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И ІV з’їзд профспілки

У
КИЄВІ 6–7 грудня

відбувся IV з’їзд

профспілки за�

лізничників і транспорт�

них будівельників Украї�

ни.

Знаменно, що з’їзд прохо�

див під знаком 10�річчя ство�

рення профспілки.

За ці роки профспілці вда�

лося гідно утримувати план�

ку, встановлену у 1992 році,

коли було сформовано опти�

мальний на той час пакет со�

ціальних пільг та правових

гарантій працівників.

Профспілка стала одним із найпотужніших

громадських об’єднань у країні, що ефективно

захищає трудові права  760 тис. спілчан.

На з’їзд прибули делегації із країн далекого і

близького зарубіжжя.

Перед початком роботи з’їзду його делегати

зустрілися із заступниками Генерального дирек�

тора Укрзалізниці, керівниками головних

управлінь.

Відбулись засідання професійних секцій Ради

профспілки.

202 делегати представляли понад 700 тис.

членів профспілки залізничників і транспортних

будівельників.

Підбито підсумки роботи Ради профспілки за

період з 1996�го до 2001 року.

Відзначено, що, незважаючи на важке стано�

вище підприємств і організацій, галузі вдалося

зберегти існуючий рівень пільг, трудових і соці�

альних гарантій працівників.

Із доповіддю виступив Голова профспілки

Вадим Ткачов.

ЦИТАТА

«Головні напрямки роботи – це забез�
печення гідного рівня заробітної пла�
ти та створення умов для безпечної і
високопродуктивної праці трудівни�
ків, поліпшення соціального захисту
працюючих, членів їхніх сімей та вете�
ранів галузі, збереження відомчої со�
ціальної сфери, подальший розвиток
і вдосконалення соціального партнер�
ства».

Із доповіді
Голови Ради профспілки 

В.Ткачова на IV з’їзді



Перед делегатами виступили Генеральний

директор Укрзалізниці Георгій Кірпа, голова

Київміськдержадміністрації Олександр Омель�

ченко, Міністр транспорту Валерій Пустовой�

тенко.

Велику групу членів профспілки було від�

значено нагородами Державної адміністрації

залізничного транспорту та профспілки.

На з’їзді було затверджено основні напрямки

діяльності Ради профспілки на 2002–2006 рр., 

а також прийнято низку звернень та постанов.

Головою Ради профспілки знову обрано

Вадима Ткачова.
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будівельників України

Під час нагородження відзнаками
профспілки. Серед заохочених  — 

наші поважні ветерани… 

Виступ Міністра транспорту України
В.Пустовойтенка



На адресу Ради профспілки надійшли віталь�

ні телеграми від міжнародних профспілкових

об’єднань.

У посланнях Генерального секретаря Міжна�

родної федерації транспортників Девіда Кок�

рофта та Генерального секретаря Європейської

федерації транспортників Доро Зінке висловле�

но жаль у зв’язку з тим, що вони не зможуть

прибути на з’їзд особисто. 

Керівники авторитетних міжнародних орга�

нізацій побажали делегатам з’їзду профспілки

залізничників і транспортних будівельників

України успішної роботи.

Отримано телеграми від прези�

дентів профспілок залізничників

Чехії та Македонії Яромира Душе�

ка і Николи Найдановськи.

Вітання з нагоди проведення

форуму профспілки та її 10�річчя

отримано також від голів профспі�

лок залізничників і транспортних

будівельників: Азербайджану –

А.С. Турабова, Вірменії – М.К. Га�

лояна, Таджикистану – Т.Н. Гончарової, Турк�

менистану – М.Б. Хамраєва.

ДО ТЕМИ

У структурі профспілки 6 дорожніх,
29 територіальних, 34 об’єднаних ко�
мітети профспілки, 3060 профкомів
первинок підприємств залізничного
транспорту, транспортного будівницт�
ва, промислових, «Метротунельбу�
ду», «Мостобуду», метрополітенів,
промислового залізничного транспор�
ту, навчальних і медичних закладів.
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Делегати IV з’їзду профспілки




