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ПОЛОЖЕННЯ 
про професійні секції Ради профспілки залізничників і 

транспортних будівельників України 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 Професійні секції є робочими органами Ради профспілки. Створюються з 
метою реалізації права професійної спілки представляти і захищати трудові, 
професійні і економічні права і інтереси членів профспілки відповідної 
професії, фаху на термін повноважень Ради профспілки. 

Персональний склад професійних секцій  формується за пропозиціями 
дорожніх  комітетів профспілки та профспілкових організацій прямого 
підпорядкування, в першу чергу, з числа членів Ради профспілки, 
представників профспілкових організацій, спеціалістів, експертів та 
затверджується на засіданні Ради профспілки. 

Профспілкова організація, що делегувала своїх представників до складу 
професійної секції Ради профспілки, має право на їх вмотивовану заміну, про 
що письмово повідомляє відповідну професійну секцію та Раду профспілки. 

До складу секцій Ради профспілки за посадою делегуються голови 
відповідних секцій дорожніх комітетів профспілки. 

Секції на засіданнях із свого складу обирають голову, заступника 
(заступників), а також можуть обирати секретаря секції. 

Рішення секцій носять рекомендаційний характер, а після їх затвердження 
президією Ради профспілки, є обов’язковими для виконання.  

Питання, що виносяться на обговорення Ради профспілки, її президії, якщо 
вони стосуються  інтересів  професії, фаху, готуються і розглядаються  за  
участю представників професійної секції. 

При необхідності, у складі професійної секції, можуть створюватись 
робочі групи за професіями або напрямками діяльності. 

Працівники апарату Ради профспілки, відповідальні за організацію роботи 
професійних секцій, контролюють своєчасність і конструктивність реагування 
відповідних господарчих керівників на пропозиції професійних секцій. 

Апарат Ради профспілки забезпечує секції канцелярським приладдям, 
приміщенням для роботи, допомагає в організації її діяльності. 
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2. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СЕКЦІЙ 

Професійна секція Ради профспілки: 

  представляє інтереси працівників окремої професії, фаху; 

 вивчає стан справ в трудових колективах щодо захисту професійних 
інтересів  і прав працівників; 

 бере безпосередню участь у формуванні відповідних розділів Галузевих 
угод, що укладаються профспілкою; 

 готує та вносить на розгляд відповідних підрозділів Укрзалізниці, Ради 
профспілки питання, що потребують вирішення; 

 пропонує варіанти, зміни і доповнення до документів, що готуються у  
відповідних підрозділах Укрзалізниці, об’єднаннях, корпораціях тощо, 
якщо вони стосуються соціально-економічних інтересів членів 
профспілки. У випадку, неприйняття пропозицій пропонує президії Ради 
профспілки вжити відповідних заходів; 

 отримує необхідну інформацію в профспілкових органах, органах 
державного і господарського управління при вивченні питань, що 
стосуються інтересів працівників відповідної професії, фаху; 

 вносить пропозиції про включення до порядку денного засідань  Ради 
профспілки та її президії з питань, що стосуються захисту соціально-
економічних прав та інтересів працівників; 

 заслуховує на своїх засіданнях  інформацію відповідних керівників про  
виконання рекомендацій  професійної секції; 

 залучає до розробки документів, за згодою адміністрації, у якості 
експертів або консультантів, фахівців відповідних головних управлінь і 
управлінь Укрзалізниці, фахівців служб і самостійних структурних 
підрозділів залізниць України, фахівців апарату Ради профспілки. 

3. РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ПРОФЕСІЙНИХ СЕКЦІЙ 

Секції працюють під керівництвом президії Ради профспілки у 
відповідності із планами роботи Ради профспілки та власними рішеннями. 

Рада профспілки на своєму засіданні затверджує склад професійної секції. 

Професійні секції Ради профспілки проводять засідання за потребою, але 
не рідше ніж один раз на півріччя.  

Перше засідання професійної секції нового скликання носить 
організаційний характер. На ньому має бути першочергово розглянуто наступні 
питання: 

 вибори голови, заступника (заступників) голови та за необхідності 
секретаря секції; 

 аналіз виконання рішень професійної секції попереднього скликання; 
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 обговорення пропозицій щодо планів роботи професійної секції. 

Порядок денний наступного засідання професійної секції формується на 
попередньому засіданні на основі доручень президії Ради профспілки, 
пропозицій членів секцій і фахівців виконавчого апарату Ради профспілки. При 
необхідності, в  окремих випадках, на розгляд  секції в день засідання може 
бути внесене додаткове питання, яке потребує термінового реагування. 

Засідання секції вважається правочинним, якщо в ньому бере участь  
більше половини її членів. Рішення приймається більшістю присутніх на 
засіданні членів секції. 

Обов’язковим елементом засідання професійної секції Ради профспілки є 
звіт голів професійних секцій дорожніх профспілкових організацій про 
проведену роботу за період між засіданнями професійної секції Ради 
профспілки. 

Підготовка засідань професійних секцій та впровадження рішень 
відбуваються наступним чином: 

 члени секції в письмовому вигляді подають її голові (або його 
заступнику) вмотивовані пропозиції з питань порядку денного засідання 
професійної секції. При необхідності такі пропозиції повинні бути 
розглянуті на засіданнях відповідних секцій дорожніх профспілкових 
організацій; 

 голова професійної секції узагальнює пропозиції, готує уточнений проект 
порядку денного засідання та готує проекти рішень; 

 після обговорення та прийняття рішень останні, як правило, в день 
засідання професійної секції, але не пізніше дводенного терміну від дня 
засідання, оформлюються протоколом, який надається в Раду 
профспілки; 

 Рада профспілки направляє протокол із супровідним листом керівникам 
господарюючих суб’єктів, в сфері впливу яких знаходиться вирішення 
актуалізованих питань; 

 Виконавчий апарат Ради профспілки інформує членів секції про 
результати розгляду пропозицій секції та забезпечує їх облік. 

При розгляді плану на черговий період на засіданні секції аналізується 
виконання плану попереднього півріччя. 

Голова секції один раз у два-три роки звітує Раді профспілки про роботу 
секції та її результати. 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПРОФЕСІЙНОЇ СЕКЦІЇ  

РАДИ ПРОФСПІЛКИ 

Члени професійної секції Ради профспілки: 
 делегуються до складу професійної секції Ради профспілки на строк її 

повноважень; 
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 в письмовому вигляді подають голові професійної секції (або його 
заступнику) вмотивовані пропозиції з питань порядку денного засідання 
професійної секції; 

 вивчають стан справ в трудових колективах щодо захисту професійних 
інтересів і прав працівників структурних підрозділів залізничного 
транспорту та підприємств транспортного будівництва (за професійною 
ознакою); 

 доповідають про результати засідання професійної секції членам 
профспілкового комітету первинної профспілкової організації; 

 інформують членів профспілки (які знаходяться на профспілковому 
обліку у відповідних первинних профспілкових організаціях) про 
результати засідання професійної секції; 

 інформують відповідних керівників господарюючих суб’єктів про 
результати засідання професійної секції; 

 забезпечують на місцях виконання прийнятих професійною секцією 
рішень та інформують голову професійної секції (його заступника) про 
результати реалізації таких рішень. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ СЕКЦІЇ  

РАДИ ПРОФСПІЛКИ 

Голова професійної секції Ради профспілки:  
 

 обирається на строк повноважень Ради профспілки;  

 бере участь у засіданнях Ради профспілки; 

 організує підготовку і роботу професійної секції, головує на її  
засіданнях;  

 узагальнює пропозиції членів секції, готує уточнений проект порядку 
денного засідання та проекти рішень; 

 забезпечує, у визначені строки, оформлення протоколу засідання 
професійної секції та надання його в Раду профспілки; 

 здійснює загальний контроль за виконанням плану роботи секції; 

 в разі необхідності виступає із заявами та зверненнями від імені 
професійної секції. 

Дострокові вибори голови професійної секції Ради профспілки можуть 
бути проведені за вимогою не менше двох третин членів професійної секції або 
за рішенням Ради профспілки чи за вмотивованою пропозицією профспілкової 
організацієї, яка делегувала до складу секції відповідного представника. 

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


