
Рада профспілки залізничників 

і транспортних будівельників України

Організація роботи профспілки та 

первинних профспілкових 

організацій

Залучення молоді до активної 

роботи в профспілці

(вебінар для молодіжних лідерів профспілки)

м. Київ 2015 р.



Загальна чисельність членів профспілки
(2014 р.) 
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У складі профспілки

1344      первинних,

9            об’єднаних,

25          територіальних,

6         дорожніх профспілкових організацій
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ЩО ТАКЕ «ПРОФСПІЛКА»?

- союз однодумців;

- єдність, захист людей, відстоювання 

їхніх інтересів;

- просування ідей;

- це сила!



ЩО ТАКЕ «ПРОФСПІЛКА»?

Закон України «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності»

Ст.1 «Професійна спілка – добровільна 

неприбуткова громадська організація, що об’єднує

громадян, пов’язаних спільними інтересами за 

родом їх професійної (трудової) діяльності 

(навчання)»



Чого члени профспілки 

традиційно чекають від своєї 

організації?

- матеріальна допомога,

- путівки,

- дитяче оздоровлення, 

- поїздки, 

- привітання із святами,

- спортивні заходи, …



Закон України «Про професійні спілки, їх права 

та гарантії діяльності»

Ст.2 «Професійні спілки створюються з метою здійснення 

представництва та захисту трудових, соціально-

економічних прав та інтересів членів профспілки»

МЕТА СТВОРЕННЯ ПРОФСПІЛКИ?



Ст.3 «Дія цього Закону поширюється на діяльність 

профспілок, їх організацій, об’єднань профспілок, 

профспілкових органів і на профспілкових представників 

у межах їх повноважень, на роботодавців, їх об’єднання, а 

також на органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування.

Дія цього закону не поширюється на діяльність об’єднань 

громадян, створених відповідно до інших законів України»

Сфера дії Закону України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності»



За допомогою чого профспілкові організації 

здійснюють «представництво та захист 

трудових, соціально-економічних прав та 

інтересів членів профспілки» у 

взаємовідносинах із роботодавцями?

- Галузеві угоди;

- колективні договори



ГОЛОСУВАННЯ: 

Чи ознайомлені Ви із колективним договором 

Вашого підприємства, структурного підрозділу? 

Якщо «так» - підняти руку



ГОЛОСУВАННЯ: 

Чи брали Ви участь в обговоренні норм 

колективного договору Вашого підприємства, 

структурного підрозділу, підбитті підсумків його 

виконання?

Якщо «так» - підняти руку



Закон України 

«Про соціальний 

діалог в Україні»



Навіщо профспілковій 

організації мати Статут?

- вимоги закону України «Про професійні спілки…»

- в Статуті визначені всі відмінності і нюанси, які 

характерні для профспілкової організації галузі;

- Статут визначає правила, порядок дій для всіх 

профспілкових ланок в певних умовах (запорука 

дисципліни);

- профспілкова організація визначає свій статус і 

бере на себе певні зобов’язання



Назвіть, які документи, важливі для 

працівників ухвалюються керівниками 

підприємств, структурних підрозділів за 

погодженням із первинною 

профспілковою організацією?

- положення про преміювання; 

- графік відпусток;

- правила внутрішнього трудового 

розпорядку та інші



- з організаційно-масової та інформаційної роботи;

- з питань соціально-економічного і правового 

захисту;

- з нормування і організації праці та заробітної плати;

- з охорони праці;

- з житлово-побутової роботи;

- з організації оздоровлення і дозвілля;

- із захисту прав та інтересів жінок;

- із питань гендерної рівності та інші.

Для проведення поточної роботи 

профспілкові органи можуть 

створювати постійні комісії:



Назвіть причини зменшення 

чисельності профспілкових 

організацій

1. Структурна перебудова економіки, розвиток різних форм

власності.

2. Масове звільнення працівників у зв’язку із виїздом із зони

АТО.

3. Формування негативного іміджу профспілок.

4. Невідповідність форм і методів роботи профспілки і вимог

сучасного життя.

5. Низький рівень правового захисту членів профспілки.

6. Відсутність (недостатній рівень) інформації про діяльність

профспілкових організацій.

7. Недостатня (низька) кваліфікація профспілкових кадрів та

профспілкових лідерів.



Від чого залежить зростання 

профспілкового членства?

• від реального захисту членів профспілки

профспілковою організацією;

• від зміцнення соціального партнерства;

• від інформованості членів колективу про діяльність

профспілкової організації;

• від залучення членів профспілкової організації до 

активної діяльності у профспілці;

• від активності молоді;
• від особистих якостей профспілкових лідерів;

• від рівня та ефективності системи профспілкового

навчання



Делегати Першого Форуму молоді профспілки

1 жовтня 2004



2 стратегічних напрямки молодіжної

політики профспілки:

1) социально-економічний і правовий захист

молодих членів профспілки;

2) залучення молоді до активної профспілкової

діяльності.



Які документи, нормативні акти 

профспілки (чи внесені до них зміни, 

доповнення) гарантують виконання 

першого напрямку (социально-

економічний і правовий захист молодих

членів профспілки)

- зміни та доповнення до Галузевих угод, 

колективних договорів

- зміни та доповнення до Статуту профспілки



п. 6.1.2. Статуту «Виборні органи

профспілки, профспілкових організацій»:
5) з метою представництва і захисту трудових, 

соціально-економічних прав та інтересів молодих 

членів профспілки (до 28 років), у складі первинних 

профспілкових організацій підприємств, їх структурних 

підрозділів, установ (при наявності не менше 15 

молодих членів профспілки), а також в об’єднаних, 

територіальних, дорожніх профспілкових організаціях, 

профспілці в цілому – організуються молодіжні ради, 

які діють відповідно до Положення, затвердженого 

Радою профспілки.



п. 6.9.8. Статуту профспілки викладено

в такій редакції:

До складу виборних профспілкових органів та їх

президії за посадою входять голови відповідних

профспілкових організацій та їх заступники,

голови молодіжних рад відповідних

профспілкових організацій, які одночасно є

делегатами відповідних конференцій, з'їзду.



Які документи, нормативні акти 

профспілки (чи внесені до них зміни, 

доповнення) гарантують виконання 

другого напрямку (залучення молоді до 

активної профспілкової діяльності)

- Концепція політики профспілки щодо роботи з 

молоддю, 

- Положення про молодіжні ради в профспілці,

- Програма підтримки молодих членів профспілки 

на 2012-2016 роки,

- План заходів щодо реалізації Програми 

підтримки молодих членів профспілки у 2015 році



Організація >15 МС в ПК e-mail FB

Дпроф Донецьк 135 110 108 40 10

Дпроф Львів 120 23 21 13 5

Дпроф Одеса 119 109 108 55 18

Дпроф Харків 107 58 54 20 9

Дпроф Київ 134 76 58 37 30

Дпроф Днепр 112 77 76 14 35

Інші 49 8 4 8 5

Всього 776 461 429 187 112

Кількість молодіжних рад в первинних 

профспілкових організаціях



Запитання для обговорення на 

наступному вебінарі:

Як Ви вважаєте, що повинна робити 

профспілка для активізації діяльності 

молоді?

Як Ви вважаєте, що повинні робити 

молоді члени профспілки для поліпшення 

роботи профспілки в усіх напрямках?



Домашнє завдання:

1. Скільки статутних завдань перераховано в Статуті

профспілки залізничників і транспортних будівельників

України?

2. Назвіть виборні органи нашої профспілки усіх рівнів.

3. В ст. 41 закону України «Про професійні спілки…» 

перераховано «Гарантії для працівників … вибраних в 

профспілкові органи». Назвіть ці гарантії. Чи

розповсюджуються вони на членів Молодіжних рад нашої

профспілки? Чому?



Дякую за увагу!

До наступних зустрічей!

Ваші запитання, зауваження, пропозиції 

щодо ходу та змісту вебінару,

а також відповіді домашнього завдання 

можна відправити на адресу

zalp_org_1@i.ua



Нестеренко Лариса Василівна, 
заступник завідувача відділу організаційної і кадрової роботи 

Ради профспілки

6 квітня 2015 р.

м. Київ


