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ПЕРІОД з 2007 по 2011 рік розроблено та
здійснено заходи щодо реалізації кри�
тичних зауважень і пропозицій делегатів
V з’їзду профспілки, ІІ Форуму молоді,
конференцій профспілки, учасників засі�

дань Ради профспілки, регулярно розглядався
стан виконання та підбивалися підсумки їх ре�
алізації.

У звітному періоді проведено ІІ Конференцію
профспілки, 10 засідань Ради профспілки та
34 засідання президії Ради профспілки, на яких
було розглянуто та прийнято рішення з 230 ак�
туальних питань.

Багато уваги приділялося вивченню досвіду
роботи профспілкових організацій.

Так, Радою профспілки вивчалася діяльність
дорожніх профорганізацій Південної, Півден�
но�Західної та Львівської залізниць, спрямова�
на на зміцнення єдності профспілки. Фахівці
відділу організаційної і кадрової роботи надали
методичну і практичну допомогу первинним
профспілковим організаціям Полтавського,
Кременчуцького, Куп’янського, Харківського,
Київського, Козятинського, Коростенського,
Чернігівського, Львівського, Здолбунівського,
Івано�Франківського, Ужгородського, Черні�
вецького та Тернопільського вузлів, а також
об’єднаній профорганізації Київського метро�
політену.

Результати перевірок було розглянуто на за�
сіданнях президії Ради профспілки, два з яких
були виїзними (2008 року — в Полтаві, 2010 ро�
ку – у Львові).

Започатковано ще одну форму діяльності

профспілки – проведення форумів голів пер�
винних профспілкових організацій.

Перший такий Форум проведено 15–16 жовт�
ня 2009 року на базі санаторію�профілакторію
«Щуровський» і вагонного депо Дебальцеве�
Сортувальне Донецької залізниці у рамках ого�
лошеного Року первинної профспілкової орга�
нізації.

Учасники Форуму схвалили Резолюцію голів
первинних профспілкових організацій, вико�
нання якої значно посилить роботу з реалізації
основної мети діяльності профспілки.

Фахівцями Ради профспілки підготовлено та
презентовано учасникам форуму електронний
збірник нормативних документів з усіх напрям�
ків профспілкової роботи.

Профспілка залізничників і транспортних бу�
дівельників довела свою репрезентативність,
тобто відповідність усім вимогам, які висуває
держава. Критеріями репрезентативності є, зок�
рема, легалізація та статус, загальна чисельність
членів, галузева та територіальна розгалуже�
ність. Профспілка має право брати участь у ко�
лективних переговорах з укладання, відповід�
но, Генеральної та галузевих угод, а також де�
легувати представників до органів соціального
діалогу і фондів соціального страхування. Сві�
доцтво про репрезентативність Голові ФПТУ,
Голові профспілки В.Ткачову вручив заступник
Голови Національної служби посередництва і
примирення, голова комісії з проведення оцін�
ки відповідності критеріям репрезентативності
та підтвердження репрезентативності суб’єктів
сторін профспілок та роботодавців на націо�
нальному та галузевому рівнях С.Гербеда.

РОЗРОБКА НОРМАТИВНИХ ТА МЕТОДИЧ�
НИХ ДОКУМЕНТІВ. Протягом звітного періоду
було:

внесено зміни до Статуту профспілки;
розроблено та затверджено нову редакцію

Інструкції з проведення звітів і виборів і поло�
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ження про порядок прийому та
передачі справ при зміні голів
профспілкових організацій; 

оновлено електронну версію
методичної бази «Звіти та ви�
бори»;

переглянуто «Рекомендації
щодо зміцнення єдності первин�
ної профспілкової організації»;

введено в дію Положення
про планування роботи проф�
спілкових організацій;

введено в дію Методичні ре�
комендації і практичні поради
щодо підготовки заявок на
грант;

внесено зміни до Положення
про професійні секції,

розроблено нормативну базу діяльності
профспілки щодо функцій відділів і посадові ін�
струкції працівників апарату Ради профспілки;

затверджено Положення про порядок прове�
дення атестації працівників апарату профспіл�
кового органу.

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОФ�
СПІЛКИ. Враховуючи актуальність питання
структурних перетворень та реформування га�
лузі, Радою профспілки вивчався досвід Ро�
сійської профспілки залізничників і транспорт�
них будівельників та профспілки залізничників
Республіки Казахстан. Вивчались та обговорю�
вались структурні схеми реформування галузі
по окремих господарствах.

Проводилась робота з утворення первинних
профспілкових організацій у підрозділах воєні�
зованої охорони. Найбільш успішною є робота у
цьому напрямі дорожніх і територіальних
профспілкових комітетів на Донецькій та
Одеській залізницях. На сьогодні членами
профспілки є 2129 працівників підрозділів воє�
нізованої охорони.

Удосконалювалась структура профспілкових
організацій станцій. Первинні профорганізації
тих станцій, керівники яких не мають права
прийому та звільнення працівників, реорганізо�
вано у цехові профорганізації або профгрупи і
об’єднано в одну первинну профспілкову орга�
нізацію. Постанову президії Ради профспілки
«Про структуру профспілкових організацій

станцій» виконано Луганською, Дебаль�
цевською, Київською, Рівненською, Козятинсь�
кою, Жмеринською, Конотопською, Корос�
тенською, Запорізькою та Кримською територі�
альними організаціями.

Необхідну роботу щодо зміни структури пер�
винних профорганізацій лінійних станцій роз�
почато в об’єднаній профорганізації Львівської
дирекції залізничних перевезень та Івано�
Франківській територіальній профорганізації.

Приведено у відповідність до Статуту проф�
спілки структуру об’єднаної профорганізації ДП
«Укррефтранс».

Щороку проводиться аналіз резерву проф�
спілкового членства, приймаються рішення що�
до мотивації працівників до членства в проф�
спілці.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ,
ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ. Для підвищення
ефективності роботи профспілкових організа�
цій усіх рівнів, визначення пріоритетів діяльнос�
ті, зосередження профспілкових ресурсів на ви�
вченні та вирішенні найбільш актуальних проб�
лем вже традиційним є проголошення гасла,
яке є визначальним у роботі профспілки на
майбутній рік.

Так, 2007 та 2008 роки було проведено під
гаслом «Відпрацьованому часу – гарантовану
оплату».

2009 рік оголошено Роком первинної проф�
спілкової організації під гаслом «Сильна пер�
винка – сильна профспілка!».
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Роком жінки було оголошено 2010 рік і про�
ведено під гаслом «Жінкам – гідну працю».

Організовано та проведено огляди�конкурси
на найкращу первинну профорганізацію щодо
виконання статутних завдань профспілки, ство�
рення належної організації праці, правового та
соціально�економічного захисту працюючих жі�
нок.

За результатами проведеної роботи понад
100 первинних профспілкових організацій ви�
знано переможцями конкурсів, їм вручено дип�
ломи та цінні подарунки.

2011 рік проведено під гаслом «Сильний лі�
дер – сильна профорганізація».

У рамках заходів до 105�річчя профспілково�
го руху залізничників і транспортних будівель�
ників України проведено фотоконкурс на тему
«Профспілка в дії» та конкурс плакатів на тему
«Профспілка очима молоді».

Продовжувалася практика проведення виїз�
них днів Ради профспілки на залізничних вузлах
станцій Дарниця, Гребінки, Дніпропетровськ,
Нижньодніпровськ�Вузол, Синельникове, Тер�
нопіль, Христинівка, Попасна. Керівники та фа�
хівці Ради профспілки надавали практичну до�
помогу профорганізаціям структурних підрозді�
лів, брали участь у проведенні Всесвітнього дня
соціальної справедливості, Всесвітнього дня дій
профспілок за гідну працю.

РОБОТА ПРОФСЕКЦІЙ І КОМІСІЙ. Радою
профспілки було сформовано 16 професійних
секцій та дві постійні комісії. Внесено істотні змі�
ни та доповнення до Положення про професій�
ні секції Ради профспілки, що, у свою чергу, до�
зволило значно ефективніше представляти і за�
хищати трудові, професійні й економічні права
та інтереси членів профспілки відповідної про�
фесії, фаху.

У зв’язку з тим, що Укрзалізницею створено
Головне управління приміських пасажирських
перевезень, відповідні служби на залізницях,

здійснено реструктуризацію деяких локомотив�
них депо, Рада профспілки прийняла рішення
про створення професійної секції працівників
господарства приміських пасажирських пере�
везень, також оновлено склад професійної сек�
ції працівників локомотивного господарства.

Протягом звітного періоду було проведено
79 засідань профсекцій, на яких висунуто
193 пропозиції до відповідних Головних управ�
лінь Укрзалізниці, з них: реалізовано – 51 про�
позиція (26 %), надано роз’яснення – за 85
(44 %), у стадії виконання – 54 (28 %).

Під час засідань обговорювалися проблеми
та актуальні питання організації і охорони праці,
соціального захисту працівників різних госпо�
дарств, проводився обмін досвідом роботи між
головами профорганізацій та дорожніх секцій.

Для ознайомлення працівників з результата�
ми роботи щодо створення умов і організації
праці трудових колективів Рада профспілки
продовжила практику проведення виїзних засі�
дань секцій:

працівників служб перевезень і комерційної
роботи – в Ужгороді (під час роботи секції було
проведено зустріч з головами профспілкових
організацій регіону) та Одесі (учасники засідан�
ня ознайомилися із роботою станції Одеса�Сор�
тувальна та Одеської дирекції залізничних пе�
ревезень);

працівників промислових підприємств – на
Придніпровській залізниці;

працівників колійного господарства – в ди�
станції колії Запоріжжя�1 Придніпровської за�
лізниці (за результатами роботи секції керів�
ництву Укрзалізниці направлено Звернення го�
лів профорганізацій колійного господарства, в
якому викладено пропозиції членів секції щодо
вирішення проблем, що існують сьогодні у
структурних підрозділах колійного господарст�
ва);

працівників вагонного господарства – у ва�
гонних депо Дрогобич та Клепарів Львівської
залізниці (учасники засідання ознайомилися з
роботою та умовами праці у цих структурних
підрозділах).

Організовано та проведено п’ять засідань ко�
місії Ради профспілки з питань організаційно�
масової та інформаційної роботи, з них два ви�
їзні – у вагонній дільниці станції Хмельницький
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Південно�Західної залізниці та
навчально�методичному цент�
рі Федерації профспілкових
організацій Чернігівської об�
ласті.

На засіданнях комісії розгля�
дались питання планування
роботи профспілкових органів,
обліку членів профспілки, про�
ведення профспілкових кампа�
ній, підвищення ефективності
роботи професійних секцій усіх
рівнів, внесення змін та допов�
нень до Статуту профспілки і
Положення про ревізійні комі�
сії профспілки, підготовки змін
та доповнень до Інструкції зі
звітів і виборів, забезпечення профспілкових
органів електронними засобами зв’язку, змін
профспілкової структури у зв’язку із реформу�
ванням галузі тощо.

Протягом звітного періоду проводилися засі�
дання комісії з питань соціально�економічного
та правового захисту, на яких розглядались,
зокрема, зміни до Галузевої угоди з Укрзалізни�
цею та Міністерством транспорту та зв’язку.

На засіданнях президії Ради профспілки було
розглянуто результати роботи професійних сек�
цій працівників пасажирського, локомотивного
та вагонного господарств, підбито підсумки ро�
боти профсекцій Ради профспілки за
2007–2011 роки.

У 2011 році проведено формування та органі�
заційні засідання 13 професійних секцій Ради
профспілки, на яких обрано їх керівний склад.
Вперше всіх голів профсекцій обрано делегата�
ми VI з’їзду профспілки та делеговано до складу
Ради профспілки нового скликання (окрім
профсекції працівників господарства інформа�
ційних технологій).

НАВЧАННЯ ПРОФСПІЛКОВИХ КАДРІВ,
АКТИВУ, КАДРОВА ПОЛІТИКА. Рішенням пре�
зидії Ради профспілки затверджено та введено
в дію нову Систему навчання профспілкових
кадрів та активу профспілки.

Протягом 2007–2011 років було проведено
семінари�наради для фахівців дорожніх і тери�
торіальних комітетів профспілки, технічних та

правових інспекторів праці, спеціалістів з орга�
нізації праці і зарплати, фінансових працівників.

Протягом 2007 року в рамках навчального
проекту «Партнерство в інституційному розвит�
ку: підтримка громадянського суспільства та
місцеві ініціативи», що здійснювався за сприян�
ня TACIS та Єврокомісії, відбулися зустрічі екс�
пертів, проведено «круглі столи» і два навчаль�
ні семінари. 

Рада профспілки організувала і провела
для працівників дорпрофсожів і теркомів се�
мінар з методики підготовки та проведення
профспілкових акцій протесту. Заняття відбу�
валися за участю найкращих викладачів Чер�
нігівського навчально�методичного центру
профспілок, на базі якого проходив семінар,
– досвідчених юристів, економістів, науков�
ців, психологів, журналістів, політологів і по�
літтехнологів.

Рада профспілки брала участь у Міжнарод�
ному проекті з органайзингу та профспілкової
модернізації, дія якого розрахована на
2009–2011 роки. 

Фахівці Ради профспілки взяли участь у на�
вчальних семінарах з питань:

«Проактивні кампанії в ТНК»; 
«Модернізація профспілок для потреб орга�

найзингу»;
«Внутрішній та зовнішній органайзинг»;
«Гендерна рівність»;
«Юридична підтримка органайзингу», про�

ведених в рамках цього проекту.
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За технічної підтримки Фонду Фрідріха Ебер�
та профспілкові працівники взяли участь у семі�
нарах�тренінгах на теми:

«Активізація участі членів профспілок у проф�
спілковому повсякденні»;

«Спільні зусилля соціальних партнерів у орга�
нізації професійного навчання і підвищення ро�
бочої кваліфікації: досвід Німеччини»;

«Нетипові форми зайнятості в сучасних умо�
вах розвитку ринку праці – на прикладі України
та Білорусі»;

«Інформаційна діяльність профспілки»;
«Напрацювання форм та методів протидії не�

гативним соціальним наслідкам корпоратизації
підприємств».

Щомісяця проводились інформаційні дні для
голів та профспілкових активістів профорганіза�
цій прямого підпорядкування Раді профспілки.

Без досвідчених та всебічно підготовлених
профспілкових кадрів і активу неможливо ква�
ліфіковано захищати трудові, соціально�еко�
номічні права та інтереси членів профспілки,
тому навчанню профлідерів Рада профспілки
протягом звітного періоду приділяла значну
увагу.

З метою поступової реалізації Концепції кад�
рової політики профспілки залізничників і
транспортних будівельників України протягом
2007 року розпочато формування списків ре�
зерву на посади голів та заступників голів проф�
спілкових організацій різних рівнів та організа�
цію навчання осіб, включених до складу проф�
спілкового резерву.

Затверджено Положення про порядок прове�
дення атестації працівників виконавчого апара�
ту профспілкових органів.

Починаючи з 2011 року фахівці Ради проф�
спілки долучилися до проведення навчання з
підвищення кваліфікації керівників, спеціалістів
та кадрового резерву залізниць України. На�
вчання проводиться за соціальною тематикою.

«ПРАВА ЖІНОК — ЦЕ ПРАВА ДЛЯ ВСІХ».
Одним із пріоритетних напрямів роботи проф�
спілки є захист інтересів працюючих жінок.

Щороку профспілка бере участь у міжнарод�
ній кампанії, яка у 2007–2008 роках проводи�
лася під девізом «Права жінок – це права для
всіх». У рамках цієї кампанії та для реалізації
Концепції політики профспілки щодо поліпшен�
ня соціально�економічного і правового захисту
працюючих жінок протягом 2007 і 2008 років
було оголошено і проведено огляди�конкурси
на кращу жінку – лідера профспілкової органі�
зації.

На засіданні Ради профспілки в грудні
2009 року було розглянуто питання умов праці
та забезпечення соціальних гарантій жінок на
залізничному транспорті. При підготовці цього
питання фахівці Ради профспілки проаналізува�
ли роботу 65 первинних профорганізацій.

За результатами перевірки Радою профспіл�
ки прийнято рішення, направлене на посилен�
ня ролі первинних профспілкових організацій у
створенні належної організації праці, правово�
го та соціально�економічного захисту працюю�
чих жінок. 2010 рік оголошено Роком забезпе�
чення трудових прав і соціальних гарантій жі�
нок і проведено під гаслом «Жінкам – гідну
працю!».

Розроблено перелік заходів, організовано та
проведено огляд�конкурс на кращу первинну
профорганізацію щодо створення належних
умов праці, правового і соціально�економічно�
го захисту працюючих жінок. За його підсумка�
ми 35 первинних профорганізацій відзначено
дипломами та нагороджено цінними подарун�
ками.

МОЛОДЬ У ПРОФСПІЛЦІ. Продовжувалась
робота з реалізації концепції молодіжної полі�
тики профспілки.

У 2007–2011 роках відбулося вісім засідань
Молодіжної ради профспілки, на яких обгово�
рено низку актуальних питань та прийнято від�
повідні рішення.

Утворено 662 молодіжні ради у первинках,
25 – у територіальних та 6 – у дорожніх проф�
спілкових організаціях.

До складу молодіжних рад усіх рівнів обрано
майже 7 тис. осіб, яких по праву можна вважа�
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ти профспілковими активіста�
ми.

У відповідності до рекомен�
дацій Ради профспілки з метою
реалізації представницьких
функцій майже усіх голів моло�
діжних рад профорганізацій
обрано до складу відповідних
виборних профспілкових орга�
нів, багатьох з них обрано за�
ступниками голів відповідних
профорганів.

У 2009 році проведено Кон�
ференцію молоді профспілки,
в якій взяли участь Генераль�
ний директор Укрзалізниці та
Голова профспілки, було також
внесено зміни та доповнення
до Положення про молодіжні ради.

На засіданні Ради профспілки затверджено
Програму підтримки молодих членів профспіл�
ки, розроблено план заходів щодо її реалізації. 

Стан виконання цих заходів розглядався на
засіданнях Молодіжної ради профспілки і цент�
ральних виборних органів профспілки.

Рада профспілки підготувала та направила на
адресу Укрзалізниці пропозиції до Комплекс�
них заходів щодо закріплення кадрів на заліз�
ничному транспорті.

Працівниками апарату Ради профспілки та
лідерами молодіжних рад чимало зроблено
для реалізації заходів у рамках співпраці з про�
ектом «Разом до здоров’я». Спільний проект
впроваджувався протягом 8 місяців 2007 року
з метою здійснення пропагандистської діяль�
ності, спрямованої на популяризацію здорово�
го способу життя серед молодих спілчан, запо�
бігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю та
наркотиків, дотримання безпечної сексуальної
поведінки, відповідно до Програми підтримки
молодих членів профспілки залізничників і
транспортних будівельників України на
2007–2011 роки, затвердженої Радою проф�
спілки 16.11.2006 р.

Рада профспілки разом із фахівцями Проек�
ту підготували 15 тренерів з питань плануван�
ня сім’ї та репродуктивного здоров’я, провів�
ши три тренінгові курси за участі провідних
фахівців з питань планування сім’ї, акушерст�

ва та гінекології. За фінансової підтримки
Проекту з метою якісного проведення просвіт�
ницьких занять із членами трудових колекти�
вів тренерів було забезпечено необхідним ін�
вентарем.

Тренери провели 126 занять з питань плану�
вання сім’ї та репродуктивного здоров’я, у них
взяли участь понад 2 тис. працівників структур�
них підрозділів залізничного транспорту.

За технічної допомоги Ради профспілки та ініці�
ативи молодіжної ради Кримським теркомом
впроваджено грантовий проект «Планування
сім’ї та репродуктивне здоров’я».

20 жовтня 2011 року відбувся ІІІ Форум моло�
ді профспілки. Голова Молодіжної ради проф�
спілки В.Коробенко звітував про роботу за ми�
нулий період. Делегати Форуму обрали нове
керівництво Молодіжної ради профспілки, за�
твердили її склад і президію.

Лідером профспілкової молоді обрано голо�
ву молодіжної ради Іловайської територіальної
профорганізації, електромеханіка Іловайської
дистанції сигналізації та зв’язку Донецької за�
лізниці Віталія Песчанського, його заступником
– голову профкому студентів, завідувача лабо�
раторії Одеського технікуму залізничного
транспорту Олексія Прокопенка.

Третій Форум молоді ухвалив низку звернень
до керівництва Укрзалізниці, зокрема щодо
зайнятості молоді і забезпечення працівників, у
тому числі молодих спеціалістів, житлом.

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

НА ЗАХИСТІ СПІЛЧАН

43

Учасники III форуму молоді профспілки

2011 р.



Третій Форум запропонував оголосити 2012�
й «Роком молоді в профспілці»

ЗВІТНА ТА ЗВІТНО�ВИБОРНА КАМПАНІЇ У
ПРОФСПІЛЦІ. Щороку проводилися звітні кампа�
нії, під час яких проаналізовано діяльність проф�
органів із захисту соціально�економічних інтересів
працівників, зміцнення єдності профспілки.

У червні–серпні 2008 року було проведено
звітно�виборну кампанію у профгрупах та цехо�
вих профспілкових організаціях. Усі цехові ко�
мітети отримали позитивну оцінку роботи і ли�
ше шість профгрупоргів – незадовільну.

Під час звітно�виборної кампанії цього ж
року було переобрано 16,4 % голів цехових
комітетів та 16,9 % профгрупоргів. Головами
цехових профорганізацій обрано 7,5 % моло�
ді до 28 років, 35,1 % – жінок. Профгрупорга�
ми обрано 13,3 % молоді до 28 років, 31,5 %
– жінок.

У 2011 році організовано та проведено звітно�
виборну кампанію в усіх організаційних ланках
профспілки. Було переобрано:

25,5 % профгрупоргів та голів цехових комі�
тетів — 28 % ;

25,6 % голів первинних профспілкових орга�
нізацій;

26,2 % голів об’єднаних, територіальних
профспілкових організацій та їх заступників;

33,3 % голів дорожніх профорганізацій та їх
заступників;

90% голів молодіжних рад усіх рівнів.

СОЦІАЛЬНІ АКЦІЇ. У рамках кампанії «День
єдиних дій МФТ» у 2009 році укладено безстро�
ковий договір з Державною соціальною служ�
бою для сім’ї, дітей та молоді щодо координації
зусиль у реалізації Державної цільової соціаль�
ної програми «Молодь України» на
2009–2015 роки та Програми підтримки моло�
дих членів профспілки залізничників і транспор�
тних будівельників України. На залізничних

вокзалах для працівників залізничного транс�
порту, їхніх сімей, дітей та молоді, студентів га�
лузевих навчальних закладів та пасажирів кіль�
ка років поспіль проводилися скоординовані
соціальні акції.

Працівники та волонтери соціальних служб
надавали інформацію і консультували з психоло�
гічних, юридичних, медичних та інших питань.

У 2010 році профспілка спільно із Всеукра�
їнським лікарським товариством та за підтрим�
ки Укрзалізниці провела соціальну акцію з наго�
ди Всесвітнього дня серця. Медичні працівники
вимірювали тиск, відповідали на запитання па�
сажирів та залізничників, давали поради щодо
відповідального ставлення до здоров’я.

Профспілкові організації брали участь у між�
народних та Всеукраїнських акціях: День серця,
День матері, День молоді, День профспілки,
День захисту дітей.

Профспілка залізничників і транспортних бу�
дівельників взяла участь у ІІ Всеукраїнському
фестивалі соціальних проектів, що відбувся
7 грудня 2009 року в Києві.

Фестиваль проходив у форматі виставки, Ра�
да профспілки презентувала позаконкурсний
проект «Заради майбутніх поколінь»: соціальні
програми, які втілює профспілка, було зобра�
жено у тому числі й за допомогою плакатів, ви�
готовлених профактивістами до різноманітних
акцій.

ЗАОХОЧЕННЯ ПРОФСПІЛКОВИХ ЛІДЕРІВ
ТА АКТИВІСТІВ. Протягом звітного періоду за
сумлінну, активну та творчу роботу щодо захис�
ту правових, трудових і соціальних прав та інте�
ресів членів профспілки відзначено нагородами
Ради профспілки:

Почесним знаком «За заслуги перед проф�
спілкою» – 44 особи;

Знаком «За активну роботу в профспілці» –
84 особи;

Почесною грамотою – 122 особи;
оголошено подяк 60 особам.
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