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С Т А Т У Т 
професійної спілки залізничників 

і транспортних будівельників України 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Першим Установчим з’їздом 

профспілки залізничників 
і транспортних будівельників України 

23 січня 1992 року 
 

Зміни внесено: 
Шостим з’їздом профспілки 

15 грудня 2011 року 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Професійна спілка залізничників і транспортних будівельників України* 

– добровільна неприбуткова  громадська організація, що об’єднує громадян, 
пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної, трудової діяльності та 
навчання. 

*далі профспілка 
1.2. Профспілка має статус всеукраїнської. Первинні, об’єднані, 

територіальні і дорожні організації профспілки діють у всіх адміністративно-
територіальних одиницях України.  

1.3. Профспілка у своїй діяльності додержується Конституції України, 
законів та інших нормативно-правових актів України, свого Статуту, укладених 
профспілкою договорів і угод. 

1.4. Профспілка у своїй діяльності незалежна від органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, 
політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна. 

Діяльність структур політичних партій і рухів в органах профспілки не 
дозволяється. Керівники профспілки, профспілкових організацій на строк своїх 
виборних повноважень призупиняють членство у виборних органах політичних 
партій і рухів.  

1.5. Профспілка, первинні, об’єднані, територіальні і дорожні організації 
профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, 
конференції, з’їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не 
суперечать законодавству України. 

1.6. Профспілка може мати і використовувати власну символіку. Символіка 
профспілки затверджується Радою профспілки і реєструється в порядку, 
передбаченому законодавством України. 

1.7. З метою виконання своїх статутних завдань профспілка має право на 
добровільних засадах створювати об’єднання з іншими профспілками за 
галузевими, територіальними або іншими ознаками, а також входити до складу 
об’єднань профспілок та вільно виходити з них. 
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1.8. Профспілка відповідно до своїх статутних цілей і завдань має право 
вступати до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій і 
об’єднань, які представляють інтереси працівників, брати участь у їх діяльності, 
співпрацювати з профспілками інших країн. 

1.9. Центральні виборні органи профспілки – Рада профспілки, президія Ради 
профспілки – знаходяться за юридичною адресою: 03049, м. Київ, 
Повітрофлотський проспект, 15а. 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛКИ 
2.1. Основна мета діяльності профспілки – здійснення представництва та 

захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в 
органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з 
роботодавцями, їх об’єднаннями,  а також з іншими об’єднаннями громадян. 

Профспілка, її організації здійснюють представництво і захист прав та 
інтересів членів профспілки з урахуванням їхніх професійних, вікових 
особливостей та гендерної належності. 

2.2. Для досягнення статутної мети профспілка, її організації через свої 
виборні профспілкові органи, профспілкових представників на відповідних 
рівнях виконують наступні статутні завдання: 

1) ведуть колективні переговори, здійснюють укладання колективних 
договорів, Генеральної, галузевих, регіональних угод від імені працівників у 
порядку, встановленому законодавством України; 

2) здійснюють  контроль за виконанням угод, колективних договорів, у разі 
порушення роботодавцями, їх об’єднаннями, органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування умов колективного договору, угоди 
направляють їм подання про усунення цих порушень, оскаржують в суді 
неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб; 

3) захищають право громадян на працю, беруть участь у розробці та 
здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони 
праці, соціального захисту; 

4) вносять пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним 
органам державної влади про прийняття або внесення змін до законів і інших 
нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери; 

5) беруть участь у розгляді органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об’єднаннями, іншими 
об’єднаннями громадян своїх пропозицій; 

6) здійснюють громадський контроль за виплатою заробітної плати, 
дотриманням законодавства України про працю та охорону праці; 

7) вимагають від роботодавця негайного припинення робіт на робочих 
місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на 
підприємстві в цілому на час, необхідний для усунення загрози життю або 
здоров’ю працівників; 

8) проводять незалежну експертизу умов праці, відповідності об’єктів 
виробничого призначення нормативно-правовим актам з питань охорони праці; 
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9) беруть участь у розслідуванні причин нещасних випадків і 
професіональних захворювань на виробництві, дають свої висновки про них; 

10) створюють служби правової допомоги, відповідні інспекції, комісії, 
затверджують положення про них; 

11) вносять роботодавцям, органам виконавчої влади та органам місцевого 
самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю, які є 
обов’язковими для розгляду, одержують від них аргументовані відповіді; 

12) беруть участь у розробці державної політики зайнятості населення, 
державних та територіальних програм зайнятості, проводять спільні консультації 
з цих проблем з роботодавцями, їх об’єднаннями, органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, здійснюють контроль за виконанням законодавства 
України про зайнятість; 

13) одержують завчасно інформацію з питань ліквідації, реорганізації 
підприємств, зміни форм власності або часткового зупинення виробництва, що 
тягне за собою скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов 
праці; 

14) вносять пропозиції відповідним органам про перенесення термінів або 
тимчасове припинення чи скасування заходів, пов’язаних з вивільненням 
працівників; 

15) беруть участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, 
прожиткового мінімуму, мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, 
соціальних виплат, політики ціноутворення; 

16) беруть участь в управлінні державним соціальним страхуванням як 
представники застрахованих осіб; 

17) представляють права та інтереси працівників у відносинах з 
роботодавцем в управлінні підприємствами, установами або організаціями, а 
також у ході приватизації об’єктів державної та комунальної власності, беруть 
участь у роботі комісій з приватизації, представляють інтереси працівників 
підприємства-боржника в комітеті кредиторів у ході процедури банкрутства; 

18) представляють інтереси працівників в органах, що розглядають 
індивідуальні трудові спори, та при вирішенні колективних трудових спорів 
(конфліктів) у порядку, встановленому законодавством України; 

19) проводять страйки, мітинги, пікетування, збори, походи і демонстрації та 
інші акції протесту з метою захисту трудових і соціально-економічних прав та 
інтересів працівників відповідно до законодавства України; 

20) одержують безкоштовно інформацію від роботодавців або їх об’єднань, 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань, що 
стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх 
членів, а також інформацію про результати господарської діяльності 
підприємства, установи або організації; 

21) створюють за рахунок власних коштів навчальні, культурно-освітні 
заклади, дослідні, соціально-аналітичні установи, а також правові, статистичні, 
соціологічні, навчальні центри та центри незалежних експертиз, проводять 
навчання профспілкового активу, здійснюють перепідготовку і підвищення 
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кваліфікації профспілкових кадрів; 
22) засновують засоби масової інформації та здійснюють видавничу 

діяльність відповідно до законодавства України, проводять інформаційну роботу; 
23) організовують і здійснюють громадський контроль за реалізацією прав 

членів профспілки у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги; 
24) беруть участь у розвитку масової фізичної культури, спорту, туризму, 

створенні та підтримці спортивних товариств і туристичних організацій; 
25) займаються організацією оздоровлення членів профспілки та членів їхніх 

сімей, культурно-освітньою, фізкультурною та спортивною роботою; 
27) беруть участь в заходах щодо охорони довкілля, захисті населення від 

негативного впливу навколишнього середовища; 
29) беруть участь у створенні умов для загальнодоступного користування 

надбаннями культури, свободи літературної, художньої, наукової, технічної 
творчості, соціального захисту працівників інтелектуальної сфери діяльності; 

30) беруть участь у розробці державної житлової політики, у розвитку 
житлового будівництва, поліпшенні використання та збереження житлового 
фонду, захищають економічні та соціальні права громадян, пов’язаних з 
одержанням і збереженням житла; 

31) вимагають розірвання трудового договору (контракту) з керівником 
підприємства, установи, організації, відокремленого структурного підрозділу, 
якщо він порушує Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності",  законодавство України про працю, про колективні договори і угоди; 

32) беруть участь у міжнародному профспілковому русі. 
2.3. Профспілка, її організації здійснюють представництво і захист трудових, 

соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки: 
1) у питаннях колективних інтересів працівників – незалежно від їх членства 

у профспілці; 
2) у питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів, реалізації 

членами профспілки конституційного права на звернення з приводу захисту своїх 
прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини, а також міжнародних судових установ  у порядку, передбаченому 
законодавством України і цим Статутом; 

3) у взаємовідносинах з роботодавцями, органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування, а також з іншими об’єднаннями громадян – 
на основі системи галузевих і регіональних угод, колективних договорів 
підприємств, установ, організацій галузей, залізниць і їх структурних підрозділів, 
а також відповідно до законодавства України. 

2.4. Діяльність профспілки будується на принципах законності та гласності, 
інформація щодо її статутних і програмних документів є загальнодоступною. 

 

3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ  
ПРОФСПІЛКИ ТА ВИБУТТЯ З НЕЇ 

3.1. Членство у профспілці є добровільним. Підставою для вступу до 
профспілки є письмова заява громадянина, прийом в члени профспілки 
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здійснюється в індивідуальному порядку зборами  або конференцією первинної 
профспілкової організації, її профспілковим комітетом або цеховим комітетом. 

3.2. Членом профспілки може бути будь-яка особа, яка працює на 
підприємствах, установах і в організаціях залізничного транспорту та 
транспортного будівництва України або навчається в галузевих навчальних 
закладах, визнає Статут профспілки, своєчасно сплачує членські профспілкові 
внески та не є членом інших  профспілок. 

3.3. Членами профспілки можуть бути працівники підприємств, установ, 
організацій інших галузей, діяльність яких пов’язана з роботою залізничного 
транспорту і транспортного будівництва та інших. 

3.4. До профспілки можуть прийматися члени сімей залізничників і 
транспортних будівельників, які загинули внаслідок нещасного випадку на 
виробництві, померли від захворювання або загинули під час виконання 
громадських обов’язків, якщо сім’ї знаходились на їхньому утриманні. 

3.5. Члену профспілки видається профспілковий квиток органом, який 
прийняв його у профспілку, на нього заводиться облікова картка. 

3.6. Стаж профспілкового членства відраховується від дня прийняття 
рішення про прийом громадянина у члени профспілки. 

3.7. Члену іншої профспілки, який вступив до профспілки залізничників і 
транспортних будівельників України, зберігається його попередній стаж 
профспілкового членства. 

3.8. Члени профспілки перебувають на обліку в первинній профспілковій 
організації за місцем основної роботи або навчання. 

3.9. Члени профспілки, які знаходяться на пенсії і не працюють, перебувають 
на обліку в первинній профспілковій організації за останнім місцем роботи. 

3.10. При ліквідації, реорганізації підприємства, установи та організації або 
зміні місця проживання непрацюючий член профспілки має право стати на облік 
у будь-якій спорідненій первинній організації профспілки за його вибором або за 
направленням вищого за підпорядкуванням профспілкового органу. 

3.11. Профспілкове членство зберігається за членами профспілки, які 
тимчасово припинили трудову діяльність у зв’язку з: 

1) доглядом за дитиною або за хворим членом сім’ї чи інвалідом; 
2) скороченням штатів, ліквідацією підприємства, установи або організації 

до їх працевлаштування протягом одного року; 
3) виходом на пенсію за станом здоров’я, за віком або припиненням роботи 

при наявності стажу, що дає право на одержання повної пенсії, за умови 
збереження зв’язку з профспілковою організацією; 

4) призовом на військові збори; 
5) зайнятістю на сезонних роботах, якщо члени профспілки поновлять 

роботу на підприємстві, установі або організації галузі у наступному році. 
3.12. Відновлюється профспілкове членство і зберігається профспілковий 

стаж громадянам після: 
1) військової  служби у Збройних Силах України; 
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2) альтернативної (невійськової) служби; 
3) поновлення на роботу у зв'язку з незаконним звільненням. 
 

4. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ, УМОВИ, ПОРЯДОК 
ТА ПІДСТАВИ ВИКЛЮЧЕННЯ З ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ 

4.1. Всі члени профспілки мають рівні права. 
4.2. Член профспілки має право: 
1) на здійснення представництва та захист з боку профспілки своїх трудових, 

соціально-економічних прав та інтересів; 
2) вибирати і бути обраними в профспілкові органи, делегатом на 

профспілкові конференції і з’їзди, висувати кандидатури, в тому числі і свою, для 
обрання в профспілкові органи та їх керівництво; 

3) вільно обговорювати на загальних зборах, конференціях, з’їздах, 
засіданнях профспілкових органів, у профспілковій пресі діяльність профспілки, 
профспілкових органів, давати оцінку діям будь-якого профспілкового органу і 
будь-якого члена профспілки відверто висловлювати і відстоювати свою думку, 
брати участь у підготовці рішень; 

4) звертатись до будь-якого профспілкового органу зі зверненнями, вимагати 
і одержувати відповідь на них; 

5) особисто брати участь у профспілкових зборах, конференціях; брати 
участь у засіданнях профспілкових органів усіх рівнів, якщо питання, що 
розглядаються, стосуються його трудових, соціально-економічних прав та 
інтересів; 

6)  одержувати безкоштовну юридичну допомогу і підтримку; 
7) користуватися в установленому порядку майном і коштами профспілки; 
8) одержувати матеріальну допомогу, безвідсоткові поворотні позики із 

коштів профспілки, користуватись іншими пільгами, визначеними відповідними 
профспілковими органами; 

9) одержувати фінансову допомогу із створених профспілкою страйкових 
фондів за час законних страйків, які організовує і проводить профспілка; 

10) користуватись інформацією про роботу профспілки, профспілкових 
органів та їх керівників; 

11) бути членом і отримувати допомогу із відповідних фондів, кредитних 
спілок, кас взаємодопомоги, створених профспілкою; 

12)  вийти із профспілки за особистою  письмовою заявою. 
4.3. Профспілкові організації і їх виборні органи можуть визначати переваги 

і пільги для тих членів профспілки, які мають більш тривалий стаж 
профспілкового членства. 

4.4. Член профспілки зобов'язаний: 
1) виконувати вимоги Статуту профспілки, діяти в інтересах зміцнення 

профспілки і досягнення статутної мети і завдань, які нею поставлені; 
2) брати участь у діяльності первинної організації і тих профспілкових 

органів, до складу яких він обраний, виконувати покладені на нього громадські 
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обов’язки і доручення; 
3) своєчасно і в повному обсязі сплачувати членські внески; 
4) виконувати  рішення  профспілкових  органів,  зобов’язання, передбачені 

колективними договорами і угодами профспілкових організацій з роботодавцем, 
які вони уклали; 

5) брати участь у колективних профспілкових заходах, що проводяться 
відповідно до закону; 

6) турбуватись про авторитет профспілки та зростання чисельності її членів; 
7) не допускати дій, що наносять профспілці моральну та матеріальну 

шкоду, створюють негативний імідж; 
8) перейшовши на роботу на інше підприємство, установу або організацію 

галузі, протягом 10 днів стати там на профспілковий облік. 
4.5. За активну участь у діяльності профспілки члени профспілки 

відзначаються засобами морального та матеріального заохочення, що 
визначаються відповідними профспілковими органами. 

4.6. За невиконання статутних обов’язків до члена профспілки можуть 
застосовуватись стягнення: догана або виключення з профспілки, в тому числі за 
несплату членських внесків більш як за три місяці без поважних причин. 

4.7. Стягнення на члена профспілки може бути накладено профкомом, 
загальними зборами (конференцією) первинної організації, а також вищими за 
підпорядкуванням  профспілковими органами, з інформуванням про це 
відповідної первинної організації. 

Розгляд питання про застосування стягнення провадиться в присутності 
члена профспілки. Питання може розглядатися за відсутності члена профспілки у 
випадку письмової згоди його на це або відсутності без поважних причин. 

У цьому  випадку про прийняте рішення член профспілки сповіщається  
письмово у п’ятиденний термін. 

4.8. Накладене стягнення можна оскаржити у вищому за підпорядкуванням 
профспілковому органі у місячний строк з дня, коли член профспілки дізнався, 
про накладення на нього стягнення. 

4.9. Виключати із членів профспілки має право тільки профспілковий 
комітет первинної організації, а де не обирається профспілковий  комітет - 
профспілкові  збори. 

4.10. Виключеного із профспілки може бути знову прийнято на загальних 
підставах, але не раніше як через рік. 

4.11. Профспілкове членство припиняється також у випадках: 
1)  виходу із профспілки за власним бажанням; 
2)  засудження із позбавленням волі; 
3)  виїзду за кордон на постійне проживання; 
4)  звільнення з підприємств галузі. 
4.12. Член профспілки, який вибув добровільно або виключений із 

профспілки, не має права на загальне профспілкове майно і кошти, йому не 
повертаються сплачені ним членські профспілкові внески. 
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5. СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ 
Профспілка є галузевою. Первинні, об’єднані, територіальні і дорожні 

організації профспілки діють на підприємствах, їх структурних підрозділах, в 
установах та організаціях залізничного транспорту і транспортного будівництва 
України незалежно від форм власності і виду господарювання, у галузевих 
лікувальних, профілактичних, оздоровчих, культурно-освітніх, фізкультурних, 
спортивних, інших галузевих закладах і установах, у галузевих навчальних 
закладах і професійно-технічних училищах. 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОФСПІЛКИ, ПОВНОВАЖЕННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ВИБОРНИХ ОРГАНІВ ПРОФСПІЛКИ, ПОРЯДОК 

ФОРМУВАННЯ ЇХ СКЛАДУ 
6.1. СТРУКТУРА І ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ 
6.1.1. До складу профспілки входять: 
1)  первинні профспілкові організації; 
2)  об'єднані профспілкові організації; 
3) територіальні профспілкові організації; 
4) дорожні профспілкові організації. 
6.1.2. Виборні органи профспілки, профспілкових організацій: 
1) Рада профспілки, президія Ради профспілки – для профспілки в цілому; 
2) комітети профспілки, їх президії - в первинних профспілкових 

організаціях і їх організаційних ланках (цехових, факультетських тощо); 
3) об’єднані, територіальні, дорожні комітети профспілки, їх президії – 

відповідно в об’єднаних, територіальних, дорожніх профспілкових організаціях; 
4) ревізійні комісії профспілки, профспілкових організацій усіх рівнів; 
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. 

Організаційною формою роботи виборних профспілкових органів усіх рівнів 
є засідання,  які проводяться за рішенням відповідних  комітетів профспілки, 
Ради профспілки або їх президій, які визначають також порядок денний 
засідання. 

Комітети профспілки підзвітні профспілковим зборам, конференціям 
профспілкових організацій, що їх обрали, здійснюють повноваження зборів, 
конференцій в період між їх проведенням.  

Комітети профспілки всіх рівнів підзвітні також вищим за підпорядкуванням 
профспілковим органам. 

Рада профспілки підзвітна з’їзду та конференції профспілки, здійснює їх 
повноваження в період між з’їздами, конференціями. 
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Президії комітетів профспілки усіх рівнів підзвітні відповідним комітетам 
профспілки, здійснюють їх повноваження в період між засіданнями комітетів 
профспілки. 

Президія Ради профспілки підзвітна Раді профспілки, здійснює 
повноваження Ради профспілки в період між її засіданнями. 

Ревізійні комісії профспілки, профспілкових організацій усіх рівнів підзвітні 
у своїй роботі профспілковим зборам, конференціям, з’їзду, які їх обрали. 

6.1.3. Строки повноважень виборних профспілкових органів: 
1) профгрупоргів, цехових, факультетських профспілкових комітетів 

(профбюро) – 2–3 роки; 
2) голів первинних профспілкових організацій до 15 членів профспілки, 

профспілкових комітетів первинних, об’єднаних, територіальних, дорожніх 
організацій, Ради профспілки, їх президій – 5 років. 

Радою профспілки затверджуються єдині терміни проведення звітної та 
звітно-виборної кампаній, які є обов’язковими для всіх ланок профспілки. 

Повноваження органів профспілки, їх голів та заступників, обраних у період 
між звітно-виборними кампаніями, зберігаються до проведення чергової звітно-
виборної кампанії у профспілці.  

Повноваження профспілкового органу закінчуються з обранням нового 
складу профспілкового органу. Повноваження новообраного профспілкового 
органу починаються з часу його обрання. 

6.1.4. Періодичність засідань виборних  профспілкових органів: 
-  профспілкових комітетів первинних профспілкових організацій, цехових, 

факультетських,  тощо – не рідше ніж один раз на місяць; 
- об’єднаних, територіальних, дорожніх комітетів, Ради профспілки – не 

рідше ніж один раз на шість місяців; 
- президій комітетів усіх рівнів, президії Ради профспілки – не рідше ніж 

один раз на два місяці. 
Засідання профспілкових комітетів, Ради профспілки скликаються за 

рішеннями відповідних комітетів, Ради профспілки або їх президій, які 
визначають також порядок денний засідання. 

6.1.5. Вищі та центральні органи профспілки, її організацій: 
1)  вищі органи профспілки – з’їзд, конференція;    
2) вищий орган дорожніх, територіальних, об’єднаних профспілкових 

організацій – конференція; 
3)  вищі органи первинних  профспілкових організацій – загальні збори, 

конференції; 
4)  центральні виборні органи профспілки:  Рада профспілки, президія Ради 

профспілки. 
6.1.6. Для реалізації статутних завдань, рішенням  Ради профспілки або її 

президії, дорожнього комітету профспілки або його президії, територіального 
комітету профспілки або його президії може призначатися профспілковий 
представник, створюватися територіальні центри, ради голів профкомів яким 
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надаються відповідні повноваження, права та обов’язки. 
6.1.7. Назва профспілкової організації повинна, як правило, відповідати назві 

підприємства, установи або організації, відокремленого структурного підрозділу, 
об’єднання, в якому вона діє. 

6.1.8. У випадках структурних змін у господарському управлінні 
(реорганізації, ліквідації, об’єднання, банкрутства підприємств, установ і 
організацій або їх підрозділів) рішення про порядок проведення зміни структури 
відповідної профспілкової організації та її найменуванні приймає вищий за 
підпорядкуванням профспілковий орган. 

6.1.9. Профспілкові організації однакового статусу рівноправні у вищій за 
підпорядкуванням організації, яка їх об’єднує, їх виборні органи самостійні у 
визначенні напрямків своєї діяльності і вирішенні питань, що входять до їх 
компетенції згідно із Статутом профспілки. 

6.1.10. Рішення про вихід профспілкової організації із професійної спілки 
приймається загальними зборами, конференцією профспілкової організації 
таємним голосуванням більшістю у дві третини голосів і набуває чинності через 
три місяці після прийняття рішення. Про це рішення повідомляється вищому за 
підпорядкуванням виборному профспілковому органу, який визначає умови 
фінансового та майнового  врегулювання. 

 

6.2. ПЕРВИННІ ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
6.2.1. Первинна профспілкова організація створюється на організаційних 

зборах за наявності трьох і більше членів профспілки, або осіб, які, як правило, 
працюють на одному підприємстві, в установі, організації, відокремленому 
структурному підрозділі або навчаються в одному навчальному закладі. 

Рішення про створення профспілкової організації, її назву, входження в 
профспілку приймається установчими зборами (конференцією) членів 
профспілки і повідомляється вищому за підпорядкуванням профспілковому 
органу для обліку, який мають здійснити протягом місяця. 

Первинна профспілкова організація може створюватись за ініціативою 
вищого за підпорядкуванням профспілкового органу. 

У навчальних закладах галузі можуть створюватись як окремі первинні 
організації викладачів і студентів, так і єдині первинні профспілкові організації 
викладачів та студентів. 

У структурних підрозділах підприємства, установи або організації, 
навчального закладу рішенням профспілкового комітету первинної 
профспілкової організації можуть створюватись цехові, факультетські 
профспілкові організації, профспілкові групи. 

У складі цехових і факультетських профспілкових організацій  можуть 
створюватись профспілкові групи. 

Для ведення поточної профспілкової роботи на загальних зборах, 
конференції обираються: 

1) у профгрупі – профспілковий груповий організатор (профгрупорг), його 
заступник (заступники), інший профактив; 
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2) у цеховій організації підрозділу підприємства, структурного підрозділу – 
цеховий профспілковий комітет, а в профспілковій організації підрозділу 
установи, організації, закладу – профспілкове бюро; 

3)  у первинній організації, яка об’єднує менше ніж 15 членів профспілки, – 
голова профспілкової організації, його заступник (заступники); 

4)  у первинній організації, що об’єднує 15 і більше членів профспілки – 
профспілковий комітет. 

Профгрупорг проводить індивідуальну роботу з членами профспілки, 
залучає їх до активної участі в діяльності профспілки, організовує збори 
профгрупи. 

Цеховий, факультетський комітет (профбюро) організовує профспілкову 
роботу у відповідних структурних підрозділах, забезпечує виконання рішень 
загальних зборів, конференцій, профспілкового комітету підприємства, установи, 
організації, координує діяльність профгрупоргів. 

На одному підприємстві, в установі або організації, їх відокремленому 
структурному підрозділі створюється лише одна профспілкова організація. 

Профспілкові комітети первинних організацій можуть обирати із числа 
членів профкому президію у складі голови профспілкового комітету, його 
заступника (заступників), членів президії. 

Прийом або передача на профспілкове обслуговування первинних 
профспілкових організацій здійснюється рішенням вищого за підпорядкуванням 
профспілкового органу за клопотанням зборів (конференції) первинної 
організації. 

Припинення діяльності первинної організації здійснюється за рішенням 
загальних зборів, конференції. 

У випадку ліквідації підприємства, установи, організації, відокремленого 
структурного підрозділу, на якому створено первинну профспілкову організацію, 
якщо з якихось об’єктивних причин неможливо зібрати загальні збори або 
конференцію, рішення про припинення діяльності первинної профспілкової 
організації приймає вищий за підпорядкуванням профспілковий орган. 

Зміна відомчого підпорядкування, форм власності або видів господарювання 
на підприємстві, установі, організації не є підставою для припинення діяльності 
первинної профспілкової організації і зміни її профспілкової належності. 

6.2.2. Загальні збори, конференція первинної профспілкової організації: 
1) заслуховують і обговорюють звіти профспілкового комітету і ревізійної 

комісії; 
2) визначають напрямки діяльності первинної профспілкової організації і її 

виборних органів з урахуванням статутної мети і завдань профспілки; 
3) обирають голову профспілкової організації, його заступників, членів 

профспілкового комітету, його президії, голову, заступника голови та членів 
ревізійної комісії; 

4) визначаються з посадою голови профспілкової організації, звільненого від 
основної роботи на виробництві (за наявності відповідних фінансових 
можливостей); 
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5) обирають мандатну комісію у випадках проведення конференції, 
формування складу профспілкових органів шляхом прямого делегування; 

6) обирають делегатів на конференції вищих за підпорядкуванням 
профспілкових організацій з числа членів своєї профспілкової організації; 

7) висувають кандидатури або обирають прямим делегуванням своїх 
представників до складу вищого за підпорядкуванням профспілкового органу; 

8) заслуховують інформацію про виконання кошторису за коштами 
профспілкового бюджету. 

6.2.3. Профспілковий комітет первинної профспілкової організації 
підприємства, установи, організації, їх відокремлених структурних підрозділів на 
відповідному рівні: 

1) визначає структуру первинної профспілкової організації, створює постійні 
і тимчасові комісії; 

2) організовує роботу первинної профспілкової організації в період між 
загальними зборами, конференціями; 

3) проводить роботу з формування свідомого профспілкового членства, 
здійснює заходи щодо мотивації профспілкового членства; 

4) виконує постанови профспілкових зборів, конференцій, рішення вищих за 
підпорядкуванням профспілкових органів; 

5) укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його 
виконання на загальних зборах, конференції трудового колективу, звертається з 
вимогами до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових 
осіб за невиконання умов колективного договору; 

6) разом з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін 
норм праці; 

7) разом з роботодавцем вирішує питання оплати праці працівників 
підприємства, установи, організації, відокремленого структурного підрозділу 
залізниці, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових 
окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та 
інших заохочувальних, компенсаційних виплат; 

8) разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, 
погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого 
обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні 
дні тощо; 

9) разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку 
підприємства, установи, організації, відокремленого структурного підрозділу 
залізниці, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного 
обслуговування працівників; 

10) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та 
затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг; 

11) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку 
підприємства, установи, організації, відокремленого структурного підрозділу 
залізниці; 
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12) представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді 
трудових індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє їх 
вирішенню; 

13) приймає рішення щодо організації колективних дій на захист трудових і 
соціально-економічних прав та інтересів працівників відповідно до 
законодавства; 

14) приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір 
(контракт) з керівником підприємства, установи, організації, відокремленого 
структурного підрозділу залізниці, якщо він порушує Закон України “Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”,  законодавство про працю, 
ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного 
договору, не виконує зобов’язань за колективним договором, допускає інші 
порушення законодавства України про колективні договори;  

15) дає згоду або аргументовано відмовляє у наданні згоди на розірвання 
трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця у випадках, 
передбачених законодавством України; 

16) бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці; 

17) здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцями 
законодавства України про працю та про охорону праці, забезпеченням на 
підприємстві, установі або організації,  у відокремленому структурному 
підрозділі безпечних та нешкідливих умов  праці, виробничої санітарії, 
правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення 
виявлених недоліків; 

18) здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем 
документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їхніх 
сімей; 

19) здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу 
на пенсію працювали на підприємстві, в установі або організації, відокремленому 
структурному підрозділі, права користування нарівні з його працівниками 
наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, 
путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними 
послугами і пільгами згідно зі статутом (положенням) підприємства, установи 
або організації та колективним договором; 

20) представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального 
страхування, направляє працівників та членів їхніх сімей на умовах, 
передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і 
будинків відпочинку, туристських комплексів, баз та оздоровчих закладів, 
перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їхніх 
сімей; 

21) разом з роботодавцем відповідно до колективного договору визначає 
розмір коштів, що буде спрямовано на будівництво, реконструкцію, утримання 
житла, здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 
розподіляє у встановленому законодавством України порядку жилу площу в 
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будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи або 
організації, залізниці, а також ту жилу площу, яка надається власникові у 
розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування 
працівників; 

22) представляє інтереси працівників підприємства-боржника у ході 
процедури банкрутства; 

23) затверджує кошторис за коштами профспілкового бюджету, вносить 
зміни до нього, забезпечує надходження коштів профспілкового бюджету, 
затверджує звіт про виконання кошторису за коштами профспілкового бюджету, 
звітує перед членами профспілки про його виконання, забезпечує своєчасне і в 
повному обсязі виконання фінансових зобов’язань перед вищими за 
підпорядкуванням органами профспілки, затверджує штатний розпис та посадові 
оклади виборних та штатних працівників апарату; 

24) для ведення фінансової роботи приймає рішення про порядок ведення 
бухгалтерського обліку;    

25) приймає рішення про перехід на централізоване бухгалтерське 
обслуговування; 

26) інформує членів профспілки про свою роботу, діяльність вищих за 
підпорядкуванням профспілкових органів, пропозиції і вимоги, які висуває 
профспілка; 

27)  навчає профспілковий актив; 
28) реалізує інші права і повноваження, передбачені законодавством України 

і Статутом профспілки. 
Профспілковий комітет первинної профспілкової організації може 

передавати цеховим, факультетським комітетам, тощо деякі свої статутні права і 
повноваження. 

 

6.3. ОБ’ЄДНАНІ ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
6.3.1. Об’єднана профспілкова організація створюється з числа первинних 

профспілкових організацій підприємств, установ, організацій, відокремлених 
структурних підрозділів залізничного транспорту і транспортного будівництва 
України і інших. 

Рішення про створення об’єднаної профспілкової організації приймається 
вищим за підпорядкуванням профспілковим органом з урахуванням пропозицій 
первинних профспілкових організацій. 

Об’єднана профспілкова організація, її виборні органи підпорядковуються 
територіальній профспілковій організації, або дорожній профспілковій 
організації, або Раді профспілки. 

Припинення діяльності об’єднаної профспілкової організації проводиться за 
рішенням її конференції або вищим за підпорядкуванням виборним 
профспілковим органом. 

6.3.2. Конференція об’єднаної профспілкової організації: 
1) заслуховує і обговорює звіти об’єднаного профспілкового комітету і 

ревізійної комісії; 
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2) визначає напрямки діяльності об’єднаної профспілкової організації і її 
виборних органів з урахуванням статутної мети і завдань профспілки; 

3) обирає голову об’єднаної профспілкової організації, його заступників, 
склад комітету профспілки та його президії, голову, заступника голови та членів 
ревізійної комісії або підтверджує повноваження членів цих органів, обраних 
шляхом прямого делегування від первинних профспілкових організацій; 

4) обирає мандатну комісію; 
5) обирає делегатів на конференції вищих за підпорядкуванням 

профспілкових організацій, з’їзд профспілки; 
6) висуває кандидатури або обирає прямим делегуванням своїх 

представників до складу вищого за підпорядкуванням профспілкового органу. 
6.3.3. Об’єднаний комітет профспілки: 
1) організовує роботу об’єднаної профспілкової організації щодо виконання 

рішень її конференції, вищих за підпорядкуванням виборних органів профспілки 
на підставі статутної мети і завдань профспілки; 

2) координує діяльність первинних профспілкових організацій, надає їм 
практичну допомогу і підтримку в реалізації їх статутних прав, повноважень і 
обов’язків; 

3) контролює виконання Галузевої угоди, колективного договору вищого 
рівня; 

4) укладає колективний договір або угоду з відповідним роботодавцем та 
контролює його виконання, реалізує інші повноваження виборного органу 
профспілкової організації на підприємстві, установі або організації, у відносинах 
з роботодавцем, громадськими організаціями; 

5) надає допомогу  профспілковим організаціям, які об’єднує, при укладанні 
колективних договорів на підприємствах, установах, організаціях, їх структурних 
підрозділах з відповідними роботодавцями; 

6) навчає профспілковий актив і профспілкових працівників, вивчає і 
поширює досвід роботи профспілкових організацій; 

7) координує культурно-масову та фізкультурно-оздоровчу діяльність; 
8) визначає розміри відрахувань від членських профспілкових внесків для 

забезпечення статутної діяльності об’єднаного комітету профспілки; 
9) затверджує кошторис за коштами профспілкового бюджету, вносить зміни 

до нього, забезпечує надходження коштів профспілкового бюджету, звітує перед 
членами профспілки про його виконання, забезпечує своєчасне в повному обсязі 
виконання фінансових зобов’язань перед вищими за підпорядкуванням органами 
профспілки; 

10) проводить інформаційну роботу. 
6.3.4. Президія об’єднаного комітету профспілки затверджує штатний 

розпис та посадові оклади виборних та штатних працівників виконавчого апарату 
об’єднаного комітету профспілки. 

 

6.4. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
6.4.1. Територіальна профспілкова організація об’єднує: 
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1) первинні профспілкові організації підприємств, установ, організацій 
залізниці, відокремлених структурних підрозділів залізниць; 

2) об’єднані профспілкові організації; 
3) первинні профспілкові організації підприємств, установ або організацій 

транспортного будівництва; 
4) первинні профспілкові організації підприємств, установ, організацій, їх 

відокремлених підрозділів центрального, дорожнього та іншого підпорядкування; 
5) первинні профспілкові організації підприємств, установ, організацій  

інших галузей. 
Рішення про створення територіальної профспілкової організації може 

прийматися первинними, об’єднаними профспілковими організаціями, дорожнім 
комітетом профспілки або Радою профспілки. 

Припинення діяльності територіальної профспілкової організації 
проводиться за рішенням конференції територіальної профспілкової організації. 

Якщо з якихось об’єктивних причин її скликання неможливе, то рішення про 
припинення діяльності територіальної профспілкової організації приймається 
вищим за підпорядкуванням профспілковим органом. 

6.4.2. Конференція територіальної профспілкової організації: 
1) заслуховує і обговорює звіти територіального комітету профспілки і 

ревізійної комісії; 
2) визначає головні напрямки діяльності територіальної профорганізації і її 

виборних органів з урахуванням статутної мети і завдань профспілки; 
3) обирає голову територіальної профспілкової організації, його заступників, 

склад територіального комітету профспілки та його президії, голову, заступника 
голови та членів ревізійної комісії або підтверджує повноваження членів цих 
виборних органів, обраних шляхом прямого делегування від первинних, 
об’єднаних профспілкових організацій; 

4)  обирає мандатну комісію;  
5)  обирає делегатів на профспілкові конференції залізниць; 
6) висуває кандидатів або делегує своїх представників до складу дорожнього 

комітету профспілки і його президії, ревізійної комісії. 
6.4.3. Територіальний комітет профспілки: 
1) організовує роботу територіальної профспілкової організації щодо 

виконання рішень конференції територіальної профспілкової організації, вищих 
за підпорядкуванням виборних органів профспілки з урахуванням статутної мети 
і завдань профспілки; 

2) координує діяльність первинних, об’єднаних профспілкових організацій, 
надає їм практичну допомогу і підтримку в реалізації їх статутних прав, 
повноважень і обов’язків; 

3) укладає колективний договір або угоду з відповідним роботодавцем, 
реалізує інші повноваження виборного органу профспілкової організації на 
підприємстві, установі або організації, у відносинах з роботодавцем, органами 
місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями; 
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4) контролює виконання дорожнього колективного договору на 
підприємствах, в установах і організаціях, їх структурних підрозділах, 
підпорядкованих залізниці, що входять до складу територіальної профспілкової 
організації; 

5) надає допомогу  профспілковим організаціям, які об’єднує, при укладанні 
колективних договорів і угод на підприємствах, установах, організаціях, їх 
структурних підрозділах з відповідними роботодавцями; 

6) створює постійні і тимчасові комісії, навчає профспілковий актив і 
профспілкових працівників, вивчає і поширює досвід роботи профспілкових 
організацій; 

7) здійснює контроль та координує діяльність відомчих культурно-освітніх 
закладів, фізкультурно-спортивних клубів, спортивних споруд; 

8) визначає розміри відрахувань від членських профспілкових внесків для 
забезпечення статутної діяльності територіального комітету профспілки; 

9) затверджує кошторис за коштами профспілкового бюджету, вносить зміни 
до нього, забезпечує надходження коштів профспілкового бюджету, звітує перед 
членами профспілки про його виконання, забезпечує своєчасне в повному обсязі 
виконання фінансових зобов’язань перед вищими за підпорядкуванням органами 
профспілки; 

10) з метою координації профспілкової діяльності в регіонах може брати 
участь у роботі регіональних рад галузевих профспілок; 

11) проводить інформаційну роботу. 
6.4.4. Президія територіального комітету профспілки затверджує штатний 

розпис та посадові оклади виборних та штатних працівників виконавчого апарату 
теркому. 

 

6.5. ДОРОЖНІ ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
6.5.1. Дорожня профспілкова організація об’єднує: 
1)  територіальні профспілкові організації; 
2) первинні і об’єднані профспілкові організації підприємств, установ, 

організацій, відокремлених структурних підрозділів залізничного транспорту, 
транспортного будівництва, інших галузей, якщо вони не входять до складу 
територіальних профспілкових організацій. 

Рішення про створення дорожньої профспілкової організації може 
прийматися первинними, об’єднаними, територіальними профспілковими 
організаціями, які діють на території залізниці, або Радою профспілки. 

Припинення діяльності дорожньої профспілкової організації проводиться за 
рішенням дорожньої профспілкової конференції, а при неможливості її скликання 
– Радою профспілки. 

6.5.2. Дорожня профспілкова конференція: 
1) заслуховує і обговорює звіти дорожнього комітету профспілки і ревізійної 

комісії; 
2) визначає головні напрямки діяльності дорожньої профспілкової 

організації з урахуванням статутної мети і завдань профспілки; 
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3) обирає голову дорожньої профспілкової організації, його заступників, 
склад дорожнього комітету профспілки та його президії, голову, заступника 
голови та членів ревізійної комісії або підтверджує повноваження їх членів, 
обраних шляхом прямого делегування від підпорядкованих профспілкових 
організацій; 

4) обирає мандатну комісію;  
5) обирає делегатів на з’їзд (конференцію) профспілки, делегує своїх 

представників до складу Ради профспілки, президії Ради профспілки, Ревізійної 
комісії профспілки. 

6.5.3. Дорожній комітет профспілки: 
1) організовує роботу профспілкових організацій, які об’єднує, для 

виконання рішень конференції дорожньої профспілкової організації, вищих за 
підпорядкуванням профспілкових органів з урахуванням статутної мети і завдань 
профспілки; 

2) координує діяльність первинних, об’єднаних, територіальних 
профспілкових організацій, надає їм практичну допомогу і підтримку в реалізації 
їх статутних прав, повноважень і обов’язків; 

3) укладає колективний договір з начальником залізниці, реалізує інші 
повноваження виборного органу профспілкової організації на підприємстві, в 
установі або організації у відносинах з роботодавцями, органами місцевого 
самоврядування, іншими громадськими організаціями; 

4) надає допомогу профспілковим організаціям, які об’єднує,  при укладанні 
ними колективних договорів і угод з відповідними роботодавцями; 

5) визначає розміри відрахувань від членських внесків для забезпечення 
статутної діяльності дорожнього профспілкового комітету; 

6) затверджує кошторис за коштами профспілкового бюджету, вносить зміни 
до нього, забезпечує надходження коштів профспілкового бюджету, звітує перед 
членами профспілки про його виконання, забезпечує своєчасне і в повному обсязі 
виконання фінансових зобов’язань перед вищим за підпорядкуванням органом 
профспілки;  

7)  створює професійні секції, тимчасові та постійні комісії; 
8)  проводить навчання профспілкових кадрів і активу; 
9) здійснює контроль за діяльністю відомчих культурно-освітніх закладів, 

фізкультурно-спортивних клубів і спортивних установ, координує їх роботу; 
10) приймає рішення про заснування засобів масової інформації та здійснює 

видавничу діяльність згідно з законодавством України, проводить інформаційну 
роботу; 

11) з метою координації профспілкової діяльності в регіонах може брати 
участь в роботі регіональних рад галузевих профспілок. 

6.5.4. Президія дорожнього комітету профспілки затверджує штатний 
розпис та посадові оклади виборних та штатних працівників виконавчого апарату 
дорпрофсожу. 
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6.6. ЦЕНТРАЛЬНІ  ВИБОРНІ ОРГАНИ ПРОФСПІЛКИ 
6.6.1. З’їзд профспілки: 
1) заслуховує і обговорює звіти про діяльність Ради профспілки і Ревізійної 

комісії профспілки; 
2) визначає основні напрямки діяльності профспілки щодо досягнення 

статутної мети і завдань профспілки; 
3) затверджує Статут профспілки, положення про ревізійні комісії 

профспілки і зміни до них; 
4) обирає Раду профспілки, президію Ради профспілки, Ревізійну комісію 

профспілки або затверджує повноваження їх членів, обраних шляхом прямого 
делегування підпорядкованими профспілковими організаціями; 

5) обирає Голову і заступників Голови профспілки, голову і заступників 
голови Ревізійної  комісії профспілки; 

6) обирає мандатну комісію; 
7) визначає розмір відрахувань від членських внесків для забезпечення 

статутної діяльності Ради профспілки. 
6.6.2. Конференція профспілки: 
1) заслуховує і обговорює звіти про діяльність Ради профспілки і Ревізійної 

комісії профспілки; 
2) приймає рішення щодо стратегії, тактики та практичної діяльності 

профспілки. 
6.6.3. Рада профспілки: 
1)  підзвітна з’їзду профспілки; 
2) виконує рішення з’їзду, здійснює його повноваження в період між 

з'їздами, спрямовує дії профспілки і координує діяльність профспілкових 
організацій, їх виборних органів з урахуванням статутної мети і завдань 
профспілки; 

3) надає практичну допомогу профспілковим організаціям в реалізації їх 
статутних прав, повноважень і зобов’язань; 

4) вносить зміни до Статуту профспілки з наступним затвердженням на 
з’їзді; 

5) приймає рішення про підтвердження повноважень членів Ради 
профспілки, президії Ради профспілки, делегованих до їх складу 
підпорядкованими профспілковими організаціями в період між з’їздами; 

6) для здійснення повноважень профспілки щодо захисту прав громадян на 
працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про 
працю України створює відповідні служби, правову та технічну інспекції праці 
профспілки та затверджує положення про них; 

7) створює професійні секції, постійні і тимчасові комісії Ради профспілки, 
затверджує положення про них; 

8) затверджує Положення про мандатну комісію; 
9) затверджує положення про розмір і порядок обов’язкових відрахувань від 

членських внесків; 
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10) затверджує кошторис надходжень і витрат Ради профспілки за коштами 
профспілкового бюджету і звіт про його виконання; 

11) приймає рішення про вступ до об’єднань профспілок, міжнародних 
профспілкових та інших міжнародних організацій та об’єднань, які 
представляють інтереси працівників, та вихід із них; 

12) затверджує положення і статути друкованих та інших засобів масової 
інформації профспілки; 

13) скликає З’їзд та Конференцію профспілки; 
14) виконує інші функції, які відповідають меті і завданням профспілки в 

межах чинного законодавства України і Статуту профспілки. 
6.6.4. Президія Ради профспілки: 
1)  підзвітна Раді профспілки; 
2) виконує рішення з’їзду, Ради профспілки, здійснює повноваження Ради 

профспілки в період між її засіданнями; 
3) затверджує план основних заходів Ради профспілки на наступні періоди; 
4) визначає профспілкових представників для здійснення представництва та 

захисту трудових, соціально-економічних інтересів членів профспілки в органах 
державної влади та в органах місцевого самоврядування, у відносинах з 
роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян; 

5) від імені найманих працівників галузей веде переговори і укладає галузеві 
угоди з відповідними органами державного і господарського управління, 
контролює їх виконання; 

6) організовує роботу профспілкових органів щодо виконання на 
підприємствах, в установах і організаціях умов і зобов’язань Генеральної та 
галузевих угод; 

7) призначає і відкликає представників профспілки до складу виборних 
органів об’єднань профспілок, міжнародних профспілкових об’єднань та інших 
міжнародних організацій та об’єднань працівників, визначає повноваження, що 
делегуються об’єднанням, здійснює спільні з іншими профспілками заходи в 
межах законодавства України і цього Статуту; 

8) визначає терміни проведення звітів і виборів у профспілці, затверджує 
інструкцію про їх проведення; 

9) затверджує  штатний розпис та посадові оклади виконавчого апарату Ради 
профспілки для здійснення організаційного, правового, інформаційного, 
аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності виборних органів 
профспілки; 

10) затверджує систему роботи профспілкових органів щодо навчання і 
підготовки профспілкових працівників і профспілкових активістів, контролює її 
виконання; 

11) організовує інформаційне забезпечення діяльності профспілки, її 
виборних органів; 

12) організовує виконання кошторису Ради профспілки за коштами 
профспілкового бюджету;  
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13) затверджує зразки статистичних звітів, профспілкового квитка та 
облікової картки, зразки печаток і штампів профспілки, профспілкових 
організацій, інструкції, положення та рекомендації зі статутних питань роботи 
профспілки; 

14) затверджує положення про профспілкового представника, 
територіальний центр,  раду голів профкомів, створені відповідно до Статуту 
профспілки; 

15)  затверджує положення про нагороди та відзнаки профспілки; 
16) з метою реалізації статутних завдань профспілки приймає рішення про 

створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ або 
організацій із статусом юридичної особи, формування відповідних фондів, 
кредитних спілок; 

17) приймає рішення при розгляді конфліктів та суперечностей між нижчими 
за підпорядкуванням профспілковими організаціями; 

18) скликає засідання Ради профспілки, пропонує його порядок денний. 
 

6.7. ПРАВА, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА  ВИМОГИ  ДО  ГОЛІВ 
ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ЇХ ЗАСТУПНИКІВ, ГОЛОВИ 

ПРОФСПІЛКИ І ЙОГО ЗАСТУПНИКІВ, ПРОФСПІЛКОВИХ 
ПРЕДСТАВНИКІВ 

6.7.1. Вимоги до голів профспілкових організацій та їх заступників, 
голови профспілки та його заступників, профспілкових представників: 

1) на посаду голови первинної профспілкової організації може бути обрано 
члена профспілки, який має вищу або середню спеціальну освіту та досвід роботи 
у профспілці залізничників і транспортних будівельників України (виборному 
профспілковому органі, постійній комісії профкому, молодіжній раді тощо) не 
менше 1 року або з числа тих, хто перебуває в резерві кадрів не менше 1 року; 

2) на посаду голови (заступника голови) об’єднаної профспілкової 
організації може бути обрано члена профспілки, який має вищу освіту, стаж 
роботи в профспілкових органах профспілки залізничників і транспортних 
будівельників України не менше 2 років на виборних і штатних посадах або з 
числа тих, хто перебуває в резерві кадрів не менше 2 років; 

3) на посаду голови (заступника голови) територіальної профспілкової 
організації може бути обрано члена профспілки, який має вищу освіту, стаж 
роботи в профспілкових органах профспілки залізничників і транспортних 
будівельників України не менше 3 років на виборних і штатних посадах або з 
числа тих, хто перебуває в резерві кадрів не менше 3 років; 

4) на посаду голови (заступника голови) дорожньої профспілкової 
організації може бути обрано члена профспілки, який має вищу освіту, стаж 
роботи в профспілкових органах профспілки залізничників і транспортних 
будівельників України не менше 5 років на виборних і штатних посадах або з 
числа тих, хто перебуває в резерві кадрів не менше 5 років; 

5) на посаду голови (заступника голови) профспілки може бути обраний 
член профспілки, який має вищу освіту, стаж роботи в профспілкових органах 
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профспілки залізничників і транспортних будівельників України не менше 5-ти 
років на виборних і штатних посадах, або з числа тих, хто перебуває в резерві 
кадрів не менше 5-ти років. 

6) члена профспілки, який досяг офіційно встановленого пенсійного віку за 
загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням не може бути обрано 
на посади голів профспілкових організацій всіх рівнів вперше та не може бути 
призначено профспілковим представником вперше; 

7) на посаду представника профспілки може бути призначено члена 
профспілки, який відповідає вимогам до голів профспілкових організацій 
відповідного рівня. 

6.7.2. Голова первинної, об’єднаної, територіальної, дорожньої 
профспілкової організації:   

1) обирається на строк повноважень відповідного виборного профспілкового 
органу; 

2) організовує роботу профспілкової організації, профспілкового комітету, 
його президії, підготовку та проведення загальних зборів, конференцій, здійснює 
контроль за виконанням прийнятих на них рішень; 

3) без довіреності здійснює дії від імені профспілкової організації, 
представляє її інтереси та інтереси членів профспілки відповідно до 
законодавства України  і Статуту профспілки; 

4) несе персональну відповідальність за повний і своєчасний збір членських 
профспілкових внесків та дотримання порядку їх обов’язкових відрахувань і 
розподілення, розпоряджається майном в межах повноважень, наданих 
відповідним виборним органом, і коштами  організації в межах затвердженого 
кошторису, укладає угоди, видає довіреності, відкриває в установах банків 
розрахункові та інші рахунки; 

5) укладає трудові договори з працівниками виконавчого апарату 
відповідних профспілкових органів, видає обов’язкові для виконання 
розпорядження, затверджує положення і інструкції та інші документи щодо 
діяльності виконавчого апарату, заохочує працівників, накладає дисциплінарні 
стягнення; 

6) виконує інші дії в межах прав, наданих законодавством України, 
рішеннями загальних зборів, конференції, виборних профспілкових органів, 
колективними договорами та угодами, Статутом профспілки. 

У разі відсутності голови профспілкової організації його обов’язки виконує 
перший заступник (заступник) голови. 

6.7.3. Голова профспілки: 
1) обирається на строк повноважень Ради профспілки; 
2) організує підготовку і роботу з’їзду, Ради профспілки, президії Ради 

профспілки, веде їх засідання; 
3) здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих з’їздом, Радою 

профспілки, президією Ради профспілки; 
4) від імені профспілки без довіреності укладає договори, угоди, представляє 

профспілку в судах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, 
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підприємствах, установах, організаціях, об’єднаннях роботодавців, 
профспілкових об’єднаннях, міжнародних профспілкових та інших громадських 
організаціях і об’єднаннях; 

5) в разі необхідності виступає із заявами та зверненнями від імені 
профспілки; 

6) розподіляє обов’язки між заступниками, формує виконавчий апарат Ради 
профспілки і керує його роботою, затверджує положення про відділи і інші 
структурні підрозділи виконавчого апарату Ради профспілки, посадові інструкції 
працівників виконавчого апарату; 

7) укладає трудові договори з найманими працівниками, видає 
розпорядження, інші документи, що регламентують діяльність апарату та 
підвідомчих підприємств та організацій, заохочує працівників, накладає 
дисциплінарні стягнення; 

8) розпоряджається майном в межах повноважень і коштами згідно з 
кошторисом, затвердженими Радою профспілки, видає довіреності, відкриває в 
установах банків розрахункові та інші рахунки; 

9) у разі необхідності видає розпорядження про тимчасове здійснення 
окремих своїх повноважень посадовими особами виконавчого апарату Ради 
профспілки; 

10) виконує інші функції, делеговані йому Радою профспілки або президією 
Ради профспілки в межах діючого законодавства України і Статуту профспілки. 

Дострокові вибори Голови профспілки можуть бути проведені за вимогою не 
менше  ніж третини членів профспілки. 

Звільнення Голови профспілки за власним бажанням здійснюється Радою 
профспілки або її президією. 

У разі відсутності Голови профспілки його обов’язки виконує перший 
заступник (заступник) голови. 

6.7.4. Повноваження голів профспілкових організацій всіх рівнів   
Голова профспілкової організації за дорученням зборів, конференцій, 

профспілкового комітету здійснює діяльність, що входить в їх компетенцію, за 
виключенням питань, віднесених до компетенції зборів, конференцій, 
передбачених даним Статутом і законодавством України. 

Повноваження голів профспілкових організацій та їх заступників, Голови 
профспілки та його заступників починаються з часу оголошення рішення про їх 
обрання. 

По завершенню повноважень передача справ відбувається на умовах 
цивільно-правового договору. 

 

6.8. РЕВІЗІЙНІ КОМІСІЇ 
6.8.1. Ревізійні комісії профспілки, профспілкових організацій усіх рівнів є 

самостійними виборними профспілковими органами, які формуються одночасно з 
відповідними профспілковими комітетами, Радою профспілки на такий же 
термін, підзвітні у своїй роботі загальним зборам, конференціям, з’їзду, які їх 
обрали. 
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6.8.2. Кількісний склад відповідної ревізійної комісії визначається 
загальними зборами, конференцією, з’їздом. 

6.8.3. Ревізійна комісія профспілки формується за принципом прямого 
делегування, підзвітна з’їзду та конференції профспілки, працює відповідно до 
законодавства України, Статуту профспілки, положення про Ревізійну комісію 
профспілки. 

6.8.4. Голови ревізійних комісій, їх заступники первинних, об’єднаних, 
територіальних і дорожніх профспілкових організацій обираються на зборах, 
конференціях. Голова Ревізійної комісії профспілки, його заступник обираються 
на з’їзді зі складу членів комісії. Голови ревізійних комісій і їх заступники усіх 
рівнів за посадою є делегатами відповідних конференцій, з’їзду. 

6.8.5. Члени виборних профспілкових органів, працівники їх виконавчих 
апаратів не можуть обиратись до складу відповідних ревізійних комісій. 

6.8.6. Члени ревізійних комісій беруть участь в засіданнях відповідних 
виборних профспілкових органів з правом дорадчого голосу. 

 

6.9. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВИБОРНИХ ОРГАНІВ ПРОФСПІЛКИ І 
ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

6.9.1. Виборні органи профспілки, профспілкових організацій формуються із 
числа  членів профспілки безпосередньо на загальних зборах, конференції, з’їзді 
або за принципом прямого делегування, при якому профспілкова організація 
одночасно з обранням делегатів на конференцію або з’їзд обирає відповідно до 
норми представництва своїх представників до відповідного виборного органу з 
правом їх відкликання та заміни. 

6.9.2.  Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки 
будь-якого рівня, а також членами вищих органів профспілки та профспілкових 
організацій. 

6.9.3. При виборах обраними вважаються кандидати, які одержали більше 
голосів, ніж інші кандидати, і більше ніж половину голосів членів профспілки, 
присутніх на зборах, делегатів конференції, з’їзду, членів комітетів, Ради 
профспілки, за наявності кворуму. 

6.9.4. При необхідності повторних виборів порядок їх проведення 
визначається загальними зборами, конференцією, з’їздом. 

6.9.5. Повноваження делегованих членів виборних органів та делегатів 
конференцій, з’їзду підтверджуються за поданням відповідної мандатної комісії 
конференцією, з’їздом, а в період між ними – відповідним виборним органом.  

6.9.6. Кількісний склад виборних органів профспілки, профспілкової 
організації у випадку прямого делегування визначає відповідний орган на своєму 
засіданні з подальшим затвердженням на загальних зборах, конференціях, з’їзді. 
Цей же орган визначає норму представництва для нижчих за підпорядкуванням 
профспілкових організацій. 

Під час формування виборних органів необхідно враховувати соціальний 
склад, представництво професійних груп, жінок і молоді. 

6.9.7. Члени виборного профспілкового органу, які втратили з ним зв’язок 
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через зміну місця роботи або місця проживання, виводяться із його складу, а 
поповнення виборного профспілкового органу здійснюється таким же чином, як 
формувався діючий профспілковий орган. 

6.9.8. До складу виборних профспілкових органів та їх президій за посадою 
входять голови відповідних профспілкових організацій та їх заступники, які 
одночасно є делегатами відповідних конференцій, з’їзду.  

6.9.9. Голова профспілкової організації, його заступники, голова профспілки, 
його заступники одночасно є головами, заступниками голови відповідних 
профспілкових органів.      

6.9.10. Вищі за підпорядкуванням органи профспілки можуть пропонувати 
кандидатури на посади керівників нижчих за підпорядкуванням органів з числа 
членів профспілки відповідної організації. 

6.9.11. Дострокові вибори голови профспілкової організації або всього 
профспілкового органу в цілому може бути проведено за вимогою не менше ніж 
третини членів профспілки,  об’єднаних у відповідній організації, або за 
мотивованою пропозицією вищого за статусом органу. 

У випадку, коли голова профспілкової організації порушує положення 
Статуту профспілки, вищий за підпорядкуванням орган профспілки повинен 
інформувати відповідну організацію (виборний профспілковий орган) про це та 
вимагати їх усунення. 

Якщо порушення не усунено у встановлені терміни, то вищий за 
підпорядкуванням орган профспілки має право поставити питання щодо 
дострокового припинення повноважень голови профспілкової  організації. 

Після прийняття такого рішення виборний профспілковий орган цієї 
організації повинен у місячний термін організувати і провести позачергові збори, 
конференцію, під час яких вирішити питання щодо повноважень голови 
профспілкової  організації. 

6.9.12. Якщо керівник виборного профспілкового органу звільняється за 
власним бажанням, тоді рішення про звільнення та наступні вибори приймається 
відповідним комітетом профспілки, його президією. 

До проведення зборів, конференції, з’їзду обов’язки голови профспілкової 
організації виконує його перший заступник (заступник). 

 

6.10. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОФСПІЛКИ,  
ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙ  ЯК ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

6.10.1. Профспілка, її організації набувають права юридичної особи з 
моменту затвердження Статуту.  

6.10.2. Права та зобов’язання профспілки як юридичної особи реалізуються 
з’їздом, конференцією, Радою профспілки, президією Ради профспілки, Головою 
профспілки, які діють в межах прав і повноважень, наданих їм Статутом. 

6.10.3. Первинні, об’єднані, територіальні, дорожні профспілкові організації 
набувають статусу юридичної особи на підставі Статуту профспілки. 

6.10.4. Права та зобов’язання організацій  профспілки як юридичних осіб 
реалізуються загальними зборами, конференцією, комітетом профспілки, 

26



 

  

президією комітету профспілки, головою профспілкової організації, 
профспілковим представником в межах прав і повноважень, наданих їм 
Статутом. 

6.10.5. Профспілка, організації профспілки всіх рівнів мають печатку і 
штамп зразка, встановленого Радою профспілки. 

 

7. УМОВИ, ТЕРМІНИ, ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ З’ЇЗДІВ, КОНФЕРЕНЦІЙ 
ЧИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ ТА ПОРЯДОК 

ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ 
7.1. З’їзд профспілки скликається Радою профспілки один раз на п’ять 

років. Позачерговий  з’їзд скликається за рішенням Ради профспілки або за 
вимогою профспілкових організацій, що представляють не менше ніж третину 
загальної кількості членів профспілки. 

Про дату, місце проведення і порядок денний з’їзду Рада профспілки 
оголошує, як правило, не пізніше ніж за три місяці до з’їзду. 

7.2. Конференція профспілки скликається не рідше одного разу на п’ять 
років за рішенням Ради профспілки.  

Про дату, місце проведення і порядок денний конференції профспілки Рада 
профспілки або її президія оголошують за два місяці до її проведення.     

7.3. Конференція дорожньої профспілкової організації скликається не 
рідше двох разів на п’ять років за рішенням дорожнього комітету профспілки або 
вищого за підпорядкуванням профспілкового органу.   

Позачергова конференція скликається за рішенням дорожнього комітету, 
його президії або за вимогою профспілкових організацій, що об’єднують не 
менше ніж третину членів дорожньої профспілкової організації, або за 
мотивованою вимогою вищого за підпорядкуванням профспілкового органу. 

Про дату, місце проведення і порядок денний дорожньої профспілкової 
конференції дорожній комітет або його президія оголошують, як правило, не 
пізніше ніж за два місяці до її проведення. 

7.4. Конференція територіальної профспілкової організації скликається 
не рідше двох разів на п’ять років за рішенням територіального комітету 
профспілки або вищого за підпорядкуванням профспілкового органу.   

Позачергова конференція територіальної профспілкової організації 
скликається за рішенням територіального комітету або за вимогою 
профспілкових організацій, що представляють не менше третини членів 
територіальної профспілкової організації, або за вмотивованою вимогою вищого 
за підпорядкуванням профспілкового органу. 

Про дату, місце проведення і порядок денний конференції територіальний 
комітет профспілки оголошує, як правило, не пізніше ніж за місяць до її 
проведення. 

7.5. Конференція об’єднаної профспілкової організації скликається не 
рідше двох разів на п’ять років за рішенням об’єднаного профспілкового комітету 
або вищого за підпорядкуванням профспілкового органу.      

Позачергова конференція скликається за рішенням об’єднаного комітету 
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профспілки, або за вимогою профспілкових організацій, які представляють не 
менше третини членів об’єднаної профспілкової організації, або за рішенням 
вищого за підпорядкуванням профспілкового органу. 

Про дату, місце проведення і порядок денний конференції об’єднаної 
профспілкової організації об’єднаний  профспілковий комітет оголошує, як 
правило, не пізніше ніж за місяць до її проведення. 

7.6. Загальні збори, конференція первинної профспілкової організації 
скликаються не рідше одного разу на рік за рішенням профспілкового комітету 
первинної організації.  

Позачергові профспілкові збори (конференція) можуть скликатися також за 
вимогою не менше ніж третини членів профспілки первинної організації, або за 
рішенням вищого за підпорядкуванням профспілкового органу.       

Про дату, місце проведення і порядок денний загальних зборів, конференції 
профспілковий комітет первинної організації сповіщає членів профспілки не 
пізніше ніж за десять днів до їх проведення. 

7.7. Якщо відповідний комітет дорожньої, територіальної, об’єднаної або 
первинної профспілкової організації зволікає з проведенням зборів, конференцій 
в установлені Статутом терміни, то їх проведення покладається на вищий за 
підпорядкуванням виборний профспілковий орган. 

7.8. Вимога членів профспілки про проведення дострокових виборів 
виборних профспілкових органів розглядається на засіданні відповідних 
комітетів, Ради профспілки, які приймають рішення про скликання зборів, 
конференцій, з’їзду зі звітом відповідного виборного органу про свою діяльність. 

7.9. Норми представництва організацій у виборному профспілковому органі і 
кількість делегатів на конференцію, з’їзд визначаються профспілковим органом, 
який скликає профспілкові збори, конференцію, з’їзд. 

7.10. Конференції і з’їзди профспілки вважаються правомірними при участі в 
них не менше ніж дві третини обраних делегатів. 

7.11. Профспілкові збори вважаються правомірними, якщо в них бере участь 
більше ніж половина працюючих членів профспілкової організації. 

Засідання виборних органів вважаються правомірними, якщо в них бере 
участь більше ніж половина членів виборного органу. 

7.12. Форму голосування (таємне чи відкрите) при  проведенні виборів 
визначають учасники загальних зборів, конференції, з’їзду.  

7.13. Колегіальність в роботі виборних органів профспілки, профспілкових 
організацій, свобода дискусії на стадії обговорення питань поєднується з 
одностайністю щодо виконання прийнятих рішень і з персональною 
відповідальністю за виконання доручень. 

7.14. Рішення профспілкових зборів, конференції, з’їзду, засідань виборних 
профспілкових органів та їх президій вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосувало, більше ніж половина відповідно членів профспілки, делегатів, 
членів виборного органу, за наявності кворуму. Рішення про припинення 
діяльності приймається не менш ніж  ¾ голосів присутніх, за наявності кворуму. 

7.15. Рішення вищих за підпорядкуванням органів профспілки обов’язкові 
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для виконання всіма профспілковими організаціями, їх виборними органами і 
членами профспілки, якщо ці рішення прийняті відповідно до законодавства 
України і Статуту профспілки. 

7.16. Вищий за підпорядкуванням профорган має право скасовувати рішення 
нижчого, якщо їх прийнято із порушенням законодавства України або Статуту 
профспілки. 

7.17. Меншість має право на захист і роз’яснення своєї позиції, фіксування її 
в протоколі загальних зборів, конференції, з’їзду. 

7.18. Делегати з’їзду, профспілкових конференцій за рішенням 
профспілкових організацій, які їх обрали, можуть зберігати свої повноваження на 
період повноважень відповідних виборних профспілкових органів. 

 

8. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ЗВІТНОСТІ ВИБОРНИХ ОРГАНІВ 
ПРОФСПІЛКИ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ ПРОФСПІЛКИ. КОНТРОЛЬ ЗА 

ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ПРОФСПІЛКИ 
8.1. Профгрупорги, цехові профспілкові комітети (профбюро), голови 

первинних профспілкових організацій із чисельністю до 15 членів профспілки, 
профспілкові комітети первинних організацій щорічно, а всі інші – об’єднані, 
територіальні, дорожні комітети, Рада профспілки – не рідше одного разу в 2-3 
роки звітують про свою роботу на профспілкових зборах членів профспілки, 
конференціях. 

8.2. Порядок звітів членів виборних органів перед членами профспілки 
визначаються профспілковими організаціями, що їх обрали або делегували до 
вищого за підпорядкуванням профспілкового органу. 

8.3. Ревізійні комісії щорічно проводять ревізії і перевірки відповідних 
профспілкових комітетів, Ради профспілки щодо правильності витрат фінансових 
коштів, використання майна профспілки, ведення діловодства і розгляду звернень 
працівників, реалізацію критичних зауважень і пропозицій членів профспілки, а 
також перед звітними та звітно-виборними загальними зборами, конференціями, 
з’їздом профспілки.  

8.4. Ревізійна комісія робить також свої висновки при затвердженні 
показників профспілкового бюджету, проводить ревізії виконання 
профспілкового бюджету, при необхідності проводить позапланові ревізії і 
перевірки. 

Ревізійна комісія повідомляє про результати ревізії і перевірок на засіданнях 
відповідного профспілкового комітету, його президії, інформує членів 
профспілки. 

8.5. Виборні органи профспілки, профспілкових організацій зобов’язані 
своєчасно розглядати результати ревізій і вживати відповідних заходів. 

8.6. У випадку невиконання відповідним профспілковим органам вимог за 
результатами перевірки діяльності профспілкової організації ревізійна комісія 
має право звертатись до вищого за підпорядкуванням профспілкового органу, 
який приймає відповідне рішення. 

8.7. В рік, який передує звітно – виборній кампанії, звіти в первинних, 
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цехових профспілкових організаціях, профгрупах не проводяться. 
 

9. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ФОРМУВАННЯ  
КОШТІВ ПРОФСПІЛКИ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 

9.1. Профспілка, профспілкові організації всіх рівнів можуть мати у 
власності кошти та майно, необхідні для здійснення їх статутної діяльності. 

9.2. Кошти профспілки формуються із вступних та щомісячних членських 
внесків, відрахувань коштів роботодавців профспілковим організаціям на 
культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, пожертвувань громадян, 
підприємств, установ, організацій, інших власних коштів або на інших підставах 
не заборонених законодавством. 

9.3. Вступні та щомісячні членські внески сплачуються в розмірі не менше 
ніж 1% від місячного заробітку, стипендії. 

Працюючі пенсіонери сплачують внески без урахування одержуваної пенсії. 
9.4. Членські внески у розмірі не менше ніж 1 грн. на рік сплачують: 
1) жінки, які тимчасово не працюють у зв’язку з доглядом за дітьми; 
2) студенти і учні, які не отримують стипендії, а також сироти з  числа 

студентів і учнів; 
3) непрацюючі пенсіонери. 
9.5. Усі організації профспілки мають однакові зобов’язання щодо розмірів 

відрахувань від членських внесків для фінансування діяльності вищих за 
підпорядкуванням органів, що їх об’єднують. За базовий  береться валовий обсяг 
надходжень членських внесків. 

9.6. Право власності профспілки, профспілкових організацій виникає на 
підставі: 

1) придбання майна за рахунок вказаних вище коштів або на інших 
підставах, не заборонених законодавством; 

2) передачі їм у власність коштів та іншого майна трудовими колективами, 
членами профспілки, органами державної влади або органами місцевого 
самоврядування. 

9.7. Профспілка, профспілкові організації мають право власності також на 
майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених ними 
підприємств та організацій. 

9.8. Позбавлення профспілки, профспілкових організацій права власності, а 
також права володіння та користування майном, переданим їм у господарське 
відання, може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених 
законодавством України. 

9.9. Від імені членів профспілки розпорядження коштами, іншим майном 
профспілки, профспілкових організацій, що належать їм на правах власності, 
здійснюють відповідні виборні органи профспілки, профспілкових організацій, 
які можуть приймати рішення про ведення централізованого бухгалтерського 
обліку та обслуговування. 

9.10. Члени профспілки не відповідають своїми коштами та іншим майном за 
зобов’язання профспілки, профспілкових організацій та їх органів, як і 
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профспілка, профспілкові організації і їх органи не відповідають своїми коштами 
та іншим майном за зобов’язання членів профспілки. 

9.11. Кошти і майно профспілки, профспілкових організацій 
використовуються для досягнення статутної мети і завдань, надання допомоги 
членам профспілки, профспілковим організаціям, на оплату праці профспілкових 
працівників, заохочення профактиву та інші статутні цілі за кошторисами, які 
щорічно затверджуються відповідними комітетами профспілкових організацій, 
Радою профспілки. 

9.12. Фінансовий контроль за надходженням та витрачанням коштів 
профспілки, її організацій здійснюють ревізійні комісії профспілки. 

 

10. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ ПРОФСПІЛКИ 

10.1. З метою реалізації статутних завдань профспілка, профспілкові 
організації, які є юридичними особами, можуть здійснювати необхідну 
господарську та фінансову діяльність шляхом надання безоплатних послуг, робіт, 
створення в установленому законодавством України порядку підприємств, 
установ або організацій зі статусом юридичної особи, формувати відповідні 
фонди, кредитні спілки. 

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПРОФСПІЛКИ 
11.1. Зміни і доповнення до Статуту профспілки вносить з’їзд, конференція 

профспілки або Рада профспілки з наступним затвердженням на з’їзді або 
конференції профспілки. 

11.2. Роз’яснення положень Статуту є виключною компетенцією Ради 
профспілки. 

 

12. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПРОФСПІЛКИ І ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ 

12.1. Рішення про припинення діяльності профспілки приймається з’їздом 
профспілки більшістю не менше ніж 3/4 голосів делегатів, обраних на з’їзд. 

Одночасно з прийняттям такого рішення з’їзд профспілки приймає рішення  
про використання майна та коштів профспілки, що залишилися після проведення 
всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі. 

12.2. Діяльність профспілки може бути заборонена рішенням Верховного 
Суду  України. 

12.3. Припинення діяльності вважається завершеною, а профспілка – такою, 
що припинила свою діяльність і втратила права юридичної особи, з моменту 
анулювання свідоцтва про реєстрацію профспілки та виключення її з Єдиного 
державного реєстру України з обов’язковим повідомленням про це в засобах 
масової інформації. 
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Затверджено Радою профспілки 
 27.04.2000 р.,  прот. № пл-7 

 

Концепція Політики профспілки залізничників і транспортних 
будівельників України щодо роботи з молоддю 

 

1. Вступ 
Концепція політики профспілки щодо молоді має на меті перегляд 

традиційного ставлення до молодих членів профспілки, формування нових 
підходів, стилю та методів взаємодії профспілки з молоддю, яка працює або 
навчається в учбових закладах, що входять до профспілкового обслуговування 
галузевої профспілки.  

2. Проблеми, що постають перед молоддю 
Молодь має як загальні, характерні для всіх членів профспілки, так і свої 

специфічні проблеми. При цьому проблеми, що постають перед молоддю, яка 
навчається, відрізняються від проблем, характерних для вже працюючих молодих  
людей. 

Загальні проблеми: 
 вибір професії; 
 застосування до молоді альтернативних засобів трудового найму; 
 працевлаштування, адаптація до умов праці, визначення свого місця  в 

трудовому колективі; 
 планування професійної кар’єри; 
 отримання освіти, система безперервної освіти; 
 побутові питання : 

–  забезпечення житлом, 
–  плата за житло, 
–  можливість придбання житла на умовах пільгової оплати, 
–  стан гуртожитків та умови проживання в них, 
–  створення умов для виховання дітей. 

 оздоровлення ; 
 організація  культурного  дозвілля; 
 заняття  фізкультурою  і  спортом; 
 відпочинок; 
Додаткові проблеми молоді, яка навчається: 
 стипендіальне  забезпечення  (низький рівень, несвоєчасна виплата); 
 умови виробничої практики: 

–  забезпечення робочими місцями, 
–  умови та оплата праці. 

 працевлаштування  під час  літніх  канікул; 
 пільговий проїзд; 
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 організація  харчування. 
Крім того, існує загальна проблема зменшення профспілкового членства 

молоді, підготовки кадрового потенціалу профспілкових органів з числа молодих 
членів профспілки.    

3. Основні  напрямки захисту  молоді 
3.1. У  сфері профорієнтації молоді: 
- Підтримка роботи дитячих залізниць; 
- Створення у дитячих оздоровчих закладах кабінетів профорієнтації; 
- Відзначення позитивності традицій трудових династій. 
3.2. У  сфері виробництва та забезпечення продуктивної зайнятості: 
- Атестація відповідності робочих місць до сучасних вимог; 
- Відродження наставництва; 
- Створення в галузі нових робочих місць, не пов’язаних  з основною 

діяльністю. 
3.3. У  сфері професійного росту:  
- Удосконалення системи технічного навчання; 
- Оплата за навчання; 
- Підвищення кваліфікації; 
- Надання права безкоштовного користування бібліотеками галузі. 
3.4. У  сфері побуту: 
- Заснування кредитних спілок для надання допомоги молодим членам 

профспілки; 
- Утворення молодіжне - житлових кооперативів із залученням коштів 

молоді; 
- Надання позичок для купівлі житла, придбання предметів домашнього 

побуту; 
- Встановлення контролю за поселенням до гуртожитків; 
- Здешевлення плати за проживання у гуртожитках; 
- Організація контролю за умовами проживання у гуртожитках. 
3.5. У  сфері оздоровлення: 
- Організація заїздів  до  галузевих санаторіїв-профілакторіїв, баз 

відпочинку, дитячих здравниць (після завершення дитячих  оздоровчих змін); 
- Популяризація здорового способу життя. 
3.5. У  сфері задоволення соціально-культурних і духовних потреб: 
- Розвиток мережі спортивних секцій, надання приміщень для занять 

фізкультурою і спортом, придбання спортивного інвентарю; 
- Сприяння творчому розвитку молоді, організації її змістовного дозвілля.  

4.  Додатково для молоді, яка навчається: 
4.1. Створення спеціальних фондів підтримки учбових закладів галузі на 

рівні Укрзалізниці (залізниць України). 
4.2.  Створення спеціальних фондів в учбових закладах із залученням коштів 

від застосування платних форм навчання, спонсорської допомоги  та інше.  
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4.3. Затвердження галузевих програм працевлаштування випускників 
навчальних закладів галузі з встановленням квоти на робочі місця для молодих 
спеціалістів.  

4.4. Створення на громадських засадах служби працевлаштування в учбових 
закладах.  

4.5. Забезпечення студентів галузевих учбових закладів робочими місцями 
під час виробничої практики. 

4.6. Організація посиленого контролю силами технічної інспекції праці  
додержання трудового законодавства відносно умов праці підлітків і студентів 
під час виробничої практики. 

4.7. Надання пільг для вступу і безоплатного навчання для дітей із сімей 
залізничників. 

4.8. Налагодження профілактичних медичних оглядів. 
4.9. Збереження  для студентів  учбових закладів залізничного транспорту  

пільгового проїзду до міста навчання. 
4.10. Виділення дотацій на здешевлення харчування дітей із 

малозабезпечених сімей. 
4.11. Заснування додаткових стипендій для дітей-сиріт. 
4.12. Організація дієтичного харчування. 
4.13. Надання  допомоги  на придбання взуття та  одягу дітям  

із малозабезпечених сімей. 
4.14. Першочергове працевлаштування студентів галузевих учбових закладів 

на роботу в дитячих  оздоровчих закладах. 
5.  Правові засоби реалізації концепції 

5.1. Ініціювання розробки та прийняття законодавчих і нормативних актів 
щодо вирішення проблем, визначених цією Концепцією. 

5.2. Внесення відповідних специфічних гарантій до Галузевих угод і 
колективних договорів. 

5.3. Розробка відповідних розділів в Програмах зайнятості, діяльності 
благодійних і інших фондів. 

6.  Організаційні  заходи  профспілки 
6.1. Створення в складі виконавчих апаратів Ради профспілки, дорожніх 

комітетів підрозділів для роботи з молоддю, на чолі з молодими  членами 
профспілки. 

6.2. Створення комісій Ради профспілки, профспілкових комітетів з питань 
молодіжної політики, об’єднання їх в єдину мережу з метою подолання ізоляції 
молоді і підтримки молодих лідерів. 

6.3. Виділення квоти для активних молодих членів профспілки  у складі 
виборних профспілкових органів всіх рівнів. 

6.4.  Формування системи навчання та підготовки кадрів з числа молоді для 
подальшого формування керівних профспілкових органів. 
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Додаток до постанови Ради профспілки  
від 8.12.09 р., прот.№ Р-6 

 

Положення 
про молодіжні ради в профспілці залізничників 

і транспортних будівельників України 
 

1. Загальні положення 
У відповідності до Статуту профспілки, з метою реалізації Концепції 

політики профспілки щодо роботи з молоддю, для ефективного захисту трудових, 
соціально-економічних прав та інтересів молодих членів профспілки (до 28 
років), підготовки дієвого кадрового резерву профспілкових лідерів, 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. 

Молодіжні ради у своїй діяльності керуються Статутом профспілки, 
Концепцією політики профспілки щодо роботи з молоддю, рішеннями виборних 
профспілкових органів, цим Положенням і діють відповідно до чинного 
законодавства України. 

Молодіжні ради підзвітні відповідним виборним профспілковим органам, 
профспілковим молодіжним зборам, конференціям, Форумам. 

2. Основні завдання молодіжних рад: 
- представництво інтересів профспілкової молоді в складі виборних 

профспілкових органів; 
- залучення молоді до членства у профспілці; 
- поширення серед молоді правових знань і навичок в організації захисту 

своїх прав; 
- надання виборним профспілковим органам пропозицій щодо 

вдосконалення форм і методів роботи із молоддю, ефективного захисту трудових, 
соціально-економічних прав та інтересів молодих членів профспілки; 

- участь у формуванні позитивного іміджу профспілки; 
- інформування молодих членів профспілки про діяльність профспілки, 

поширення досвіду роботи профспілкових організацій з молоддю; 
- формування бази для підготовки резерву профспілкових кадрів. 

3. Основні напрямки діяльності молодіжних рад 
Для виконання визначених завдань молодіжні ради організують роботу за 

такими основними напрямками: 
- взаємодія з виборними профспілковими органами в питаннях 

удосконалення молодіжної політики; 
- лобіювання інтересів молоді у складі виборних профспілкових органів; 
- формування нових методик, підходів і засобів для мотивації 
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профспілкового членства серед працюючої, студентської та учнівської молоді; 
- підготовка пропозицій до Галузевої угоди і колективних договорів; 
- сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді; 
- формування здорового способу життя молоді; 
- формування молодіжного інформаційного простору; 
- сприяння навчанню молодих профспілкових кадрів та активу; 
- сприяння розвитку духовності, моральності молоді, організації її 

змістовного дозвілля; 
- формування у молоді поваги до закону та запобігання негативним явищам 

у молодіжному середовищі; 
- співпраця з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

громадськими організаціями у питаннях захисту трудових, соціально-
економічних прав та інтересів молоді; 

- внесення пропозицій щодо заохочення найбільш перспективних для 
профспілкового руху молодих профактивістів. 

4. Загальні принципи формування і діяльності молодіжних рад 
Члени молодіжних рад їх президій обираються: 
1. В первинних профспілкових організаціях – на загальних молодіжних 

зборах або молодіжних профспілкових конференціях. 
2. В об’єднаних, територіальних і дорожніх профспілкових організаціях – на 

молодіжних профспілкових конференціях відповідного рівня. 
3. В профспілці – на Форумі молоді. 
Голови молодіжних рад та їх заступники, обираються на загальних 

молодіжних профспілкових зборах, конференціях, Форумі, або за дорученням 
загальних молодіжних профспілкових зборів, конференції, Форуму – на 
засіданнях молодіжних рад відповідного рівня. 

В разі дострокового припинення повноважень голови або заступника голови 
молодіжної ради рішення про обрання нового керівного складу приймає 
молодіжна рада. 

Інші питання формування складу молодіжних рад, виборів їх керівників 
здійснюються у відповідності до вимог Інструкції з проведення звітів і виборів у 
профспілці. 

Конференції і форуми профспілки вважаються правомірними за участі в них 
не менше двох третин обраних делегатів. 

Загальні збори, засідання молодіжних рад і їх президій вважаються 
правомірними, якщо в них бере участь більше половини молодих членів 
профспілки, членів виборного органу. 

Рішення про скликання молодіжної профспілкової конференції (зборів), 
Форуму молоді, їх порядок денний,  норми представництва і порядок виборів 
делегатів приймає відповідний виборний профспілковий орган, за поданням 
молодіжної ради. 

Голови та заступники голів первинних  організацій, об’єднаних, 
територіальних, дорожніх профспілкових організацій за посадою є делегатами 
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відповідних молодіжних профспілкових конференцій (зборів). 
Голова та заступники голови профспілки за посадою є делегатами Форумів 

молоді. 
Голови та заступники голів молодіжних рад первинних  організацій, 

об’єднаних, територіальних, дорожніх профспілкових організацій за посадою є 
делегатами відповідних молодіжних профспілкових конференцій (зборів). 

Голова та заступники голови Молодіжної ради профспілки за посадою є 
делегатами Форумів молоді. 

Рішення молодіжної профспілкової конференції (зборів), Форуму молоді, 
засідань молодіжних рад вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 
більше половини учасників за наявності кворуму. 

Строки повноважень молодіжних рад усіх рівнів, голів та їх заступників  - 2-
3 роки. 

Періодичність засідань молодіжних рад профспілкових організацій: 
- молодіжних рад первинних профспілкових організацій, їх структурних 

підрозділів (цехових, дільничних) – не рідше одного разу на квартал; 
- молодіжних рад об’єднаних, територіальних, дорожніх профспілкових 

організацій, Молодіжної ради профспілки – не рідше одного разу на шість 
місяців. 

Молодіжні ради працюють на підставі власних планів, розроблених з 
урахуванням планів комітетів профспілки відповідного рівня та вищих за 
статусом молодіжних рад. Плани роботи молодіжної ради повинні бути 
погоджені головою відповідної профспілкової організації та доведені до відома 
адміністрації. 

5. Статус голів та членів молодіжних рад 
Голови молодіжних рад здійснюють керівництво відповідними молодіжними 

радами, головують на їх засіданнях.  
Голову молодіжної ради рекомендується обирати членом відповідного 

виборного профспілкового органу, заступником голови профспілкового комітету 
з питань роботи з молоддю. 

Дострокові вибори голови молодіжної ради, його заступника, члена 
молодіжної ради або молодіжної ради в цілому можуть бути проведені за 
вимогою не менше двох третин від складу молодіжної ради, третини молодих 
членів профспілки чи за ініціативою відповідних профспілкових органів. Рішення 
приймаються на Форумі, конференції (зборах) молоді при наявності кворуму, або 
за їх дорученням – на засіданнях молодіжних рад. 

Для постійної роботи із забезпечення діяльності молодіжних рад у Раді 
профспілки, дорожніх комітетах профспілки можуть вводитися посади фахівців, 
відповідальних за роботу з молоддю. 

Повноваження голів молодіжних рад профспілкових організацій та їх 
заступників починаються з моменту оголошення рішення про їх обрання і 
закінчуються в момент вступу на ці посади осіб, обраних відповідно до цього 
Положення. 
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6. Голова молодіжної ради профспілкової організації: 

1) обирається на строк повноважень молодіжної ради відповідного рівня; 
2) організує підготовку засідання молодіжної ради та її президії, головує на 

їх засіданнях; 
3) здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих Форумом, 

молодіжними профспілковими конференціями, молодіжними радами, доручень 
вищих за статусом молодіжних рад і голів відповідних  профспілкових 
організацій; 

5) в разі необхідності, за дорученням молодіжної ради відповідного рівня, 
виступає із доповідями, заявами та зверненнями; 

6) розподіляє обов’язки між заступниками; 
7) виконує інші функції, делеговані йому молодіжною радою. 
 

------------------------------------------------------- 
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 Затверджено Радою профспілки 

24.11.2011 року, протокол №Р-10
 

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ МОЛОДИХ ЧЛЕНІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 
СПІЛКИ ЗАЛІЗНИЧКІВ І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ, 

 НА 2012-2016 РОКИ  
I. Необхідність прийняття програми підтримки молоді  

на 2012-2016 роки  
 

Молодіжний рух профспілки об’єднує більше ніж 78 тисяч працівників віком 
до 28 років, що складає 18 % від працюючих членів профспілки, і майже 43 
тисячі студентів.  

Молодіжні ради діють в 6 дорожніх та 25 територіальних профспілкових 
організаціях. Із 835 первинних профспілкових організацій, де на обліку не менше 
15 молодих членів профспілки віком до 28 років, у 662 також створено молодіжні 
ради. До складу профспілкових комітетів усіх рівнів обрано 595 голів 
молодіжних рад.  

Молодь як соціально–демографічна група характеризується не лише 
віковими ознаками, але й специфікою соціального становлення, особливим 
місцем у структурі суспільства загалом та трудових колективах зокрема.  

Загальнодержавні проблеми, пов'язаними з бездуховністю, бідністю, 
безробіттям, насильством, відсутністю змістовного дозвілля, що загострилися в 
останні роки, справили негативний вплив на молодь. Загрозливого поширення 
серед молоді набули такі соціально небезпечні хвороби, як туберкульоз, СНІД, 
наркоманія, хвороби, що передаються статевим шляхом. Порівняно з початком 
90-х років скоротилася кількість молоді, що займається фізичною культурою та 
спортом. Загальнодержавний рівень злочинності та правопорушень серед молоді 
зріс у 1,5 раза порівняно з початком 90-х років. Зменшується інтерес молоді до 
літератури, мистецтва, культурної спадщини, негативно впливають на неї 
недоброякісні зразки вітчизняної та іноземної масової культури. Все це, в тій чи 
іншій мірі, віддзеркалюється в сфері діяльності профспілки. 

Тому забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізації її 
конституційних прав та свобод потребує посилення ролі профспілки в цьому 
напрямі, обумовлює необхідність прийняття Радою профспілки Програми 
підтримки молоді на 2012 - 2016 роки (далі - Програма), а також щорічного 
затвердження Молодіжною радою профспілки заходів щодо її виконання.  

 

II. Мета та основні завдання Програми  
Мета Програми – створення сприятливих соціальних, економічних та 

організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді, 
розв'язання її нагальних проблем.  

Основними завданнями Програми є:  
 сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах діяльності 

профспілки, розширення її участі у формуванні та реалізації політики 
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профспілки, щодо розв'язання соціальних проблем молоді;  
 поліпшення координації зусиль профспілкових органів у сфері реалізації 

Концепції політики профспілки залізничників і транспортних будівельників 
України щодо роботи з молоддю та Положення про молодіжні ради профспілки 
залізничників і транспортних будівельників України;  

 всебічна підтримка молодіжних рад у реалізації програм, спрямованих на 
вирішення проблем молоді.  

 

III. Основні напрями Програми  
Основними напрямами Програми є:  
1. Створення умов для доступності якісної освіти, сприяння творчому та 

інтелектуальному розвитку молоді, що передбачає:  
 оновлення змісту освітніх програм, модернізацію форм і методів 

навчання;  
 розробку та впровадження механізму отримання першого робочого місця 

випускниками галузевих навчальних закладів;  
 удосконалення системи кредитування для здобуття освіти молоді, 

працюючій в сфері діяльності профспілки та дітям залізничників й транспортних 
будівельників;  

 створення умов для всебічного розвитку особистості, навчання 
обдарованої молоді;  

 створення умов для реалізації творчих ініціатив молоді;  
 удосконалення виховної роботи у галузевих навчальних закладах, 

посилення соціальної роботи з студентською молоддю;  
 удосконалення колективно-договірного регулювання з метою 

забезпечення соціальних гарантій студентської молоді в навчальних закладах;  
 поліпшення умов проживання учнів та студентів у гуртожитках відомчих 

навчальних закладів;  
 удосконалення системи пільг на проїзд у транспорті для студентів. 
2. Формування здорового способу життя молоді, що передбачає:  
 формування у молодих профспілчан відповідального ставлення до свого 

здоров'я та здоров'я оточуючих, усвідомлення життєвої необхідності у здоровому 
способі життя;  

 підтримку програм, спрямованих на забезпечення діяльності спортивно-
оздоровчих закладів;  

 здійснення пропагандистської діяльності, спрямованої на популяризацію 
здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю та 
наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки;  

 створення умов для сезонного оздоровлення молоді та дітей 
залізничників і транспортних будівельників;  

 запровадження програм молодіжного туризму;  
 реалізацію програм, спрямованих на запобігання захворюванню на 

ВІЛ/СНІД і туберкульозу, підтримку та соціальну інтеграцію інфікованої молоді. 
3. Підготовка молоді до сімейного життя та підтримка молодих сімей, що 

передбачає:  
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 поліпшення матеріального становища молодих сімей, поступове 
підвищення матеріальної допомоги при народженні дітей;  

 розробка, вдосконалення та подальший розвиток пільгового 
довгострокового кредитування молоді і молодих сімей, які бажають будувати 
(реконструювати) житло, у тому числі в сільській місцевості;  

 сприяння розв'язанню соціальних проблем студентських сімей, зокрема 
оздоровлення, працевлаштування в межах одного населеного пункту. 

4. Сприяння розвитку духовності, моральності молоді, організації її 
змістовного дозвілля, що передбачає:  

 підтримку професійної та самодіяльної художньої творчості;  
 удосконалення організації та проведення молодіжних культурно-

мистецьких, спортивних, туристично-краєзнавчих заходів, спрямованих на 
розвиток інтелектуальних, творчих і спортивних здібностей молоді; 

 сприяння проведенню профспілкових свят із залученням молоді;  
 всебічну підтримку волонтерського руху. 
5. Формування у молоді поваги до закону та запобігання негативним 

явищам у молодіжному середовищі, що передбачає:  
 запровадження спеціальних освітніх програм, проектів для студентської 

та працюючої молоді щодо їх громадянських прав та обов'язків;  
 запровадження реклами з соціальних питань в галузевих установах, 

організаціях, підприємствах на місцях, у друкованих засобах масової інформації, 
спрямованої на запобігання негативним проявам серед молоді. 

6. Формування інформаційного простору для реалізації Концепції 
політики профспілки залізничників і транспортних будівельників України 
по роботі з молоддю, що передбачає:  

 висвітлення у профспілкових друкованих та електронних засобах масової 
інформації, мережі Інтернет ходу реалізації профспілкової молодіжної політики;  

 створення умов і проведення інформаційних кампаній, спрямованих на 
інформування профспілкової молоді про події та процеси, які відбуваються у 
молодіжній сфері, в суспільстві та державі, у міжнародних відносинах;  

 здійснення програм, спрямованих на збір та впорядкування інформації, 
яка стосується усіх сфер молодіжного життя. 

 

IV. Механізм виконання та контроль за реалізацією Програми  
Координація діяльності профспілкових комітетів установ, організацій, 

підприємств галузі, пов'язаної з виконанням цієї Програми у сфері соціального 
становлення та розвитку, здійснюється президією Ради профспілки. 

Контроль за виконанням Програми здійснюють Рада профспілки та її 
президія, дорожні, територіальні, об’єднані і первинні профспілкові комітети та 
їх президії, молодіжні ради усіх рівнів.  

Молодіжна рада профспілки за участю підпорядкованих молодіжних рад, 
розробляє заходи щодо реалізації Програми, які затверджуються президією Ради 
профспілки. 

Молодіжна рада профспілки щорічно інформує Раду профспілки про хід 
виконання Програми.  
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Інформація про хід виконання Програми публікується в профспілкових 
виданнях та інших засобах масової інформації.  

 

V. Очікувані результати виконання Програми  
В результаті виконання Програми очікується:  
 сприяння підвищенню ефективності реалізації Концепції політики 

профспілки залізничників і транспортних будівельників України щодо роботи з 
молоддю, забезпечення необхідних умов для соціального становлення та 
розвитку молоді галузевої профспілки;  

 забезпечення необхідних стартових можливостей для соціального 
становлення молоді, поглиблення її інноваційної діяльності, створення 
сприятливих умов для безпосередньої участі у профспілковій діяльності;  

 підвищення зацікавленості молоді в здобутті та створенні умов для 
отримання молоддю якісної професійної освіти, зокрема збільшення 
кредитування на її здобуття, поліпшення рівня навчальної та виховної роботи, 
створення більш ефективної системи пошуку, навчання, виховання та 
самовдосконалення обдарованої молоді, удосконалення діяльності студентських 
профкомів, поліпшення умов проживання студентів у гуртожитках, розв'язання 
побутових проблем;  

 поліпшення соціальної роботи з молоддю, зокрема з молодими сім'ями; 
 здійснення заходів щодо задоволення потреб молоді у житлі;  
 формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності 

високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей;  
 створення умов для поліпшення здоров'я молоді, усунення перепон, що 

заважають доступу до медичного обслуговування, посилення профілактичної 
роботи щодо запобігання наркоманії та алкоголізму, захворюванню на ВІЛ/СНІД 
і туберкульоз, охоплення молоді рухом за здоровий спосіб життя, заняттями 
фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення 
захворюваності, формування навичок здорового способу життя;  

 поліпшення правового виховання молодих людей, профілактика 
правопорушень серед юнаків та дівчат; 

 активізація молодіжного профспілкового руху, надання йому більшої 
масовості та авторитетності; 

 удосконалення механізму добору та залучення працюючої молоді до 
навчання у вищих закладах освіти, які займаються підготовкою, перепідготовкою 
та підвищенням кваліфікації, створення умов для професійного та кар’єрного 
росту.  

 

VI. Джерела фінансування Програми  
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених в 

колективних договорах, профспілкових бюджетів усіх рівнів, прийняття участі в 
грантових проектах та інших джерел фінансування, не заборонених законом.  

________ 
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Затверджено  
постановою президії Ради профспілки  
від 26 вересня 2013 року, прот.№пр-12 

 

КОНЦЕПЦІЯ  
запровадження проектного підходу  

до реалізації молодіжної політики профспілки 
 

1. Загальні положення та основні терміни 
Концепція має на меті перегляд традиційного ставлення профспілкових 

органів до молодих членів профспілки, молодіжних рад і в зворотному напрямку, 
формування нових підходів, стилю та методів реалізації молодіжної політики 
профспілки. 

Проект - це унікальна сукупність скоординованих дій (робіт) із визначеним 
початком та закінченням, що здійснюється певною особою або організацією для 
досягнення мети у заздалегідь визначені терміни, забезпеченням дотримання 
індикаторів по витратах і параметрах проекту. 

Управління проектом - це процес управління командою і ресурсами проекту 
за допомогою специфічних методів, завдяки яким проект завершується успішно і 
досягає своєї мети. 

Аплікаційна форма - це заявка на конкурс проектів затвердженої форми, яка 
може містити в собі інформацію щодо реалізації проекту, а саме: назва 
молодіжної ради (аплікант), концепція проекту, контакти розробника (ів) та 
команди проекту, опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект, мета 
проекту та очікувані результати, опис проекту (проектна діяльність, цільова 
аудиторія, період реалізації), очікувана участь молодіжної ради, перелік 
партнерів та очікувана участь організації, яка оголосила конкурс, графік 
проведення проектних дій та очікуваний бюджет. 

2. Мета Концепції 
Метою Концепції є:  
- підвищення ефективності діяльності молодіжних рад та профспілкових 

органів усіх рівнів в напрямку реалізації Концепції політики профспілки щодо 
роботи з молоддю; 

- органічного поєднання зусиль комітетів профспілки та молодіжних рад 
щодо ефективного захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів 
молодих членів профспілки; 

- залучення молоді до свідомого членства у профспілці та активній її 
участі у профспілковій роботі; 

- підготовки дієвого кадрового резерву профспілкових лідерів; 
- створення нових (інноваційних) соціальних моделей та методик 

реалізації молодіжної політики профспілки; 
- підвищення ефективності управління молодіжним профспілковим рухом 

через запровадження проектного менеджменту; 
- забезпечення життєздатності існуючих та впровадження нових проектів 

розвитку профспілки; 
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- формування позитивного іміджу профспілки серед молоді; 
- підвищення рівня відповідальності голів молодіжних рад усіх рівнів за 

стан реалізації Програми підтримки молодих членів профспілки та відповідних 
заходів. 

3. Цільова аудиторія 
В цілях запровадження проектного підходу до реалізації молодіжної 

політики профспілки цільовою аудиторією вважаються: 
- члени профспілки, у тому числі молодь у віці до 28 років; 
- голови та члени молодіжних рад усіх рівнів; 
- працівники апаратів профспілкових органів усіх рівнів; 
- голови та члени профспілкових організацій усіх рівнів. 

4. Механізм реалізації Концепції 
Для реалізації Концепції необхідно дотримуватися наступної схеми: 
4.1. Молодіжна рада профспілки щорічно (у 2 півріччі) розглядає на своєму 

засіданні стан реалізації Програми підтримки молодих членів профспілки, готує 
проект Плану заходів щодо її реалізації у наступному році та направляє його на 
розгляд та затвердження до Ради профспілки. 

4.2. Рада профспілки, за поданням Молодіжної ради, розглядає проект Плану 
заходів, здійснює його експертну оцінку, за необхідності вносить відповідні 
корективи та затверджує їх на своєму засіданні (4 квартал). 

Цим рішенням Ради профспілки, також, визначається 2-3 пріоритетних 
напрямки молодіжної активності, щодо яких здійснюватиметься проектна 
діяльність у наступному році, оголошується конкурс проектів. Відповідно 
затверджується положення про конкурс (си), аплікаційна форма та ліміти 
фінансування. 

Географія проектної діяльності – Україна. 
За результатами конкурсу встановлюється (ються) молодіжні ради-

переможці, разом із якими проводяться проектні дії. 
4.3. Дорожній комітет профспілки, отримує затверджений Радою профспілки 

План заходів, адаптує його до місцевих умов та затверджує на засіданні 
виборного органу (4 квартал). 

Цим рішенням дорпрофсожу, також, визначається 2-3 пріоритетних 
напрямки молодіжної активності, щодо яких здійснюватиметься проектна 
діяльність у наступному році, оголошується конкурс проектів. Відповідно 
затверджується положення про конкурс (си), аплікаційна форма та ліміти 
фінансування. 

Географія проектної діяльності – регіон обслуговування відповідного 
дорпрофсожу. 

За результатами конкурсу встановлюється(-ються) молодіжні ради-
переможці, разом із якими проводяться проектні дії. 

4.4. Територіальний комітет профспілки, отримує затверджені Радою 
профспілки та дорожнім комітетом профспілки відповідні Плани заходів, адаптує 
їх до місцевих умов та затверджує на засіданні виборного органу (4 квартал). 

Цим рішенням теркому, також, визначається 2-3 пріоритетних напрямки 
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молодіжної активності, щодо яких здійснюватиметься проектна діяльність у 
наступному році, оголошується конкурс проектів. Відповідно затверджується 
положення про конкурс (си), аплікаційна форма та ліміти фінансування. 

Географія проектної діяльності – регіон обслуговування відповідного 
теркому. 

За результатами конкурсу встановлюється (ються) молодіжні ради-
переможці, разом із якими проводяться проектні дії. 

5. Інформаційне забезпечення 
Для забезпечення цільової аудиторії повною, актуальною та своєчасною 

інформацією про проектний підхід до реалізації молодіжної політики профспілки 
використовуються наступні інструменти: 

- газета «Вісник профспілки», вісники дорпрофсожів, бюлетені теркомів, 
профкомів і відповідних молодіжних рад; 

- інформаційні стенди; 
- SMS-розсилка; 
- корпоративна (Lotus Notes) та глобальна (e-mail) електронні пошти; 
- офіційний сайт профспілки (www.zalp.org.ua); 
- соціальні мережі в internet (Facebook) 
Проектами також передбачається періодична звітність, яка повинна 

фіксуватись у довідці, статтях у доступних ЗМІ та відео-презентаціях. 
6. Фінансове забезпечення 

Витрати на проведення проектних дій із переможцями конкурсу 
(молодіжними радами) здійснюються за рахунок профбюджету організації, яка 
оголосила конкурс та бюджети залучених партнерів (у тому числі міжнародних). 

Фінансове забезпечення проектної діяльності здійснюється за наступною 
схемою: 

6.1. Після оголошення конкурсу проектів та лімітів фінансування за кожним 
пріоритетним напрямком молодіжної активності документи передаються у 
відповідні бухгалтерії для включення таких витрат у кошторис. 

6.2. Кошторис затверджується на засіданні виборного профспілкового 
органу. 

6.3. Фінансуються проектні дії. 
7. Життєздатність проектів 

При організації та проведенні молодіжної звітно-виборної кампанії в 
територіальних і дорожніх профспілкових організаціях, профспілці в цілому, 
З'їздів і конференцій профспілки, конференцій дорожніх і територіальних 
профспілкових організацій здійснюється виставка (фестиваль-презентація) 
молодіжних (інноваційних) соціальних проектів. 

За результатами виставок визначаються найбільш успішні молодіжні 
інноваційні проекти, досвід впровадження яких розповсюджується на діяльність 
профспілки через внесення до Плану заходів реалізації Програми підтримки 
молодих членів профспілки. 
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РАДА ПРОФСПІЛКИ 

ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ 
 

П О С Т А Н О В А 
 

12 березня 2013 р. Протокол № Р-2 м. Київ 
 
Про соціальні, економічні та організаційні 
передумови для життєвого самовизначення 
 і самореалізації молоді профспілки

 

 
Заслухавши і обговоривши доповідь першого заступника Голови профспілки 

Сінчака М.Г. «Про соціальні, економічні та організаційні передумови для 
життєвого самовизначення і самореалізації молоді профспілки», Рада профспілки 
зазначає, що на залізничному транспорті України та у профспілці відбуваються 
позитивні зміни у напрямку реалізації державної, галузевої та профспілкової 
молодіжної політики. 

У галузі в основному реалізуються прийняті Верховною Радою України 
Декларація "Про загальні засади молодіжної політики в Україні" та Закон 
України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні".  

Діє Програма кадрового забезпечення підприємств залізничного транспорту.  
Укрзалізниця щорічно бере активну участь у формуванні державного 

замовлення на підготовку фахівців для залізничної галузі, пропозиції до якого 
формуються на основі розрахунків реальної потреби у фахівцях з вищою освітою 

За навчальними закладами закріплено бази виробничої практики студентів. 
Одним із головних напрямків діяльності профспілки є реалізація норм 

Генеральної і галузевих угод, які є основою для укладення більше 1100 
колективних договорів, що забезпечують соціальні гарантії 435 тисяч працюючих 
та 230 тисяч пенсіонерів. На впровадження цих пільг щорічно витрачається 
майже 5 мільярдів гривень.  

У центрі уваги профспілкових організацій постійно перебувають виконання 
зобов’язань з оплати праці, забезпечення трудових і соціальних гарантій 
працівників, у тому числі молоді. 

Рада профспілки приділяє значну увагу закріпленню певних норм у Галузевій 
угоді, наприклад: оплата навчання дітей залізничників у галузевих навчальних 
закладах, надання оплачуваної відпустки та виплату матеріальної допомоги при 
вступі працівника у шлюб, надання матеріальної допомоги звільнених у запас 
військовослужбовців строкової служби, вирішення проблеми забезпечення 
житлом тощо.  

Усі ці норми, що стосуються, в першу чергу, працюючої молоді, передбачено 
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у колективних договорах залізниць та підприємств залізничного транспорту, а 
окремими колдоговорами їх розширено, наприклад: виплата додаткової 
матеріальної допомоги працівникам при народженні, усиновленні дитини, 
матеріальна підтримка молодих спеціалістів після працевлаштування на 
залізницю по закінченні вищих та професійно - технічних навчальних закладів, 
забезпечення безкоштовними путівками молодих працівників, що вступають у 
шлюб вперше, додаткові відпустки для батька при виписці дружини з пологового 
будинку, часткова компенсація за наймане житло молодим спеціалістам у разі 
направлення на роботу не за місцем постійного проживання та додаткові 
фінансові інструменти вирішення житлового питання молодих спеціалістів та 
молодих сімей, за високі досягнення студентів у різних сферах призначаються 
стипендії. 

Для допомоги у вирішенні зазначених проблемних питань, реалізації 
індивідуальних та колективних молодіжних потреб у профспілці утворено 
молодіжні ради, які забезпечені усіма необхідними стартовими можливостями 
(внесено зміни до Статуту профспілки, діють Програма підтримки молодих 
членів профспілки, Положення про молодіжні ради і самі молодіжні ради у 850 
первинних профорганізаціях, усіх територіальних і дорожніх структурах 
профспілки, змінено підходи до реалізації кадрової й інформаційної діяльності, 
систем планування і навчання тощо). 

Членами профспілки є 116 тисяч молодих людей у віці до 28 років, що 
складає 23% загальної кількості членів профспілки. 785 лідерів молодіжних 
формувань обрано членами виборних органів профспілки різних рівнів, а ряд з 
них - заступниками голів первинних профспілкових організацій. 

Для посилення мотивації профспілкового членства серед молоді 
запроваджуються проекти: недержавне пенсійне забезпечення, страхування від 
нещасних випадків на виробництві, дисконтна програма, проведено 2 рок-
фестивалі, 4 масштабні проекти, направлені на формування здорового способу 
життя, проводиться культурно-масова, фізкультурно-спортивна та оздоровча 
робота тощо. Запроваджено Молодіжну відзнаку Ради профспілки, яка стала 
частиною системи профспілкового заохочення. 

Діяльність молодіжних формувань профспілки постійно висвітлюється у 
друкованих і електронних засобах масової інформації. Інформація щодо 
реалізації молодіжної політики профспілки неодноразово транслювалась на 
центральному, регіональному телебаченні та радіо. 

Використовується віртуальна платформа комунікації для молодих членів 
профспілки та активістів на сайті профспілки й у соціальній мережі «Facebook».  

Водночас, незважаючи на ряд позитивних напрацювань, у галузі існують 
проблеми, які потребують вирішення з боку Укрзалізниці, залізниць України та їх 
структурних підрозділів, а саме: не в повному обсязі працевлаштовуються 
випускники навчальних закладів, що готують фахівців для залізничної галузі, (які 
навчались за державним замовленням), примусове вилучення із тристоронніх 
угод про працевлаштування студентів, які навчались за держзамовленням, 
зобов'язання замовника щодо вирішення житлової проблеми або надання 
безвідсоткових позик на її реалізацію, некоректні записи в особових справах, що 
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має наслідком втрату права на отримання матеріальної допомоги у зв'язку з 
переїздом в іншу місцевість від постійного місця проживання (реєстрації), 
встановлено факти працевлаштування молодих фахівців за строковими 
трудовими договорами терміном від одного до двох років, прийняття їх на 
роботи, які не відповідають освітньо-кваліфікаційному рівню. 

Рівень оплати праці залізничників залишається невисоким. Заробітна плата 
молодої людини не в змозі забезпечити її мінімальні потреби.  

Є також значні недоліки у питаннях охорони праці: не завжди проводиться 
атестація робочих місць, не надаються додаткові щорічні відпустки за особливий 
характер праці при роботі на електронно-обчислювальних машинах, працівники, 
зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, невчасно забезпечуються 
молоком або рівноцінними харчовими продуктами, працівники, вперше прийняті 
на роботу, невчасно забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту. 

Усе це свідчить, у тому числі, про необхідність посилення контролю за 
дотриманням трудового законодавства та виконанням норм галузевих угод і 
колективних договорів з боку виборних профспілкових органів усіх рівнів. 

Потребує удосконалення діяльність профспілки щодо роботи з молодими 
профактивістами. Необхідно вживати додаткових заходів до посилення 
можливостей молодіжних рад лобіювати інтереси молоді у складі виборних 
профспілкових органів. 

Враховуючи зазначене, Рада профспілки п о с т а н о в л я є: 
1. Доповідь першого заступника Голови профспілки Сінчака М.Г. взяти до 

відома. 
2. Виконавчому апарату Ради профспілки розробити план заходів щодо 

усунення зазначених в доповіді першого заступника Голови профспілки Сінчака 
М.Г. та виступах учасників засідання Ради профспілки недоліків. 

3. Затвердити план заходів щодо реалізації Програми підтримки молодих 
членів профспілки у 2013 році (додається). 

4. Запропонувати керівництву Укрзалізниці: 
4.1. Забезпечити дотримання прав, соціальних гарантій і компенсацій  

молодим фахівцям у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 
22 серпня 1996 року № 992 (зі змінами та доповненнями). 

4.2. Провести аналіз закріплення молодих фахівців на залізничному 
транспорті, причин дострокових звільнень з роботи. 

4.3. Про розробці програми реформування заробітної плати передбачити 
додаткові мотиваційні чинники для заохочення молоді до роботи на залізничному 
транспорті. 

4.4.  Зняти усі перешкоди з питань постановки молодих фахівців на 
квартирний облік, отримання ними безвідсоткових позик для будівництва або 
придбання житла. 

4.5. Розробити цільову молодіжну програму «Молодь Укрзалізниці». 
5. Дорожнім, територіальним, об’єднаним, первинним профспілковим 

організаціям та молодіжним радам відповідних рівнів:  
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5.1. Під час планування роботи профспілкових органів на 2013 рік врахувати 
заходи, зазначені у п.2 та п.3 цієї постанови. 

5.2.  Завершити формування структур молодіжного профспілкового руху, 
посилити можливості молодіжних рад лобіювати інтереси молоді у складі 
виборних профспілкових органів, для чого використати звітно-виборну 
молодіжну кампанію профспілки та звітну кампанію профспілки у 2013 році. 

5.3. Сприяти обранню голів молодіжних рад заступниками голів відповідних 
виборних органів профспілки. 

6. Дорожнім і територіальним комітетам профспілки: 
6.1. Вжити заходів щодо посилення контролю за реалізацією положень  

Галузевої угоди та колективних договорів з питань молодіжної політики в частині 
організації працевлаштування молодих фахівців, своєчасної виплати їм  
матеріальної допомоги у визначених розмірах.  

6.2. Забезпечити контроль за організацією виробничої практики студентів 
випускних курсів вищих навчальних закладів, що навчаються на замовлення 
підрозділів залізничного транспорту. 

7. Контроль за виконанням постанови покласти на першого заступника 
Голови профспілки М.Г. Сінчака та заступника Голови профспілки В.С. Леська. 

 
 

Голова Федерації профспілок 
транспортників України, 
Голова профспілки залізничників 
і транспортних будівельників України В.М. ТКАЧОВ 
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РАДА ПРОФСПІЛКИ 

ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ 
 

П Р Е З И Д І Я 
П О С Т А Н О В А 

 
2 жовтня  2012 р.  Протокол № пр- 5 м. Харків 

 
Про  забезпечення трудових прав  

молодих членів профспілки залізничників  
і транспортних будівельників України

 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію правового інспектора праці Ради 

профспілки Бельченка М.В. "Про забезпечення трудових прав молодих членів 
профспілки залізничників і транспортних будівельників України", президія Ради 
профспілки зазначає, що Укрзалізницею та залізницями України, дорожніми і 
територіальними комітетами профспілки проведена певна робота щодо реалізації 
засад молодіжної політики та дотримання трудових прав молоді, спрямованих на 
здобуття молоддю освіти, забезпечення їх першим робочим місцем у 
відповідності з освітнім та кваліфікаційним рівнем. 

Так, цілий ряд відомчих нормативних актів спрямований  на забезпечення 
галузі висококваліфікованими молодими спеціалістами як робітничих, так і 
інженерно-технічних професій.  

В жовтні 2011року п.3.4.7 Галузевої угоди доповнено частиною другою 
щодо підготовки спеціалістів для залізничної галузі з числа студентів вищих 
навчальних закладів III-IV рівня акредитації та затверджено відповідне 
Положення. На виконання прийнятих рішень, для  морального і матеріального 
заохочення студентів  вищих навчальних закладів III-IVрівня акредитації, які 
виявили особливі успіхи у навчанні, науково-технічній творчості  Укрзалізницею 
та президією Ради профспілки започатковано, починаючи з 2013 року пілотний 
проект щодо їх матеріальної підтримки в період навчання  та безпосередньо після 
працевлаштування. Укрзалізниця та залізниці приймають активну участь у 
формуванні державного замовлення  на підготовку  фахівців для залізничної 
галузі та на виконання наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 
26.02.2010року №108 забезпечили належні умови для проходження виробничої 
практики студентів, в т.ч. випускних курсів. Вживаються всі необхідні заходи 
щодо реалізації в повному обсязі положень Галузевої угоди,  які регулюють 
питання працевлаштування молоді та їх матеріальної підтримки.  Для 
забезпечення працівників галузі, в т.ч. і молодих спеціалістів  житлом спільною 
Постановою керівництва Укрзалізниці та Президією Ради профспілки схвалена 
Концепція Цільової програми  забезпечення працівників і пенсіонерів житлом до 
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2020 року,  на виконання якої у фінансових планах Укрзалізниці в цілому та на 
залізницях України, починаючи з 2010р. плануються для її реалізації відповідні 
кошти.  

Активну участь у реалізації молодіжної політики на залізничному транспорті 
України приймають і дорожні профспілкові організації. Заслуговує на увагу 
досвід роботи з молоддю дорожнього комітету профспілки Львівської залізниці.  
Так, у дорожній колективний договір внесені пункти, які суттєво покращують 
норми Галузевої угоди в частині матеріальної підтримки молодих спеціалістів, 
працевлаштованих на залізницю після закінчення вищого навчального закладу I-
IV рівня акредитації в розмірі посадового окладу або місячної тарифної ставки 
без будь яких умов, а молоді фахівці, які закінчили вищий навчальний заклад з 
відзнакою, в подвійному розмірі. При цьому, у всіх структурних підрозділах 
залізниці діє постійна практика урочистого прийому  в трудові колективи та 
члени профспілки молодих фахівців з врученням пам’ятних подарунків, квітів 
тощо. 

В той же час, незважаючи на ряд позитивних напрацювань щодо реалізації 
молодіжної політики, в галузі існує цілий пласт проблемних питань, які 
потребують постійного контролю як Укрзалізниці, так і профспілкових 
організацій на місцях. 

Так, у відповідності з формою УТО-8 станом на 01. 01. 2012р. в галузі 
працювало 128,9 тис. працівників віком до 35 років, що становить 33,3% від 
штатної чисельності, в т.ч. Донецька залізниця – 23тис. або 36,6%, 
Придніпровська -20,4 тис. або 33,5%, Південна -15,5 тис. або 32,6%, Південно-
Західна 21,5тис. або 32,9%, Одеська 17,4тис або 34,1%, Львівська – 18,4тис. або 
32,9%.  В 2012р. повинні отримати пенсію у зв’язку з досягненням пенсійного 
віку 20,2 тис. працівників або – 5,2% від облікової чисельності штатних 
працівників. Резерв поповнення контингенту тільки один – працевлаштування 
випускників училищ, ліцеїв та вищих навчальних закладів, які навчались за 
держзамовленням. При цьому, звертає на себе увагу рівень щорічного 
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, що готують фахівців 
для залізничної галузі. Так, якщо в 2012р. пенсійного віку досягнуть 20,2 тис. 
працівників, в тому числі за віком – 16,2 тисячі, за вислугою років 3,9 тис. то за 
вісім місяців п.р. випускників навчальних закладів всіх рівнів прийнято всього 
2,5тис. осіб, що становить 12,3% від чисельності працівників, що досягають  
пенсійного віку  в поточному році.  

Залізницями України не в повному обсязі виконується Постанова Кабінету 
Міністрів України від 22.08.1996р.№992, якою затверджено Порядок 
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких 
здійснювалась за державним замовленням, та Положення про працевлаштування 
та стажування молодих фахівців на залізничному транспорті України, яке є 
невід"ємною частиною Галузевої угоди. Так, з навчальними закладами, 
випускниками та замовником(залізницею) укладаються тристоронні угоди про 
працевлаштування із зобов’язаннями замовника та студента - випускника. Але по 
всій мережі залізниць України діє практика вилучення з угод зобов’язань 
замовника щодо реалізації житлової проблеми, якщо такі будуть мати місце, або 
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її реалізації в інший спосіб.  Як правило, вже в направленнях на роботу 
кадровими службами залізниць ставляться відмітки, що молодий фахівець не 
потребує житла, так як забезпечений житлом батьків.  При таких некоректних 
записах в особових справах (формаП-2) ряд  молодих фахівців втрачають будь 
яку можливість реалізувати свої права, передбачені Житловим кодексом України, 
а в ряді випадків і право на отримання  матеріальної допомоги у  зв’язку з 
переїздом в іншу місцевість для роботи, яку гарантує Галузева угода. Такі факти 
невиплати матеріальної допомоги згідно умов Галузевої угоди мають місце в 
структурних підрозділах Південно-Західної, Південної та Одеської залізниць.  
Більше того, на окремих залізницях України(за виключенням Львівської, 
Придніпровської, Донецької) в структурних підрозділах мають місце непоодинокі 
факти безпідставного позбавлення молодих фахівців  права на отримання  
матеріальної допомоги в розмірі місячної стипендії, як компенсації за відпустку 
після закінчення навчального закладу. Так, на Південній залізниці в 
направленнях на роботу, що надає кадрова служба, відсутня обов’язкова 
інформація щодо виплати такої матеріальної допомоги, у зв’язку з чим у 
безпосереднього роботодавця відсутня мотивація здійснювати відповідні 
фінансові витрати. Про такий стан справ свідчать матеріали прийому на роботу 
випускників 2012 року, направлених для роботи в Харківську дирекцію 
залізничних перевезень. Що стосується Південно-Західної залізниці, то такі 
записи в направленнях на роботу в наявності, але в наказах структурних 
підрозділів про прийом на роботу про забезпечення таких виплат записи відсутні. 
При цьому молоді фахівці (при наявності у них такої інформації) такі виплати 
можуть отримати тільки по особистій заяві безпосередньо в бухгалтерію, у 
зв’язку з чим значна кількість випускників 2012 року станом на перше вересня 
поточного року  залишились без такої матеріальної допомоги. Такі факти мають 
місце  і по окремим структурним підрозділам Одеської залізниці.  

Вибірковими перевірками порядку працевлаштування молодих фахівців, 
встановлені непоодинокі факти їх працевлаштування за строковими трудовими  
договорами терміном від одного року до 3-х років, що не відповідає вимогам 
чинного законодавства, які регулюють питання працевлаштування випускників 
вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації, та засадам молодіжної 
політики в Україні. Такі факти мають місце при працевлаштуванні молодих 
фахівців за відповідними направленнями на Південній, Одеській та 
Придніпровській залізницях. 

Звертає на себе увагу стан виконання на залізницях України наказу 
Міністерства освіти України від 08.04.1993р. №93, яким затверджено Положення 
про проведення виробничої практики студентів вищих навчальних закладів, 
відповідних договорів залізниць та навчальних закладів з питань проведення 
виробничої практики та реалізації на залізницях України розпорядження 
Укрзалізниці від 12.06.2012р. №Ц-1/570 з цього приводу.  

Так, згідно розпорядження Укрзалізниці залізницями повинно бути 
забезпечено проведення оплачуваної виробничої практики на вакантних робочих 
місцях для студентів випускних курсів, що навчаються за цільовими 
направленнями залізниць. На виконання розпорядження дозволено прийом на 
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роботу за строковими трудовими договорами 1492 студентів, з яких навчальних 
закладів I - II рівня акредитації - 958 осіб, III-IV рівня – 534 особи. На виконання 
розпорядження Укрзалізниці на залізницях визначені структурні підрозділи з 
вакантними робочими місцями, видані відповідні накази начальників залізниць з 
цього приводу. Необхідно відмітити, що конкретизовані розпорядження про 
направлення студентів на виробничу практику, а саме: в який підрозділ та на яку 
посаду, порядку проходження медогляду щодо можливості працювати на таких 
посадах, проведення заходів з охорони праці тощо, практикують тільки на 
Львівській та Придніпровській залізницях. В структурних підрозділах цих 
залізниць практикантів приймають на роботу за строковими трудовими 
договорами на період переддипломної виробничої практики з попереднім 
проходженням медичної комісії, заходів, передбачених законодавством про 
охорону праці тощо. При такій організації цієї роботи  практиканти практично не 
"випадають"  за межі системи соціального захисту на випадок тимчасової втрати 
працездатності, нещасного випадку на виробництві, формування пенсійного 
страхового стажу тощо.  

Що стосується інших залізниць, розпорядження як правило не 
конкретизовані по посадам та професіям, але з обов’язковим підпорядкуванням 
правилам внутрішнього трудового розпорядку,  режиму роботи підприємства. 
При цьому, практична реалізація на місцях розпорядження Укрзалізниці та 
відповідних розпоряджень керівництва  залізниць випала з поля зору кадрових 
служб. Як наслідок, норматив робочих місць, відкритих Укрзалізницею для 
практикантів, керівниками структурних підрозділів не закривається з причин 
відсутності конкретних розпоряджень. В більшості випадків студенти проходять 
практику(тобто працюють) на конкретних робочих місцях по режиму роботи 
структурного підрозділу, як правило позмінно. Не є виключенням і проходження 
такої практики на робочих місцях з важкими і шкідливими умовами праці, 
особливо направлених в підрозділи господарства електропостачання та 
електрифікації, сигналізації та зв’язку, колійного господарства, локомотивного 
господарства та підрозділи по ремонту рухомого складу. Так, норматив робочих 
місць для практикантів майже на  90% закритий по Львівській та 
Придніпровській залізницях, на інших залізницях до 50% з усіма негативними 
соціальними наслідками для студентів - практикантів та можливими для 
роботодавця. 

На підставі вищевикладеного, президія Ради профспілки постановляє: 
1.  Інформацію правового інспектора праці Ради профспілки  

Бельченка М.В. взяти до відома (довідка додається); 
2. Рекомендувати Головному управлінню кадрової та соціальної політики 

Укрзалізниці, начальникам залізниць: 
- провести аналіз порядку працевлаштування випускників 2012 року 

вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та забезпечити 
працевлаштованим належні виплати, передбачені пунктом 6 Положення про 
працевлаштування та стажування молодих фахівців на залізничному транспорті 
України, яке є додатком до Галузевої угоди; 

- з молодими фахівцями, з якими укладено трудові договори на 
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визначений термін, переукласти на безстрокові; 
- безпосередньо на місцях вивчити стан виконання розпорядження 

Укрзалізниці від 12.06.2012р. №Ц-1/570 щодо організації виробничої практики 
для студентів випускних курсів, що навчаються за замовленням залізниць та 
привести її організацію до вимог розпорядження Укрзалізниці, законодавства про 
працю та охорону праці. 

3.  Дорожнім і територіальним комітетам профспілки: 
3.1. вжити відповідні заходи щодо посилення контролю за реалізацією 

положень Галузевої угоди з питань молодіжної політики в частині організації 
працевлаштування молодих фахівців, своєчасної виплати останнім належної 
матеріальної допомоги.  

3.2 силами правової та технічної інспекції праці Ради профспілки 
забезпечити контроль за організацією в структурних підрозділах виробничої 
практики студентів випускних курсів вищих навчальних закладів, що навчаються 
за замовленням залізниць.; 

4. Контроль за виконанням постанови покласти на правового інспектора 
праці Ради профспілки Бельченка М.В. 

 
 

Голова Федерації профспілок 
транспортників України, 
Голова профспілки залізничників 
і транспортних будівельників України В.М. ТКАЧОВ 
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Затверджено президією Ради профспілки 
     24 травня 2012 р., прот. №пр-3 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про Молодіжну Відзнаку Ради профспілки 

залізничників і транспортних будівельників України 
1. Загальні положення 

Молодіжна Відзнака Ради профспілки залізничників і транспортних 
будівельників України є засобом заохочення голів молодіжних рад, молодих 
профспілкових активістів. 

Повідомлення про відзначення публікується у газеті “Вісник профспілки”. 
2. Порядок подання документів 

Заохочення Молодіжною Відзнакою Ради профспілки здійснюється за 
рішенням президії Ради профспілки на підставі клопотання дорожніх 
профспілкових комітетів, профспілкових комітетів організацій, безпосередньо 
підпорядкованих Раді профспілки або за ініціативою її президії.  

При порушенні клопотання про заохочення Молодіжною Відзнакою до Ради 
профспілки подається постанова президії дорожнього комітету профспілки, 
профспілкових комітетів організацій, безпосередньо підпорядкованих Раді 
профспілки та коротку інформацію про досягнення голови молодіжної ради, 
молодого профспілкового активіста. 

Представлення про заохочення Молодіжною Відзнакою подаються до Ради 
профспілки не пізніше, як за місяць до їх офіційного розгляду. 

У разі відхилення клопотання про заохочення нагородження відповідний 
орган повідомляє про причину відмови. 

3. Порядок вручення  
Вручення Молодіжної Відзнаки Ради профспілки проводиться керівниками 

профспілки, членами президії або за її дорученням членами Ради профспілки в 
урочистій обстановці під час проведення профспілкових заходів.  

Профспілковим активістам, заохоченим Молодіжною Відзнакою, видається 
грошова винагорода у розмірі 300 грн., яка виплачується за рахунок коштів Ради 
профспілки.   

-------------------------------------------------- 
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Державні законодавчі та нормативні акти 

 

1. Конституція України 

2. Кодекс Законів про працю України  (глави XIII, IV) 

3. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 
15.09.99 №1045-XIV 

4. Закон України «Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді в 
Україні» від 05.02.93 №2998-XII 

5. Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 №504/96-ВР  

6. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків» від 08.09.05 №2866-IV 

7. Закон України «Про зайнятість населення»  
від 04.07.13 № 406-VII  

8. Закону України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.97 №280/97-ВР 

9. Закон України «Про професійний розвиток працівників»  
від 05.07.12 № 5067-VI  

10. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» від 08.07.10 № 2464-VI 

11. Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, 
підготовка яких здійснювалась за державним замовленням (Затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.96 №992) 

12. Указ Президента України «Стратегія розвитку державної молодіжної 
політики на період до 2020 року» від 27.09.13 № 532/2013 
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Галузеві нормативні акти 
(Накази Укрзалізниці) 

1. «Положення про порядок виплати надбавки за вислугу років працівникам 
підприємств і організацій залізничного транспорту» від 28.12.2001 № 743-Ц із 
доповненнями до додатку 1 від 22.04.2008 № 225-Ц (стосовно внесення до 
Положення часу навчання молодого фахівця у вищому навчальному закладі) 

2. «Про прядок надання житла працівникам запрошеним для роботи в іншу 
місцевість» наказ 13.02.2002 № 3-121 

3. «Положення про надання безпроцентної позики на оплату навчання у вищих 
навчальних закладах» від 28.03.2003 № 074-Ц 

4. «Рекомендоване положення “Про навчально-виробничий загін студентів ВНЗ 
залізничного транспорту”» від 03.08.2005 № 233-Ц   

5. «Пам’ятка по роботі з першозимниками на підприємствах залізничного 
транспорту України» від 17.08.2005 № 391-ЦЗ  

6. «Про заходи щодо покращення професійної підготовки працівників 
залізничного транспорту» від 13.11.2007 № 534-Ц 

7. «Положення про організацію та проведення практики студентів вищих 
навчальних закладів на підприємствах залізничного транспорту» від 
05.02.2013 № 015-Ц/од 

8. «Комплексні заходи з організації роботи по підготовці фахівців для 
залізничного транспорту» від 18.04.2013 № 121-Ц/од 
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