У час новорічно-різдвяних
свят, напередодні 20-річчя від
часу створення Профспілки
залізничників і транспортних
будівельників України, дорожня
профспілка нашої залізниці підбиває підсумки роботи за роки
незалежності України.

Профспілку залізничників і
транспортних будівельників України
створено 23 січня 1992 року. Серед
пріоритетів у роботі визначено підвищення заробітної плати, скорочення
тривалості робочого тижня, збільшення щорічної відпустки. У березні того
ж року підписані тристоронні угоди з
тарифів, трудових і соціальних гарантій. Відповідно до угоди, вводилося
поетапне підвищення заробітної плати, починаючи з ІІ кварталу 1992 року
удвічі, а потім щоквартально згідно з
офіційно зафіксованим рівнем інфляції. Закріплено 40-годинну тривалість
робочого тижня, щорічна відпустка
для працівників становила не менше
24 робочих днів.
На з’їзді сформовано Раду
профспілки – вищий орган, до якого від дорожньої профспілкової
організації Львівської залізниці обрано Володимира Аніна, Ярослава
Афтанаса, Дмитра Гнатишена,
Дмитра Головенка, Миколу Дубіка,
Володимира Калиневича, Івана
Кокольського,
Богдана
Ожуга,
Анатолія
Прокопчука,
Андрія
Сенишина, Мирона Ткачука. До
складу ревізійної комісії профспілки
обрано тодішнього голову профкому локомотивного депо Львів-Захід
Володимира Іваха. За 20 років шість
разів до складу Ради профспілки
обирали голову Ужгородської територіальної профспілкової організації Ярослава Афтанаса, п’ять разів
– голову первинної профспілкової
організації моторвагонного депо
Львів Романа Морду. Вони належно
представляють інтереси спілчан у
Раді профспілки, за особистий внесок
у розвиток залізничного транспорту
нагороджені знаком “Почесний залізничник”.
Другий раз поспіль обирається
головою ревізійної комісії профспілки
завідувач фінансового відділу дорпрофсожу Стефанія Семак, яка за
працю на залізничному транспорті
нагороджена знаками “Залізнична
Слава” ІІ та ІІІ ступенів.
Профспілкова організація успішно здійснила реформування профспілкових органів залізниці: зміцнила
виконавську дисципліну, сприяла
росту ініціативи профорганів, відновленню єдності профспілки на залізниці, виробленню правильної стратегії
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і тактики діяльності профорганів в
умовах реструктуризації галузі, координації діяльності членських організацій, створенню потужної власної
інформаційної бази.
Ще на посаді завідувача відділу
організаційно-масової роботи дорпрофсожу Андрій Сенишин у роки
перебудови зробив чимало для демократизації профспілкового життя на залізниці, посилення впливу
профкомів на трудову діяльність та
соціальний захист залізничників. За
розробку і втілення на залізниці комплексної програми “Профгрупа” Андрій
Сенишин нагороджений годинником від Міністра шляхів сполучення
СРСР.
У далекому 1992 році новообраний голова дорпрофсожу Андрій
Сенишин добре усвідомлював, що
попереду у залізничної профспілки – серйозні випробування, і зумів
ефективно організувати профспілковий актив на виконання складних
завдань.
На початку незалежності перед
дорпрофсожем і профспілкою загалом постало непросте завдання
– змінити принцип управління діяль-

працює на спільний результат.
Із часом профспілкову структуру
оптимізовано і приведено у відповідність до виробничої. У 2011 році в
складі дорожньої профорганізації
діяли 207 первинних організацій, 2
об’єднані профспілкові організації та 3
територіальні. Станом на 1 січня 2012
року тільки 34 первинних організацій
мають у штаті звільнених від виробничих обов’язків голів профорганізацій.
Зараз у дорожньому комітеті працює
17 осіб, у територіальних і об’єднаних
– 19. Змінилися покоління профспілкових працівників, середній вік у виконавчому апараті нині становить 42
роки. Усі працівники мають профільну
вищу освіту та досвід роботи.
Минулого року Львівська залізниця відсвяткувала своє 150-річчя,
понад 110 років на залізниці діють
профспілки. У найтяжчих умовах
керівництво залізниці та дорожній
комітет профспілки знаходили оптимальні шляхи подальшого розвитку
залізничних підрозділів та трудових
колективів. На засадах соціального
партнерства щорічно забезпечується
виконання Галузевої угоди, колективного договору залізниці. Базовим

виробничих і соціальних питань, усуненню причин соціальної напруги в
колективах. Майже всі двосторонні
зобов’язання колективних договорів
залізниці виконувалися вчасно і якісно.
Голови первинних організацій ніколи не залишалися віч-на-віч із проблемами в колективах. Традиційно
раз на місяць на єдиному інформаційному дні ми збираємося і обговорюємо нагальні проблеми профспілкового життя. Це дає змогу ефективніше
використовувати наші можливості,
швидко вирішувати гострі проблеми
на рівні начальників підприємств і
керівництва залізниці.
Профспілка шукає нові шляхи
комунікації зі спілчанами та роботодавцем із актуальних проблем сьогодення. Ефективною формою роботи
стали зустрічі керівництва залізниці
і президії дорожнього комітету профспілки з працівниками провідних залізничних професій.
Налагоджено співпрацю профспілкових комітетів із молодіжними
радами профспілкових організацій.
Профкоми збагачують молодіжний
актив досвідом, а молодь пропонує нові ідеї, бере активну участь у
профспілкових заходах. У переважній більшості профорганізацій голови
молодіжних рад входять до складу
профкомів. Члени молодіжних рад
перебувають у кадровому резерві
на посаду голови профорганізації.
Пріоритетом молодіжної політики
профспілки є сприяння створенню

20 років тому 3 січня 1992 року на позачерговій звітно-виборній конференції дорожньої профорганізації серед одинадцяти претендентів абсолютною більшістю голосів делегатів головою дорожнього комітету профспілки обрано Андрія Сенишина.
Упродовж двох десятиліть Андрій Сенишин зарекомендував себе як керівник-професіонал, ініціативний організатор, що забезпечив умови для належного соціального діалогу і на рівні відокремлених структурних підрозділів, і на рівні залізниці. Професійне кредо голови дорпрофсожу Андрія Сенишина – люди,
що присвятили себе праці на залізничному транспорті, заслужили на достойне життя.
Сьогодні спілчани численних профспілкових організацій відокремлених підрозділів залізниці вітають
Андрія Андрійовича із 20-річчям на посаді голови дорожньої профспілкової організації і висловлюють
сердечні слова щирої подяки за самовіддану працю впродовж усього цього часу, за віддане служіння людям
праці і професії залізничника, за численні досягнення в діяльності профспілкових органів усіх рівнів.
ністю профспілки з адміністративноімперативного на координаційний,
який характеризується юридичною
рівністю вищих і нижчих за підпорядкуванням профспілкових органів,
здійсненням процесу управління
нижчими за підпорядкуванням органами на засадах їхнього самоврядування. Доводилося переконувати
і Раду профспілки, і делегатів з’їздів
відмовитися від словосполучення
“направляють діяльність”, яким характеризувалися стосунки дорожніх і
територіальних комітетів профспілки
з первинними профорганізаціями. У
теперішній редакції Статуту визначено, що вищі за підпорядкуванням виборні органи профспілки координують
діяльність профспілкових організацій,
надають їм практичну допомогу і підтримку в реалізації статутних прав,
повноважень і обов’язків.
У 1992 році до складу дорожньої
профспілкової організації входило
620 первинних організацій, з них у
459 були обрані голови профкомів,
зокрема 102 – звільнені від виробничих обов’язків. У дорожньому комітеті
профспілки працювало 26 осіб, у райпрофсожах – 38. Поступово у профспілці утворилася міцна команда, що

принципом діяльності дорожнього комітету профспілки став захист виробничих інтересів кожної людини.
Щорічно дорожній комітет профспілки оздоровлює майже 6 тисяч
працівників та понад 2 тисячі дітей,
проводяться благодійні акції для
дітей. При дорожній профспілковій
організації створено благодійний
фонд “Спілчани”. На залізниці діє громадська організація “Лікарняна каса
Львівської залізниці”.
20 років залізничній профспілці
– це добрий привід для серйозного аналізу досягнень та проблем.
Наперекір життєвим негараздам та
політичним складнощам залізнична
профспілка залишається однією з
провідних у державі, активно бере
участь у соціальному діалозі на галузевому, територіальному та місцевому рівнях. У взаємовідносинах
із господарськими керівниками найбільш ефективною була і залишається форма соціального партнерства.
Позитивним прикладом соціального
партнерства є те, що з 2001 року
колективні договори на залізниці
укладаються не щорічно чи раз на
два роки, а на чотирирічний період.
Це сприяє позитивному вирішенню

сприятливих умов для професійного
становлення молодих працівників.
Своє 20-річчя профспілка відзначає і більш глибоким усвідомленням
нових завдань, визначених VІ з’їздом
профспілки. Згідно з внесеними
на з’їзді доповненнями до Статуту
профспілки, дорожні комітети повинні здійснювати широку інформаційну
діяльність. Нам потрібно консолідувати членів профспілки навколо виробничих та соціальних тем, сприяти
формуванню активної громадянської
світоглядної позиції. Інформація повинна бути чіткою і достовірною, щоб
спонукати працівника обстоювати
свої трудові права. Сьогодні обмін
документами та інформаційними
матеріалами із більшістю профорганізацій здійснюється електронною
поштою. Ефективно працює інтернетсайт профспілки, триває робота зі
створення окремого сайту дорожньої
профспілкової організації.
Виборні органи профспілки завжди намагаються оперативно доводити
до працівників і ветеранів галузі достовірну інформацію про свою діяльність, про свої плани на майбутнє.
Вагомий внесок в організацію роботи
профкомів залізничного транспорту

в західному регіоні України внесли
колишні працівники дорожнього комітету профспілки Іван Сельменський,
Ярослав Трач, Ярослав Хомин, голови тодішніх райпрофсожів Мирон
Ткачук, Валерій Загладкін, Дмитро
Гнатишен.
На складному шляху реформування галузі разом із успіхами профспілки траплялися й помилки окремих
профспілкових комітетів та їхніх лідерів, але загалом наша профспілка
залишається послідовним захисником прав та інтересів працівників, перебуває у постійному пошуку кращих
форм і методів організаційної роботи,
покращення рівня безпеки руху та перевезення пасажирів і вантажів.
Профспілка намагається робити
все, щоб навіть у нелегкі часи залізничники були впевненими у своєму
професійному майбутньому, одержували гідну заробітну плату.
Почалося реформування залізничного транспорту, і нам потрібно
буде йти на рішучі заходи задля
модернізації залізничної інфраструктури. Однак реформи не повинні
призводити до зниження рівня життя
працівників. Нам важливо відстояти
все досягнуте, зберегти пакет соціальних пільг та гарантій.
Основне наше завдання сьогодні
– забезпечити залізничникам гідну
працю. Йдеться не лише про гідну
оплату, а й про гідні умови праці,
соціальний захист, дотримання соціального діалогу між роботодавцями
і органами профспілки. На жаль, за
рівнем оплати праці в Україні залізничники в попередні роки перебували
на 9-12 місцях. Рада профспілки запропонувала керівництву Укрзалізниці
для підвищення мотивації працівників
до продуктивної праці підвищувати
розмір заробітної плати залізничників
та утримувати її на 5-7 місці серед зарплат працівників галузей економіки
України. Позитивним є той факт, що у
2010 році на залізничному транспорті
ми повністю перейшли на виплату заробітної плати у терміни, встановлені
колективними договорами, і не мали
заборгованості.
За попередні чотири роки на
фінансування заходів з охорони
праці на залізниці витрачено понад
140 млн гривень. Постійним є контроль за проведенням атестації робочих місць за умовами праці, вжито
заходів із усунення на робочих місцях
небезпечних та шкідливих факторів,
надання працівникам пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці.
Ми маємо великий соціальний
пакет для залізничника, його родини
та ветеранів. За минулий рік на соціальні пільги і гарантії на Львівській
залізниці витрачено у середньому
більше 8 тисяч гривень на одного
працівника.
За 20 років існування нашої
профспілки відбулося багато змін у
психології поведінки працівників. І визначальним стало те, що зросла довіра залізничників до Ради профспілки
та дорожнього комітету профспілки.
Ми вистояли у нелегкі часи,
збагатилися досвідом спільного подолання труднощів, загартувалися у
кризових ситуаціях і готові й надалі
працювати на благо нашої галузі.
Щиро вітаю всіх спілчан із
20-річчям Профспілки залізничників і
транспортних будівельників України.
Нехай святкові дні січня 2012 року,
прожиті з вірою у Бога і повагою один
до одного, додадуть нам сил і наснаги на цей та наступні роки.
Олег ТХІР,
перший заступник
голови дорожньої
профспілкової організації

