекомендова'
но разом з роботодавцями
визначитися із організацією
відповідних заходів. Зокре'
ма, у квітні проводитимуться
«Дні трудового права», тема'
тичні огляди'конкурси, семі'
нари тощо, щоб привернути
увагу колективів залізнични'
ків, адміністрації, всіх спілчан
до проблемних питань з охо'

У літопис  профспілки•За активну роботу із захисту трудових прав
та інтересів спілчан нагороджено:

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ �
КУЧЕРА Валерія Володимировича – голову

профорганізації Знам’янського загону воєнізо'
ваної охорони регіональної філії «Одеська
залізниця»;

СОБЧЕНКА Івана Васильовича – технічного інс'

пектора праці Ради профспілки у дорожній
профорганізації Придніпровської залізниці.

За багаторічну сумлінну роботу із соціально�
го захисту членів профспілки:

ПОДЯКОЮ РАДИ ПРОФСПІЛКИ нагороджено

ЛОГОШНЯКА Ореста Михайловича – колишнього
голову дорожньої профорганізації Південно'Захід'
ної  залізниці.

ФФооттоо  ааввттоорраа  

Приємна пропозиція 

Турнір з міні@футболу

Фото ААннддррііяя  ХХИИЖЖННООГГОО, фахівця з організаційно�масової 
та соціально�побутової роботи Запорізького теркому профспілки


