
Сміливіше заявляє про себе профспілкова

молодь, активно долучаючись до громадської

роботи. 

Одним із вагомих її досягнень стала успішна

реалізація програми з профілактики ВІЛ/СНІДу у

виробничому середовищі, співорганізаторами

якого, окрім Ради профспілки, стали також Мініс�

терство праці і соціальної політики та проект

СМАРТ Академії сприяння освіті США, і перемога

нашої профспілки у загальноукраїнському кон�

курсі «Спільними діями – у здорове майбутнє!». 

ДО ТЕМИ

Президією Ради профспілки було за�
тверджено концепцію політики про�
філактики ВІЛ на робочих місцях, а
Молодіжною радою задум успішно
втілено в життя на Південно�Західній
магістралі із перспективою поширен�
ня на всіх залізницях.

На черговому засіданні Молодіжної ради проф�

спілки вирішено розпочати співпрацю у рамках

міжнародного проекту «Разом до здоров’я», що

мало на меті сприяння покращанню здоров’я заліз�

ничників і транспортних будівельників і надання їм

максимально повної інформації про це.

Підсумки дворічної роботи із забезпечення

стартових можливостей для розвитку молодіж�

ного руху було підбито на ІІ Форумі молоді

профспілки у вересні. А вона проводилась до�

сить інтенсивно – із 1127 первинок структурних

підрозділів у 850 створено молодіжні ради, які

розпочали ефективно працювати.

Делегати ухвалили звернення до керівництва

держави – з приводу намірів приватизації заво�

дів залізничної галузі та керівництва Укрзаліз�

ниці – щодо забезпечення молодих спеціалістів

житлом. Також було ухвалено проект Програми

підтримки молодих членів профспілки заліз�

ничників і транспортних будівельників на

2007–2011 роки. На Форумі обрано керівні ор�

гани: Молодіжну раду профспілки та її прези�

дію. Головою Молодіжної ради обрано Володи�

мира Коробенка, інженера�технолога Головно�

го інформаційно�обчислювального центру

Укрзалізниці.

У зв’язку із прийняттям нового пенсійного

законодавства виникла потреба задуматись

про недержавне пенсійне забезпечення заліз�

ничників. 
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За результатами конкурсу «Спільними
діями — у здорове майбутнє» 

Раду профспілки нагороджено
відзнакою і дипломом

Учасниці ІІ Форуму молоді



Тож, використовуючи надані законодавст�

вом повноваження, 16 листопада президією Ра�

ди профспілки було ухвалено рішення про ство�

рення Професійного недержавного пенсійного

фонду «Магістраль», а до кінця року прийнято

статут, проведено навчання кандидатів до скла�

ду Ради фонду, пройдено державну реєстрацію. 

З цього моменту розпочалась широка інфор�

маційна кампанія з висвітлення всіх аспектів йо�

го діяльності та роз’яснення переваг самостій�

ного накопичення пенсійних внесків на свою ж

користь та отримання додаткової пенсії в май�

бутньому...

…Протягом 2006�го проведено багато різно�

манітних заходів – традиційних, приурочених

до щорічних пам’ятних дат, навчальних чи семі�

нарів, які збагачували наш профспілковий

досвід.

18 січня організовано і проведено в Одесі

«круглий стіл» за участі керівників профспілки

та голів дорожніх і територіальних організацій,

а також семінар для правових і технічних (го�

ловних) інспекторів праці Ради профспілки на

залізницях.

Обговорено низку актуальних питань. Йшло�

ся, зокрема, про особливості звітно�виборної

кампанії 2006 року; активні форми роботи що�

до захисту трудових прав і соціально�економіч�

них інтересів працівників; підвищення ефектив�

ності роботи правової і технічної інспекцій пра�

ці та фахівців з питань нормування і оплати пра�

ці; підготовку до видання власної профспілко�

вої газети – центрального друкованого органу

профспілки тощо. Як зазначив В.Ткачов, обго�

ворення найважливіших питань діяльності

профорганів сприятимуть подальшій активіза�

ції дій.

28–29 січня, беручи участь у річному засідан�

ні товариства просвіти та освіти TRANSWEB

профспілки залізничників Німеччини TRANSNET,

В.Ткачов виступив із доповіддю про ситуацію у

галузевих профспілках держав СНД і, зокрема,

в Україні. Відбулися дискусії, обмін досвідом

профспілкової діяльності.

7–9 лютого проведено третій великий семі�

нар спільного навчального проекту за підтрим�

ки профспілки залізничників Німеччини

TRANSNET «Зміцнення профспілки залізнични�

ків і транспортних будівельників України». На�

передодні В.Ткачов взяв участь у зустрічі з екс�

пертами, під час якої всебічно обговорено ре�

зультати двох попередніх семінарів, що вже

відбулися у Києві, і плани подальшої співпраці у

рамках програми TACIS «Партнерство в інститу�

ційному розвитку: підтримка громадянського

суспільства та місцевих ініціатив», що здійсню�

ється за фінансової підтримки Євросоюзу.

2 березня Рада профспілки гостинно зустріла

найактивніших профпрацівниць та активісток з

усіх дорожніх профорганізацій. 
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Йде робота на семінарі...



Під час урочистостей з нагоди

міжнародного жіночого свята луна�

ли теплі привітання, колегам вруче�

но профспілкові нагороди і для гос�

тей влаштовано дивовижну екскур�

сію історичним Києвом.

14 березня під час засідання Ради Федерації

профспілок транспортників України новий

очільник Мінтрансзв’язку Віктор Бондар підкрес�

лив, що налаштований виключно на продуктив�

ну і прагматичну співпрацю з профспілками.

21 березня відбувся семінар�нарада для за�

ступників голів дорожніх і територіальних комі�

тетів, завідувачів відділів організаційної і кадро�

вої роботи. Цей захід був своєчасним і актуаль�

ним у період звітно�виборної кампанії.

19 квітня Рада профспілки провела семінар�

нараду для фахівців з питань нормування, орга�

нізації праці і заробітної плати дорожніх і тери�

торіальних комітетів. 

У заході взяв участь начальник Головного

управління охорони і організації праці Укрзаліз�

ниці Л.Поляков.

Учасники розглянули проблемні питання та

обмінялися досвідом роботи.

10 травня у Раді профспілки відбулась зустріч

з керівником міжнародного проекту «Разом до

здоров’я» А.Кенні і директором комунікативних

технологій та зміни поведінки Академії освіт�

нього розвитку Н.Карбовською, щоб підсумува�

ти роботу над втіленням п’ятирічного проекту.

ЦИТАТА

А.Кенні, директор проекту:
«Ми високо цінуємо діяльність ва�
шої профспілки у вирішенні гост�
рих соціальних проблем, зокрема,
ініціативи молодіжного профспіл�
кового руху з профілактики
ВІЛ/СНІДу у виробничих колекти�
вах».
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Учасники четвертого семінару на тему
«Соціальна політика» 

міжнародного навчального проекту
«Зміцнення профспілки», 

що відбувся 15–17 травня у Києві, 
з німецькими колегами

У липні чимало актуальних питань щодо за�

хисту трудових прав спілчан розглянуто під час

семінару правових і технічних інспекторів праці

Ради профспілки на залізницях.

5–6 серпня до Дня профспілки в Ясинуватій

Донецької магістралі проведено III Спартакіаду

трудових колективів залізниць України.

У серпні на 41�му Конгресі Міжнародної фе�

дерації транспортників, в якому взяли участь

представники 387 профспілок із 111 країн світу,

у тому числі й наш лідер В.Ткачов, обговорюва�

лась тема «Організовуючись глобально, боре�

мося за свої права». Конгрес відзначив, що гло�

балізація світової економіки призводить до не�

гативних соціальних наслідків. Зумовлені нею

лібералізація, приватизація ведуть до масових

звільнень працівників, інтенсифікації вироб�

ництва, погіршення умов праці, зменшення без�

пеки та погіршення роботи галузей.

Незважаючи на ці труднощі, профспілки

транспортників змушені пристосуватися до но�

вих умов. У зв’язку з цим Конгресом вперше бу�

ло розроблено і затверджено «Робочу програму

для країн регіону СНД на 2007–2010 роки».

18 жовтня під час «круглого столу» за участі Ге�

нерального директора Укрзалізниці Володимира

Козака, Голови профспілки Вадима Ткачова та їх

заступників і голів дорожніх організацій відбула�

ся конструктивна, відверта розмова щодо існую�

чих у галузі проблем і шляхів їх розв’язання. 

Переможці III Спартакіади — 
збірна команда Одеської залізниці



Наголошувалось, зокрема, на тому,

щоб спільними зусиллями досягти го�

ловної мети – забезпечити залізнич�

ників надійною роботою, гідною заро�

бітною платою, створити належні умо�

ви для їхньої продуктивної праці. 

Учасники зустрічі дійшли висновку,

що плідна співпраця соціальних парт�

нерів повинна розвиватися задля

зміцнення авторитету галузі і проф�

спілки та покращання добробуту заліз�

ничників. Це потребує наполегливої роботи

обох сторін, і, як підкреслювалось, вона має бу�

дуватися на взаєморозумінні, прозорості та об�

ґрунтованих економічних розрахунках.

У 2006 році проведено також підсумкові засі�

дання всіх професійних секцій Ради профспілки.

Наприкінці року Рада профспілки видала нову,

доповнену корисними матеріалами книгу

«100 років на захисті трудящих. Історія проф�

спілкового руху залізничників і транспортних буді�

вельників України».

Усі ці події відбувались на тлі проведення

звітно�виборної кампанії під гаслом «Сильний

лідер – сильна профорганізація» та впевненого

крокування до з’їзду профспілки.

Як відзначено напередодні з’їзду, профспілка

значно посилила свої захисні функції і перейш�

ла до активних форм протесту задля рішучого

захисту інтересів галузі та її працівників. І, як по�

казала практика, саме такий підхід дозволив

досягти багатьох позитивних результатів, зок�

рема, зберегти галузь у загальнодержавній

власності, передбачати в держбюджеті фінансу�

вання медичних і навчальних закладів і загалом

поповнювати вагомий соціальний пакет праців�

ників і ветеранів. 
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Засідання «круглого столу» в Укрзалізниці,
18 жовтня 2006 р.

Голова Ради профспілки В.Ткачов 
із «сигнальним» примірником книги,
отриманим з типографії, 
жовтень 2006 р.



У свою чергу, зросла й активність спілчан: у

звітно�виборних зборах та конференціях взяли

участь 90–99 % членів профспілки.

14 грудня 2006 року відбувся V з’їзд

профспілки.

До цієї події Рада

профспілки видала

книгу – ілюстрова�

ний звіт про діяль�

ність за звітний пе�

ріод.

На початку роботи

головного форуму

пролунав Гімн проф�

спілки. Делегати та

запрошені гості переглянули також фільм

«2001–2006: на захисті спілчан».

На з’їзді підбито підсумки роботи Ради проф�

спілки з грудня 2001�го по грудень 2006 року та

затверджено Основні напрямки діяльності

профспілки на 2007–2011 роки. 

Обрано і затверджено керівні органи проф�

спілки – склад Ради, її президії, Ревізійну комі�

сію. 

Ухвалено тексти Звернення щодо державної

підтримки залізничного транспорту, Заяви з

приводу реформування залізничного транспор�

ту та інші документи. 

Головою профспілки обрано Вадима Ткачо�

ва, його першим заступником – Михайла Сінча�

ка і заступником – Василя Леська.

ФАКТ

З 1 січня тарифні ставки і поса�
дові оклади залізничників під�
вищено на 5 %, з 1 квітня – ще
на 15 %.
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Навіть під час перерви делегати
обговорювали найважливіші питання... 

Іноземні гості цікавляться
матеріалами стенду про міжнародну

діяльність профспілки

Фотомиттєвості  V з'їзду профспілки


