
У випадку ігнорування цих вимог, наголоше�

но у Зверненні до Президента України, Голови

Верховної Ради і Прем’єр�міністра, залізнични�

ки змушені будуть вдатися до більш рішучих дій

з метою захисту своїх законних прав та трудо�

вих інтересів.

Підтримку справедливому обуренню нашої

профспілки висловив Голова Комітету Верхов�

ної Ради з питань будівництва, транспорту, жит�

лово�комунального господарства і зв’язку

В.Пустовойтенко:

«Поддерживая требования железно�
дорожников, я убежден, что в такой
ситуации наш профильный парла�
ментский комитет не имеет права
оставаться в стороне от сложившейся
ситуации... Я буду инициировать соз�
дание специальной комиссии из чле�
нов комитета, которая должна разоб�
раться в ситуации. Обращаюсь к Пре�
зиденту Украины В.Ющенко, Пре�
мьер�министру Ю.Еханурову безот�
лагательно вмешаться в решение на�
копившихся проблем на железнодо�
рожном транспорте – во избежание
экономических и социальных возму�
щений».

Інтернет�ресурс proUA.com

На адресу Ради профспілки надійшли відпо�

віді з різних інстанцій, в яких наголошувалося,

що з боку держави, Мінтрансзв’язку, Укрзаліз�

ниці вживатимуться заходи щодо поліпшення

ситуації.

Також продовжувалась щорічна боротьба за

збереження у галузі медичних і навчальних за�

кладів. 

За дорученням 700�тисячного колективу за�

лізничників і транспортних будівельників Голо�

ва Ради профспілки В.Ткачов звернувся з лис�

том до Прем’єр�міністра України, де підкрес�

лив, що ніхто не має права скасовувати перед�

бачені законом «Про залізничний транспорт»

права залізничників і членів їхніх сімей користу�

ватися послугами галузевих закладів освіти й

охорони здоров’я: «Якщо ми не знайдемо поро�

зуміння в Уряді України, то звертатимемося за

підтримкою до міжнародних організацій, чле�

ном яких є наша профспілка», – наголосив

профлідер.

Традиційна участь нашої профспілки у між�

народних акціях не проходила непоміченою. 

Так, активність спілчан в організації та прове�

денні заходів до Міжнародного дня дій заліз�

ничників під гаслом «Головне – безпека!» від�

значено Міжнародною федерацією транспорт�

ників у повідомленнях, розповсюджених у ЗМІ

та через інтернет:

«Профспілка залізничників і транс�
портних будівельників України орга�
нізувала заходи до дня дій спільно з
адміністрацією. У цих заходах взяли
участь близько 120 тис. залізничників
всієї країни...».

Поступово розвивається молодіжна гілка

профспілкової діяльності. 

Після формування молодіжних рад та прове�

дення у минулому році Форуму молоді активіс�

ти виявили неабияке бажання вчитися і засто�

совувати на практиці набуті знання. Тож упро�

довж року для них проведено багато навчаль�

них семінарів.
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У рамках програ�

ми TACIS за фінансо�

вої підтримки Євро�

союзу Радою проф�

спілки спільно

з німецькою

п р о ф с п і л к о ю

залізничників

TRANSNET роз�

почато дворіч�

ний навчаль�

ний проект

« З м і ц н е н н я

профспілки за�

лізничників і

транспортних

будівельників

України». 

Заплановано проведення шести навчальних

семінарів за методикою «Навчи вчителя», до

участі в яких буде залучено понад 100 профпра�

цівників та активістів.
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Лідер профспілки В.Ткачов з молодими профактивістами

Під час семінару, 10 жовтня 2005 р.



Президія Ради профспілки ухвалила торік по�

станову, якою затвердила політику профілакти�

ки ВІЛ/СНІДу серед працівників галузі.

У свою чергу, Молодіжна рада профспілки,

окрім дієвої підтримки цієї постанови, прийняла

також рішення про організацію волонтерського

руху на залізницях. А у вересні разом із представ�

ництвом ООН в Україні та іншими міжнародни�

ми організаціями наші молоді спілчани взяли ак�

тивну участь в організації та проведенні у Києві

благодійного спортивно�освітнього заходу, за

що отримали нагороду.

5 жовтня у Раді профспілки відбулася нарада

працівників територіальних комітетів, які скла�

дають статистичні звіти.

Наприкінці року відбулась низка заходів.

Так, 12–16 грудня проведено навчання тех�

нічних (головних технічних) інспекторів праці

Ради профспілки та представників територі�

альних комітетів, які є членами постійно ді�

ючих комісій з перевірки знань з питань охо�

рони праці.

Їм також проведено перевірку знань з питань

охорони праці та надано відповідні посвід�

чення, які вручив екзаменованим колегам пер�

ший заступник Голови Ради профспілки 

М.Сінчак.

Заняття, що проходили у Київському універ�

ситеті економіки і технологій, викликали неаби�

який інтерес в учасників, оскільки стосувалися

найважливіших тем, що необхідні їм у повсяк�

денній профспілковій роботі.
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Молодіжна акція «Пробіг 
заради життя», 18 вересня 2005 р.
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28 грудня у приміщенні кон�

ференц�залу Південного вок�

залу станції Київ�Пасажирсь�

кий пройшла виставка спеці�

ального одягу з визначенням

найкращих зразків.

Захід проводився з метою

значно покращити якість спец�

одягу, що закуповується для

працівників залізниць, підпри�

ємств і структурних підрозділів

залізничного транспорту.

До складу конкурсної комісії

увійшли фахівці Укрзалізниці

та представники профспілки

на чолі з першим заступником Голови проф�

спілки М.Сінчаком. Тож її завданням було віді�

брати найкращі зразки, а також визначити під�

приємства, які виготовлятимуть і постачатимуть

спецодяг.

З метою ширшого інформування спілчан про

практичну діяльність Ради профспілки, що на�

самперед стосується соціального захисту пра�

цівників і ветеранів залізничного транспорту і

транспортного будівництва, та, відповідаючи

прагненням іти в ногу з часом, було створено

сайт профспілки www.zalp.org.ua.

Таким чином, з урахуванням напрацьованого

досвіду поступово розвивається і вдосконалю�

ється діяльність у всіх напрямках профспілкової

роботи.

ФАКТ

Тарифні ставки і посадові оклади про�
тягом року переглянуто чотири рази і
збільшено, порівняно з минулим ро�
ком, на 16 %.
У рамках «Року трудового права» за�
хищено інтереси понад 55 тис. членів
профспілки, у восьми випадках – в
судовому порядку, а 7,5 тис. праців�
ників надано необхідну правову до�
помогу.
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На виставці спецодягу, 28 грудня 2005 р.

Головні технічні інспектори праці
спілкуються з представниками

підприємств, які виготовляють і
постачають спецодяг:  головне

запитання — про якість продукції


