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ҚАЗАҚСТАН
ТЕМIРЖОЛШЫСЫ

Актуально

Серік СӘРСЕКЕЕВ,
«Қазақстандық салалық теміржол, автомобиль, әуе 

және су көлігі қызметкерлерінің кәсіби одағы» қоғамдық 
бірлестігі «Астана» филиалының төрағасы:

БҮГІНГІ ТАҢДА КӘСІПОДАҚТЫҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТЫ – СОҢҒЫ 
КЕЗДЕГІ ҚАРЖЫЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙДЫҢ 
ҰШЫҒУЫНА ҚАРАМАСТАН, ҚОҒАМНЫҢ НАЗАРЫН ЖҰМЫС 
БЕРУШІМЕН БІРЛЕСЕ ОТЫРЫП ӘЛЕУМЕТТІК ТЕҢСІЗДІККЕ 
ЖОЛ БЕРМЕУГЕ АУДАРУ. СОНДАЙ-АҚ ЕҢБЕК АДАМЫНЫҢ 
ҚҰҚЫН, ҚАУІПСІЗДІК ПЕН ЕҢБЕКТІ, ӨНЕРКӘСІП ҚАУІПСІЗДІГІ 
МЕН ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ САЯСАТЫНА АТСАЛЫСУ ДА 
БАСТЫ МІНДЕТІМІЗ БОЛЫП ҚАЛА БЕРЕДІ

Сала кәсіподағы – Сала кәсіподағы – 

От имени Международной конфедерации 
профсоюзов железнодорожников сердечно 
поздравляю с 30-летним юбилеем один из 
самых влиятельных профсоюзов Республики 
Казахстан – ОО «Казпрофтранс»! 

Надежный и проверенный временем, 
добивающийся для своих членов достойной 
заработной платы и стабильной занятости, 
безопасных условий труда и социальных 
гарантий, Казпрофтранс может по праву 
гордиться своими успехами.  

Образование профсоюза в 1992 году на-
полнило новым содержанием социальное                           
партнерство на железнодорожном транспор-
те Республики Казахстан, а его Коллектив-
ный договор с АО «Национальная компания 
«Қазақстан темір жолы» выполняет особую и 
ответственную миссию, являясь ориентиром 
как для профсоюзов, так и железнодорожных 
администраций стран региона. 

В последние годы много сделано для по-
вышения жизненного уровня работников 
железнодорожного комплекса, реализации 
проектов в области молодежной политики, 
что позволяет профсоюзу иметь высокий 
уровень профсоюзного членства.  

Казпрофтранс сыграл исключительную роль 
в формировании и развитии регионального 
профсоюзного движения железнодорожников 
стран постсоветского пространства. Соз-
данная с его активным участием в 1992 году 
Международная конфедерация профсоюзов 
железнодорожников (МКПЖ) сохранила 
общность и солидарное взаимодействие 
профсоюзов отрасли стран региона, а 
поддержка Казпрофтранса позволила ей 
интегрироваться в глобальное и европейское 
профдвижение транспортников.  

Искренне желаю коллегам и впредь высоко 
держать планку социальной защиты ра-
ботников.  Счастья, здоровья, благополучия 
и удачи всем членам ОО «Казпрофтранс»!  

Уверен, что наше сотрудничество будет 
и впредь служить делу социальной защи-
щенности железнодорожников, развитию 
профсоюзов отрасли.  

Генеральный секретарь МКПЖ 
Геннадий КОСОЛАПОВ

ИЗДАЕТСЯ С 12 МАЯ 1931 ГОДА

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ:
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ 
ЧЛЕНАМИ ОО «КАЗПРОФТРАНС» 
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 
АО «НК «ҚТЖ» И ПРОФСОЮЗА НА УЛУЧШЕНИЕ 
САНИТАРНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ РАБОТНИКОВ 
ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ СВЫШЕ 

ДО КОНЦА 2025 ГОДА 
 
БОЛЕЕ 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
25-ЛЕТИЮ АО «НК «ҚТЖ» И 30-ЛЕТИЮ ОТРАС-
ЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА, ПРОВЕДЕНО С НАЧАЛА 
ГОДА РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИНСТРУКТОРАМИ ПО 
СПОРТУ ОО «КАЗПРОФТРАНС»

31МЛРД
ТЕНГЕ

120

95 ТЫС.

Уважаемые друзья, 
коллеги! 

теміржолшылар тірегітеміржолшылар тірегі

1992 жылы 26 наурызда Алматыда 
теміржолшылар мен көлік құрылысшы-
лары кәсіподағының алғашқы құрылтай 
съезі өтіп, оған республикамыздың үш 
темір жолынан 120-дан астам делегат, 
ҚР Көлік және коммуникациялар бірін-
ші министрі Нығметжан Исингарин 
қатысты.

 «Қазақстан Республикасының 
теміржолшылар және көлік құрылыс-
шылары кәсіподағы» қоғамдық бірлесті-
гінің құрылуы дәл осы күнмен байла-
нысты. Оның құрамына дорпрофсож,                                                
райпрофсож және жол бөлімшелеріне 
тікелей бағынатын кәсіпорындардың 

бастауыш кәсіподақ ұйымдары, сондай-ақ 
«Желдорстрой» және «Қазтранстрой» 
құрылыс трестері кірді. Бірыңғай салалық 
кәсіподақтың төрағасы болып Алматы 
темір жолы кәсіподағының басшысы 
Борис Егорович Шубин сайланды. 
Оның орынбасарлары болып Иван 
Лапшин мен Амангелді Байжұманов 
тағайындалды.

Бірінші құрылтай съезінің шешімдері 
шеңберінде «Қазкөліккәсіп» ҚБ осы 
күнге дейін жұмыста басшылыққа 
алатын жарғы мен басқа да бірқатар 
нормативтік құжаттар қабылданды, 
әлбетте, өзгерістер, толықтырулар 
енгізілуде, бірақ негізі сол күйінде 
қалып отыр.

«Біріккен кәсіподақ жұмысының не-

гізгі қағидаттары барлық мүшелерінің 
еңбек, кәсіптік, сондай-ақ басқа да 
әлеуметтік-экономикалық құқықтары 
мен мүдделерін қорғау, заң шығару          
қызметіне ықпал ету, еңбек жанжалда-
рын оңтайлы шешу, ұйымдық, кеңестік, 
құқықтық және материалдық қызмет 
көрсету, өз өкілдерін Парламентке және 
жергілікті өзін-өзі басқару органдары-
на ұсыну мақсатында ынтымақтасу», 
– дейді «Қазкөліккәсіп» ҚБ төрағасы 
Оразғали Ахметбаев.

Бүгінгі таңда Қазкөліккәсіп                                 
Халықаралық теміржолшылар кәсіпо-
дақтары конфедерациясының, Қазақстан 
Республикасы Кәсіподақтар федерациясы 
құрылтайшыларының бірі және Ха-
лықаралық көлік федерациясының 

мүшелік ұйымы болып табылады. 
Оның құрылымына 13 филиал, 17 
жергілікті кәсіподақ, 315 бастауыш 
кәсіподақ ұйымы, сондай-ақ Атырау, 
Маңғыстау және Семей өңірлері мен 
Защита торабы бойынша Орталық 
кәсіподақ кеңесінің төрт өкілі кіреді. 

Кәсіподақтың «Қазақстан темір жолы» 
ҰК» АҚ, оның еншілес ұйымдары мен 
құрылымдық бөлімшелерінің бас-
шылығымен өзара қарым-қатынасы 
тең құқылы әлеуметтік әріптестік 
қағидаты бойынша құрылып отыр. 
Ал салалық келісімде және ұжымдық 
шарттарда белгіленген міндеттемелер 
мен кепілдіктерді дәйекті іске асыру 
теміржол көлігінің тұрақты жұмысын 
сақтауға мүмкіндік береді.

Благодаря совместным усилиям 
сохраняется и улучшается действу-
ющий социальный пакет работни-
ков АО «НК «ҚТЖ». Руководство 
компании всегда поддерживает  
инициируемое профсоюзом рас-
ширение льгот и гарантий желез-
нодорожникам в целях улучшения 
качества жизни, условий труда, 
обеспечения безопасности, соци-
альной и правовой поддержки.

– В этом году Казахстанский от-
раслевой профсоюз работников 
железнодорожного, автомобильного, 
воздушного и водного транспорта 
отмечает 30-летний юбилей. За этот 
период он прошел непростой путь 
и вырос в крупную, авторитетную 
организацию, объединяющую более 
100 тысяч работников одной из самых 
стратегически важных отраслей 
экономики. Для железнодорожников 
Казпрофтранс всегда был и остается 
надежной опорой, – говорит главный 
менеджер департамента социальной 
политики АО «НК «ҚТЖ» Акмарал 
Байгабулова.

Она отмечает, что славная история 
ОО «Казпрофтранс» уходит корнями 
в 90-е прошлого века. И все эти годы 
неизменными остаются главные 
принципы и направления работы 
отраслевого профсоюза – защита 
трудовых прав и социально-эконо-
мических интересов работников, 
ветеранов отрасли, законотворческая 

деятельность, решение вопросов 
охраны труда, разрешение трудовых 
конфликтов, благотворительность, 
развитие спорта, обучение, моло-
дежная политика, международное 
сотрудничество и многое другое.

– Социальный диалог и социальное 
партнерство – именно так можно оха-
рактеризовать наше взаимодействие 
и сотрудничество с профсоюзом. 
Ведь в АО «НК «ҚТЖ» первостепен-
ное значение придается вопросам 
охраны труда, производственной                              
безопасности и благополучия работ-
ников. Так как именно благоприятный 
климат в коллективах напрямую 
влияет на производительность труда и 
эффективность компании, – говорит 
Акмарал Байгабулова.

Совместная работа ведется на 
постоянной основе, в том числе про-
водятся собрания и беседы с участием 
работников транспортной отрасли, 
принимаются во внимание все точки 
зрения, выслушиваются все мнения.

– АО «НК «ҚТЖ» всегда находится в 
тесном сотрудничестве с отраслевым 
профсоюзом. В первую очередь эта 
совместная работа направлена на 
улучшение условий труда работ-
ников, повышение их благосостоя-
ния и, конечно, развития. В рамках 
социального партнерства во всех 
органах, комиссиях, связанных с 
работниками, присутствуют предста-
вители профсоюза. Одними из главных 
документов, на которых строится 
социальное партнерство, являются 
Отраслевое трехстороннее соглаше-

ние и Коллективный договор. Этот 
год является знаковым для всех нас, 
ведь в текущем году ҚТЖ празднует 
свое 25-летие, а профсоюз 30-летие. 
И в течение года проведено большое 
количество мероприятий под эгидой 
этих двух дат. До конца года также 
запланирован ряд совместных ме-
роприятий, начиная от спортивных, 
заканчивая культурно-массовыми в 
рамках празднования важных госу-
дарственных праздников, – делится 
главный менеджер департамента 
социальной политики АО «НК «ҚТЖ» 
Замир Сериков.

По его словам, также тесное сотруд-
ничество с профсоюзом исключительно 
положительно отражается на отрасли, 
так как проводимая работа основана 
на принципах социального партнер-
ства. Многолетнее сотрудничество 
выстроило систему, где профсоюз 
является главным стратегическим 
партнером в вопросах, непосред-
ственно связанных с трудовыми 
коллективами.

Последовательная реализация 
обязательств и гарантий, установ-
ленных Отраслевым соглашением и 
коллективными договорами, позво-
ляет сохранять стабильную работу 
железнодорожного транспорта. При 
этом взаимоотношения профсоюза 
с руководством АО «НК «Қазақстан 
темiр жолы», его дочерних организа-
ций и структурных подразделений на 
протяжении десятилетий строятся по 
принципу равноправного социального 
партнерства. 

Взаимодействовать  во  БЛАГО 
железнодорожников

Железнодорожная отрасль Казахстана всегда отличалась социальной ориенти-
рованностью и надежностью.  Во многом этому способствует то, что совместно с                             
руководством АО «НК «ҚТЖ» над повышением благосостояния сотрудников активно 
работает Казпрофтранс, который в этом году отмечает 30-летний юбилей.

Асель ШАЙХЫНОВА,
Астана

ОТЫЗ  ЖЫЛДЫҢ  БЕЛЕСІНДЕ...
Отыз жылдық мерейтойын атап өткелі отырған «Қазкөліккәсіп» қоғамдық бірлесті-
гінің «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясында 95 мың мүшесі бар. Теміржол-
шылардың сенімді серігі және тірегіне айналған қоғамдық ұйым – салалық кәсіподақ 
тарихы тәуелсіз Қазақстан тарихымен тамырлас.

Сұлугүл БАКЕСОВА,
Астана

Құрметті «Қазкөліккәсіп» ҚБ 
ұжымы және 

сала ардагерлері!
Еңбек адамының құқығын қорғап, жұмыс 

берушімен өзара тиімді байланысты 
нығайтуға үлес қосып келе жатқан    
«Қазақстанның теміржол, автомобиль, 
әуе және су көлігі еңбеккерлерінің салалық 
кәсіподағы» қоғамдық бірлестігіне 30 
жыл толып отыр. 

Өткен үш онжылдықта «Қазкөліккәсіп» 
қоғамдық бірлестігі төрт көлік түрі 
бойынша 100 мыңнан астам жұмыс-
шы-қызметкердің басын біріктірген ірі 
және беделді ұйымға айналды. Бірлестік 
Теміржолшылар кәсіподағы халықара-
лық конфедерациясының, ҚР Кәсіподақ 
федерациясы құрылтайшыларының бірі, 
сонымен қатар Көлікшілердің Халықаралық 
федерациясына мүше болып табылады. 

Осы уақыт аралығында Кәсіподақ өкілдері 
Ұлттық компания жұмысшыларының, сала 
ардагерлерінің еңбек құқықтарын қорғау 
мен  әлеуметтік жағдайларын жақсарту, 
өндірістегі қауіпсіздік мәселелері мен еңбек 
дау-дамайларын шешу,  қайырымдылық, 
спортты дамыту, білім беру мен жастар 
саясатын жүргізу және басқа да салаларда 
оң нәтижелерге қол жеткізуге айтар-
лықтай үлесін қосып келеді. 

Кәсіподақтың «Қазақстан темір жолы» 
ҰК» АҚ және оның еншілес ұйымдары, 
құрылымдық бөлімшелері басшылығымен 
өзара қарым-қатынасы тең құқылы 
әлеуметтік серіктестік қағидаттары 
негізінде құрылады. 

«Қазкөліккәсіп» ҚБ 30 жылдық мерей-
тойын тек сөзбен емес, нақты істермен 
қарсы алуда. Оны біз күн сайынғы жұмыс 
барысында көріп, қоғамдық өмірдегі шаралар 
арқылы байқап отырмыз. Биыл мерейтой 
қарсаңында еліміздің түкпір-түкпірін-
де мәдени-бұқаралық, имидждік және 
спорттық шаралары мен қайырымдылық 
жұмыстары ауқымды көлемде өтуде.   

Теміржолшылардың  мүддесі жолында 
тер төгіп жүрген барша кәсіподақ қыз-
меткерлерін мерейтоймен құттықтап, 
мықты денсаулық, еңбекте береке мен 
толағай табыс тілеймін! 

Нұрлан САУРАНБАЕВ,
«ҚТЖ»ҰК» АҚ Басқарма төрағасы
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МЕРЕЙТОЙЫҢМЕН,САЛАЛЫҚ КӘСІПОДАҚ!
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СЕМЕЙДЕ «ҚҰРҒАҚ 
ПОРТ» САЛЫНАДЫ

Өткен жұма күні Абай облы-
сына ресми жұмыс сапарымен 
Мемлекет басшысы Қасым-Жо-
март Тоқаев арнайы келді. 
Жергілікті жұртшылықпен 
өткізілген жиын барысында 
ел Президенті теміржолшылар 
қауымы үшін де тың міндеттер 
жүктейтін, таяу болашақта 
атқарылуы тиіс бірқатар мәсе-
лелерді атап көрсетті.

ЖОБА

Соның ішінде осыған дейін арнайы жоба ретінде 
қолға алынған Аягөз-Бақты-Шәуешек теміржол 
желісін салу мен облыс орталығы Семей қаласынан 
көлік-логистикалық орталық салу мәселесін баса 
айтып өтіп, ел Үкіметіне, аймақ басшылығына нақты 
тапсырмалар берді

«Абай облысы тоғыз жолдың торабында тұр, Ресеймен, 
Қытаймен шектесіп жатыр. Осы мүмкіндікті ұтымды 
пайдалану үшін жолдарымыз сапалы әрі қауіпсіз болуы 
керек. Еліміздің көлік әлеуетін дамыту үшін Бақты 
арқылы Қытайға баратын теміржол желісін салуды 
жоспарлап отырмыз. Бұл теміржолды міндетті түрде 
салуымыз керек. Үкімет осы мәселемен айналысады. 
Өңірде «құрғақ порт», «логистикалық парк» салып, 
көлік дәлізін дамыту қажет. Халықаралық маңызы 
бар күрежол Семей арқылы өтеді. Сондықтан, ең 
алдымен, қаладағы екі көпірді жөндеу қажет. Биыл 
мұнда жаңа көпірдің құрылысы басталды. Үкімет облыс 
әкімдігімен бірлесіп, оны үш жылда салып бітіруге тиіс. 
Сондай-ақ, аспалы көпірге күрделі жөндеу жүргізуді 
тапсырамын», – деді көпшілік алдындағы өз сөзінде 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы.

Сөз орайында айта кету ләзім, Семей ЖТ бөлімшесі 
бойынша облыс мәртебесін қайтадан иеленген аймақта 
логистика мәселелері күн тәртібіне қойылуда. Бұл ретте 
жергілікті теміржолшылар тарапынан мемлекеттік 
деңгейдегі жаңа жобаларды жүзеге асыру шаралары 
тың қарқынмен қолға алынып жатыр.

– Семейден «құрғақ порт» салу мен Аягөз-Бақты 
теміржол телімін төсеу мәселесі жергілікті теміржол-
шылар үшін үлкен жауапкершілік жүктейді. Президент 
алдымызға тың міндеттемелер қойып отыр. Қайта 
жанданған аймақтағы көлік дәлізін дамыту – уақыт 
талабынан туындап отырған жайт, – дейді бұл орайда 
Семей ЖТ бөлімшесінің логистика және жүк тасыма-
лын ұйымдастыру бөлімі мамандары. 

Суретті түсірген автор 

 Оның айтуынша, кәсіподақ дистанция 
өміріне белсене араласады, мысалы, тех-
никалық сабақтардың кәсіби деңгейде 
ұйымдастырылуы үшін заманауи техни-
калармен жабдықталуына кәсіподақтың 
үлесі зор. Ғимарат аумағында тәжірибелік 
сабақтар өткізуге арналған полигон салынған. 
Өндірістік оқыту шебері мен еңбек қорғау 
кабинеті кәсіподақ қаржысының арқасында 
кинопроекторлармен жабдықталып, жөн-
делген. Бастапқы ұйым көмегімен асхана 
қолданысқа беріліп, барлық кабинеттерге 
жиһаздар, тұрмыстық бұйымдар алынған. 
120 орындық акт залға күрделі жөндеу жүр-
гізуге де кәсіподақ ұйымы көмегін берген. 
Сонымен қатар дистанция қызметкерлерінің 
күшімен әкімшілік ғимараттың сыртына 
косметикалық жөндеу жасалған. 

– Басты назарды өндіріске аударамыз. Кәсіпо-
дақ,  сонымен қатар  жасанды құрылымдар 

БАСТЫ НАЗАР – ӨНДІРІСКЕ
Жамбыл магистральдық желі бөлімшесіне қарасты 
Түлкібас жол дистанциясының кәсіподақ комитеті  
үздік атанған ұйым. Кәсіподақ филиалының төрағасы 
Тахир Дадабаев мекеме өміріндегі маңызды істерде 
кәсіподақтың қандай рөл атқаратынын айтып берді. 

 «ҚТЖ-Жүк тасымалы» ЖШС 
Семей ЖТ бөлімшесінде еңбекті 
қорғау бойынша жетекші инже-
нер қызметін атқаратын Бекзат 
Кәрімханов – осындай белсенді 
жастың бірі.  Тәуелсіздікпен 
құрдас, теміржолшылар қаласы 
Аягөзде дүниеге келген Бекзат 
о баста елгезек бала болса ке-
рек, мектепте, кейін Семейдегі 
теміржол колледжінде түрлі 
қоғамдық жұмыстардың бел ор-
тасында жүретін ол сол кезден-ақ 
кез келген кештің жүргізушісі 
болыпты. Домбыра, шахмат 
үйірмелеріне қатысып, спорттық 
сайыстар жеңімпазы, жайдар-

маншы, сосын кәдімгідей кәсіби 
фотограф болыпты. Оркестрде 
өнер көрсеткен де кезі болған. 
Осылай ерте ортаға қосылып, 
өзін-өзі шыңдауы арқасында 
кез келген жұмысты ұршықтай 
үйіретін қабілеті де болды. Бүгінде 
бөлімшедегі кәсіподақ жұмы-
сын жүргізіп отыр. Ұйымдасты-
рушылық қабілеті жоғары жігітті 
ұжым таңдап сайлаған.   

Алғашқы еңбек жолын өзі 
оқыған колледжде темір жол 
бойынша арнайы пәндердің 
ұстазы болып бастапты. Куратор 
қызметін де атқарып өзінен сәл-
ақ кіші жастарды тәрбиелеген. 
Педагогтық тәжірибесі бүгінде 
темір жолдағы қызметінде үл-
кен пайдасын тигізуде. Кейін 

М.Тынышпаев атындағы Қазақ 
көлік және коммуникациялар 
академиясын «Көлікті пайда-
лану және жүк қозғалысы мен 
тасымалдауды ұйымдастыру» 
мамандығы бойынша  үздік тә-
мамдап, жоғары білім алды.   

Темір жолдағы алғашқы қыз-
метін Семей ЖТ бөлімшесінің 
Жаңа-Семей станциясында бағыт-
тама кезекшісі болып бастайды. 
Қысқа мерзім ішінде бағыттама 
қосыны кезекшісі, осы станцияның 
«А» қосынының станция бойынша 
кезекшісі болып бірнеше саты 
жоғарылады. Сондай-ақ, Семей 
вокзал шаруашылығының 1-ші 
категориялы инженері, Семей ЖТ 
бөлімшесінің қоршаған ортаны 
қорғау бойынша инженері, ең-

БЕКЗАТТАЙ   БЕЛСЕНДІ  БОЛСА...

Ел шығысындағы теміржол саласында да қоғамдық өмір 
қайнап жатыр. Салалық кәсіподақ ұйымының ұйытқы 
болуымен іргелі шаралар өткізіліп, теміржолшылардың 
қызметтен тыс уақыттары да мейлінше тиімді өтуде. Осы 
орайда кәсіподақ жұмысында белсенділік танытып келе 
жатқан жандардың еңбегі зор.

Қуаныш ҚОЖАЕВ,
Семей

бекті қорғау бойынша жетекші 
инженер лауазымдарына сатылай 
өсіп,тәжірибесін арттырды. 2019 
жылы өндірістік жарақаттануға 
жол бермегені үшін «ҚТЖ» ҰК» АҚ 
Басқарма төрағасының Құрмет 
грамотасымен марапатталды. 

Кәсіби өмірдегі жетістігінің өзі 
жас буынға үлгі боларлықтай. 
Атап айтсақ, «Болашақ басқа-
рушылар» бағдарламасын игеріп, 
ұлттық компанияның ішкі жат-
тықтырушылар пулын құру және 
дамыту бағдарламасы бойын-
ша өткен сайыстың жеңімпазы 
атанды. Сертификатталған ішкі 
жаттықтырушы атағын алды. 

– Бекзат Нұрланұлы – кәсіби 
қызметте ғана емес, қоғамдық 
қызметте де жетістікке жеткен 
жан. Сала кәсіподағына сіңірген 
қызметі үшін  «Қазақстандық 
салалық теміржол, автомобиль, 
әуе және су көлігі қызметкер-
лерінің кәсіби одағы» қоғамдық 
бірлестігінің төрағасы Оразғали 
Ахметбаевтың алғыс хатымен 
марапатталса, «ҚТЖ-Жүк тасыма-
лы» ЖШС кәсіподақ филиалының 
төрағасы Е.Төлегеновтің құрмет 
грамотасын алды, кәсіподақ 
жетекшілеріне оны үлгі тұтып, 
Бекзаттай белсенді болса бәріне 
қол жеткізуге болады дейміз, – 
дейді кейіпкеріміз жайлы пікір 
білдірген бөлімшенің салалық 
кәсіподақ ұйымының төрағасы 
Алик Досанов.

Қорыта айтсақ, кәсіподақ 
белсендісі Бекзатты бүгінде 
шығыстағы барлық теміржолшы 
біледі. Өз қызметін қоғамдық 
жұмыстармен қатар алып келе 
жатқан, теміржолшылар мүддесін 
бәрінен жоғары қоятын жігерлі 
жасты жергілікті теміржолшылар 
мақтан тұтады.   

Суретті түсірген автор

Абай ЕРТІС,
Семей

Бөлімше кәсіподағының төрағасы Алик 
Досанов салтанатты жиынды ашып, осы 
кезеңге дейінгі кәсіподақ қызметі туралы 
баяндама жасап, байтақ желі бойындағы 
теміржолшылар игілігі үшін атқарылған 
шаралармен таныстырып өтті. Бұл орайда 
ұжым арасындағы еңбек дауларын реттеуден 
бастап, сала еңбеккерлерінің бос уақыттарын 
тиімді өткізулеріне де атсалысып жүрген 

бастауыш кәсіподақ ұйымдарының жұмысын 
жіпке тізіп шықты.

Ал келесі сөз кезегін алған Семей ЖТ 
бөлімшесінің басшысы Владимир Бабиченко 
ұжымдық еңбек шартын әзірлеу мен оның 
басымдықтарын жүзеге асыруда жергілікті 
кәсіподақ ұйымының үлесін баса атап өтіп, 
баршаны мерейтоймен  құттықтады. Семей 
магистральдық желі бөлімшесі басшысы 
Айдын Шәукежанов та ізгі тілегін жеткізді.   

Ал арнайы шақырылған қонақ – Семей 
аймақтық кәсіподақ ұйымының төрағасы 

ТЕМІРЖОЛШЫ  МҮДДЕСІ  ЖОЛЫНДА
Семей ЖТ бөлімшесінде салалық кәсіподақтың  30 
жылдық мерейтойына орай арнайы жиын болып өтті. 
Жиынға бөлімше басшылары, жастар ұйымының 
жетекшілері мен салалық кәсіподақ ұйымдарының 
белсенділері және  кәсіподақ ардагерлері қатысты.    

Сәбит Ибраев бүгінгі таңда Абай облы-
сындағы ең үлкен ұжым саналатын Семей 
теміржолындағы кәсіподақ қызметінің 
еңбегіне жоғары баға берді.    

Кәсіподақ ардагерлері, әйгілі династия 
өкілдері Тұрсынғазы Жарылғапов пен Нағима 
Мойынбаева да бүгінгі әріптестеріне еңбекте 
табыс тіледі. Сол тәрізді бірқатар шараларда 
демеушілік танытып жүрген кәсіпкер аза-
мат, қалалық мәслихат депутаты Андрей 
Алтайбаев да құттықтау тілегін жолдады.

Жиын әрі қарай желі бойындағы бірқа-
тар кәсіподақ белсенділерін Қазақстан 
кәсіподағының 30 жылдығына арналған 
мерейтойлық белгімен марапаттауға ұлас- 
ты. Олардың арасында Семей жол дис-
танциясының кәсіподақ төрағасы, әйгілі 
жолшы Жексенбай Жолдоболинов, Аягөз 
локомотив пайдалану депосының кәсіподақ 
төрағасы Ғалинұр Мырзашев, Жаңа-Семей 
жол дистанциясының кәсіподақ төрайымы 
Зульфия Еникеева сынды белсенділер болды. 
Сол тәрізді «Локомотив» спорт клубының 
нұсқаушысы, әйгілі футболшы Жанат Мой-
ынбаев, НЖС-6 кәсіподағының төрағасы 
Айдар Оспанов, Семей станциясындағы 
кәсіподақ төрайымы Шәрбат Мейірмано-
ва «Қазкөліккәсіп» ҚБ төрағасы Оразғали 
Ахметбаевтың грамотасын иеленді. Тағы 
бірқатар теміржолшылар қоғамдық өмірдегі 
қалтқысыз қызметі үшін алғыс хат алды. 
Кәсіподақ ардагерлеріне арнайы әзірленген 
мерекелік сыйлықтар тарту етілді.

Суретті түсірген автор

тұрғыда да тұрақты көмек беріледі, – дейді 
ұйым басшысы. 

Ғасырлық  тарихы бар жол дистанциясында 
кәсіподақ ұйымын басқарумен қатар негізгі 
жұмысы персонал жөніндегі менеджер бо-
лып еңбек ететін Тахир Дадабаев – осында 
еңбек еткен бірнеше буын теміржолшылар 
династиясының ұрпағы. Оның бұл қызметті 
қоса атқарып келе жатқанына екі жылға 
жуықтады. Өзімен бірге кәсіподақ жұмысына 
тағы бес қызметкер тартылған.    

Бүгінде 271 адам еңбек ететін дистанция 
Түлкібас-Жамбыл бағытындағы теміржол-
дың күтімін жасауға жауапты. Олардың бәрі 
дерлік кәсіподаққа мүше. Дистанцияда үш 
өндірістік телім, 11 айналым, ақаутапқыш 
цехы, шеберхана және жасанды құрылыстар 
цехы бар. 2018 жылы жастар форумында 
дистанция ҚТЖ бойынша «белгі беруші 
датчик» жобасын ұсынып, бірінші орын 
алды. Бұл құрылғы қазіргі таңда компания 
басшылығының қадағалауында. 

Түлкібастық кәсіподақ жетекшісі биыл 
еліміздегі емдеу-сауықтыру санаторийлеріне 
баруға дистанцияның 20 қызметкеріне жол-
дама берілгенін, сондай-ақ 23 бала жазғы 
лагерьде демалып қайтқанын айтты. «Мек-
тепке жол» акциясы аясында мекемедегі көп 
балалы және аз қамтылған 23 отбасының 
балаларына көмектескен. Кәсіподақтың 30 
жылдығы аясында және теміржолшылардың 
төл мерекесі қарсаңында түрлі спорттық 
және мәдени іс-шаралар ұйымдастыруда да 
кәсіподақ белсенді жұмыс жүргізуде.   

Суретті түсірген автор 

Ұлан ОРАЗ,
Жамбыл

цехын, шеберхананы, ақау табу цехы мен 5, 
11 айналымдарды жиһазбен жабдықтауға 
атсалысты. Барлық күзетілетін өткелдерге 
шәйнек, жылыту құралдары, тамақ ысытатын 
пештер, қол жуатын жабдықтар алып бердік. 
Ірі тораптық станциялардағы өткелдерге кіш-
кентай тоңазытқыштар алынды. Сондай-ақ 
бізге теміржолшылар көбіне өздерінің немесе 
отбасы мүшелерінің денсаулығына байла-
нысты қаржылай көмек сұрап, жүгінеді. Сол 

ҚАРТТАРҒА 
ҚОЛҒАБЫС  ЕТТІ

«KTZ Express» АҚ қызметкер-
лерінен құралған еріктілер 
елордадағы жалғыз тұратын 
қарттардың үйіне барып, таза-  
лық жұмыстарына қолғабыс етті. 

Қуан ШӘКЕН,
Абай облысы

Сондай еріктілердің 
бірі Сабыржан Ғали-
ақпар аталған компа-
нияның контейнерлік 
тасымал департа-
ментінде жұмыс істей-
ді. Оның ерікті болып 
қоғам өміріне арала-
сып жүргеніне бірнеше 
жыл болған. Мұқтаж 
жандарға көмек қолын 
созуды өмірлік парызы 
деп санайтын ол осындай істер арқылы адам бойын-
да рухани құндылықтар қалыптасатынын айтады. 

 – Қарттар күніне орай қаланың шет аймақтарындағы 
3 қарияның үйіне барып, ауласын жинап, бақшасын 
тазалап, көмірін тасып, отын жарып, қолғабыс еттік. 
Бұл істе өзіммен мүдделес компания жастары жинал-
ды. Сондықтан бұл шаруаларды бірнеше сағаттың 
ішінде атқарып тастадық, – дейді ерікті теміржолшы. 
Қарттардың алғысына бөленген осындай ерікті жастар 
қатары компанияда көбейіп келе жатқаны қуантады. 

«KTZ Express» АҚ бастауыш кәсіподақ ұйымының 
төрайымы Венера Дынбаеваның айтуынша, компания 
құрамындағы қызметкерлердің бәрі де – кәсіподақ 
мүшелері. Сондықтан 30 жылдық мерейтой аясында 
бұл ұйымның да еңбегін атап өту керек.

– Кәсіподақ өміріндегі барлық шараларға біздің ком-
пания қызметкерлері қашан да белсенді атсалысады. 
Сондай шаралардың бірі – Халықаралық қарттар күніне 
орай орталық аппарат зейнеткерлерін құттықтадық. 
Теміржол саласында сан жылдар еңбек еткен 8 зей-
неткердің екеуі ғимаратта өткізген шараға қатысты, 
қалғандарына сыйлықтарын апарып бердік. Оның 
айтуынша, бастапқы ұйымға компанияның 100-ге 
жуық қызметкері мүше. 

Суретті түсірген автор

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ

Нұрай СӘРСЕНҒАЛИ,
Астана
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ПУТЬ,  ОТМЕЧЕННЫЙ  СЛАВНЫМИ 
СВЕРШЕНИЯМИ  И  ТРАДИЦИЯМИ
В текущем году общественному объединению «Казахстанский отраслевой профсоюз 
работников железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта» 
исполнилось 30 лет.  Этот период для истории – всего лишь миг, но для профсоюза 
это время становления и роста, позволившее организации занять достойное место 
в умах и сердцах железнодорожников. 

на вызовы времени. Для мотивации 
членства в профсоюзе необходимо 
постоянно быть на связи с трудовыми 
коллективами, знакомить их с тем, 
чем занимается профсоюзный ак-
тив, как отстаивает права и гарантии 
тружеников. И здесь важны все ка-
налы информирования – от изготов-
ления видеороликов до публикаций                                                                             
материалов на страницах республикан-
ской газеты «Қазақстан теміржолшысы», 
от выпуска профсоюзной рекламы «Алға 
PRОбивной PRОфсоюз» и проведения 
информационных дней до использова-
ния социальных сетей. Так, молодежь 
Восточно-Казахстанского отделения ГП 
вышла с предложением в ЦС профсоюза 
об открытии видеостудии, посредством 
которой молодые железнодорожники 
запланировали создание цикла фильмов 
о профсоюзной работе. Их инициатива 
была поддержана, и к ней подключились 
молодые профсоюзные активисты из 
Атырау, Актобе, Семея. А в первичной 
организации профсоюза Международ-
ного аэропорта Нурсултан Назарбаев 
прошел праздничный флешмоб, посвя-
щенный Дню профсоюзов Казахстана 
с чествованием ветеранов труда и 
поощрением активистов профсоюза. 
Подобные мероприятия прошли в Кара-
гандинском, Жамбылском, Западном, 
Алматинском филиалах профсоюза, 
в локальных профсоюзах аэропорта 
Атырау и Актобе. 

Все эти и другие мероприятия ос-
вещались на страницах республикан-
ской газеты «Қазақстан теміржолшы-
сы», на официальных сайтах ФПРК,                          
Казпрофтранса, в созданных целевых 
группах в социальных сетях и местных 
региональных СМИ.

Одним из значимых направлений 
деятельности ОО «Казпрофтранс» явля-
ется забота о детях работников отрасли.

Ежегодно совместно с руководством АО 
«НК «ҚТЖ» мы организовываем отдых 
детей железнодорожников в возрасте от 
семи до 13 лет в лучших оздоровитель-
ных центрах Акмолинской, Костанай-
ской, Павлодарской, Карагандинской, 
Алматинской, Южно-Казахстанской, 
Жамбылской, Восточно-Казахстанской, 
Актюбинской, Западно-Казахстанской, 
Мангистауской областей.

Также профсоюз на постоянной основе 
проводит различные познавательные 
экскурсии, праздничные мероприятия. 
Во всех регионах проводится акция 
«Дорога в школу». Ежегодно в канун 
учебного года более 3 000 детей из 
многодетных семей железнодорожников 
получают в подарок школьные наборы. 

Все эти мероприятия – это не только 

агитация к работе профсоюза и инфор-
мирование о нашей деятельности, это 
воспитание у железнодорожников и 
их детей чувства заботы, почтения и 
уважения к учебе и труду.

В профсоюзе наряду с охраной труда 
важной составной частью социальной 
политики считается и охрана здоровья 
работников. Пропаганда здорового 
образа жизни – это одно из приори-
тетных направлений деятельности 
профсоюза, в связи с чем ежегодно 
проводятся спартакиады, турниры по 
футболу, волейболу, баскетболу, хоккею, 
настольному теннису, бильярду. 

К примеру, три года подряд проводится 
турнир «Кубок железнодорожной фут-
больной лиги» (Кубок ЖФЛ), главным 
условием которого является участие 
сборных команд, сформированных из 
работников одного предприятия. 

К 70-летию Великой Победы                        
Казпрофтранс совместно с профсою-
зами железнодорожников России и 
Беларуси поучаствовал в организации 
и проведении самого масштабного в 
истории стальной магистрали вело-
пробега. От нашей страны в составе 
команды «Авангард – Казпрофжел» 
приняли  участие 11 железнодорож-
ников. В рамках велопробега они про-
ехали порядка тысячи километров по 
Казахстану и России и финишировали 
на Мамаевом Кургане в Волгограде. 

Неотъемлемой частью работы                    
профсоюза является взаимодействие 
с другими профсоюзами на внутри-
республиканском и международном 
уровнях. Его можно условно разделить 
на три направления:  

Первое – сотрудничество с отраслевы-
ми профсоюзами, входящими в состав 
Федерации профсоюзов Республики 
Казахстан. Объединение участвует в 
разработке предложений к проектам 
законов и иных нормативно-правовых 
актов, затрагивающих социально-трудо-
вые права и интересы членов профсоюза.

Вторым важным направлением является 
членство и активное участие в деятель-
ности Международной конфедерации 
профсоюзов железнодорожников. В 
рамках данного сотрудничества нала-
жена связь с профсоюзами работников 
транспорта Российской Федерации, 
Кыргызстана, Узбекистана, Украины, 
Беларуси, Азербайджана, Молдовы, 
Армении, Таджикистана и профсоюзами 
Литвы, Эстонии и Латвии. 

Третье и не менее значимое направ-
ление – развитие международного 
сотрудничества с профсоюзами ра-
ботников транспорта стран Европы, 
Азии и Америки. Казпрофтранс явля-
ется членом организации глобального                                     
профсоюза – Международной федерации 
транспортников (ITF). Профсоюз через 
ФПРК, МКПЖ и МФТ проводит встречи 
и совместные семинары с профсоюзами 
работников транспорта Германии, Шве-
ции, Финляндии, Китая и других стран. 

30-летний юбилей ОО «Казпрофтранс» 
отмечает конкретными достижениями. 
Мы продолжаем вести работу по всем 
самым важным для железнодорожников 
направлениям. Это охрана труда, разви-
тие и сохранение кадрового потенциала, 
безопасность движения, юридическая 
поддержка, благотворительность, помощь 
ветеранам труда, организация детского 
отдыха, оздоровление работников и 
членов их семей. Немало сделано за 
минувшие 30 лет, еще больше пред-
стоит сделать.

Оразгали АХМЕТБАЕВ,
председатель ОО «Казпрофтранс»

Фото Александра ЖАБЧУКА 

С ЮБИЛЕЕМ, ОТРАСЛЕВОЙ ПРОФСОЮЗ!

История появления профсоюза желез-
нодорожников уходит своими корнями 
в 90-е годы. Назревшая в стране острая 
обстановка, усугублявшаяся кризисом 
в экономике и тяжелыми социальными 
условиями жизни людей, стимулировала 
процесс поиска новой профсоюзной 
концепции. Так, 26 марта 1992 года в 
Алматы в ходе заседания учредитель-
ного съезда было принято решение о 
создании общественного объединения 
«Профессиональный союз железнодо-
рожников и транспортных строителей 
в Республике Казахстан» (профсоюз).

В состав единого профсоюза вошли 
профсоюзные организации Алматинской, 
Западной и Целинной железных дорог 
Казахской ССР. В их структуру входили 
первичные профсоюзные организации 
предприятий и организаций желез-
ных дорог данных регионов, а также                
строительных трестов «Желдорстрой» 
и «Казтрансстрой».

В настоящее время структу-
ра ОО «Казпрофтранс» состоит из                                            
13 филиалов, 17 локальных профсоюзов, 
315 первичных организаций и четырех 
представителей Центрального совета 
по Атыраускому, Восточно-Казахстан-
скому, Мангистаускому и Семейскому 
регионам.

На сегодня ОО «Казпрофтранс» является 
одним из самых крупных и активных 
отраслевых профсоюзов реального 
сектора страны, представляет права 
и интересы свыше 109 тысяч человек, 
из которых порядка 100 тысяч – это 
работники группы компаний АО «НК 
«ҚТЖ».

Железнодорожная отрасль Казахстана 
всегда была социально ориентиро-
ванной и надежной. В АО «НК «ҚТЖ» 
первостепенное значение придается 
вопросам охраны труда, производ-
ственной безопасности и благополу-
чию работников. Ведь благоприятный 
климат в коллективах напрямую влияет 
на производительность труда и эффек-
тивность компании. 

Совместно с руководством компании 
профсоюз продолжает работать над 
повышением эффективности социаль-
но-трудовой политики.  

Так, в рамках социального партнер-
ства, начиная с 1993 года профсоюзом 
подписано 17 трехсторонних отраслевых 
соглашений, более 100 коллективных 
договоров, в том числе и с предприя-
тиями автомобильного, воздушного и 
водного транспорта. 

Профсоюзом на постоянной основе 
инициируется расширение льгот и 
гарантий работникам в целях улучше-
ния их качества жизни, условий труда, 
обеспечения безопасности, социальной 
и правовой поддержки работников.

Например, в целях недопущения мас-
совых увольнений работников отрасли 
в рамках проводимых мероприятий по 
оптимизации штатной численности 
между АО «НК «ҚТЖ» и профсоюзом 
в 2019 году подписан меморандум, 
согласно которому компания за три 
месяца вперед ставит в известность 
профсоюз о предстоящих изменениях в 
структуре для принятия определенных 
решений. 

При участии профсоюза в АО «НК «ҚТЖ» 
принята программа мягкого высвобожде-
ния персонала, в которой предусмотрены 
пакеты для высвобождаемых работников: 
трудоустройство на другие должности с 
возможностью переобучения, выплата 
компенсации, ранний выход на пенсию 
(для определенной категории работников).

По настоянию профсоюза производ-
ственными советами по безопасности и 

охране труда в компании за 2020-2021 
годы проведено порядка 9 500 проверок 
рабочих мест. 

В результате совместной работы                 
профсоюза и АО «НК «ҚТЖ» на улуч-
шение санитарно-бытовых условий 
работников планируется направить 
свыше 31 миллиарда тенге до конца 
2025 года.

Благодаря совместным усилиям со-
храняется и улучшается действующий 
социальный пакет работников компа-
нии. Он включает в себя различные 
виды льгот. В 2021 году расходы на 
социальную поддержку работников 
увеличились на 24,7% и составили 
11,6 миллиарда тенге. В 2020 году этот 
показатель составлял 9,3 миллиарда.

Следует отметить, что в Коллектив-
ном договоре на протяжении многих 
лет действует норма, которой нет ана-
логов в стране. Если работник стал 
инвалидом из-за трудового увечья 
или профессионального заболевания 
по вине работодателя, то компания 
при наличии медицинских показаний 
выделяет этому работнику денежные 
средства в размере до 1 800 МРП на 
приобретение автомобиля. 

Так, при содействии профсоюза                   
50 работникам с ограниченными воз-
можностями выделены денежные сред-
ства на приобретение автотранспорта.

Кроме того, осуществляются вы-
ездные проверки по соблюдению 
норм трудового законодательства и 
условий коллективных договоров, 
оказанию практической помощи и 
правовой защиты трудовых прав работ-
ников. Проводятся собрания и беседы с                                                                            
участием работников железнодорожной 
отрасли. 

Также на постоянной основе профсоюз 
инициирует в государственные органы 
предложения о снижении пенсионного 
возраста для работников, занятых на 
тяжелых работах, с вредными и опас-
ными условиями труда. 

С 1 июля 2022 года компанией про-
водится двухэтапный переход с исто-
рически сложившихся «участковых» 
региональных коэффициентов в оплате 
труда на единые «областные» регио-
нальные коэффициенты. Значимое 
для всего производственного персо-
нала решение принято, несмотря на 
ожидаемые убытки в текущем году и 
значительную финансовую нагрузку. 
Первый этап проведен с 1 июля текущего 
года, второй этап перехода завершится 
15 октября 2022 года. Таким образом, 
из нескольких действующих «участко-
вых» коэффициентов в одной области 
будет применяться наибольший из них 

единый «областной» региональный 
коэффициент.

Большое внимание уделяется профсою-
зом и обучению профактива. Программы 
обучения включают в себя курс лекций 
по всем направлениям профсоюзной 
работы, начиная с истории развития 
и мотивации профсоюзного членства 
и завершая детальным разбором акту-
альных вопросов и спорных ситуаций 
в сфере охраны и условий труда, стра-
хования, правовой, организационной 
и социально-экономической работы, 
бухгалтерского учета.

К примеру, в 2014 году профсоюз 
совместно с ҚТЖ провел форум на тему 
«Социально ориентированная политика 
компании – стабильность в коллективе 
и на производстве», собравший свыше 
150 человек. Темы и вопросы, которые 
поднимали участники форума, касались 
стратегии развития компании, кадро-
вой и социальной политики, природы 
социально-трудовых конфликтов, 

обеспечения качественной подготовки 
кадров для транспортно-логистиче-
ского комплекса и многого другого. В 
партнерстве с международной конфе-
дерацией профсоюзов железнодорож-
ников (МКПЖ) в 2017 году проведен 
семинар-совещание «Современная 
финансовая политика профсоюзов». 
Участие в мероприятии приняли пред-
ставители Казахстана, России, Беларуси, 
Украины и Кыргызстана. 

Надо отметить, что полученные 
знания не оседают мертвым грузом в 
памяти профактивистов, а работают во 
благо трудовых коллективов не только 
Казахстана, но и соседних государств.

Как известно, в борьбе за права тру-
дящихся в сложных социально-эконо-
мических условиях может победить 
только сильный профсоюз. Одним из 
главных инструментов его укрепления 
и развития является информационная 
работа. 

Ставка на медиапроекты стала ответом 

30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ                        
ОО «КАЗПРОФТРАНС» ОТ-
МЕЧАЕТ КОНКРЕТНЫМИ 
ДОСТИЖЕНИЯМИ. МЫ ПРО-
ДОЛЖАЕМ ВЕСТИ РАБОТУ 
ПО ВСЕМ САМЫМ ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИ-
КОВ НАПРАВЛЕНИЯМ. ЭТО 
ОХРАНА ТРУДА, РАЗВИТИЕ 
И СОХРАНЕНИЕ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА, БЕЗОПАС-
НОСТЬ ДВИЖЕНИЯ.
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МЕРЕЙТОЙЫҢМЕН,САЛАЛЫҚ КӘСІПОДАҚ!

Сабырхан СЕЙІЛБЕКҰЛЫ,
Қызылорда

Самат Ұлмағамбетұлы ұзақ жыл 
теміржолдың жолаушы тасымалы 
саласында еңбек еткен. Соңғы 
бес-алты жыл  “Ақтөбе - ЖТ” 
филиалында кәсіподақ төрағасы. 
Батыс өңіріндегі үлкен филиалдың 
кәсіподақ жұмысын ұйымдасты-
рып, оның міндетін абыроймен 
атқарып келеді.  

– Кәсіподақтың жұмысы не? 
Біздің жағдайымызда, мысалы, ол 
– теміржошы халықтың адвокаты 
болу деген сөз.  Ұжымдық шарт 
талаптарына сәйкес теміржолшы-

лардың еңбек ету құқығын реттеп 
отырудың артында көп нәрсе 
жатыр: жұмысшылардың әлеумет-
тік-экономикалық құқықтарының 
бұзылмауын, еңбек қауіпсіздігін 
бақылап, жұмыс беруші мен жұ-
мысшының арасында дәнекер 
болу үшін кәсіподақ өкілінің өзі 
алдымен сауатты, жан-жақты 
білімді, іскер болуы керек, – дейді 
кейіпкеріміз.  

Аймақ кәсіподағының теміржол-
шылар арасында беделі артып, 
сенімге ие болып отыруының да 
сыры осында жатса керек. Кәсіп-                                                                     
одақ ұйымының ұйытқы бо-
луымен биыл балалардың 

демалыс лагері кең көлемде 
ұйымдастырылып, екі жыл 
карантиннің есесін толтыр-
ды. Қарантин демекші, Самат 
Ұлмағамбетұлы кешегі індет 
кезінде бір отбасыдай жұмылған 
теміржолшылар мен сала кәсіп- 
одағының жұмысы кім-кімге 
де үлгі болады деп санайды. 
«Басқа салаларды білмеймін, 
теміржолда әр жұмысшы жеке 
бас қорғаныш құралдарымен 
толық қамтамасыз етілді. Мас- 
ка, антисептиктер үздіксіз та-
ратылып тұрды. Жұдырықтай 
жұмылған ұйымшылдық арқа-
сында теміржолшылар арасында 

СЕНІМ – БӘРІНЕН БИІК
Нарықтық заманда кәсіподақ 
жұмысының маңызы мен 
пәрменін жоғалтпай, керісін-
ше беделін көтеру жолында 
тер төгіп жүрген азаматтар аз 
емес. “ҚТЖ-Жүк тасымалы” 
ЖШС Ақтөбе филиалының 
кәсіподақ төрағасы Самат 
Әлиев те теміржолшылардың 
әлеуметтік әлеуетінің артуы 
жолында қызмет етіп келеді. 

індет кең тарай алмады, өлім-
жітім де көп болмады, – дейді 
кейіпкеріміз. 

– Еңбек адамы алдымен не 
ойлайды? Әрине, отбасының 
амандығын, айлығының өскенін 
қалайды. Ал жұмысшының көңіл 
күйі көтеріңкі болса, жұмысқа да 
ынтасы артып, жұмыс өнімділігі 
жақсарады деген сөз. Сондықтан 
біз, кәсіподақ теміржолшылардың  
жұмысы тиісті бағаланып, отба-
сына тиесілі көмектерді алып, 
сол еңбегіне лайық демалып, 
денсаулығын түзеп, балалары да 
жазда демалыс лагерінде болып, 
білім күніне орай киім-кешегіне, 
керек-жарағына қосымша көмек 
алып, қысқасы, теміржолшының 
лайықты еңбек етіп, өмір сүруі 
үшін бәрін жасаймыз, – дейді 
С.Алиев. 

1980 жылы еңбек жолын жо-
лаушылар пойызына жолсерік 
болып бастаған  кейіпкеріміз 
резервте эксплуатация бойынша 
орынбасар, вокзал бастығы  секілді 
жауапты қызметтер атқарған. Оны 
кәсіподақ қызметіне ұсынған-
дар   Самат Ұлмағамбетұлының 
көпшілікпен жұмыс жасай білу 
қабілетіне сенім артқан. Ал, сенім 
бәрінен биік. Еңбек ұжымдарында 
әлеуметтік тұрақтылықтың сақта-
луы үшін тынымсыз еңбектеніп 
жүрген кәсіподақ жетекшісі оны 
жақсы түсінеді.  

   Суретті түсірген автор 

Ардақ ЕРУБАЕВА,
Ақтөбе

Байырғы байланысшылар 
дистанциясының ұжымында әу 
бастан татулық пен ауызбіршілік 
салтанат құрған. Бұл оларға ал-
дыңғы буыннан сіңген қасиет 
болса керек. Мысалы, кәсіпо-
рын есебінде өндірістік жарақат 
алған үш мүгедек жан бар, ұжым 
мүшелері оларды қамқорлықта-
рына алып, ұдайы көмектесуді 
дәстүрге айналдырған. Одан 
басқа ардагерлер мен жалғызілікті 
қарттарға мерекеде  әлеуметтік 
себет дайындау да салтқа ай-
налған. Кәсіподақ осы жұмысты 
тұрақты назарда ұстайды.

– Әрине, әріптестерім сенім 
білдірген соң оның үдесінен шығу 
– міндет. Жыл басталғалы жоспар 
бойынша түзген жұмыстарды 
орындап жатырмыз. 120-ға жуық 
зейнеттегі ардагерлермен жиі 
хабарласып, тиісті көмегін беріп 
отырмыз. Көп балалы отбасы-
лар да назарда. Атап айтқанда, 
Гүлнар Рахымберденова деген 
қызметкеріміз «Алтын алқа» 
иегері. Жақында ғана басталған 
«Мектепке жол» республикалық 
акциясы аясында үш отбасына 
оқу құралдарын алып бердік. 
Жылына 7-8 қызметкер зейнетке 
шығып жатады, ер азаматтардың 
60, әйелдердің 55 жасын да  еске-
русіз қалдырмаймыз. Көктемде 
облыс орталығындағы мүгедек 
балалар интернат үйіне барып, 
қайырымдылық көмек жасадық. 

 
Кәсіподақ жұмысы оңай емес, тынымсыз 

да мазасыз қызмет. Олар теміржолшылар 
құқының қорғалуын қамтамасыз етіп, 
еңбек тәртібінің бұзылмауын қадаға-
лау барысында талай кедергілерге тап 
болады. Сол кедергілерді жеңе отырып, 
қиын жағдайға түскен жұмысшыларға 
қолдау көрсетіп, олардың құқығын 
қорғау – қызығынан шыжығы көп тірлік. 
Сонымен қатар түрлі қайырымдылық 
шараларын, спорттық додалар ұйымдас- 
тыру да кәсіподақ жұмысының бір қыры. 

Кәсіподақ жұмысы уақытылы есеп беріп 
отыруды да қажет етеді.  

Міне, осы бағытта аталған бастап- 
қы кәсіподақ ұйымы өте белсенді деп 
танылған. Мәселен, былтыр үйлері 
өртеніп кеткен машинист пен көмекші 
машинистке дистанция кәсіподағынан 
бөлек Астана торабынан да қомақты 
материалдық көмек көрсетіліп, олардың 
суық түспей үйлерін қалпына келтіруіне 
бүкіл ұжым атсалысты деуге болады.  

Теміржолшылар әулетінің өкілі Ора-
залы Ерубаев еңбек жолын 2001 жылы 
жол шаруашылығында кадр бөлімінде 
бастаған. Құқықтық салада білімі бар, 

ҮЛГІЛІ  ҰЙЫМ – ЖОЛШЫЛАРДА 
«Қазкөліккәсіп» ҚБ «Астана» торабына қарасты Қырқыншы 
машиналандырылған жол дистанциясындағы бастапқы кәсіп- 
одақ ұйымы былтыр Еңбек қауіпсіздігі және қорғау бойынша 
салалық байқауда үздіктер қатарынан табылған. Оразалы 
Ерубаев төрағалық ететін ұйымға кәсіподақ жұмысын ілгері 
бастыруға қосқан үлесі үшін осы саладағы арнайы байқауда 
бірінші орын мен ақшалай сыйлық берілген болатын. 

сауатты маман 2010 жылы кәсіподақ 
төрағалығына сайланған. Содан бергі 
12 жылда сала кәсіподағының қыр-сы-
рын меңгеріп, ұжымның нағыз тірегіне 
айналды. 

 – Біздің кәсіподаққа дистанцияның 
600-ге жуық қызметкері мүше. Кәсіп- 
одақ жұмысымен тікелей айналысатын 

6 адам бар, еліміздің және теміржолдың 
өміріндегі жаңалықтардан біз де тыс 
қалмай, барлық іс-шараларға қатысып 
келеміз. Биыл, мысалы, екі жылдан 
бері тоқтап қалған балалар лагерін 
ұйымдастыру, түрлі емдеу-сауықтыру 
орындарына жолдама беру, әлеуметтік 
аз қамтылған және қиын жағдайға тап 

Ұлан ОРАЗ,
Астана

Шахида ЖҰМАН,
Маңғыстау

Міне, теміржолшылар мүддесі десе іш-
кен асын жерге қоятын Әбілсейіт ағамыз 
кәсіподақ жұмысына жегілгелі жиырма 
жылға жуықтапты. Оған дейін жүк және 
жолаушы пойызында машинист болды. 
Темірдің тілін тапқан жанға  адамның тілін 
табу қиын боп па тәйірі, кешегі машинистке 
кәсіподақ жұмысын жүргізу, адамдармен 
жұмыс істеу онша қиынға соқпады. Депо-
дағы кәсіподақ ұйымы мүшелері негізінен 
өзі сияқты машинистер мүддесін қорғау 
жолында талай игілікті іске мұрындық 
болып, аз жылда ұжымның сыйлы адамына 
айналды.  

Әбілсейіт Нәбиханов – еңбек жолында өзін 
нағыз білікті маман ретінде танытып, мой-
ындатқан жан. Маңғыстаудың Тұщықұдық 
ауылында туып-өскен ол 1982 жылы Маң-                                                                                                  
ғыстау локомотив депосына қарасты Шетпе 
станциясында көмекші машинист болып 
еңбек жолын бастапты. Алдымен 3-класты, 
сосын 2-класты біліктілік дәрежесін алады. 
Ал 2000 жылы машинист-нұсқаушы болып 
тағайындалды. Ол алдына мақсат қойып, оған 
жетуге бар мүмкіндігін жұмсады. Тұрақсыз 
жағдай туындағанда дұрыс және сауатты 
шешім қабылдай білуді үйреніп, көктемгі, күзгі 
комиссиялық тексерулерден сүрінбей өтуді 
меңгерді. Табылған кемшіліктер бойынша 
дер кезінде жөндеу жұмыстарын ұсынып, 
тез арада жоюды қамтамасыз етті. Өзіне 
жүктелген қызметтік лауазымынан басқа 
қоғамдық жұмыстарға белсене қатысып, 
ұжымда ауызбіршілік пен түсіністік, қамқор-
лық сынды ұстанымдарды қалыптастыру 
оның басты қағидасына айналды. 

 Міне, дәл осындай табысты жанды кәсіподақ 
жұмысына жетекшілік етуге  таңдаған ұжым 
қателеспегені анық. Кәсіподақ жұмысын 
жаңа деңгейге көтеруге тырысқан еңбегі 
еш кетпеді. Теміржолшылардың әл-ауқаты, 
тұрмыс-жағдайы, еңбек заңдылығының 
сақталуы оның басты миссиясына айналды. 
Ұжым оны іскерлігі мен жауапкершілігі, 
адал еңбегі үшін құрметтеді.   

– Жалпы ұжымда, яғни Маңғыстау, Бейнеу, 
Жаңаөзен деполарында кәсіподақтың 668 
мүшесі бар. Солардың  қажеттіліктеріне 
қандай көмек қай жағынан керек, еңбек 
жағдайына талабы бар ма, шешуге тырыса-
мыз. Денсаулығына көңіл бөліп, уақытында 
шипажайға жолдама береміз. Биыл, мысалы, 
ұжымнан 49 адамға, зейнеткерлерден 2 
адамға санаторийге жолдама бердік. Одан 
басқа өздері немесе балалары ауырған, 
ақылы ота жасатқан 51 адамға материалдық 
көмек көрсеттік. Еңбек өтілі 20 жылдан 
асқан 13 қызметкеріміз тісін емдетуге 
қаржылай көмек алса, 58 ұжым мүшесіне 
балалы болуына байланысты тиісті көмек 
берілді.  Жалпы, кәсіподақ ұйымы тарапынан 
жұмыс орындарында еңбек жағдайларын 
жақсартуға жыл сайын қомақты қаржы 
бөлініп, ол қажет жұмыстарға жұмсалып, 
уақытылы игерілуде. Осы жылы, мысалы, 
Маңғыстау мен Жаңаөзендегі  локомотив 
бригадалары тоқтап жуынатын жердегі 
жабдықтар жаңартылып, істен шыққан 
су жылытқыш құрылғысы ауыстырылды. 
Одан басқа машинистердің мерейтойын 
атап өтіп, зейнетке шығарып салу деген 
рәсімдерді қалай құр жіберуге болады, – 
дейді машинистер ұжымының кәсіподақ 
жетекшісі.    

    Суретті түсірген автор 

МАШИНИСТЕР  
МҮДДЕСІ  ҮШІН...

Алты жүзден астам адам еңбек ететін 
Маңғыстау локомотив пайдалану депо-
сындағы кәсіподақ ұйымының жұмысын 
үйлестіріп отырған Әбілсейіт Нәбиханов 
әрбір жұмысшының жағдайынан хабар-
дар, нағыз көптің адамы деуге болады. 
Депо шеңберінде ғана емес, Маңғыстау 
теміржолында ұйымдастырылатын кез 
келген іс-шараға атсалысып жүретін оны 
түбектік теміржолшылар түгел таниды. 

Биылғы теміржолшылар күні қарсаңында 
Айгүл Борисқызы «Үздік инспектор» төсбел-
гісімен марапатталды. Кейіпкеріміз 15 жыл 
бойы бір кәсіпорында еңбек етіп келеді, 
кәсіподақ ұйымының белсенді мүшесі.

– Менің «Үздік инспектор» атануымның 
пәлендей құпиясы жоқ. Қоғамдық инспек-
тор ретінде өндірісті жіті қадағалап, ақаулы 
апатты жағдайлардың алдын алуға барынша 
атсалысып жүремін. Ал кәсіподақ ұйымы тара-
пынан болып жатқан бастамаларға әрдайым 
қолдау көрсетіп, қоғамдық жұмыстардың 
ортасынан табылуды өзімнің азаматтық 
парызым санаймын. «Жақсылықтың ірісі, 
майдасы, айласы болмайды» деген ғой. 
Біздің ұжым қайырымдылық шаралардың 
ортасында жүреді, қиындыққа ұшыраған 
әріптестеріміз болса, дереу ортадан ақша 
шығарып, көмек қолын созуға ұмтыламыз. 
Айтулы күндер мен кәсіби мерекелерде ар-
дагерлерімізді ұмытпай, сыйлап көңілдерін 
көтеруге тырысамыз. Бүгінде кәсіпорында 
өндірістік жарақат алған үш мүгедек бар, 
екеуіне кәсіпорыннан арнайы жәрдемақы 
төленеді. Алайда, Әнуарбек Тілендиев алған 
жарақатынан қайтыс болып, көмек оның 
сол кезде кәмелет жасына толмай жетім 
қалған қызына көрсетілді. Ол қыз бүгінде 
студент. Мен өз тарапымнан оның өзіне 
тиесілі барлық көмекті алып, жеңілдікті 
пайдалануын қадағалап отырмын, бұл – 
біздің әріптес алдындағы парызымыз, – дейді 
Айгүл Борисқызы.

Суретті түсірген автор

ҮЗДІК 
ИНСПЕКТОР 

Жамбыл белгі 
беру және байла-
ныс дистанция-
сының байланыс 
электромеханигі 
Айгүл Керімбае-
ва – өз жұмысына 
деген жауапкер-
шіліктің үлгісін көрсетіп жүрген 
жан. Сондықтан оны қауіпсіздік 
және еңбекті қорғау инспекторы 
етіп сайлаған.

болған отбасыларға материалдық көмек 
көрсету сынды жұмыстар жүргізілді. 
Сонымен қатар Білім күні қарсаңында 
«Мектепке жол» акциясына қатысып, 
балалары бірінші сыныпқа барған әріп-
тестерімізге қол ұшын создық, – дейді 
кәсіподақ төрағасы.    

«ҚТЖ» ҰК» АҚ мен еңбек ұжымдары 
арасындағы Ұжымдық келісімшарттағы 
талаптар мен міндеттер негізінде жұмыс 
істейтін дистанцияда еңбек жағдайына 
ерекше көңіл бөлінеді. Өткен жылы 
еңбек қорғау саласында кемшіліктер-
ге жол берілген жоқ, қызметкерлер 
толықтай жұмыс киімдерімен қамта-
масыз етілген. Кәсіподақ қаржысымен 
жұмысшылар пайдалануындағы 23 вагон 
қажетті техникамен, кондиционер, 
тоңазытқыш, қысқатолқынды пеш, 
электр шәйнектерімен жабдықталды. 
Кәсіподақ ұйымы қызметкерлердің 
салауатты өмір салтын ұстануына ба-
рынша қолдау жасайды. Осы мақсатта 
футбол мен волейбол ойнауға арналған 
спорт алаңы салынып, үстел теннисіне 
арнайы бөлме жабдықталған.   

Суретті түсірген автор

Ерман ӘБДИЕВ,
Тараз

КӘСІПОДАҚ  ЖЕТЕКШІСІ 
Жамбыл белгі беру және байланыс дистанциясын-
да 36 жыл үздіксіз еңбек етіп келе жатқан элек-
тромеханик Марат Әбілхайыров – ұжымға сыйлы 
азаматтардың бірі. Сондықтан әріптестері өткен 
жылы оны кәсіпорындағы кәсіподақ ұйымының 
төрағалығына бірауыздан сайлады.

Ал жастарымыз  көктемгі-күзгі 
санитарлық тазалық айларында 
жалғызбасты қарттардың ауласын 
тазалап, алғыс алып жүр, – дейді 
Марат Қайыржанұлы.

Ұжым мүшелері  саламатты өмір 
салтын ұстанып, тұрақты түрде 
спортпен айналысудан алдарына 
жан салмайды. Кәсіпорын қызмет 
көрсететін Шу, Жаңатас, Түлкібас 
аймағы және Тараздың өзінен екі 
команда болып жыл сайын әр 
тоқсанда кіші футболдан жарыс 
өткізуді дәстүрге айналдырған. 

– Оңтүстік, солтүстік, батыс, 
шығыс болып жылдың төрт мез-
гілінде ойындар өткізіп, спорт-
шыларды қаржылай және мате-
риалдық тұрғыда қолдап келеміз, 
– дейді кәсіподақ жетекшісі.

Арсен БАЙЗАҚ, Тараз
Суретті түсірген автор

Құрметті әріптестер!
Өзбекстанның мыңдаған теміржолшылары мен көлік 

құрылысшылары атынан осы мерейтоймен «Қазақстандық 
салалық теміржол, автомобиль, әуе және су көлігі қызмет-
керлерінің кәсіби одағы» ҚБ ұжымын құттықтағым келеді. 
Қоғамдық бірлестіктің дамуы мен өркендеуіне жанын салып 
аянбай еңбек еткен барлық еңбеккерлерді құттықтаймын. 
Қазіргі жағдайға жету үшін аз жұмыс атқарылған жоқ. Шын 
жүректен сіздерге даму, тұрақтылық және қаржылық әл-а-
уқат тілеймін. Темір жолдардың өндірістік-экономикалық 
және сапалық көрсеткіштері біздің компанияларды әлемдегі 
көшбасшы көлік компаниялары деңгейіне жеткізсін. Мереке 
құтты болсын!

Құттымұрат САБЫРОВ,
Өзбекстанның Теміржолшылар және көлік 

құрылысшылары кәсіподағы республикалық
 кеңесінің төрағасы 

Құрметті «Қазкөліккәсіп» 
ҚБ мүшелері!  

Кәсіподақтың  30 жылдық мерейтойына  арналған Орталық 
Кеңестің кеңейтілген отырысына шақырғандарыңыз үшін 
сіздерге шын жүректен алғыс білдіремін. 

Сіздерді және барлық қазақстандық теміржолшыларды 
осы мерейтойлық датамен шын жүректен құттықтаймын. 
Сіздерге және «Қазкөліккәсіп» ҚБ Орталық кеңесінің кеңейтіл-
ген отырысына қатысушыларға сала кәсіподағы мүшелерінің 
әлеуметтік-еңбек құқықтары мен мүдделерін қорғау ісінде зор 
денсаулық, ұшқыр ой және сарқылмас күш-қуат тілеймін!

Зикрулло ХАМИДОВ,
Тәжікстан теміржолшылар кәсіподағының төрағасы 

 
  
 



№77-78 (2792-2793) 04/10/2022

rail-news.kz

55

Наверное, в жизни каждого человека 
наступает такой момент, когда ты осоз-
нанно понимаешь, в каком качестве 
больше принесешь пользы людям, где 
ты раскроешь весь свой потенциал и 
реализуешь силы в полной мере. Так 
и случилось с Гульзат Алмураткызы – 
председателем профсоюзного комитета 
Алтынкольской дистанции пути. Работа 
в профкоме хлопотная, но необходима 
людям, потому что в какой бы обще-
ственно-экономической формации мы 
ни жили, везде существует проблема 
защиты прав и интересов человека 
труда. Завоевание доверия строится на 
искусстве общения, где профсоюзный 
лидер хорошо находит тональность в 
разговоре с сотрудниками. Большое 
внимание Гульзат уделяет организации 
здорового образа жизни. Заботливое 
и уважительное отношение к людям, 
к их нуждам – это тоже одна из сторон 
ее деятельности. Первичная организа-
ция призвана решать экономические 
и трудовые вопросы, поддерживать 
интересы работников и защищать их в 
случае нарушения. Гульзат расширяет 
формы и методы индивидуальной 

работы с людьми, кадровыми и ин-
женерно-техническими работниками. 
Заседания профкома всегда проводятся 
при «открытых дверях», чтобы каждый 
мог узнать о текущем положении дел. 
Умело обходит Гульзат   и острые углы, 
ведь в любой организации есть недо-
вольные сотрудники, которые хотят 
оспорить зарплату, условия труда или 
отношение работодателя. В таких случаях 
требуется вмешательство профсоюза. 
И если возникает конфликт, то всегда 
профсоюзный комитет старается решать 
проблемы путем переговоров. Поэтому 
профсоюзные лидеры, помимо знаний, 

опыта и умения, должны еще обладать 
стрессоустойчивостью, способностью 
переносить различные ситуации, боль-
шой убежденностью в правоте своего 
дела, развитой мотивацией, умением 
выходить из стрессовых состояний. 

«Беспокойное сердце» – иначе ее и не 
назовешь. Ее можно увидеть на перего-
нах и производственных участках, на 
укрепительных работах моста Хоргос, 
где она интересуется работой монтеров 
пути, дорожных мастеров, начальников 
участков, на всех массовых мероприя-
тиях, причем Гульзат и здесь всегда на 
высоте. Ей под силу умело провести и 

ВАЖНА  СТРУНА  ДОВЕРИЯ
  По итогам конкурса, объявленного ОО «Казпрофтранс» на                                                 
«Лучшую профсоюзную организацию», третье место заняла                                
первичная организация Алтынкольской дистанции пути.

Елена КОЛДАСБАЕВА,
Алматинская облсть

тематический вечер, и корпоративные 
мероприятия, словом, ее ораторскому 
искусству и импровизации можно 
только позавидовать.

По роду своей деятельности профсо-
юзному лидеру приходится давать разъ-
яснения по вопросам Коллективного 
договора, где все пункты выполняются 
и заслушиваются на заседаниях профсо-
юзного актива, при этом постоянно в 
поле зрения – вопросы трудового зако-
нодательства, охраны труда, увольнения, 
перемещения и так далее.

– Важно подпитывать свою веру в 
то, что профсоюз нужен, что от нас 
ждут конкретную помощь, и мы долж-
ны быть неравнодушными к людям, 
предоставляя необходимые гарантии, 
– говорит Гульзат.

По мнению председателя профсо-
юзного комитета, любой руководи-
тель заинтересован, чтобы коллектив 
трудился слаженно и эффективно, и 
задача профкома – улучшить условия 
труда, создать благоприятный климат 
в коллективе, снять в случае необходи-
мости социальную напряженность. Но 
за внешней мягкостью, методичностью и 
последовательностью девушки всегда 
прослеживается ее внутренний стержень 
– принципиальность, самодисципли-
на, способность защитить, убедить и 
повести за собой.

Глядя на энергичную и целеустрем-
ленную Гульзат, можно вполне утвер-
ждать, что именно таким и должен 
быть профсоюзный лидер, стоящий на 
защите прав и интересов трудящихся.

Фото автора

От имени Российского профессио-
нального союза железнодорожников и 
транспортных строителей (Роспроф-
жел) и от себя лично поздравляю вас с 
30-летним юбилеем ОО «Казпрофтранс»!

Казпрофтранс с первых дней своего 
образования – надежный гарант и 
защитник человека труда. Благодаря 
активной и последовательной позиции 
профсоюза удалось создать надежный 
механизм регулирования социаль-
но-трудовых отношений в отрасли. 
Роспрофжел солидарен с вашей активной 
молодежной политикой, совершен-
ствованием механизмов социальной 
защиты работников и индексации 
заработной платы, а также заботой 
о пенсионерах и ветеранах.  

В последнее время стало очевидно, 
насколько важен для общества слажен-
ный труд работников транспорта. 
Силами вашего профсоюза вы делаете 
все, чтобы этот труд был безопасным 
и эффективным.

Наши профсоюзы связывают давние 
дружеские отношения. Их новый виток 
развития – подписание 28 июня 2022 
года меморандума о приграничном вза-
имодействии и сотрудничестве между 
Роспрофжелом и Казпрофтрансом, в 
котором обозначено взаимодействие 
в области охраны труда и экологии, 
проведение совместных спортивных и 
иных мероприятий, а также вопросы 
защиты социально-экономических и 
трудовых прав членов профсоюзов.

Казпрофтранс стоял у истоков соз-
дания Международной конфедера-
ции профсоюзов железнодорожников 
(МКПЖ). Опыт единого транспортного                      
профсоюза очень интересен и важен для 
всех профсоюзов – членов конфедерации.

Уверен, что решения Центрального 
совета Казпрофтранса послужат 
стимулом к решению социальных и 
производственных задач на благо 
транспортной отрасли страны!

Желаю всем железнодорожникам, их 
семьям крепкого здоровья и благополучия! 

Больших успехов в укреплении                         
профсоюзной солидарности! С 30-ле-
тием, Казпрофтранс!

Председатель Роспрофжела 
Сергей ЧЕРНОГАЕВ                                                                           

Уважаемые 
коллеги!

И это место Сауле Сыздыкова заняла 
вполне заслуженно. Под ее руководством 
первичная организация профсоюза 
Тобольской дистанции пути работает 
уже восемь лет. За это время было 
сделано очень многое. 

– Один из главных наших приоритетов 
– улучшить условия труда, – говорит 
Сауле Сыздыкова. В конце каждого года 
мы проводим анализ социально-эконо-
мического положения членов нашего 
профсоюза и доводим результаты до 
руководства. Помимо этого, мы стре-
мимся обеспечить наших работников 

всем необходимым с точки зрения быта.  
Благодаря такой заботе за последние 

несколько лет практически все так назы-
ваемые табельные помещения Тоболь-
ской дистанции пути были переведены 
с печного отопления на электрическое, 
также их оснастили электрочайниками, 
микроволновками, электроплитками, 
холодильниками и т. п. 

Еще один немаловажный момент, 
который профсоюзу удалось решить, 
– своевременное оснащение работни-
ков спецодеждой. Не последнее место 
занимают в повседневной работе                                     
профсоюза различные благотвори-
тельные и спортивные мероприятия. 
К примеру, в результате недавних 

масштабных пожаров в Аулиеколь-
ском районе у одного из работников 
дистанции сгорел дом в Аманкарагае. 
И профкомом дистанции ему была не-
медленно оказана финансовая помощь. 

– И всегда в аналогичных случаях  
мы ежемесячно проводим заседания 
комиссии, где коллегиально решаем 
те или иные вопросы оказания финан-
совой помощи нашим работникам. 
И практически всегда эти вопросы 
решаются положительно, – говорит 
Сауле Сыздыкова. 

Подобная помощь оказывается                  
профсоюзом и многодетным семьям 
работников в ходе акции «Дорога в 
школу». Не остается без внимания 

профсоюза и спортивная жизнь кол-
лектива. Регулярно проводятся сорев-
нования по футболу, волейболу, дартсу, 
где железнодорожники дистанции 
имеют возможность выплеснуть эмо-
ции, стать приверженцами здорового 
образа жизни, получить новый заряд 
на последующие трудовые будни. 

Отстаивает профсоюз дистанции 
пути и интересы работников, чтобы 

не допустить их незаконного уволь-
нения, также уделяется внимание 
эстетическому состоянию помещений 
и площадок дистанции. Благодаря всем 
этим и другим моментам первичная 
организация профсоюза Тобольской 
дистанции пути и остается одной из 
самых передовых и прогрессивных 
организаций в своей отрасли. 

Фото автора 

РУКА  НА  ПУЛЬСЕ  ВРЕМЕНИ
Председатель первичной организации профсоюза Тобольской дистанции 
пути Костанайского отделения магистральной сети Сауле Сыздыкова 
заняла почетное второе место среди всех других профсоюзных органи-
заций компании. 

Аслан КУДАБАЕВ,
Костанай

Декларация об образовании МКПЖ была подпи-
сана 14 мая 1992 года руководителями отраслевых 
профсоюзов Армении, Казахстана, Беларуси, 
Молдовы, России, Туркменистана и Узбекиста-
на. Сегодня в конфедерацию входят профсоюзы 
стран СНГ, Грузии и Балтии, а это порядка двух 
миллионов работников транспортной отрасли.

После распада СССР, реформирования железных 
дорог, появления новых законов и национальных 
валют отраслевые профсоюзы оказались в бед-
ственном положении. В тот период предприни-
мались самые разнообразные методы раскола и 
ослабления их влияния. Однако, оказавшись по 
разные стороны границ, отраслевые профсоюзы 
не пошли по пути конфронтации, а сумели сфор-
мировать единые подходы и принципы защиты 
прав железнодорожников. Именно с целью выра-
ботки скоординированной социальной политики 
на стальных магистралях стран региона, а также 
взаимодействия с межгосударственными органами 
и была создана МКПЖ. 

Объединившись, удалось не только сохранить                     
профсоюзное движение, но и реформировать его. За 
короткое время был заложен новый принцип социального 
партнерства и принято первое отраслевое соглашение, 
что стало поистине эпохальным событием. 

За 30 лет пройден большой путь. На конгрессах 
МКПЖ принимались решения о развитии гума-
нитарного сотрудничества, укреплении связей 
членских организаций и обмене опытом. 

В 1996 году МКПЖ получила статус постоянно-
го наблюдателя в Совете по железнодорожному 
транспорту государств – участников Содружества, 
куда входят главы железнодорожных администра-
ций. Благодаря чему профсоюзы МКПЖ получили 
возможность обсуждать волнующие их вопросы 
на международном уровне. Такого нет ни в од-
ной другой отрасли. В рамках взаимодействия с 
советом подписано порядка 30 различного рода 
социальных документов. Так, право льготного 
проезда по сети железных дорог СНГ – заслуга 
членов МКПЖ, несмотря на сопротивление многих 

руководителей на том этапе.  
Еще одним достижением МКПЖ можно назвать 

общесетевой знак «Почетный железнодорожник», 
который остается главной отраслевой наградой 
железных дорог постсоветского пространства. 

Уникальный проект конфедерации, не имею-
щий аналогов в мире, – система мониторинга 
оплаты труда, которая позволяет отслеживать 
изменения зарплаты железнодорожников и то, 
как она соотносится со средней по стране. А сейчас 
подход дополнен новой методикой – сравнением 
покупательной способности зарплат по паритету 
покупательной способности. Итоги мониторинга, 
все данные рассылаются в железнодорожные 
администрации, и с ними тоже налажено взаи-
модействие.

Благодаря МКПЖ виды гарантий по многим 
железным дорогам пространства 1520 достаточно 
близки, однако разнится материальное наполнение.

В 2018 году ОО «Казпрофтранс» совместно с МКПЖ 
провели в городе Актау первый Международный 
форум женщин профсоюзов транспортной отрасли, 
получивший широкий отклик среди представитель-
ниц прекрасного пола. Зарекомендовали себя и 

форумы молодых железнодорожников «Содружество 
1520». Позже пандемия внесла свои коррективы в 
сотрудничество, однако железнодорожники при-
нимали участие в различных онлайн-тренингах и 
вебинарх МКПЖ.

В прошлом году состоялось первое после долгого 
перерыва очное, 60-е, заседание Совета МКПЖ 
в Грузии по девизом «Солидарность и дружба 
сильнее ковида», в котором приняла участие и 
казахстанская делегация. 

На данном этапе в связи с глобальными собы-
тиями последних лет МКПЖ делает акцент на 
развитии приграничного сотрудничества в самом 
широком понимании: производственном, соци-
альном и гуманитарном. Так, в этом году в рамках 
общей политики Международной конфедерации                                                           
профсоюзов железнодорожников ОО «Казпрофтранс» 
и Роспрофжел подписали меморандум о пригранич-
ном взаимодействии и сотрудничестве. Документ 
предусматривает расширение контактов в области 
культуры, молодежного движения, профессионального 
взаимодействия, проведение совместных спортивных 
мероприятий и другое.

Фото с сайта kazproftrans.kz

СОТРУДНИЧЕСТВО

ОБЪЕДИНЕННЫЕ  ОБЩИМИ  ЦЕЛЯМИ
Казпрофтранс является одним из инициаторов создания 
Международной конфедерации профсоюзов железнодо-
рожников (МКПЖ), объединившей отраслевые профсоюзы 
колеи 1520. В этом году она тоже отметила свой 30-летний 
юбилей. 

Любовь РОВБА,
Астана

Уважаемые члены 
ОО «Казпрофтранс»!

Поздравляем вас с замечательной да-
той – 30-летним юбилеем отраслевого 
профсоюза. Желаем вам успехов в деле 
защиты прав и интересов транспорт-
ников Казахстана!

Уверен, что проверенные десятилетиями 
железнодорожные традиции и надежная 
товарищеская поддержка будут только 
расти и крепнуть. 

От имени грузинских коллег искренне 
желаю всем крепкого здоровья, благо-
получия и успехов в профессиональной 
деятельности!

Председатель Профсоюза 
железнодорожников 

Грузии Гела ГЕЛАШВИЛИ

С ЮБИЛЕЕМ, ОТРАСЛЕВОЙ ПРОФСОЮЗ!
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МЕРЕЙТОЙЫҢМЕН, САЛАЛЫҚ КӘСІПОДАҚ!

– Жұпарбек Абзалбекұлы, отыз-
жылдық мерейтой құтты болсын! 
Әңгімемізді «кәсіподақ адамдар үшін 
бе, әлде адамдар кәсіподақ үшін керек 
пе?» деген сауалдан бастасақ... 

– Әрине, адамдар болмаса, кәсіподақ 
ұйымы болмас еді. Ал адамдардың 
құқықтары мен мүдделерінің заң шең-
берінде қорғалып, әділ шешімін табу 
үшін әлбетте кәсіподақтың атқаратын 
рөлі зор. Сондықтан кәсіподақтың «өмір 
сүруі» үшін адамдар қаншалықты қажет 
болса, еңбеккерлер үшін кәсіподақтың 
да соншалықты қажеттігі дау тудырмаса 
керек. Яғни, кәсіподақ жұмыс беруші 
мен жұмысшының арасында  дәнекер 
қызметін атқарады.  Біздің  кәсіподақ 
үшін көлік саласының ең ірі құрылымы 
теміржолшы еңбеккерлерінің еңбек 
құқықтары мен мүдделерін қорғау 
бірінші орында.   

– Соңғы жылдарда кәсіподақтың 
қатысуымен талай түйткілді мәсе-
лелер түйіні тарқатылып жатыр, бұл 
теміржолшылардың кәсіподаққа деген 
сенімі арта түскенін байқатса керек?   

– Әлбетте, кәсіподаққа мүше еңбеккер-
лердің сенімін ақтау – басты міндетіміз. 
Осы бағытта аянбай еңбек етіп жатқан 
жайымыз бар. Біздің жұмысымызды 
бағалау үшін соңғы бір-екі жыл емес, 
тұтас отыз жылды алып қарау керек.  
Дегенмен, соңғы кезде теміржолшы 
халықтың еңбек дауларын кәсіподақ 
арқылы шешуге тырысуы біздің жұмы-
сымызды ширата түскенін атап өтуіміз 
керек.  2021 жылы біз Ұлттық компания 
басшыларымен бірлесе отырып, бірне-
ше комиссия құрып, еліміздің барлық 
өңірін араладық. Ондағы мақсат, ел 
ішіндегі теміржолшылардың еңбек 
жағдайын, тұрмыстық ахуалын біліп, 
мұң-мұқтаждарын тыңдау болатын. 
Қарағанды өңірінде болғанымызда 
ондағы жүкті қабылдап-тапсырушылар 
зиянды және ауыр еңбек жағдайында 
жұмыс істеп жатқандарын, алайда, олар-
дың жалақысына қосымша төлемақы 
жүргізілмей отырғанына шағымданды. 
Біз олардың шағымына орай   арнайы 
комиссия құрдық. Ол комиссия жүкті 
қабылдап-тапсырушылардың жұмыс 
орындарына лаборатория шақыртып, 
қиындығын, зиянды жағдайын зерттеп, 
сараптама жасады. Нәтижесінде, зиянды 
еңбек жағдайы расталып, қосымша ақы 
төленетін болды. Бұл – Жаңаауылдан 
бастап соның аумағындағы төрт стан-
цияның 49 еңбеккері. Ал Батыс аймақты 
аралағанымызда Ақтөбедегі Пойы-
здарды басқару орталығының (РЦУП) 
диспетчерлері де бізге осы мәселемен 
шықты. Олар бұрын диспетчерлерге 
зиянды жұмыс ретінде үстемақы төленіп 
келгенін, қазір бес бөлімшені қосып, 
орталықтандырылғанда бұл қосымша 
ақы алынып тасталғанына шағымданды. 
Бірақ, жұмыс көлемі сол баяғы, көбей-
месе, азайған жоқ және еңбек жағдайы 
да сол күйі, өзгере қойған жоқ десті 
олар. Сол жерде менің ұсынысыммен 
Ақтөбедегі филиалдан комиссия құрып, 
еңбек жағдайын тексеретін лаборатория 
тауып, өз есебімізден аттестация өткізуге 
тапсырма берілді. Бұл процестер жүр-
гізілді, нәтижесінде зиянды еңбек ретінде 
танылып, диспетчерлер жалақысына 
қосымша 12 пайыз төленетін болды 
және еңбек демалысына қосымша 6 
күн қосылып беріледі. Мұндай жағдай 
Алматыда ұйымдастырылған РЦУП дис-
петчерлеріне де жасалып, олар да тиісті 
қосымша ақы мен демалыс күндерін алу 
құқығына ие болды. Қазір біз бұл мүм-
кіншіліктен осы жылдың аяғына дейін 
Астанада ұйымдастырылатын РЦУП 
диспетчерлерінің де құр қалмауына 
әрекет етіп жатырмыз. Сонымен қатар 
биыл көктемде мен Бейнеу станциясына 
барып, теміржолшылармен кездестім. 
Сонда жолшылар жаңа жол бойында 
2014 жылы салынған модульдердегі 
төсек-орындардың сол уақыттан бері 
ауыстырылмай, жырым-жырым болып 
жыртылып біткенін айтып шағымданды. 

Ал жаңа төсек-орындарды сатып алу үшін 
бюджетке кіргізіп, одан кейін тендер 
өткізу керек, бұл ұзаққа созылып кететін 
процесс еді. Сондықтан біз Кәсіподақтың 
орталық кеңес төрағасымен кеңесе 
отырып, төсек-орынды өз есебімізден, 
яғни кәсіподақ қаржысына сатып алып 
беруге шешім қабылдадық. Алматыға 
жақын Ақши елді мекенінде сапалы 
төсек-орын жиынтығын тігетін өндіріс 
орны бар екен, соған 80 жиынтыққа 
тапсырыс беріп, дайын болған соң Бей-
неу жол дистанциясының қоймасына 
дейін жеткізіп бердік. 

– Жақында Қостанай облысында 
болған алапат өрттен зардап шек-
кендер қатарында теміржолшылар да 
бар. Осындай қиын-қыстау кезеңде 
сала еңбеккерлеріне кәсіподақ тара-
пынан қандай көмек беріліп, қолдау 
көрсетілді?

– Жалпы биыл жыл басынан бергі 9 
айда 94 адамға 24 млн теңге көлемінде 
материалдық көмек бердік. Кімдерге 
дейтін болсақ, біреудің өзі ауырады, 
екіншісінің баласы, әйелі дегендей. 
Қазір онкологиямен ауыратын адамдар 
көп. Сонымен қатар, көктемде үйін су 
шайып немесе өртеніп кеткен, аварияға 
түскен теміржолшыларға ақшалай ма-
териалдық көмек көрсетілді. Ал Қоста-
най облысындағы үлкен өртке келсек, 
қыркүйек айының 21-23 аралығында 
Аманқарағай станциясына өзім барып 
келдім. Оған дейін, дәлірек айтсақ, 13 
қыркүйекте Орталық кеңестің атқару 
комитеті өңірдегі филиалдар, кәсіподақ 
комитеті жетекшілері қатысқан онлайн 
жиын өткіздік. Сол жиында Қостанай 
өңірінде өрттен зардап шеккен теміржол-
шыларға қаржылай қолдау көрсету 
мақсатында қаражат жинауға шешім 
қабылданған болатын.  Теміржолшы-
лардың 25 отбасы осы өрттен зардап 
шекті, олардың арасында зейнеткерлер де 
бар. 11 отбасының үйі түгелімен жанып 
кеткен, қалғандарының қора-қопсы-
сы, қоршаулары жанған. Содан сол 
жақтағы Құсмұрын, Тобыл, Есіл стан-
цияларындағы кәсіподақ жетекшілері 
мен Қостанайдағы «Қазкөліккәсіп» ҚБ 
филиалының төрағасы бар, 7 адамнан 
тұратын комиссия құрып, Аманқарағай 
станциясына барып, зардап шеккен 
әрбір теміржолшының ахуалымен 
танысып қайттық. Келтіріліген зиян, 
яғни зардап шегу ахуалын 10 балдық 
шкаламен белгіледік. Дүние-мүлкі, үйі 
толық өртеніп кеткендерге 10 балл, 
қора-қопсысы өртенген жағдайда 3-4 
балл, яғни шеккен зиянына қарай бал-
дар қойылды. Бір жігіттің үйімен қоса 
көлігі жанып кетіпті, оған 10 балмен 
қатар тағы бір балл қостық. Әрине, 
көп ақша емес, 1 балдың құны 145 000 
теңге болып шықты. Сонда ол жігітке 1 
млн 595 мың теңге ақша қолына тиеді. 
Бұдан бөлек «ҚТЖ» ҰК» АҚ тарапынан 
200 АЕК мөлшерінде көмек көрсетіліп 
отыр. Сонымен қатар оларға ел үкіметі 
тарапынан жаңа үйлер салынып жатыр. 
Қараша айына дейін беріледі.

– Жұпарбек Абзалбекұлы, сөз соңын-
да теміржолдағы еңбек жолыңыз, 
кәсіподақтағы қызметіңіз туралы 
айтып берсеңіз.

– Мен Шығыс Қазақстан облысының 
Зайсан ауданында туып өстім. Алма-
тыдағы теміржол көлігі инженерлері 
институтын бітірдім. Еңбек жолымды 
жолшы болып Жаңаарқа ПМС-та баста-
дым. Әртүрлі қызметтерді атқардым. 1997 
жылдың 1 қазанында кәсіподаққа келдім. 
Міне, бүгін осы кәсіподақ қызметінде 
жүргеніме ширек ғасыр болыпты. 2010 
жылдан бері Орталық Кеңес төрағасының 
орынбасарымын, өндірістік мәселелер 
бойынша жауаптымын. Қызметім өзіме 
өте ұнайды, теміржолшылармен тікелей 
жұмыс істеймін. Әрине, қолымыздан 
келгенше, теміржолшылардың мәселе-
лерін оңынан шешіп беруге тырысамыз. 

– Әңгімеңізге рахмет!
Сұлугүл БАКЕСОВА

Суретті түсірген Александр ЖАБЧУК

КӘСІПОДАҚҚА ДЕГЕН 
СЕНІМДІ АҚТАУ – 
БАСТЫ МІНДЕТ

«Қазкөліккәсіп» қоғамдық 
бірлестігінің құрылғанына               
30 жыл толып отыр. Теміржол, 
автомобиль, әуе және су көлі-
гі салаларының 100 мыңнан 
астам жұмысшылары мен                                                                                                         
қызметкерін біріктіретін үлкен 
күшке айналған беделді ұйым.                                                                                                 
Мерейтойға аталған ұйым 
қандай жетістіктерімен 
келіп отыр? Кәсіподақтың 
Орталық кеңесі төраға-
сының орынбасары Жұпарбек Сәбитовпен 
сұхбатымыз осы тақырыпта өрбіді.   

Сұхбат

Біздің кейіпкеріміз сондай қабілетке 
ие. Өйткені, ол Атырау жүк тасымалы 
бөлімшесіне кәсіподақ ұйымының 
төрағасы болып келген кезден бастап 
кәсіподақ ісіне жан бітті. Бұрын бұйығы 
жататын ұйым енді ашық түрде жұмыс 
жасай бастады. Барлық шараларға 
бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері 
шақырылады, жұмысшылармен кездесу 
жиіледі, бетпе-бет жүздесу, дидарласу, 
жұмысшының мұң-мұқтажын тыңдау, 
оған заң және ұжымдық шарт шеңберінде 
көмек көрсету жақсарды. Мәселен, Ма-
хамбет станциясында жұмысшылар қа-
тынайтын автобус бұзылып қалған сәтте,                                                                           
кәсіподақ ұйымы шұғыл араласып, 
бірнеше айға басқа автобуспен тасы-
малдауға мүмкіндік жасады. Пандемия 
кезінде кәсіподақ тарапынан жұмыс-
шылардың қауіпсіздік құралдарымен 
қамтылуы үнемі қадағаланып, сақтық 
шараларына, еңбек заңдылығының 
сақталуына үлкен мән берілді. Бұл 
жұмысқа енді кірісіп жатқан жанға үл-
кен сынақтан өткендей кезең болғаны 
жасырын емес. 

Атырау жүк тасымалы бөлімшесі 
кәсіподақ ұйымының төрағасы Нұр-
бол Нұрышев жаңа қызметіне 2019 
жылдың күзінде Мақат станциясынан 
келген болатын. Жалпы, Мақатты 
үлкен теміржол мектебі деуге болады. 
Нұрбол да осы мектепте шыңдалып 
өскен маман. Ол 1982 жылы Қызылқоға 
ауданының Қарабау ауылында дүниеге 
келген. 1995 жылы әкесі Таңатардың 

жұмыс бабына орай отбасы Мақатқа, 
дәлірек айтқанда 402-разъезге көшіп 
келеді. Ойын баласының теміржолға 
деген қызығушылығы да осы кезде 
оянса керек. Мақаттағы №83 теміржол-
шылар мектебінде оқиды. Орта білім 
алған соң, 2001-2003 жылдары әскер 
қатарында болып Отан алдындағы 
борышын өтеп келді. Сосын Ақтөбе 
теміржол колледжіне оқуға түсті. Оны 
бітірген соң еңбек жолын станцияда 
оператор болып бастайды. Әрі қарай 
станция кезекшісі, техникалық бақы-
лау бөлімінің бастығы, станциялық 
диспетчер, бас инженер қызметтерін 
абыроймен атқарады. Отбасылы, екі 
ұл, үш қызы бар. 

Бүгінде кәсіподақ жұмысын жандан-
дырып, қоғамдық жұмыстың ұйытқысы 
болып жүрген белсенді жастың арқасын-
да өңірде спорт шаралары, тренингтер, 

КӨШБАСШЫҒА  ҚАБІЛЕТТІЛІК  ҚАЖЕТ 
Кәсіподақ қашан да жұмысшы мүддесін қорғаушы ұйым екені 
белгілі. Демек, ондай ұйымның басшысы жетекшілік етуге, яғни 
көшбасшы болуға қабілетті болуы тиіс. «Көшбасшы» деген ұғым 
анау-мынау адамның атына қосақталып айтыла бермейтіні 
аян, не сөзімен, не ісімен ықпал ете білетін жан болуы ләзім. 

сайыстар жиі өтеді. Кәсподақтың                                                                               
бастамасымен бүгінде Мақатта спорттық 
алаң салынып жатыр. Ұжымдық келісім-
шартқа сәйкес әлеуметтік қоржын 
бойынша қызметкерлерге барлық 
көмек түрлері қарастырылып, төленеді. 
Зейнеткерлерге тіс емдеу-салдыруға 
және кезекті еңбек демалыс кезінде 
жүріп-тұруына байланысты темір 
жол билеті үшін әлеуметтік көмектер 
көрсетілді. Қазірде зейнетке ерте шығу 
бағдарламасы бар. Ол да денсаулығы 
сыр берген адамдарға үлкен мүмкіндік. 
Сауықтыру шипажайларына жолдама, 
кәсіби мереке күніне орай әлеуметтік 
көмек беріледі. Теміржолшылардың 7-13 
жас аралығындағы балалары жазғы 
лагерде демалуы – дәстүрге айналған 
шара. «Мектепке жол» қайырым-
дылық акциясы бойынша әлеуметтік 
аз қамтылған балаға мектепке бара-
тын сөмке оқу құрал-жабдықтарымен 
табыс етілуі де салтқа енген. Биыл 
140 оқушыға сөмкеден бастап барлық 
мектеп оқу-құралдары, әлеуметтік аз 
қамтылған отбасыларындағы 824 ба-
лаға 2 АЕК көлемінде ақшалай көмек 
берілген. Жалпы кәсіподақта жұмыс 
қыз-қыз қайнап жатыр...

Адам баласының қуанышы мен 
қайғысы қатар жүреді. Әр отбасы-
да әртүрлі мәселе туындайды, не 
жеке басында, не жұмыс бабында 
түрлі жағдайлар болады. Нұрболдай                                    
кәсіподақ лидері болса соның бәрін 
шешу жолын таба білетіні сөзсіз.                   
Өйткені, оның табиғатына қол қусырып 
қарап отыру жат, кез келген мәселені 
оңтайлы шешуге, көмек беруге ұмты-
лады, жұмысшы мүддесіне сергек 
қарайды. Бұл – кәсіподақ басшысы 
үшін ең жақсы қасиет. 

Қосұйым МҰҚАШЕВ, Атырау

Қызылорда облысы Шиелі ауданын-
дағы 21-разъезде туып өскен кейіп-
керіміз  мектеп бітірген соң теміржол 
институтын бітіріп, еңбек жолын 1998 
жылы Ақтөбе теміржол басқармасының 
жол шаруашылығында бастайды. 2000 
жылдардан кейін Ақтөбе магистральдық 
желі бөлімшесі құрылып, жаңа бөлімге 
қызметке шақырылады. Техникалық, 
өндіріс бөлімдерінде қызмет атқарып, 
2007 жылы кадр бөлімінің басшысы 
қызметіне тағайындалды. 13 жыл 
бойы Ақтөбе, Орал аймағы бойынша 
кадр қызметін басқарды. Тәжірибелі 
жан әр теміржолшының әлеумет-
тік жағдайымен сол кезден таныс. 
2020 жылы көпшіліктің таңдауымен                                                                         
магистральдық желі бөлімінің кәсіподақ 
төрағасы болып тағайындалады. Ұзақ 
жыл кадр бөлімін басқарғандықтан бұл 
қызметті ұршықтай иіріп алып кетті. 

«Әр қызметкердің әлеуметтік жағдай-
ымен таныспын. Барлық көпбалалы 
отбасылардың тұрмысымен, мүмкіндігі 
шектеулі бала тәрбиелеп отырған әріп-
тестеріміздің жағдайынан хабардармын. 

Саладан еңбек демалысына кеткен 
ардагер теміржолшыларды да 
назардан тыс қалдырған емеспіз. 
Кәсіподақ қызметі де осы – ха-
лықтың әлеуетін арттыру жолында                  
қызмет ету», – дейді ол. 

2020 жылы Пойыздар қозға-
лысын бір жерден басқару ор-
талығын Ақтөбе қаласынан ашу, бес 
өңірдің диспетчерлерін көшіру, ор-
наластыру, әлеуметтік жағдайына 
көмектесу жұмыстарына белсене 
араласқан қызметкерлердің бірі Айша 
Қалағанова індет кезінде кәсіподақтың 
жұмысын төтенше жағдайға көшірді 
деуге болғандай.    

«Пандемия кезінде жасалған жұмыс 
шаш етектен. Коронавирустан қорғану 
жұмыстарына барынша күш салдық. 
Қолдан келгенін де, тіпті келмегенін 
де жасауға ұмтылып, кейін қызметкер-
лердің денсаулығын қалпына келтіруге 
көп көмек көрсетілді. Қазір кәсіпо-
дақ қызметінің 30 жылдығына орай                                                                        
қауіпсіздік аясында ұжымдар арасында 
байқау өткізіп жатырмыз. Үздіктер ор-

талық кәсіподаққа жіберіліп, республика 
бойынша жеңімпаз анықталады», – 
дейді Айша Қалағанова. 

Ақтөбе магистральдық желі бөлім-
шесінде жасалып жатқан жұмыстарға    
теміржолшылар да, сала ардагерлері 
де белсене араласады. Түрлі спорттық 
шаралар тұрақты өтеді. Теміржолшылар 
арасында бірнеше футбол командалары 
бар. Спорт кешендерімен келісімшарт 
арқылы теміржолшыларға бассей-
нге, фитнес залға бару мүмкіндігі                            
қарастырылған. 

Осындай жұмыстардың ортасында 
ұйымдастыру қабілеті зор Айшадай 
арудың жүргені қандай жақсы. Ал 
ұйымдастыра білген ұтады.    

Ардақ ЕРУБАЕВА, Ақтөбе
Суретті түсірген автор

ҰЙЫМДАСТЫРА  БІЛГЕН  ҰТАДЫ
Ақтөбе магистральдық желі бөлімшесіндегі                        
кәсіподақ ұйымының төрайымы  Айша Қалағанова 
өңірдегі әр теміржолшы отбасымен таныс десек, 
артық айтпаймыз.

Қазалы белгі беру және 
байланыс дистанциясы 
кәсіподақ ұйымының төраға-
сы Ерсайын Сұлтанов – кәсіби 
жұмысына қоса кәсіподақ 
жұмысын қатар жүргізіп 
отырған маман. Өндірістің 
де, салалық кәсіподақтың да 
жұмысын білетін бесаспап 
жанға заңдық, құқықтың 
кеңес сұрап келетіндер көп. 
Олардың бәріне өз құзы-
реттілігі шеңберінде көмек 
беруге тырысады.    

– Ағымдағы жылы түрлі 
жағдаймен көмек сұраған 

жұмысшылар мен зейнет-
керлерге 1 550 000 теңге 
көлемінде қаражат берілді. 
Жұмыс жасап жүрген мүге-
дек жұмысшыларға 400 000 
теңге қайырымдылық көмек 
көрсетілді. Жақын туыстары 
қайтыс болғандарға 420 
000 теңге берілді. Басқа да 
жұмысшылардың әлеумет-
тік-тұрмыстық жағдайларын 
жақсартуға,  жуынатын бөл-
мелерге, дәретханаларға 
сантехникалық құрылғылар 
сатып алуға, мәдени-көпшілік 
іс-шараларға кәсіподақ бюд-
жетінен 400 000 теңге қаржы 
бөлінді. Дүниежүзілік еңбек 
қорғау күніне орай «Үздік 
ұжым» атты байқау өткізіліп, 
бағалы сыйлықтарға 170 
000 теңге қаржы жұмса-
дық.  Сонымен қатар респу-
бликалық «Мектепке жол» 
қайырымдылық акциясына 
кәсіподақ бюджетінен бірін-
ші сыныпқа баратын 46 
бүлдіршінге 601 000 теңге 
қаржыға сөмке және мектеп-
ке қажетті оқу құралдарын 
сатып алып табыс еттік. 
Міне, осындай шаралар-
дың бәрі кәсіподақ ұйымы 

тарапынан теміржолшылар 
мен олардың отбасы мүше-
лерін қолдауға бағытталған. 
Салалық кәсіпте өндірістік 
болсын, әлеуметтік болсын, 
барлық жұмыс  белгіленген 
тәртіппен шешіледі. Одан 
тысқары шаруалар жер-
гілікті атқарушы органдар 
тарапынан шешілуі тиіс. 
Дегенмен теміржол сала-
сында жұмыс жасаған кез 
келген адам алдымен өзі 
жұмыс жасаған мекеменің 
есігін сағалайтыны бел-
гілі. Ондай мақсатта келген 
әріптестеріне жағдайдың 
түсіндіру, жол сілтеу, қажет 
болса көмек қолын созу – 
ең алдымен кәсіподақтың 
міндеті, әлеуметтік қолдауға 
әрбір жұмысшы лайық – дейді 
Ерсайын Сұлтанов.    

Сонымен қатар барлық                
әлеуметтік мәселелер са-
натына қарай Ұжымдық 
шартта көрсетілген дең-
гейде шешілетінін ескерген 
кәсіподақ қызметкерлері өз 
жұмысында оны ең басты 
құжат ретінде басшылыққа 
алады.  

Кәсіподақ жұмысымен қоса 

ӘЛЕУМЕТТІК  ҚОЛДАУҒА  ДАЙЫНБЫЗ
Әр мекемедегі бірнеше жүзден асатын еңбеккерлердің кез келген                  
әлеуметтік мәселесінің оңтайлы шешілуіне атсалысатын кәсіподақ 
ұйымына жүктелетін салмақ жыл сайын артып келеді.    

кәсіби жұмысының нағыз 
маманы атанған Ерсайын 
Сексеуіл-Қоскөл жаңа телімін 
іске қосуға көп еңбек сіңірді. 
Жаңа жол құрылысына 4 
жыл бойы ат салысып, 13 
станцияны пайдалануға 
қосуға тікелей қатысты.    

– 2016 жылы дистанция-
ның кәсіподақ комитетінің 
төрағасы болып сайландым. 
Сол уақыттан бері марқұм 
Қаржаубай Қартабаев  аға-
мыздың жұмысын жалғасты-
рып келе жатырмын. Ол кісі 
өте сабырлы, үлкенге – құр-
мет кішіге ізет көрсететін, 
мекемедегі басшылардан 
бастап жұмысшыға дейін 
құрметтейтін азамат еді. Мен 
сол кісінің салып берген сара 
жолымен келе жатырмын. 
Сондай беделді жанның ісін 
лайықты жалғастыра алам 
ба, жоқ па деп басында аздап 
жүрексінгенім де рас, – дейді  
кәсіподақ жетекшісі.

Биылғы төл мерекеге 
орай Магистральдық желі 
дирекциясы басшысының 
қолынан «Адал еңбегі үшін» 
төсбелгімен марапатталған 
Ерсайын Ережеұлы осындай 
жан.  

Сабырхан СЕЙІЛБЕКҰЛЫ, 
Қазалы

Суретті түсірген автор
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– Я родился в Алматинской 
области. Вскоре мы с семьей 
переехали в Уланский район 
Восточного Казахстана. У нас все 
родственники здесь, можно ска-
зать, что и я с самого рождения 
живу в Восточно-Казахстанской 
области, – вспоминает Нурлан. 
–  После окончания школы пошел 
служить в армию. Забрали опять 
же в Алматинскую область. Когда 
вернулся, помогал родителям по 
хозяйству. Но вот повзрослели 
три мои сестренки – надо было 
им помогать, поднимать. Так я 
переехал в Усть-Каменогорск, 
снял жилье. Стал искать рабо-
ту и пришел в вагонное депо. 
Устроился слесарем подвижного 
состава. 

Конечно, любой переезд, смена 
жительства и осваивание навы-
ков новой профессии не даются 
легко. Но Нурлан Наурзбаев 
постепенно влился в коллектив. 
Учился в Алматинском колледже 
транспорта и коммуникаций с 
2004 по 2007 год. Слесарем он 
отработал всего год, а в мае 2005 
года его перевели осмотрщиком 
вагонов. 

– Осмотрщиком я работал 
восемь лет, до 2013 года. Потом 
по июль 2021 года трудился 
инструктором по автотормо-
зам и буксовому узлу. Работая 
на железной дороге, окончил 
Казахский университет путей со-
общения в 2021 году. Буквально 
короткий период был начальни-
ком сектора производственной 
безопасности Оскеменского 
эксплуатационного вагонного 
депо. Мне предложили пора-
ботать – попробовал. Сейчас 
опять перехожу на должность 
инструктора по автотормозам 
и буксовому узлу, – продолжил 
Нурлан. 

– В чем заключается ваша 
работа? – уточняю я.

– Это обучение работников, 
как проводить осмотр грузового, 
пассажирского вагонов, поез-
дов, инструктирование. К нам 
часто поступают телеграммы с 
информацией по безопасности, 
работников необходимо с ними 
ознакомить, – объяснил он.  – 
Также ежегодно у нас проходят 
четырехмесячники по боковым 
рамам, другие мероприятия, 
и в этот период мы проводим 
контроль, учет, какую работу 
выполняют в депо.

Нурлан Наурзбаев женат, у 
него двое маленьких детей. 
Дочери Томирис – семь лет, 
сыну Тамерлану – пять. Семья 
– важная опора в жизни для 

Нурлана. Правда, говорит он, 
значительную часть времени 
он уделяет именно работе. 

– Есть же такой стишок: «Я 
люблю свою работу, я при-
ду сюда в субботу. Захочу, и в 
выходной!» – смеется Нурлан 
Нарузбаев. – Вот так и у нас. 
Практически мы здесь постоян-
но. Я также активно участвую 
и в общественных мероприя-
тиях от железной дороги и ОО 
«Казпрофтранс»: флешмобах, 
турнирах по бильярду, спор-
тивной рыбалке. 

Уже девять лет Нурлан Наурз-
баев – активист, член цехового 
комитета. Вместе с председате-
лем первичной профсоюзной 
ячейки ОО «Казпрофтранс» 
Шалкаром Калмакпаевым он 
оказывает содействие работ-
никам, которые нуждаются в 
помощи, поддержке профсоюза.

– Бывает, у кого-то в семье 
что-то случилось, нужна опе-
рация, детям необходимо по-
мочь, и тогда работники к 
нам обращаются. Мы ребят 
слышим, стараемся помогать, 
– говорит Нурлан. – Летом со-
ставляем списки, чтобы детей 
отправить на отдых в лагерь. 
За месяц-два перед началом 
учебного года начинаем обзва-
нивать работников, составляем 
списки школьников, которым 
необходимо помочь к 1 сентября. 
Проводим конкурсы среди 
детей железнодорожников, 
участникам и победителям 
дарим подарки. Сами всегда 
участвуем в субботниках по 
благоустройству территорий в 
железнодорожном микрорайоне 
Защита Усть-Каменогорска.

По словам Нурлана Наурз-
баева, сейчас работники все 
чаще обращаются в профком 
для получения путевок на отдых 
всей семьей в санаторно-ку-
рортные зоны Восточного Ка-
захстана, области Абай. Чаще 
всего интересуются отдыхом 
на озере Алаколь. Он считает, 
что в будущем для работников 
нужно больше путевок именно 
в наш регион. Ведь в другой со 
всеми домочадцами поехать 
довольно сложно! 

К юбилею ОО «Казпрофтранс» 
Нурлан Наурзбаев пожелал 
ему и работникам железной 
дороги процветания, успехов 
во всех делах, мирного неба 
над головой. Остальное все 
приложится!

Ольга УШАКОВА, 
Усть-Каменогорск

Фото автора

ТАКИЕ  ЛЮДИ  
НАМ  НУЖНЫ!

Инструктор по автотормозам и буксовому узлу 
Оскеменского эксплуатационного вагонного депо 
Нурлан Наурзбаев трудится на этом предприятии 
с 2004 года. Его путь в АО «НК «ҚТЖ» схож с судь-
бами многих молодых мужчин: они не грезили с 
детства железной дорогой, не мечтали постоянно 
слышать стук поездов. 

В этом году ОО «Казпрофтранс» 
отмечает 30-летний юбилей. В пред-
дверии праздника мы пишем о тех, 
кто стоял у истоков организации и 
внес огромный вклад в ее развитие. 
Выбирая героя для своей публи-
кации, коллектив Павлодарского 
филиала отраслевого профсоюза, 
включая Екибастуз, в один голос 
просили написать про Фариду Га-
лимову, человека, который всегда 
протягивает руку помощи каждому, 
кому она требуется. Несмотря на 
то что она вышла на заслуженный 
отдых, продолжает трудиться пред-
ставителем филиала отраслевого 
профсоюза по узлу Екибастуз. Ее 
сложно заменить, да мы и не хотим, 
заявляют ее коллеги. 

– В 1994 году пришла в ПЧ-30 на 
должность секретаря, через год стала 

техником околотка, в 1997 году меня 
избрали неосвобожденным пред-
седателем профсоюзного комитета 
Екибастузской дистанции пути. 
Спустя пять лет стала освобожден-
ным председателем. В 2015 году 
вышла на пенсию, но продолжаю 
трудиться, сейчас координирую 
работу профкомов в Екибастузе, – с 
любовью рассказывает про свой 
трудовой путь Фарида Мулаяновна. 
– В 1974 году окончила среднюю 
общеобразовательную школу села 
Уленты Ерейментауского района. 
Мечтала стать учителем, так как 
очень любила детей.

Однако мечте Фариды Галимовой 
не суждено было сбыться, педагогом 
она не стала, в судьбу вмешалась Ее 
величество любовь. Наша героиня, 
встретив спутника жизни, создала 

свою семью. Вместе с супругом 
воспитали трех дочек. Параллельно 
работала секретарем исполкома 
сельского совета Уленты. В 2002 
году она окончила Павлодарский 
железнодорожный колледж. И 
сегодня Фарида Галимова считает 
себя счастливым человеком, так как 
нашла свой путь в жизни – помогать 
и поддерживать людей. 

– Общий стаж составляет 48 лет, из 
них 23 года посвятила профсоюзной 
работе. Люди тянутся ко мне, а я к 
ним. Всего-то нужно трудиться по 
совести, – мудро замечает Фарида 
Мулаяновна. 

За годы трудовой деятельности 
женщина обучила немало учени-
ков. Сейчас они ее коллеги. Один 
из них Марат Садвокасов – пред-
седатель профсоюзного комитета 

Екибастузской дистанции пути. За 
преданность профессии Фарида 
Галимова награждена медалями 
отраслевого профсоюза, Федера-
ции профсоюзов РК, юбилейными 
наградами к 25-летию и 30-летию 
ОО «Казпрофтранс». В 2019 году ей 
присвоили звание ветерана труда. 

Айдана ЕРТАЙ, Павлодар
Фото из личного архива 

Фариды ГАЛИМОВОЙ

КАК  ЗА КАМЕННОЙ  СТЕНОЙ
Фарида Галимова более 20 лет своей жизни отдала профсоюзной работе, 
каждый день помогая людям решать их проблемы. Говорят, что незамени-
мых не бывает, но коллектив считает ее исключением из правила. 

Эффективно решать вопросы 
председателю профсоюзного коми-
тета филиала ТОО «КТЖ – Грузовые 
перевозки» – «Акмолинское отде-
ление ГП» помогает классический 
трудовой путь железнодорожника 
– от рабочего до руководителя.               
Прежде чем перейти на профсоюз-
ную должность, Аман Турегожин 
работал учеником слесаря в Ку-
рорт-Боровском эксплуатационном 
вагонном депо ВЧД-34, а затем и 
мастером текущего отцепочного 
ремонта на станции Кокшетау. 
Опыт работы помогает ему хорошо 
разбираться в тонкостях производ-
ственных вопросов, отношениях 
внутри трудовых коллективов и 
видеть потенциально проблемные 
места как в технологии работ, так и 
в человеческих взаимоотношениях. 
Поэтому вскоре ему поступило 
предложение стать помощником 
директора филиала Акмолинского 
отделения ГП.

– Любовь к железной дороге при-
шла ко мне еще в детстве. Ведь я 
родился в семье железнодорож-
ников. Отец Есенбай Турегожин 
работал осмотрщиком вагонов 
контрольного поста станции Кок-
шетау-2. Поэтому выбор профессии, 
с которой я собирался связать свою 
дальнейшую жизнь, был уже опре-
делен, и я никогда об этом не жалел, 
– признается Аман Турегожин. 

Работая в новой должности, он 
ответственно относился к поставлен-
ным перед ним задачам. И потому 
зарекомендовал себя грамотным 
эрудированным специалистом 
с глубокими знаниями, которые 
он получил во время работы в 
техническом, оперативно распоря-
дительном и отделе эксплуатации 
локомотивов. 

– Так, в 2008 году меня избрали 
председателем профсоюзного ко-
митета филиала ТОО «КТЖ – Гру-
зовые перевозки» – «Акмолинское 
отделение ГП». В начале нового пути 
мне пришлось многому учиться у 
своих коллег, – рассказывает Аман 
Турегожин.

Сегодня в профсоюзный комитет 
входит 14 цеховых комитетов, 
объединяющих 66 станций, три 
локомотивных и два вагонных депо. 
Средний возраст их председателей 
составляет 45 лет. Профсоюзный 
комитет с учетом председателя 
состоит из семи человек – это Гуль-
нара Шинкович, Ермек Кульчуков, 
Маргарита Нурпеисова, Мухаммед 
Амирханов и Дастан Шерьязов. По 
словам Амана Турегожина, они 
всегда со своим коллективом на 
передовых позициях, не боятся 
производственных конфликтов и 
умеют их решать, как никто другой.

Но и нашего героя нечасто за-
станешь в кабинете. Совместно 

с руководителями предприятия 
региона профсоюзный лидер регу-
лярно совершает поездки по всем 
участкам, чтобы знать о нуждах 
работников. В таких поездках есть 
возможность выслушать сотруд-
ников прямо на рабочих местах, 
понять, какие вопросы их волнуют, 
что можно реально улучшить в 
условиях труда и отдыха.

– Главной задачей профсоюзного 
комитета является защита прав 
трудящихся. Но во время поездок 
обязательно проводим проверку 
рабочих помещений и бытовых 
условий, комнат приема пищи, – 
сказал председатель профсоюзного 
комитета филиала ТОО «КТЖ – Гру-
зовые перевозки» – «Акмолинское 
отделение ГП».

Кроме того, профсоюзный комитет 
оказывает помощь работникам и 
членам их семей, обратившимся 
с письменным заявлением. Всего 
за девять месяцев текущего года 
было удовлетворено 294 заявления. 

Впрочем, работа профсоюза не 
ограничивается только трудовыми 
вопросами. Есть в ней место и забо-
там о досуге железнодорожников. Это 
и проведение различных спортивных 
соревнований, и культпоходы. 

– Также проводим различные кон-
ференции, в том числе и тормозные 
непосредственно с работниками 
ВЧД и ТЧЭ. В тесном контакте 

работаем с региональным советом 
ветеранов войны и труда, предсе-
дателем которого является Серик 
Сулейменов, – говорит он.

Деятельность Амана Турегожи-
на отмечена 28 поощрениями, 
в их числе: почетные грамоты 
«Кәсіподақ мүшелелерінің әлеу-
меттік-экономикалық құқықта-
ры мен мүдделерін корғаудағы 
көп жылғы белсенді қызметі 
үшін», «Қазақстан Республикасы                                                              
Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай, 
адал еңбегі, жұмыста көрсеткен 
кәсібилігі мен жоғары жетістіктері 
үшін», нагрудные медали «Бір-
лікпен жасампаздық жылдары», 
«Қәсіподақтарға 30 жыл», а также 
нагрудной знак «Қәсіподақтарға 
сіңірген еңбегі үшін».

Сегодня Аман Турегожин полон 
сил и не намерен останавливаться 
на достигнутом, чтобы быть мак-
симально полезным железнодо-
рожникам Акмолинского региона.

Руслан РАХМЕТОВ
Фото Александра ЖАБЧУКА

СИЛ  И  ИНИЦИАТИВЫ  ХВАТАЕТ  НА  ВСЕ
Аман Турегожин уже 14 лет много внимания и сил уделяет охране труда,                 
безопасности движения, правовой защите, отдыху и оздоровлению работ-
ников филиала ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» – «Акмолинское отделение 
ГП». Его стремление помочь словом и делом, сопереживать и принципиально                     
отстаивать права своих коллег – все это снискало уважение не только со сто-
роны членов профсоюза, но и руководства филиала.

– Наша профсоюзная органи-
зация насчитывает 612 членов                               
профсоюза, то есть 100% работаю-
щих. Ежедневно ведется работа по 
контролю за соблюдением трудового 
законодательства, исполнением 
Коллективного договора, улучшению 
охраны труда и социально-бытовых 
условий работников, разъяснению 
решений и постановлений вышестоящей 
профсоюзной организации. Одним 
из важнейших вопросов в нашей 
работе является охрана труда. Для 
осуществления общественного 
контроля в уральских филиалах 
ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» 
– «Батыс» работают шесть техни-

ческих инспекторов. За отчетный 
период у нас не допущено ни брака, 
ни травматизма на производстве.

– В этом году вопросы оплаты 
труда поднимали работники стан-
ции Кардон. Удалось ли их решить?

– Да, с помощью Западного фи-
лиала ОО «Казпрофтранс», нашей 
вышестоящей организации мы 
добились доплаты за классность. В 
апреле работники станции Кардон 
написали письмо с просьбой разъяс-
нить порядок оплаты за классность 
станции, согласно пункту 16 Кол-
лективного договора. Ранее оплата 
производилась, что компенсировало 
расходы на транспорт до места 

работы и обратно. С конца 2021 
года данные надбавки отменили. 
Изучив Коллективный договор 
на 2021-2023 годы между АО «НК 
«ҚТЖ» и его трудовым коллекти-
вом, были обнаружены некоторые 
противоречия в разделе III п. 16) 
Колдоговора от 14.01.2021 г. с До-
полнительным соглашением № 3 от 
15.10.2021 г. к Коллективному договору                                                                               
(№ 2021/224-ГП), где п. 16 изложен 
в иной редакции. Уже через месяц 
вопрос был решен положительно.

– Какие на сегодняшний день 
проблемы решаете?

– На прошедшей конференции За-
падного филиала ОО «Казпрофтранс» 

председателем цехового комитета 
Уральского эксплуатационного 
локомотивного депо Булатжаном 
Журмухамбетовым был поднят очень 
актуальный вопрос подготовки кадров 
машинистов и возможности снижения 
возраста отраслевой пенсии. Работа 
машиниста сложная, физически 
тяжелая и стрессовая. Ощущается 
острый дефицит кадров. Данный 
вопрос цехком ТЧЭ поднимает давно, 
надеемся решить его с помощью 
нашего профсоюза. 

– А как обстоят дела в культур-
но-массовом секторе?

НАВСТРЕЧУ  СЪЕЗДУ

По доброй традиции железнодорожники 
чествовали тружеников и ветеранов отрасли, 
благодаря которым сегодня живет и раз-
вивается стальная магистраль Казахстана. 
Встреча работников с активными членами 
профсоюза, внесшими весомый вклад в раз-
витие отраслевого профсоюза, продолжилась 
торжественной церемонией награждения. 
Председатель Карагандинского филиала 
профсоюза Яхия Альмусин вручил знак «30 
жыл бірлікте» Нурлану Атамбаеву, Татьяне 
Шапкиной, Мурату Мухажанову, Гульбаршин 
Аджасановой, Самату Медиярову, Любови 
Зайцевой, кроме того, работники первичных 
профсоюзных организаций были отмечены 
благодарственными письмами Центрального 
совета профсоюза. 

– На сегодняшний день в Карагандинском 
филиале профсоюза трудятся семь человек, 
которые курируют деятельность 21 пер-
вичной организации, – рассказывает Яхия 
Альмусин. – Каждый из них вносит свою 
лепту в процветание и благополучие компа-
нии. Главные задачи сотрудников филиала 

– своевременное рассмотрение обращений 
людей, оказание благотворительной помощи 
нуждающимся, а также проведение различных 
акций. Благодаря активной организационной 
работе регулярно проводятся соревнования 
на местном, областном и республиканском 
уровнях. С начала года наблюдается хорошая 
динамика по посещаемости музея истории 
Карагандинского отделения Целинной 
железной дороги, сказывается большая 
профилактическая работа по привлечению 
школьников, работников железнодорожных 
структур, курсантов и студентов. 

Сегодня Карагандинский филиал                             
профсоюза – организация, на которую 
всегда могут положиться его члены и знать, 
что в любой момент в случае обращения 
они получат своевременную и квалифици-
рованную помощь. 

Светлана МОГАЙ, Караганда
 Фото автора

ПОД  НАДЕЖНЫМ  КРЫЛОМ  
В Карагандинском филиале ОО 
«Казпрофтранс» прошло мероприятие,                                                   
посвященное Дню труда.

Как известно, работа профсоюзной организации заключается в пред-
ставлении интересов трудящихся и выполнении Коллективного дого-
вора на предприятиях. Как справляются с этими задачами в Западно-                                                                                                             
Казахстанской области, рассказал председатель профсоюзного комитета 
Уральского региона Едил АЛЫПСОКОВ.
 

– С начала года на проведение 
культурно-массовых мероприятий 
было затрачено 1 340 000 тенге. 
Традиционно чествуем юбиляров, 
проводим праздники 8 Марта, Нау-
рыз, Всемирный день охраны труда, 
День Победы, Международный день 
защиты детей, День железнодорож-
ника, День пожилого человека, День 
Независимости РК. В организации 
активное участие принимают цех-
комы и активисты профсоюзного 
движения. В этом году юбилейным 
знаком «30 лет ОО «Казпрофтранс» 
были награждены Дарига Гумарова, 
Малик Хайдаров, Танат Урынгалиев, 
Булатжан Журмухамбетов, Махамбет 
Альменев. У нас дружный, сплочен-
ный коллектив, и многие железно-
дорожники активно участвуют в 
общественной жизни.

Хочу также отметить работу за-
ведующей музеем Гульбарши Ман-
гитаевой, принявшей эстафету от 
нашего легендарного хранителя 
истории Михаила Надточего. С начала 
года в музеях наших предприятий 

было проведено 75 лекций с общим 
охватом 1 054 человек, половина из 
них – работники предприятий и их 
дети. Большую помощь оказывают 
и наши спортинструкторы Бекзат 
Гилманов и Болат Карлибаев – они 
провели более 10 внутренних спор-
тивных мероприятий.

– Не на последнем месте стоит и 
благотворительная деятельность? 

– Разумеется. Ведь трудовой кол-
лектив – это вторая семья. К нача-
лу учебного года в рамках акции 
«Дорога в школу» многодетным 
родителям была оказана матери-
альная помощь, а первоклассникам 
на  1 сентября вручили рюкзаки с 
набором необходимых канцелярских 
принадлежностей. Не был оставлен 
без внимания профсоюза ни один 
работник, уходивший на пенсию. 
Выделяется материальная помощь и 
в связи с потерей близкого человека. 

– Благодарю за интервью. 
Беседовала Анна ПАНИЩЕВА, 

Уральск
Фото автора

С ЮБИЛЕЕМ, ОТРАСЛЕВОЙ ПРОФСОЮЗ!
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Спорт

На территории предприя-
тия собрался весь коллектив, в 
том числе активисты из числа 
молодежи. Таким необычным 
способом они решили отметить 
предстоящий юбилей. Все желез-
нодорожники в рабочей форме 
выстроились в виде цифры «30», 
столько исполняется отраслево-

му профсоюзу «Казпрофтранс». 
– Как вы знаете, в этом году мы 

отмечаем первый большой юбилей, 
поэтому, помимо проводимых 
мероприятий, нам хотелось со-
здать что-то необычное, решили 
организовать такой небольшой 
флешмоб. Молодые люди приняли 
активное участие в организации. В 

КРЕАТИВНЫЙ  ПОДХОД
Профсоюзный комитет Екибастузской дистанции пути ор-
ганизовал флешмоб в честь празднования 30-летнего юби-
лея со дня основания отраслевого профсоюза работников 
железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного 
транспорта «Казпрофтранс». 

По словам председателя Караган-
динского филиала Казпрофтранса 
Яхии Альмусина, смотр-конкурс 
организован с целью возрождения, 
сохранения и развития многона-
циональной культуры Казахстана.  

– Участникам конкурса – работни-
кам железнодорожного транспорта 
предоставилась возможность реали-
зовать свой творческий потенциал. 
Безусловно, это способствовало 
укреплению культурных связей 
между творческими коллективами 
и структурными подразделениями 
железнодорожной отрасли, – рас-
сказывает Яхия Альмусин. 

По традиции организаторами 
конкурса выступили Карагандин-
ский филиал ОО «Казпрофтранс», 
профсоюзные комитеты первич-
ных организаций профсоюза                    
предприятий, руководители же-
лезнодорожных структур. 

В конкурсной программе были 
предусмотрены следующие жанры: 
«вокальный» – академический 
и эстрадный вокал, авторская и 
бардовская песня; «хореографиче-
ский» – народный, современный, 
классический, спортивный и улич-
ный танец; «инструментальный» 
– народная и эстрадная музыка, 
джаз, «оригинальный» – пантомима, 
художественное слово, юмористиче-
ские монологи, сатира. Стоит учесть, 
что музыкальное сопровождение 
номеров обеспечивалось самими 
участниками конкурса. Однако 
это не усложняло задачу, а напро-
тив, способствовало раскрытию 
дополнительных возможностей 
коллективов.

Каждый представленный на кон-
курсе номер оценивался членами 
жюри по десятибальной шкале. Во 
время выступления учитывались 

Популяризации спорта и здорово-
го образа жизни среди работников 
в АО «НК «ҚТЖ» всегда уделялось 
особое внимание. Большая работа 
в этом направлении проводится 
структурными подразделениями 
ОО «Казпрофтранс» – организу-
ются спартакиады, турниры по 
футболу, волейболу, баскетболу, 
лыжным гонкам. Напомним, в 2019 
году в отраслевой профсоюз были 
переданы все штатные единицы 
физкультурно-спортивных клубов 
компании.

– За прошедшие годы АО «НК 
«ҚТЖ» и отраслевым профсоюзом 
пройден большой путь преобразо-
ваний, однако главной ценностью 
неизменно остаются люди.  Ведь 
процветание и экономический 
рост любой компании во многом 
зависят от здоровья, активности, 
сплоченности и дружественной 
атмосферы в коллективе. Поэтому 
спорт – неотъемлемая часть нашей 
социальной политики. Железно-
дорожники занимают призовые 
места на состязаниях разного 
уровня и личным примером вдох-
новляют коллег на спортивные и 
трудовые достижения, – отметил 
председатель ОО «Казпрофтранс» 
Оразгали Ахметбаев. 

Свои юбилейные даты ҚТЖ и 

отраслевой профсоюз отмечают не 
словом, а делом. В рамках празд-
нования в течение года в разных 
регионах страны проводятся  куль-
турно-массовые, благотворительные 
и спортивные мероприятия. 

За девять месяцев этого года 
региональные инструкторы по 
спорту ОО «Казпрофтранс» про-
вели 126 соревнований, которые 
собрали 4 453 участника. Больше 
всего спортивных мероприятий 
прошло в Актобинском регионе 
– 14 состязаний с охватом 502 че-
ловек. Не менее активными были 
инструкторы и спортсмены Семея 
– 14 соревнований с охватом 292 
железнодорожников, и Караганды 
– 13 мероприятий, объединивших 
566 спортсменов региона.

– Железнодорожники Караган-
динского региона, несмотря на 
плотный график, активно уча-
ствуют в соревнованиях разного 
уровня. Хочу отметить особую 
роль Карагандинского филиала 
ОО «Казпрофтранс» и, в частности, 
его председателя Яхии Альмусина в 
развитии и популяризации спорта и 
здорового образа жизни.  Благодаря 
помощи и поддержке отраслевого 
профсоюза мы на постоянной 
основе проводим спортивные ме-
роприятия, где наши спортсмены 

Түбек теміржолының бас-
шылығы мен кәсіподақ ұйымы 
қарттар күніне орай қарияларға 
көңілді кеш сыйлады. Маңғыстау 
станциясындағы салтанатты 
мейрамханада жайылған мере-
келік дастарханға 250-ге жуық 
зейнеткер арнайы шақырылды. 

Маңғыстау қосалқы бөлімінің 
бастығы Нәжімеден Ғұбашов, 
Маңғыстау магистральдық желі 
бөлімшесінің директоры Мұхтар 
Бақтыгереев, Орталық теміржол-
шылар кәсіби одағының өңірде-

гі өкілі Әзірбай Тұрмағанбетов 
жиылғандарға құттықтау тілегін 
арнап, ардагерлердің әрбірінің түбек 
теміржолының дамуына қосқан 
ерекше үлесін атап, алғыстарын 
білдірді. 

 Қарияларымыз басынан өт-
кен тәжірибесімен бөлісіп, қазіргі 
буынның жұмысына сәттілік тіледі. 
Осындай мүмкіндік сыйлап жатқан 
жандарға шексіз ризашылығын біл-
дірді. Естеліктерден сыр тарқатып, 
өткен күндерді еске алды. Мысалы, 
Жаңаөзеннен келген Мұрат Сәриев 

1970 жылы Ташкенттегі теміржол 
институтын бітіріп, Батыс өңірі-
не жолдамамен келіпті. Кезінде 
Өзен станциясының басшысы 
қызметінен зейнетке шыққан қари-
яның ұлы Самат Сәриев те бүгінде 
Өзен станциясын басқарады екен. 
Меймандар қатарынан сөз алған 
теміржолшы ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Амандық Алдабергенов 
те замандастарына жүрекжарды 
тілегін  жеткізді. Әсем ән мен тәтті 
күй кеш ажарын аша түсті.  

Шахида ЖҰМАН, Маңғыстау

Атырау жүк тасымалы қосалқы 
бөлімшесі, Атырау, Мақат локо-
мотив деполары, Мақат станция- 
сы, Атырау жол дистанциясы, 
Құлсары байланыс дистанциясы, 
Атырау вагон депосы теміржол-
шыларынан құралған топтың 
елордада асығы алшысынан түсіп, 
айы оңынан туды десе болады. 
Желаяқтар жарысында Атырау 
жол дистанциясының жол монтері 
Жалғас Муғамулин 30-39 жас 
аралығындағы ерлер арасында 5 
шақырым қашықтыққа жүгіруден   
жүлделі 1-орынды иеленсе, Мақат 
локомотив пайдалану депосының 
тепловоз машинисі Ерлан Жапаров  
3-орынды жеңіп алды. 

Ал 40-49 жас аралығындағы 
әйелдер арасындағы 42,195 шақы-
рым қашықтыққа жүгіруде Атырау 
вагон депосының өндірістік-тех-
никалық бөлімі, вагон паркінің 
операторы Гауһар Толыбаева 
мәреден бірінші келіп, жүлделі 
1-ші орынды иеленді. Осылайша 
бір өңірден үш бірдей жеңімпаз 
шықты. «Біздің жерлестеріміздің 
жетістігі мақтан етуге тұрарлық. 
Әсіресе Гауһардың 42 шақырымды 
қиналмай еңсеріп, жүзден жүйрік 
атанғаны зор мерей», – дейді Атырау 
бөлімшесінің спорт нұсқаушысы 
Ринат Иманғазиев. 

Қосұйым МҰҚАШЕВ, Атырау
Суретті түсірген автор

1 қазан – Қарттар күні. «Қазақстан темір жолы» 
ұлттық компаниясы атаулы күндері өз еңбеккер-
лерін назардан тыс қалдырған емес. Бұл жолы да 
Компанияның еріктілері 50-ден астам қарт адамды 
құттықтап, азық-түлік пакеттерін таратты. 

– Біріккен көлік-логистика компаниясымен тығыз 
байланыс жасап, әріптестік шеңберінде көптеген 
ізгілікті істердің атқарылуына ұйытқы болып келеміз. 
Бұл жолы да БКЛ компаниясы бізге қаржылық қолдау 
көрсетіп, елуден астам ардагерге ұн, шай, сұйық май, 
сүт, жеміс-жидек сынды күнделікті тұрмысқа қажет 
азық-түлік салынған пакеттер таратып, қуаныш 
сыйлауға мүмкіндік берді. Қарияларымыз жас буын-
ның қамқорлық көмегіне алғыстарын жаудырып, 
ақ тілек-баталарын жеткізді. «Алтын алма, алғыс 
ал» демекші, ізгілік іс жасауға қуана келіскен ерікті 
жастардың да көңілдері марқайып қалды, – дейді 

«Қарты бар үйдің қазынасы 
барын» еске ұстайтын сыр елінің  
теміржолшылары қарттар күнін 
ерекше форматта атап өтті. 
Қызылорда белгі беру және бай-
ланыс дистанциясы кәсіподақ 
ұйымының ұйытқы болуымен  
шеберхана ауласына шатыр 
тігіліп, зейнеттегі ардагерлерді 
шақырып, құрмет көрсетті.

Шатыр астындағы кездесуде 
бір-бірімен дидарласқан қариялар 
жас ұрпаққа насихат ретінде өткен 
жылдардан естелік шертті. Осы 
ұжымда жұмыс жасап өмірден өткен 
әріптестерін еске алып, рухына 
құран бағыштады. Ардагерлердің 
сүбелі сөзін тыңдаған жастар жағы 
оларды бүгінгі жетістіктермен 
таныстыруды да ұмытпады. «Ол 
кезде жұмыстың барлығы қолмен 
атқарылатын, жұмысым қиын деп 
ешкімнің шағымданғанын көрмедік, 
байланыс желілерін шойын жолды 
қапталдай қолмен қазып орната-

ЖЕЛАЯҚТАР  ЖҮЛДЕЛІ  ОРАЛДЫ

25 қыркүйек күні Астана қаласында өткен марафонға 
Атырау өңірінен қатысқан желаяқтар жүлделі орал-
ды. Жарысқа аймақтағы теміржол мекемелерінен 
он адам қатысқан болатын. 

НЕ  СЛОВОМ,  А  ДЕЛОМ!
С начала года в разных регионах Казахстана про-
ведено более 120 спортивных мероприятий, по-
священных 25-летию АО «НК «ҚТЖ» и 30-летию 
отраслевого профсоюза. Соревнования объединили 
порядка 4,5 тысячи железнодорожников. 

демонстрируют успехи и высокий 
уровень физической подготовки, – 
сказал инструктор-организатор по 
спорту Карагандинского региона 
Тагат Айманбетов. –  Кроме того, 
в этом году наша команда стала 
лучшей на чемпионате Казахста-
на по мини-футболу в Алматы, а 
также чемпионом АО «НК «ҚТЖ» 
по летним видам спорта, а на ма-
рафоне компании в Астане 11 
представителей региона заняли 
призовые места.

На республиканском уровне АО 
«НК «ҚТЖ» к праздничным датам 
проведены «Юбилейные старты» 
среди работников и ветеранов 
отрасли,  чемпионат по баскетболу 
в Костанае, массовые состязания 
«Папа, мама, я – спортивная се-
мья!», собравшие в столице 20 
семей железнодорожников со всех 
уголков страны, а также тради-
ционные  соревнования АО «НК 
«ҚТЖ» по летним видам спорта в 
Щучинско-Боровской курортной 
зоне, в которых поучаствовали 
около 200 человек.  

Пожалуй, самым значимым со-
бытием стал чемпионат Казахстана 
по мини-футболу, посвященный 
памяти первого председателя 

Казпрофтранса Бориса Шубина, 
организованный в сентябре в 
Алматы.

– Казпрофтранс всегда оказы-
вает содействие АО «НК «ҚТЖ» 
в организации и проведении 
спортивно-массовых мероприя-
тий. Помогает спортсменам-же-
лезнодорожникам и ветеранам в 
приобретении формы, инвентаря, 
уплате взносов для участия и мно-
гом другом, – поделилась главный 
менеджер департамента соци-
альной политики АО «НК «ҚТЖ» 
Акмарал Байгабулова. – А наша 
совместная акция для молодежи 
ко Всемирному дню здоровья 
«Никотин на витамин» уже стала 
доброй традицией.

Традиционным и любимым 
железнодорожниками является 
и ежегодный Кубок железнодо-
рожной футбольной лиги «Казпро-
фтранс», который собирает на 
узловом и республиканском уровнях                                 
250-300 команд, а это свыше 2 500 
железнодорожников.  В этом году 
кубок тоже приурочен к юбилейной 
дате, финал состоится в середине 
октября.

Любовь РОВБА
Фото Тагата АЙМАНБЕТОВА

яркой форме вышли на флешмоб, 
– рассказал председатель профсо-
юзного комитета Екибастузской 
дистанции пути Марат Садвокасов. 

Айдана ЕРТАЙ
Фото автора

 РАДУГА  ТАЛАНТОВ-2022
На смотре-конкурсе художественной самодеятельности 

«Радуга талантов Казпрофтранс-2022» творческие коллективы 
железнодорожных предприятий Карагандинского региона в 
полной мере проявили свой талант, харизму и необычайное 
мастерство. Конкурс проходил в два этапа во Дворце культуры 
железнодорожников на станции Караганда-Сортировочная, 
посвященный 25-летию АО «НК «ҚТЖ» и 30-летию профсоюза.

артистизм, уровень исполнитель-
ского мастерства, сценическая 
культура, постановка номера и 
его оригинальность, музыкальное 
сопровождение и художественное 
оформление сцены. 

По итогам конкурса первое 
место завоевали Карагандин-
ское отделение магистральной 
сети (Карагандинская дистанция 
пути, Карагандинская дистанция 
электроснабжения, Карагандин-
ская дистанция сигнализации и 
связи, Отдел первой линии под-
держки),  а также коллективы 
филиала ТОО «КТЖ – Грузовые 
перевозки» – «Карагандинское 
отделение ГП» (Карагандинское 
эксплуатационное локомотивное 
депо, Карагандинское эксплуата-
ционное вагонное депо). 

Второе место жюри присуди-
ло Жанааркинскому узлу (Жа-
нааркинская дистанция пути, 
Жанааркинская дистанция элек-
троснабжения, Жанааркинская 
дистанция сигнализации и связи, 
Жанааркинское эксплуатационное 
локомотивное депо). 

Поощрительные призы полу-
чили команды Карагандинского 
участка регионального филиала 
по пассажирским перевозкам 
«Северный» АО «Пассажирские 
перевозки» и Карагандинский 
участок Акмолинского филиала 
по ремонту пассажирских вагонов 
АО «Вагонсервис», а также Балхаш-
ский узел (Балхашская дистанця 
пути, Балхашская дистанция сиг-
нализации и связи, Балхашское 
эксплуатационное локомотивное 
депо). Всем призерам и участникам 
были вручены денежные призы.

       Светлана МОГАЙ, Караганда
                                          Фото автора

Ұрпақтар сабақтастығы
ҚАРТТАРЫМ,  АМАН-САУ ЖҮРГЕЙ...

Әлеуметтік саясат департаментінің бас менеджері 
Ақмарал Байғабылова.

Сұлугүл БАКЕСОВА
Суретті түсірген автор

тынбыз. Бүгінгідей жұмыстың бәрі 
бір ғана тетік-пультпен, барлық 
жұмыс заманауи техникалармен 
басқарылатын заманды арман-
даған да жоқпыз» десті ардагерлер 
бүгінгі техникалық жетістіктерге 
тамсанып.   

Күні кешеге дейін осы дистан-                                                                    
цияны ұзақ жыл басқарған Әкім-
жан Қосановтың зайыбы Гүлсім 
мен ұлы Роман кешегі ауыр күн-
дерде қара жамылған отбасына 
қолдау білдірген ұжымға арнайы 
алғыс айтып, ардагерлерге сый-

сияпат жасады.
– Зейнеткерлер өткенді еске алып, 

дистанцияның ғасырлық тарихына 
шолу жасағандай болды. Керемет 
әсер алдық, қарттарымыз аман бо-
лып ортамызда жүре берсін, – деді 
кәсіподақ ұйымының төрайымы 
Ғалия Қожахметова.

Шара барысында зейнет жасына 
жеткен Қосымбай Асқаровты құр-
метті еңбек демалысына шығарып 
салудың ерекше рәсімі өтті. Дис-
танцияда электромеханик болып 
жұмыс жасаған Қосымбай аға ортаға 
шығып, әріптестеріне алғысын 
айтып,   байланыс желілеріндегі, 
рельс тізбектеріндегі кернеуді 
өлшейтін ИПТ-3 құралын өзінің 
жолын жалғастырып келе жатқан 
баласы Бауыржан Асқаровқа тап- 
сырды. Ұрпақтар сабақтастығының 
жарқын көрінісі осы емес пе?!    

Сабырхан СЕЙІЛБЕКҰЛЫ, 
Қызылорда 

Суретті түсірген автор


