
 
РАДА ПРОФСПІЛКИ 

ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ 

ШОСТИЙ ФОРУМ МОЛОДІ РАДИ ПРОФСПІЛКИ 
 

П О С Т А Н О В А 
 

  

24 жовтня 2019 р.                                                                               м. Чернігів 
 

Про звіт Молодіжної ради профспілки 

залізничників і транспортних будівельників України  

за період з жовтня 2016 року по вересень 2019 року 

 

Шостий Форум молоді профспілки залізничників і транспортних 

будівельників України, розглянувши та обговоривши звіт про роботу 

Молодіжної ради за період з жовтня 2016 року по вересень 2019 року, 

відзначає, що Молодіжною радою було проведено певну роботу з реалізації 

Концепції політики профспілки залізничників і транспортних будівельників 

України щодо роботи з молоддю та Положення про молодіжні ради 

профспілки залізничників і транспортних будівельників України.  

У тісній співпраці з Радою профспілки та її виконавчим апаратом 

Молодіжна рада працювала над питаннями навчання молодіжного 

профактиву, інформування про діяльність профспілки, формування 

свідомого профспілкового членства, започаткуванням та розвитком руху за 

здоровий спосіб життя, інформування молодих профспілчан про проблеми та 

успіхи молодіжних рад, організацію спортивно-масових та культурних 

заходів.  

Підготовлено, узгоджено і розповсюджено інформаційний матеріал 

щодо: покращення житлових умов молоді шляхом використання іпотечного 

кредитування, надання податкової соціальної пільги, пільгових державних 

кредитів для здобуття освіти.  

Для інформування членів профспілки про успіхи та проблемні 

питання роботи Молодіжної ради використовувались профспілкові та 

галузеві засоби масової інформації, центральні та регіональні ЗМІ.  

Разом з тим, Шостий Форум молоді профспілки зазначає, що на 

підприємствах залізничного транспорту  є ряд невирішених питань, що 

вимагають посиленої уваги молодіжних рад усіх рівнів, в тому числі не 

достатньо приділялась увага роботі зі студентською молоддю.  

    В зв’язку з вищезазначеним, а також визнаючи актуальність розвитку 

молодіжного руху в профспілці, Шостий Форум молоді профспілки 

залізничників і транспортних будівельників України  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  



 

1. Роботу Молодіжної ради профспілки залізничників і транспортних 

будівельників України визнати задовільною.  

 

2. Схвалити проект Програми підтримки молодих членів профспілки 

залізничників і транспортних будівельників України на 2020-2021 роки та 

внести його на затвердження Ради профспілки.  

 

3. Затвердити Звернення учасників Шостого Форуму молоді профспілки 

залізничників і транспортних будівельників України до керівництва АТ 

«Укрзалізниця» (Додаток №1).  

 

4. Затвердити Звернення учасників Шостого Форуму молоді профспілки 

залізничників і транспортних будівельників України до Гаранта держави з 

приводу реструктуризації АТ «Укрзалізниця» (Додаток №2). 

 

5. Молодіжній раді профспілки:  

 

5.1. Продовжити роботу щодо формування структури Молодіжних рад в 

первинних профспілкових організаціях.  

 

5.2. Забезпечити координацію прийнятих рішень із рішеннями Ради 

профспілки та її президії.  

 

5.3. Активізувати роботу зі студентською молоддю.  

 

5.4. Узагальнити пропозиції та критичні зауваження делегатів Форуму та 

затвердити план заходів з їх реалізації, встановити контроль виконання.  

 

6. Молодіжним радам усіх рівнів:  

 

6.1. Звернути увагу на обов’язковість виконання рішення Ради профспілки 

від 26.02.04 р., прот. № Р-5 “Про молодіжні ради профспілки” щодо 

необхідності обрання голів Молодіжних рад у склад відповідних 

профспілкових комітетів та рекомендацій щодо обрання їх заступниками 

голів профспілкових комітетів з питань роботи з молоддю на громадських 

засадах. Розглянути це питання на засіданнях Молодіжних рад усіх рівнів та 

направити звернення у відповідні профспілкові комітети.  

 

6.2. Забезпечити представництво інтересів молодих членів профспілки в 

роботі комісій по розгляду змін та доповнень до колективних договорів, 

комісій по наданню кредитів на навчання та придбання (будівництво) житла. 

Розглянути ці питання на засіданнях Молодіжних рад та направити 

звернення до адміністрації та профспілкових комітетів відповідного рівня.  

 



6.3. Продовжити роботу із профілактики ВІЛ/СНІДу на робочих місцях.  

 

6.4. Забезпечити підготовку та розповсюдження інформації про роботу 

Молодіжних рад та проблеми, що турбують молодь.  

 

6.5. Взяти активну участь у кампанії щодо підписки на газету “Вісник 

профспілки”. 

 

6.6. Забезпечити координацію рішень Молодіжних рад із рішеннями 

відповідних комітетів профспілки.  

 

6.7.  Забезпечити виконання рішень, прийнятих Молодіжними радами 

вищого рівня.  

 

7. Молодіжним радам дорожніх та територіальних профспілкових 

організацій:  

 

7.1. Проаналізувати стан формування Молодіжних рад та їх кадровий 

потенціал. Проводити постійну роботу з пошуку неформальних молодіжних 

лідерів з метою залучення їх до профспілкової роботи.  

 

7.2. Забезпечити координацію діяльності Молодіжних рад первинних та 

об’єднаних профспілкових організацій, надавати їм практичну допомогу та 

підтримку в реалізації прийнятих рішень.  

 

7.3. Разом з профспілковими комітетами, використовуючи активні методи 

навчання, проводити просвітницькі заходи з питань охорони праці та 

здоров’я, правових питань, розвитку лідерських якостей, формування 

свідомого профспілкового членства.  

 

 

 

   Головуюча форуму                                                                           Колесник І.Р 

 


