Минулого тижня президія дорожнього комітету профспілки провела перше засідання після звітно-виборної
конференції. Серед питань, які розглядалися на засіданні
– організація роботи з профілактики виробничого травматизму у службах колії і будівельно-монтажних робіт та
цивільних споруд, стан правової роботи у первинних профспілкових організаціях Рівненського та Івано-Франківського
територіальних комітетів.
– Якщо за весь 2010 рік у службі
колії зафіксовано 7 випадків травмування, то вже цього року маємо
3 випадки, – зазначив головний
інженер служби колії Михайло
Сім’яновський. – Тому важливе
значення набуває профілактична
робота. З метою попередження
травматизму проводимо перевірки,
цього року проведено 2547 перевірок, у т.ч. 128 перевірок здійснили
працівники апарату служби, під час
яких виявлено 1049 порушників. За
результатами перевірок позбавлено премії 296 працівників, у 438 осіб
вилучено талони-попередження, 47
працівникам оголошено догани,
звільнено 19 осіб. Випадки травмування – є ознакою того, що робота,
спрямована на їх попередження ще
недостатня, тому активізуємо цю
роботу. Із 5 квітня по 31 травня цього року був оголошений особливий
контроль за станом охорони праці
у службі колії. Під час перевірок
виявлено 4384 порушення, по кожному з них проведено оперативний
розбір і вжито відповідних заходів.
Виявлено 520 порушників, 11 осіб
притягнуто до дисциплінарної відповідальності, 110 працівників позбавлено премії.
Начальник служби будівельно-монтажних робіт і цивільних
споруд
Михайло Ребець розповів про роботу з охорони праці в
підрозділах служби:
– Минулого року у підрозділах служби трапилося 5 нещасних випадків на виробництві, в т.ч.
один смертельний. Одна з причин
– збільшення обсягів будівельномонтажних робіт, для виконання
яких було прийнято значну кількість
нових працівників із недостатнім
досвідом роботи. У результаті з
п’яти випадків чотири пов’язані з
людським фактором: порушення
технології виконання робіт і незастосування засобів індивідуального захисту. Загалом торік було
проведено 1684 перевірки, під час
яких виявлено 6893 недоліки, видано 265 приписів, відсторонено від
роботи 12 працівників, притягнуто
до відповідальності за порушення нормативних актів з охорони
праці 68 працівників, оголошено
догани 64 особам, з них 59 посадовим особам звільнено одного
працівника з БУ-6. Для запобігання
травматизму було проведено позачергове навчання та перевірку
знань усіх працівників середньої
ланки – майстрів і виконробів.
Загалом підрозділи служби вико-

нали комплексних заходів на суму
2,6 млн грн, що дало можливість
підвищити рівень безпеки праці
899 працівникам, у т.ч. 188 жінкам. Відповідно з 29 листопада
2010 року по 6 січня 2011 року у
зв’язку з гострим виробничим травматизмом були оголошені особливі
умови контролю за станом охорони
праці. Всі ці заходи дали позитивні
результати – за 5 місяців цього року
не зафіксовано нещасних випадків.
Головний технічний інспектор праці Ради профспілки на
Львівській залізниці Богдан
Нечай, аналізуючи стан виробничого травматизму у службі колії та
службі будівельно-монтажних робіт
і цивільних споруд, зазначив, що
минулого року вони мали найбільше нещасних випадків по залізниці
– 77% від загальної кількості.
– Із 17 нещасних випадків по
залізниці 7 трапилися у службі колії
і 5 – у службі БМЕС, – зазначив
Богдан Нечай. – Зважаючи на це,
згадані служби вжили комплексних
заходів з охорони праці із покращенням умов праці. Та, на жаль, у
службі колії і далі стаються нещасні
випадки. Це означає, що потрібен
постійний контроль, більше занять
із керівниками середньої ланки,
щоб вони були пильнішими до підлеглих і врешті не допускали таких
випадків.
Про правову роботу в первинних профспілкових організаціях
Рівненської та Івано-Франківської
дирекцій залізничних перевезень
розповіли лідери територіальних
профспілкових організацій.
– Рівненський терком забезпечує профкоми всією необхідною нормативно-правовою та методичною
літературою, комп’ютерною технікою, – зазначив у своєму виступі
голова Рівненського теркому
профспілки Анатолій Протащук.
– Ми плануємо виготовити стенди
профспілкової роботи для великих
лінійних станцій дирекції. Терком
профспілки 3-4 рази на рік проводить навчання з профактивом
у Рівненському та Ковельському
залізничних вузлах. Будемо відновлювати практику виїздів усім складом апарату теркому та з членами
президії теркому у Ковельський,
Сарненський,
Здолбунівський,
Луцький, Ківерцівський залізничні
вузли для надання практичної допомоги профспілковим комітетам,
зустрічатимемося з трудовими
колективами. Одночасно будемо проводити на вузлах прийоми

членів профспілки з особистих питань. Проводимо активну роботу
із розгляду звернень спілчан. За
минулий рік отримано три звернення, два з яких задоволено, одне –
роз’яснено. За 5 місяців цього року
надійшло чотири таких звернення,
три з них перевірено і роз’яснено,
одне розглядається. Перевірки із
дотримання трудового законодавства у частині надання відпусток
показали, що позитивні зрушення
в цьому питанні є, заборгованість
із відпусток скоротилася на 3,9%.
На жаль, залишилась неправильна
система нарахування відпускних у
заробітну плату, згідно з якою 87%
працівників отримують відпускні
вже після відпустки. Що стосується
дисциплінарної відповідальності,
то маємо із цим проблему. Якщо
у 2010 році дисциплінарних стягнень було накладено на 431 члена
профспілки, то вже за 4 місяці цього
року оголошено 126 доган, 309 працівників позбавлено премій. Наш
терком постійно здійснює контроль
за виконанням пунктів колдоговору
дирекції. Критичні зауваження та
пропозиції, висловлені на конференціях, перебувають на контролі.
У територіальному комітеті запрацювала новостворена позаштатна
правова інспекція у складі семи
осіб. До її роботи залучаємо позаштатного правового інспектора
дорпрофсожу Тетяну Адамович,
яка працює начальником юридичного сектора дирекції. У перспективі 2012 року бачимо необхідність
введення до штату теркому профспілки правника на 0,5 посадового
окладу, що дозволить активніше
проводити в регіоні правозахисну
роботу. Сьогодні нам необхідно щоденними справами доводити свою
небайдужість, добре працювати на
благо нашої профспілки і залізниці,
вірити у свої сили, а якщо потрібно
– переконливо відстоювати свої
права.
– При нашому територіальному
комітеті діє позаштатна правова
інспекція праці, – зазначив голова Івано-Франківського теркому профспілки Богдан Грицак.
– Членами інспекції є юристи, кадровики структурних підрозділів, які
допомагають теркому профспілки
у проведенні правової роботи. У
дирекції залізничних перевезень
працює комісія з трудових спорів,
та не всі працівники користуються
її послугами. За минулий рік тільки
троє осіб скерували до неї заяви.
Впродовж робочого дня терком
профспілки здійснює прийом громадян. Значної уваги надаємо питанням трудового законодавства у первинних профспілкових організаціях.
Хочу нагадати, що цей рік проходить
під гаслом “Відпрацьованому часу
– гарантовану оплату”. Це спонукає краще працювати і профкоми, і
адміністрацію. Незважаючи на постійний контроль за питанням обліку

робочого часу та належної оплати,
це питання все ж залишається проблемним. Викликає занепокоєння
виконання вказівки №158В щодо
обліку робочого часу і оплати праці, зокрема в Івано-Франківській
дирекції. За даними відділу кадрів,
станом на 1 червня ц.р. у підрозділах дирекції є 86 вакансій, в основному це – цех перевезень. На
даний час розпочався період відпусток для відпочинку та у зв’язку
з навчанням, до цього додаємо неукомплектованість штату, перебування на лікарняному тощо. З цього приводу 18 лютого ми скерували
лиcт-клопотання №54 до начальника залізниці про надання дозволу
на прийом на роботу. Результати є,
але не можна сказати, що питання
повністю вирішене, бо маємо ще
й телеграфну вказівку №Н/64 від
3.06.11 р., яка практично забороняє
прийом на роботу. Виникає питання, як виконати вказівку і при цьому
не порушити вимог Закону України
“Про відпустки”?!
Головний правовий інспектор праці Ради профспілки на
Львівській залізниці Володимир
Шрамко зосередив увагу присутніх
на важливості розгляду питання
покращення правової роботи.
– Маємо два територіальні
профспілкові комітети – Рівненський
та Івано-Франківський, кожен із яких
об’єднує по дві області, проте жоден
з них не має правового інспектора,
– зазначив Володимир Шрамко.
– Правовий інспектор, якби він був,
краще і глибше вивчав би проблемні питання регіону. Потрібно порушувати це питання, від вирішення якого залежить ефективність
захисту прав залізничників. Інше
важливе питання, яке стосується покращення правової роботи у
первинних профспілкових організаціях, стосується притягнення до
дисциплінарної відповідальності.
У ваших регіонах спостерігається
тенденція, що оголошують догани
тим працівникам, яким залишився
рік до виходу на пенсію, відповідно
при виході на пенсію їм не виплачується матеріальна допомога,
бо ця виплата чомусь вважається
одноразовою матеріальною допомогою. А вона передбачена в колективному договорі. А доводити в
суді, що це – не одноразова допомога, а гарантія, передбачена колективним договором, не так легко.
Тому над цим питанням потрібно
серйозно попрацювати, щоб надалі
не виникало таких непорозумінь.
Перший заступник голови дорожнього комітету профспілки
Олег Тхір підбив підсумки звітновиборної кампанії у профспілкових
організаціях Львівської залізниці:
– Всі звітно-виборні збори і конференції у членських організаціях
відбулися у відповідності з нормами
Статуту та Інструкції з проведення

звітів і виборів у профспілці залізничників і транспортних будівельників України, що набула чинності
1 січня 2011 року. Покращенню проведення звітів та виборів сприяв
і одноденний семінар із головами
профкомів із вивчення збірника
“Звіти та вибори у профспілці”, 43-й
випуск нормативної бази діяльності
профспілки. Значно поліпшилася
виконавська дисципліна профкомів.
Якщо у 2002-2006 роках кожні треті
звітні збори і конференції переносились, то в цьому році графіки
проведення їх в цілому витримані.
У свою чергу працівники виконавчого апарату дорожнього комітету
профспілки брали безпосередню
участь у підготовці і проведенні
зборів і конференцій у 87 первинних організаціях. Завдання, поставлені XXVIII звітною конференцією
дорпрофсожу у 2008 році, практично виконані. Всі профкоми і профорганізації отримали задовільну
оцінку роботи на звітно-виборних
зборах і конференціях. Оцінка
діяльності профорганів відповідала
фактичному стану справ у галузі,
засвідчила реальний вплив профорганів на покращення соціальноекономічної ситуації, досягнутої
відміною неповного робочого часу
та підвищенням тарифних ставок і
посадових окладів у 2011 році вже
на 8 відсотків.
Олег Тхір звернув увагу на недоліки, які спостерігаються в роботі первинних організацій. Серед
них – невисока активність членів
профспілки в обговоренні доповідей, деякі профкоми формально
ставляться до питань забезпечення залізничників спецодягом і
спецвзуттям, за що зазнали справедливої критики, членським організаціям не вдалося провести
звітно-виборні збори і конференції
хоча б за місяць до проведення дорожньої звітно-виборної конференції. Загалом переобрали кожного
четвертого голову первинної профспілкової організації. Основним із
завдань профспілки на найближче
майбутнє перший заступник голови дорпрофсожу бачить у наданні
практичної допомоги молодіжним
радам профорганізацій на залізниці
– удосконалення стилю, форм і методів роботи з молоддю.
Присутніх ознайомили із тими
заходами, які зроблено за критичними зауваженнями і пропозиціями
учасників звітно-виборної конференції дорожньої профспілкової організації Львівської залізниці.
За усіма питаннями, які розглядалися на засіданні, президія
дорпрофсожу прийняла відповідні
постанови, які сприятимуть покращенню роботи профспілкових організацій у відокремлених підрозділах залізниці.
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