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РАДА ПРОФСПІЛКИ 

ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ 

 

П Р Е З И Д І Я 

 

П О С Т А Н О В А 

 

17 червня 2020 р.                 Протокол № пр-38                                 м. Київ 
 

 

Про план роботи Ради профспілки  

залізничників і транспортних будівельників України  

на друге півріччя 2020 року 
 

 

Президія Ради профспілки постановляє:  

 

1. Затвердити план роботи Ради профспілки залізничників і транспортних 

будівельників України на друге півріччя 2020 року (додається). 

2. Головам дорожніх, територіальних і об’єднаних профспілкових 

організацій, головам профспілкових організацій підпорядкування Ради 

профспілки: 

2.1. Сформувати плани роботи у відповідності до вимог Статуту 

профспілки та Положення про планування роботи в профспілці, затвердженого 

постановою президії Ради профспілки від 21 травня 2009 року, прот. №пр-19. 

2.2. В планах роботи на друге півріччя 2020 року визначити дати 

проведення основних профспілкових заходів та основні питання їх порядків 

денних (збори, конференції, засідання виборних органів із проектами порядків 

денних, у тому числі молодіжних рад, засідання профсекцій, навчання, виїзні 

дні та дні трудового права тощо). 

2.3. Направити Раді профспілки електронні версії затверджених планів 

роботи на друге півріччя 2020 року із визначеними датами проведення основних 

заходів. 
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3. Раді профспілки: 

3.1. Наповнити календар профспілкових заходів, надати доступ до 

календаря відповідальним особам від дорожніх, територіальних і об’єднаних 

комітетів профспілки. 

3.2. Організувати реалізацію постанови президії Ради профспілки від 27 

лютого 2020 р. протокол № пр-34 «Про візуалізацію планів роботи Ради 

профспілки, дорожніх, територіальних, об’єднаних комітетів профспілки у 

Google календар». 

4. За результатами тестування ліцензійного програмного забезпечення 

Zoom забезпечити використання зазначеного інструмента в діяльності 

профспілки (навчання, наради, засідання, контроль знань та вивчення 

громадської думки тощо). 

5. Здійснення контролю за виконанням постанови доручити завідувачу 

відділу організаційної і кадрової роботи Ради профспілки Гнатюку О.Г. 

 

Голова Федерації профспілок  

транспортників України, 

Голова профспілки залізничників 

і транспортних будівельників України                        В.М. БУБНЯК 

 
Направлено: до прот. –1, справи –2, контролю –1, відділам –8, членам президії –19, 

голові Ревізійної комісії –1, головам молодіжних рад дорпрофсожів –7, головам секцій –16,  

ПК прямого підпорядкування –23.  

Розміщено на веб-сайті профспілки: www.zalp.org.ua 

Всього: 78 прим. 

http://www.zalp.org.ua/

