Профспілка залізничників і транспортних будівельників України (500 тис. спілчан) готується до всеукраїнського страйку, якщо з фінансового плану Укрзалізниці будуть виключені видатки на виконання Галузевої угоди і колективних договорів.
Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України Вадим Ткачов
направив 6 квітня телеграму на адресу Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко,
Міністра транспорту та зв’язку Йосипа Вінського, Генерального директора Укрзалізниці
Михайла Костюка:
“Міністерство фінансів України черговий раз знаходить надумані необґрунтовані зауваження до фінансового плану Укрзалізниці.
Вимоги й зауваження Мінфіну щодо скорочення фінансування соціальної сфери, медицини тощо позбавлять залізничників соціальних гарантій, передбачених Галузевою
угодою та колективними договорами.
Втручаючись у колективно-договірні відносини, Мінфін порушує закони України “Про
колективні договори й угоди” та “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.
Своїми діями Міністерство фінансів провокує залізничників на масові акції непокори.
Здається, що комусь дуже потрібно, щоб у цей скрутний час залізничники почали пікетування Кабміну, страйк та ін.
Ще раз звертаємося до Вас із проханням не чіпати у фінансових планах залізниць те,
що передбачено Галузевою угодою та колективними договорами.
Профспілка, яка об’єднує 98% залізничників, попереджає, що не допустить зменшення
соціальних гарантій залізничників і найближчим часом вдасться до пікетування Кабміну
та всеукраїнського страйку”.
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“Нам не потрібні пікетування і страйки!..”
Залізничний транспорт України переживає важкі часи. В жовтні минулого року наше
депо відзначило 50-річчя від дня заснування. Зустріли ми наш ювілей у пригніченому
настрої. Парк вагонів фізично і морально зношений. Важко виконувати весь обсяг пасажирських перевезень та надання послуг. Від держави ми не отримали жодної копійки на
оновлення рухомого складу.
“Новаторства” влади залізничники сприймають іронічно: спочатку зменшити фонд
оплати праці залізничникам удвічі, а тепер ліквідувати соціальні гарантії, передбачені
Галузевою угодою і колективними договорами. Ми не маємо бажання брати участь у пікетуваннях у розпал передвиборчої кампанії, але будемо змушені це зробити.
Ми переконані, що Ви маєте достатньо правових та владних можливостей запобігти
загостренню конфліктної ситуації, перевести її в цивілізоване русло соціального діалогу
та пошуків порозуміння з профспілками.
За дорученням трудового колективу пасажирського вагонного депо Львів,
голова профкому Богдан Смолінський
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Трудовий колектив Львівської залізниці обурений діями Міністерства фінансів
України, яке тривалий час не погоджує фінансові плани залізниці, вимагаючи зменшення соціальних витрат, передбачених колдоговорами і Галузевою угодою.
У даний час залізничники забезпечують безперебійну роботу залізничного
транспорту, виходячи із власних фінансових можливостей вирішуються мінімально
можливі соціальні питання.
Дії Мінфіну провокують залізничників на протистояння, проведення акцій протесту і ми до цього готові в будь-який день.
Виконуючи закон “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, ми
не допустимо зменшення соціальних гарантій, які досягалися десятиліттями.
Закликаємо Вас звернути увагу на дії Мінфіну і подумати про можливі наслідки.
Держава нічим не допомагає залізничній галузі, то хай хоча б не заважає!

З повагою
Голова дорожнього комітету профспілки
Львівської залізниці

А.А. Сенишин
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“Такі дії Міністерства провокують нас
на активний захист наших прав!..”
Тисячний трудовий колектив Моторвагонного депо Львів, що забезпечує приміські пасажирські перевезення в Західному регіоні України з обуренням сприйняв
позицію Міністерства фінансів України щодо незатвердження фінансового плану
Укрзалізниці на 2009 рік та вимоги скоротити видатки на соціальні гарантії залізничників, передбачені Галузевою угодою і колективними договорами. Упродовж
усього періоду держава жодного разу не виконала перед залізничниками своїх
зобов’язань, передбачених чинним законодавством. Не маючи затвердженого фінансового плану, залізнична галузь практично руйнується.
Такі дії Міністерства провокують нас на активні дії, спрямовані на захист наших
прав і інтересів. Забезпечте нам можливість працювати на благо народу України!
Розраховуємо на Вашу мудрість, припиніть це негативне ставлення до залізничників, які є громадянами України і мають конституційне право на гідне життя та
винагороду за свою сумлінну працю.
Не випробовуйте нашу міцність і згуртованість!
За дорученням трудового колективу, голова конференції
трудового колективу Роман Морда
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“Втрата гарантій – втрата довіри до держави...”

“Закликаємо Уряд до мудрості...”

Сумлінною, відповідальною працею залізничники завжди підтверджували свою
потрібність суспільству та державі. А тепер державні органи вдаються до спроб
відібрати у залізничників напрацьоване, те, що належить нам за законом. Курс на
ліквідацію соціальних гарантій залізничників не відповідає сподіванням наших працівників.
Вимагаємо зберегти соціальну стабільність на залізничному транспорті, не знижувати і без того невисокий рівень життя залізничників. Виявіть людяність, припиніть
зазіхання Мінфіну на соціальні гарантії залізничників у нових фінансових планах
залізниць.
Втрата соціальних гарантій – це втрата віри у майбутнє залізниць і довіри до
держави.
Захищаючи наші права, ми солідарно з представниками залізниць України візьмемо участь у громадських акціях протесту.

Працівники відокремленого підрозділу “Вагонне депо Клепарів” державного
територіально-галузевого об’єднання “Львівська залізниця” протестують проти
намагань Уряду ліквідувати соціальні гарантії залізничників при затвердженні фінансових планів залізниць на 2009 рік.
Така ситуація викликає напругу в трудових колективах та невдоволення рядових членів профспілки, ускладнює соціальне партнерство з роботодавцем, адже
порушуються статті Законів України “Про колективні договори та угоди” і “Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.
Закликаємо Вас проявити мудрість, дослухатися до працівників залізниць,
зберегти наші соціальні гарантії, а не відбирати їх.
Якщо наші вимоги не будуть виконані, ми будемо відстоювати наші законні
інтереси пікетуваннями і страйками.
Голова профспілкового комітету вагонного депо Клепарів І.М. Пінчук

За дорученням трудового колективу вокзалу станції Львів,
голова профкому Олександр Саєнко
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“Досить знущатися над залізничниками!..”
Кабінет Міністрів України в особі Міністерства фінансів не вперше за останній рік вирішив познущатися над залізничниками України, не даючи жодної копійки з бюджету для
галузі, забираючи все, що може, намагаючись викинути з фінансових планів соціальні
гарантії, передбачені Галузевою угодою та колективними договорами.
Своїми діями Міністерство фінансів провокує залізничників Закарпаття до масових
акцій непокори. Якщо комусь із Кабінету Міністрів дуже хочеться, щоб зупинився рух
поїздів до Європи, то наші працівники готові зробити це вже сьогодні.
Досить знущатись над залізничниками!
За дорученням трудового колективу Ужгородської дирекції
залізничних перевезень, голова Ужгородської територіальної
профспілкової організації Я.Д. Афтанас

10 квітня 2009 р.
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“Почнемо з пікетування...”
Ситуація, яка склалася навколо залізничної галузі, змушує нас, працівників колективів Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці,
звернутися до Вас.
Вимоги і зауваження Мінфіну України про скорочення фінансування соціальної сфери, медицини, позбавлять залізничників соціальних гарантій, передбачених Галузевою угодою та колективними договорами.
Своїми надуманими, необґрунтованими зауваженнями до фінансового плану
Укрзалізниці Міністерство фінансів України провокує залізничників на масові акції
непокори.
Профспілки ще раз звертаються до Вас з проханням припинити зазіхання
Мінфіну на наші соціальні гарантії і вказати йому на необхідність затвердити фінансові плани залізниць, в іншому випадку ми вдамося до пікетування Кабінету
Міністрів України.
Від імені та за дорученням трудових колективів Івано-Франківської
дирекції залізничних перевезень, голова теркому профспілки Б.Й. Грицак

