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П О С Т А Н О В А 
  

25 березня 2021 р.              Протокол № пр-52 м. Київ 

 
Про підсумки роботи професійних секцій  
Ради профспілки за 2016–2020 роки,  
формування і організацію роботи  
професійних секцій Ради профспілки  
на наступний період 

 
Заслухавши інформацію завідувача відділу організаційної і кадрової 

роботи Ради профспілки Гнатюка О.Г. президія Ради профспілки зазначає, що у 
відповідності до Основних напрямків діяльності Ради профспілки на 2016–2021 
роки, затверджених рішенням З’їзду профспілки та Положення про професійні 
секції, протягом звітного періоду було проведено 42 засідання профсекцій, на 
яких сформовано 81 пропозицію до відповідних членів правління, департаментів 
АТ «Укрзалізниці», організаційних структур профспілки різних рівнів. 

Під час засідань обговорювалися проблеми та актуальні питання, пов’язані 
із:  

1. Реформуванням Укрзалізниці та змін організаційної структури 
профспілки. 

2. Захистом трудових прав та представництва інтересів членів профспілки. 
3. Організації колективних дій на захист трудових і соціально-економічних 

прав та інтересів працівників відповідно до законодавства. 
4. Реалізацією соціальних проєктів профспілки. 
5. Питаннями робочого часу і часу відпочинку працівників. 
6. Участі у розробці нормативних документів з питань нормування праці. 
7. Обговоренням питань посилення громадського контролю за виконанням 

роботодавцями законодавства України про працю та про охорону праці. 
8. Обговоренням та врахуванням досвіду організаційної роботи 

профспілкових органів усіх рівнів з питань виконання рішень VІІ З’їзду 
профспілки, формування свідомого профспілкового членства та його мотивація, 
реалізації Системи навчання профспілкових кадрів і активу, реалізація системи 
планування роботи, реалізації Концепцій профспілки щодо роботи з різними 
віковими та соціальними категоріями членів профспілки. 



 2

9. Удосконаленням інформаційної діяльності профспілки та її 
організаційних структур. 

Проблеми та гострі питання, підняті учасниками засідань професійних 
секцій, виносяться на розгляд президії Ради профспілки.  

Задля створення умов для високопродуктивної та ефективної праці, 
забезпечення стабільної роботи підрозділів залізничного транспорту організації 
і охорони праці, соціального захисту працівників різних господарств, 
проводився обмін позитивним досвідом роботи між головами профорганізацій та 
дорожніх секцій. 

Протоколи засідань секцій, супроводжувальні та листи-звернення були 
належним чином оформлені і направлені на адреси відповідних членів правління 
АТ УЗ,  Департаменти, керівництву Держави, дорожнім комітетам профспілки, 
головам первинних профспілкових організацій для відповідного реагування. 

В той же час залишаються актуальними питання: 
- підвищення рівня відповідальності керівництва та членів профсекцій за 

дотримання норм «Положення про професійні секції Ради профспілки», 
затвердженого рішенням Ради профспілки від 21 березня 2007 р. прот. № Р-1; 

- удосконалення взаємодії із професійними секціями дорожнього рівня та 
підвищення ефективності їх роботи; 

- посилення рівня та якості підготовки членів профсекції і апарату Ради 
профспілки до зустрічі із керівництвом АТ «Укрзалізниця» та її Департаментів. 

 
Враховуючи вищезазначене, президія Ради профспілки постановляє: 
1. Інформацію завідувача відділу організаційної і кадрової роботи Ради 

профспілки Гнатюка О.Г. взяти до відома. 
2. Сформувати наступні професійні секції: 
2.1. працівників локомотивного господарства, 
2.2. працівників господарства приміських пасажирських перевезень, 
2.3. працівників колійного господарства, 
2.4. працівників вагонного господарства, 
2.5. працівників служб перевезень і комерційної роботи, 
2.6. працівників автоматики, телемеханіки, зв’язку, 
2.7. працівників електрифікації та електропостачання, 
2.8. працівників промислових підприємств, 
2.9. працівників відомчої воєнізованої охорони. 

3. Дорожнім комітетам профспілки направити Раді профспілки пропозиції 
щодо 3-х кандидатур до складу кожної із зазначених професійних секцій. 

До 1 липня 2021 року 

4. Раді профспілки, дорожнім комітетам профспілки:  
- посилити контроль за виконанням „Положення про професійні секції 

Ради профспілки”, затвердженого рішенням Ради профспілки від 21.03.2007 р. 
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прот. №Р-1 та інструктивного листа Ради профспілки від 16.10.2007 р. №643/02 
„Про організацію засідань професійних секцій”; 

- активізувати роботу професійних секцій Ради профспілки та 
дорпрофсожів, вжити заходів для підвищення якості підбору кандидатур до 
складу професійних секцій Ради профспілки; 

- вжити заходів щодо обрання голів професійних секцій до складу 
дорожніх комітетів профспілки, делегування їх до складу Ради профспілки. 

5. Провести організаційні засідання професійних секцій Ради профспілки 
в серпні п.р. 

6. Запропонувати дорожнім профспілковим організаціям обрати голів 
професійних секцій Ради профспілки делегатами З’їзду профспілки, делегувати 
їх до складу Ради профспілки та її президії. 

7. Контроль за виконанням постанови покласти на Голову профспілки 
Бубняка В.М. 

 

 
Голова профспілки залізничників 
і транспортних будівельників України                                 В.М. БУБНЯК 


