
 

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. 
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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 
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. 
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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 
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. 

До 28 років 

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 
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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. 

 

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. 

 

------------------------------------------------------- 


