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Про стан забезпечення профспілкових органів усіх рівнів  
офісною комп’ютерною технікою, доступом до локальної  
і глобальної мереж та заходи щодо поліпшення ситуації 

 

Виконуючи телеграму №73/Цпроф від 09 вересня 2019 до відділу 
міжнародного співробітництва Ради профспілки надійшла інформація від 23 структурних 
комітетів профспілки різного рівня, з них: 4 дорпрофсожі, 9 теркомів, решта — ППО та 
ОПО. Тобто кількісний показник респондентів неприйнятно низький. 

Задовільна якість зв’язку для участі абонентів системи веб-конференцій (СВК) 
Ради профспілки залежить від трьох факторів: каналу Інтернет, сучасного обладнання (ПК, 
ноутбук тощо) та належним чином налаштованої операційної системи (на сьогодні це 
«Windows 7», а краще — «Windows 10»). 

8 з 23 респондентів надали інформацію не у повному обсязі (взагалі відсутня 
інформація щодо каналу Інтернет): вагонне депо Одесса-Застава 1, Запорізький терком, 
Одеський дорпрофсож, Пасажирське вагонне депо ст. «Одеса-Головна», ППО апарату УЗ, 
ППО ШЧ-1 (Одеська залізниця), ТЧ Одеса-Сортувальна та Херсонський терком. Нагадуємо, 
що мінімальна вимога для абонента СВК щодо каналу Інтернет є: «1 Мбіт/с пропускна 
здатність, симетричний канал». Лише ППО «Локомотивне депо Полтава» та Рівненський 
терком надали інформацію щодо Інтернет у повному обсязі, проте їх пропускна здатність 
є незадовільною; решта респондентів вказали загальну номінальну швидкість, а не 
фактичну швидкість робочого місця, а також не вказали чи у них 
синхронний/асинхронний канал (завантаження, вивантаження). 

Лише 3 з 23 респондентів використовують застарілу операційну систему (ОС) 
«Windows XP»: Пасажирське вагонне депо ст. «Одеса-Головна», Попаснянський та 
Криворізький теркоми. 

Аналіз масиву даних файлів «DxDiag» показав, що матеріально-технічне 
забезпечення робочих місць респондентів, у цілому, відповідає вимогам та є прийнятним. 

Усі необхідні дані структуровано наведені тут (файл додається): 
docs.google.com/spreadsheets/d/108aEJz41w1LJgJH_PZTbq3iqyVTbYjb_WMGbMfAdWxc/edi
t?usp=sharing 



Для віддаленої поетапної допомоги з налаштування робочих місць 
респондентів необхідно встановити програму «TeamViewer» та надати доступ відділу 
міжнародного співробітництва Ради профспілки. 

Лише 6 з 23 респондентів надіслали інформацію з поштових скриньок «Gmail». 

 

Заслухавши інформацію С.М.ІВАНСЬКОГО, завідувача відділу міжнародного 
співробітництва, Президія Ради профспілки  п о с т а н о в л я є: 

 

1. Інформацію С.М.ІВАНСЬКОГО, завідувача відділу міжнародного 
співробітництва профспілки, прийняти до відому; 
 
2. Профспілковим організаціям усіх рівнів:  
2.1. продовжити роботу щодо виконання телеграми Ради профспілки 
№73/Цпроф від 09 вересня 2019; тобто поліпшити кількісний показник 
звітування; 
2.2. де немає альтернативного провайдеру Інтернет, терміново ініціювати 
вивчення цього питання щодо можливості такого підключення; 
2.3. після позитивного вирішення п.2 цієї постанови — встановити програму 
«TeamViewer» та надати доступ відділу міжнародного співробітництва Ради 
профспілки з метою віддаленої поетапної допомоги з налаштування робочих 
місць СВК у порядку черговості; 
2.4. привести службові поштові скриньки у відповідність до листа Ради 
профспілки від 9 жовтня 2017 року щодо організації сучасного електронного 
документообігу на базі хмарних технологій. 
 
3. Контроль за виконанням постанови у повному обсязі покласти на 
С.М.ІВАНСЬКОГО, завідувача відділу міжнародного співробітництва проф-
спілки (+380 93 4740330; sergii.ivanskyi@gmail.com), на постійній основі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова Федерації профспілок 
транспортників України,  
Голова профспілки залізничників  
і транспортних будівельників України               В.М. БУБНЯК 


