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під час проведення читацької конференції газети «Вісник профспілки»



РОЗОРО, ЕФЕКТИВНО ТА ТВОРЧО — так
лаконічно можна описати цілеспрямова�
ні кроки в напрямку удосконалення ін�
формаційного забезпечення діяльності
профспілки. Цю різнопланову та різно�

манітну роботу спрямовано на забезпечення
обізнаності спілчан про діяльність профорганів
усіх рівнів, зміцнення авторитету профспілки,
сприяння ефективному обміну інформацією між
профорганізаціями та спілчанами, створення та
підтримку каналів комунікації тощо. 

Для цього традиційно протягом 2007–2011
років Радою профспілки застосовуються ефек�
тивні засоби, що сприяють всебічному розши�
ренню внутрішнього і зовнішнього інформацій�
ного простору.

Головними напрямками в інформаційній
діяльності Ради профспілки є:

видання газети «Вісник профспілки», яка має
чітку тематичну спрямованість;

забезпечення безперебійного функціонуван�
ня та розвитку офіційного сайта профспілки
www.zalp.org.ua;

постійна та плідна співпраця із галузевими та
центральними засобами масової інформації
щодо оперативного розповсюдження актуаль�
них повідомлень про діяльність профспілки.

ДОСЯГНЕННЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ – НАКО�
ПИЧЕНИЙ ДОСВІД У САМОСТІЙНОМУ ВИ�

ДАННІ «ВІСНИКА». Фактично профспілкова
газета є презентацією результатів щоденної ро�
боти профорганів усіх рівнів. З її сторінок спіл�
чани дізнаються, які саме проблеми стоять на�
разі перед профспілкою і яким чином вони вирі�
шуються. 

Варто також зважати на те, що «Вісник» є дру�
гим після профспілкового квитка матеріальним
свідченням членства у профспілці, адже спілча�
ни безкоштовно отримують газету. 

Про впливовість видання свідчить, перш за
все, те, що «Вісник» пройшов випробування ча�
сом – виходить безперервно протягом 15 років,
у тому числі 5 років  — у статусі самостійного
періодичного видання.

Позитивну оцінку тому, як профспілкова га�
зета розвивається і вдосконалюється, дають чи�
тачі, адже її тираж постійно зростає: якщо в дру�
гому півріччі 2006 року він становив 90 тис.
примірників, а в 2007�му – 109 тис., то в 2011�му
досягнув позначки в 231 тис. примірників. Тож
наш «Вісник» залишається наймасовішим пері�
одичним виданням на профспілковому просто�
рі України.

Передплатна кампанія щороку проходить ор�
ганізовано й активно. 

Чимало профорганізацій оформлюють ад�
ресну передплату видання для спілчан. Проф�
спілкова газета надходить до профкомів, заліз�
ничних бібліотек, будинків відпочинку локомо�
тивних бригад, гуртожитків, кімнат приймання
їжі, а також на адресу керівників�господарників
і фахівців�виробничників структурних підрозді�
лів. Адже ми прагнемо, щоб наші соціальні пар�
тнери були поінформовані про проблеми, що
турбують спілчан, а також про кроки для їх
розв’язання, позицію профспілки з тих чи інших
актуальних питань.
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П
Інформаційна діяльність

У 2011�му — році 15�річчя з дня заснування та 5�річчя 
у статусі самостійного видання — «Вісник профспілки» досягнув

рекордного тиражу: 231 тис. примірників. 
Електронна версія газети розміщується на сайті профспілки

ІІ півріччя               2007 р.              2008 р.               2009 р.               2010 р.               2011 р.   
2006 р.  

90
тис.

109
тис.

142
тис.

195
тис.

197
тис.

231
тис.



Проте кількість передплачених
примірників зазвичай значно пере�
вищує передплату, здійснену без�
посередньо профорганізаціями для
наших спілчан, тобто газета корис�
тується попитом і у сторонніх, так
би мовити, організацій та читачів.
Одним з останніх цікавих прикладів
є звернення на адресу ДП «Преса»
від Баварської Національної біб�
ліотеки (Німеччина), яка зацікавле�
на у передплаті нашої газети для за�
безпечення професійних інтересів своїх читачів.

Тож набутий за роки творчої праці досвід до�
зволяє стверджувати, що у профорганізаціях
«ВІсник» сприймається як джерело об’єктивної
й оперативної інформації про багатовекторну
діяльність Ради профспілки і профорганів усіх
рівнів. Про це свідчать дзвінки, поштові та елек�
тронні листи, а також читацькі конференції, що
проводяться у трудових колективах.

Дописувачами газети є профпрацівники,
профактивісти, позаштатні та громадські корес�
понденти, інші активні автори та постійні читачі.

Удосконалюються дизайн і поліграфічне ви�
конання, а весь комплекс робіт з підготовки
кожного номера газети до друку професійно
здійснюється безпосередньо у відділі інформа�
ції Ради профспілки. «ВІСНИК» друкується дво�
ма фарбами, ставши справді привабливим ви�
данням із власним стилем.

Завдяки багатьом факторам – поширенню
розгалуженої мережі профспілкових інформа�
ційних вісників, творчому підходу до підготовки
матеріалів з боку фахівців Ради профспілки,
дорпрофсожів, теркомів і профкомів первин�
них організацій, цілеспрямованій роботі щодо
створення надійної та творчої команди поза�
штатних і громадських кореспондентів, інших
активних авторів – поліпшується змістовність
номерів. У газеті постійно з’являються нові руб�
рики, цікаві публікації, збагачується редакційна
пошта.

Приміром, у рубриці «Трибуна «ВІСНИКА»: Я
так думаю» профпрацівники й активісти мають
можливість висловити власні погляди на проб�
леми і досягнення профспілки, а різноманітні
матеріали, що надходять до «Території позити�
ву», присвячені цікавим і яскравим моментам

профспілкового життя, творчим здобуткам та
ініціативам наших талановитих спілчан. Рубри�
ка «Профспілка допомогла» знайомить читачів
з конкретними фактами захисту трудових прав і
соціально�економічних інтересів спілчан.
«ВІСНИК» регулярно інформує читачів про змі�
ни в законодавстві України, а завдяки рубри�
кам «Запитуєте – відповідаємо», «Роз’яснюємо,
консультуємо…» читачі дізнаються, як правиль�
но діяти у тій чи іншій ситуації, отримують про�
фесійні поради і корисну інформацію з питань
охорони, організації та оплати праці, правових,
фінансових, соціально�економічних тощо.

Не боїться газета «гострих» тем чи дискусій: у
рубриці «Перехрестя думок», приміром, друку�
валися полярні погляди на ту чи іншу проблему.

Традиційні рубрики також наповнюються
змістовною інформацією, яка є цікавою для чи�
тачів.

На сторінках «ВІСНИКА» широко висвітлю�
ються масові заходи профспілки.

Особлива увага приділялася головним те�
мам: у 2007–2008 роках – це контроль за вико�
ристанням і оплатою робочого часу; у 2009�му
– робота первинних профорганізацій (Радою
профспілки проведено конкурс на найкращі
публікації у ЗМІ про діяльність первинок), у
2010�му – забезпечення трудових прав і соці�
альних гарантій жінок, у 2011�му – звіти і вибо�
ри у профспілці.
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ПІДТРИМКА САЙТА Й ІНТЕРАКТИВНЕ
СПІЛКУВАННЯ. Протягом 2007–2011 років Рада
профспілки приділяла багато уваги інформа�
ційній підтримці, модернізації офіційного сайта
профспілки www.zalp.org.ua, адже для того,
щоб іти в ногу з часом та оперативно інформу�
вати спілчан про події у профспілковому житті,
потрібно ефективно використовувати можли�
вості сучасних електронних ресурсів.

Змінюється і ставлення членів профспілки до
цього. Зокрема, на сайті профспілки все жваві�
шим стає інтерактивне спілкування, кожен но�
вий номер газети «Вісник профспілки» на сайті
з’являється раніше, ніж надходить до перед�
платників поштою. Тобто до уваги спілчан –
справді корисна, оперативна й актуальна ін�
формація про роботу профорганів у всіх напря�
мах діяльності.

У грудні 2009�го у результаті докорінної мо�
дернізації (робота тривала протягом усього ро�
ку) з’явилася нова версія офіційного сайта
профспілки (попередня версія, до речі, залиши�
лася окремою темою на реконструйованому
сайті).

Дизайн сайта став привабливішим, а його ін�
терфейс – зручнішим для користувачів. У ре�
зультаті зміни структури стала можливою опе�
ративніша робота з інформацією.

Значно збільшився обсяг розміщених на сай�
ті матеріалів.

Президія Ради профспілки 10 грудня 2010 ро�
ку ухвалила Положення про адміністраторів і
модераторів офіційного сайта профспілки. Та�
ким чином забезпечено грамотну програмно�
технологічну підтримку сайта.

Функції модераторів форуму – інтерактивної
частини сайта – виконуються на громадських
засадах, для чого залучаються досвідчені у цій
сфері молоді члени профспілки, зокрема, поза�
штатні кореспонденти профспілкової газети. А
всі питання, пов’язані з функціонуванням сайта
профспілки та форуму, вирішуються безпосе�

редньо відділом інформації Ради профспілки.
Відрадно, що все активніше в цю корисну та

цікаву діяльність включаються профспілкові ко�
мітети, профпрацівники, активісти. Тож з їхньої
ініціативи з’являються нові теми. Так, у 2010 ро�
ці на форумі зареєстровано новий розділ
«Сторінки профорганізацій».

Наразі свої «Інтернет�журнали» ведуть Лу�
ганський, Ужгородський та Конотопський тер�
коми профспілки, дорпрофсож Донецької за�
лізниці. Це стало реальною справою завдяки,
по�перше, набутим профпрацівниками знан�
ням під час проведення семінару з інформацій�
ної роботи, організованого Радою профспілки
разом з фондом Ф.Еберта, та, по�друге, грамот�
ній програмно�технологічній підтримці адмініс�
траторів сайта.

Цей новий напрямок діяльності — розвиток
сайта — безумовно, сприяє більш ефективній
комунікації між спілчанами і профорганами всіх
рівнів.

СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІН�
ФОРМАЦІЇ. Рада профспілки традиційно плід�
но співпрацює з галузевими газетами, інформа�
ційними агенціями, телевізійними каналами та
іншими засобами масової інформації України,
у тому числі й інтернет�виданнями. Завдяки
цьому у ЗМІ знаходять відображення найваж�
ливіші профспілкові події та актуальні заходи.
Так, широко розповсюджувалися звернення,
заяви і вимоги, які протягом звітного періоду
Рада профспілки висувала до органів влади.
Повідомленнями зі сторінки новин сайта проф�
спілки залізничників і транспортних будівель�
ників постійно цікавляться електронні ЗМІ та ви�
користовують ці матеріали у своїх виданнях.

Усі зазначені кроки, безумовно, спри�
яють подальшому розширенню внутріш�
нього та зовнішнього інформаційного
простору профспілки, що є, з одного бо�
ку, дієвим чинником покращання роботи
профорганізацій усіх рівнів і сприяє зміц�
ненню наших лав, а з іншого – підвищує
авторитет профспілки залізничників і
транспортних будівельників України як
послідовного, наполегливого і принци�
пового захисника соціально�економіч�
них прав та інтересів працівників.
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Прес�конференція Вадима ТКАЧОВА 
в агенції «Інтерфакс�Україна», 

20 вересня 2007 р.

Прес�конференція
Вадима ТКАЧОВА 
в агенції «Укрінформ»,
18 квітня 2007 р.

Читацька
конференція у

локомотивному
депо Козятин

Південно�Західної
залізниці,

2008 р.

Молодіжна рада
первинки лінійних
станцій 
Козятинської 
дирекції 
залізничних 
перевезень 
Південно�Західної
залізниці 
на чолі з лідером
Анатолієм ЛОБКОМ 
(у центрі), 
2011 р.



ЗВІТНОМУ періоді продовжувалась ро�
бота із введення централізованого бух�
галтерського обліку. Мета цього кроку –
забезпечення обліку фінансово�госпо�
дарських операцій, виконання коштори�

сів профспілкового бюджету в умовах централі�
зації збору та розподілу членських внесків.

Рада профспілки плідно співпрацювала з Ви�
конавчою дирекцією Фонду соціального страху�
вання з тимчасової втрати працездатності. Зок�
рема, розроблялись та надавались пропозиції
до постанов з питань фінансування страхуваль�
ників для надання застрахованим особам мате�
ріального забезпечення за рахунок коштів Фон�
ду; формування, подання та заповнення звітів
щодо коштів Фонду; фінансування оздоровлен�
ня дітей застрахованих осіб у дитячих закладах
оздоровлення за рахунок коштів Фонду.

Тривала робота з Федерацією профспілок
України, Державною податковою адміністра�
цією України про надання пільг з податку на
прибуток профорганізаціям з майна або послуг,
які надходили на культурно�масову, фізкуль�
турну, оздоровчу роботу. Пропозиції враховано
в п. 157.9 ст. 157 Податкового кодексу України.

Регулярно проводилися семінари з фінансо�
вими працівниками дорпрофсожів і теркомів з
актуальних питань:

порядок оподаткування виплат профспілко�
вих організацій своїм членам (нецільової мате�
ріальної допомоги, за сімейними обставинами,
з нагоди професійних свят, днів народження, а
також у негрошовій формі);

напрями використання й оподаткування від�
рахувань на культурно�масову роботу;

напрями використання й оподаткування
членських внесків, пасивних доходів, безпово�
ротної фінансової допомоги чи добровільних
пожертвувань;

нові реалії економіки України: вплив на ді�
яльність профспілкових організацій. Застосу�
вання нових інформаційних технологій для ви�
рішення завдань економічного і фінансового
управління профспілковою організацією;

проблеми пенсійного забезпечення та його
реформування в Україні;

проблемні питання дитячого оздоровлення;
новий розрахунок податку на прибуток по

податковій звітності для неприбуткових органі�
зацій. Річний фінансовий звіт;

проблемні питання звітності профспілкових
організацій, які ведуть централізований бухгал�
терський облік;

характерні особливості звітності до органів
Міністерства статистики України.

ВІД З’ЇЗДУ ДО З’ЇЗДУ: 2007 — 2011

НА ЗАХИСТІ СПІЛЧАН

Доходи  профспілки

Витрати  профспілкового 
бюджету за напрямками

Інші надходження
24 %

Членські внески
31 %

Надходження на
культурно�масову,

фізкультурну та
оздоровчу роботу

45 %

Культурно�масова,
оздоровча робота

53,8 %
Адміністративно�

господарські витрати
33,5 %

Територіальні,
об’єднані комітети

15 %

Дорожні
комітети

14 %

Рада профспілки
4,8 % Інші 

профоб’єд
нання
0,2 %

Первинні організації
56�66 %

Матеріальна допомога
членам профспілки

6,4 %

Преміювання
профспілкового

активу
3,6 %

Фізкультурно�
спортивна

робота
2,7 %

50

У
Фінансова діяльність

Розподіл членських внесків у профспілці


