
 
 

 

РАДА ПРОФСПІЛКИ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ 
П Р Е З И Д І Я 

П О С Т А Н О В А 
 

27 вересня 2018 Протокол № пр-18 м. Київ 
 

Про перспективний план поліпшення стану технічного забезпечення 
користувачів Системи веб-конференцій (СВК) Ради профспілки 

 

Відповідно до листа Ради профспілки № 441/11 від 6 вересня 2018 року на адресу 
Відділу міжнародного співробітництва Ради профспілки через опитувальник «Survey 
Monkey» надійшли 22 (двадцять дві) відповіді від профспілкових організацій усіх рівнів за 
відведений двотижневий строк, що майже удвічі менше ніж в середньому підключень під 
час планового інформаційного дня. 

 

Відділом міжнародного співробітництва Ради профспілки, спираючись на 
надіслану інформацію від профспілкових організацій усіх рівнів, п р о п о н у є т ь с я: 

 

1. Створити та постійно доповнювати, оновлювати Базу даних користувачів СВК Ради 
профспілки у форматі «*.xls», взявши за основу надіслану поточну інформацію; 

2. За необхідності, здійснити віддалене налаштування/перевірку «профілю користувача» 
персонального комп’ютера (ПК) кожного із двадцяти двох респондентів опитувальника 
«Survey Monkey», що надіслали «файл конфігурації», у штатному режимі через 
безкоштовну програму «Team Viewer» протягом поточного календарного року, 
попередньо узгодивши прийнятний для обох сторін час; 

3. За необхідності, надати рекомендації щодо придбання або модернізації існуючих ПК та 
необхідних комунікаційних технічних засобів СВК протягом поточного календарного 
року; 

4. За необхідності, надати рекомендації щодо покращення якості зв’язку від існуючого 
регіонального (корпоративного) провайдеру інтернет послуг, що задіяний зі сторони 
кожного респондента або розглянути можливість замовлення додаткового провайдеру 
інтернет послуг протягом поточного календарного року; 

5. Вартість можливої закупки комунікаційних технічних засобів та додаткового 
обладнання для СВК віднести на відповідні статті бюджетів профспілкових організацій 
респондентів. 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію С.М.ІВАНСЬКОГО, завідуючого відділом 
міжнародного співробітництва Ради профспілки, а також враховуючи викладене, президія 
Ради профспілки п о с т а н о в л я є : 

 

1. Доручити С.М.ІВАНСЬКОМУ, завідуючому відділом міжнародного співробітництва Ради 
профспілки, виконати пункти 2-5 наданих пропозицій, за необхідності, у повному 
обсязі, а пункт 1 виконувати на постійній основі; 

2. Контроль за виконанням постанови покласти на С.М.ІВАНСЬКОГО, завідуючого відділом 
міжнародного співробітництва Ради профспілки. 

 
Голова Федерації 
профспілок транспортників України, 

Голова професійної спілки залізничників 
і транспортних будівельників України          В.М. БУБНЯК 


