
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до статистичного звіту Дорпрофсожу Південно-Західної залізниці 

за 2018 рік 

За станом на 31 грудня 2018 року дорожня профспілкова організація об'єднує 
179 профспілкових організацій, в тому числі 5 територіальних профспілкових 
організацій та 1 об'єднану профспілкову організацію. 

Порівняно з 2017 роком чисельність профспілкових організацій зменшилась на 
17: - зняті з профспілкового обліку в Дорпрофсожі та територіальних профспілкових 
організаціях первинні профспілкові організації виробничих підрозділів, які ввійшли в 
2017 році до складу новостворених Філій ПАТ «Укрзалізниця»: 
Перейшли на профоблік в ОПО Філії «Пасажирська компанія» 9 ППО: 

1. ППО вокзалу ст.Київ-Пасажирський 
2. ППО ВЧД-Бахмач 
3. ППО УЦОП 
4. ППО вокзалу ст.Хмельницький 
5. 11110 ВЧ-Хмельницький 
6. ППО ВЧ-Жмеринка 
7. ППО вокзалу Вінниця 
8. ППО вокзалу Жмеринка 
9. ППО ВЧ-Київ-Пас. 
10.ППО «Енергозбут» на профоблік в ОГЖ Філії «Енергозбут» ПАТ 

«Укрзалізниця» 
11.ППО « ЦМКР» на профоблік в ОПК Філії «Центр з ремонту та експлуатації 

колійних машин» ПАТ «Укрзалізниця». 
12ДЗ.ППО БМЕУ №1 та ППО Київського ЗЗБК зняті з профобліку в Київській 
територіальній профспілковій організації в зв'язку з реформуванням, злиттям 
трьох підприємств в одно в результаті створення Філії «Центр будівельно-
монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд». 
14.11110 станції переливання крові знята з профобліку в Київській 
територіальній профорганізації в зв'язку з ліквідацієй підприємства 
15 Д 6. В ОПО «Київметробуд» кількість первинних профорганізацій 
зменшилось на дві з зв'язку з реорганізацією та об'єднанням підрозділів. 
17. ППО відновного поїзда №3172 ввійшла до структури ППО ДН Коростень як 
цехова організація. 

За станом на 31 грудня 2018 року загальна кількість членів профспілки складає 
67Д тис. чол., що порівняно з 2017 роком зменшилась на 10,2 тис. чол. 

Чисельність працюючих на підприємствах залізничного транспорту і 
транспортного будівництва України налічує 53,3 тис. чол. Із них членами профспілки 
є 49,6 тис. чол., що становить 93 %. 



Найвищий показник охоплення профспілковим членством має Конотопська 
територіальна профспілкова організація - 98,6%, Коростенська - 97,5 %, 
Жмеринська - 97,1 % та Козятинська 95,9% територіальні профспілкові організації, 
найнижчий - Київська територіальна профспілкова організація 85,9 % та ОПО ПАТ 
«Київметробуд» - 72,9 %. 

Опис динаміки 
Порівняно із даними 2017 року: 
- кількість працюючих членів профспілки зменшилась на 8834 осіб; 

- кількість студентів та учнів- членів профспілки зменшилась на 548 осіб 
і складає 6,6 % від загальної кількості членів профспілки ; 

- кількість непрацюючих пенсіонерів- членів профспілки зменшилась на 
857чол. і складає 19,5 % від загального числа членів профспілки ; 

- кількість працюючих жінок - членів профспілки зменшилась на 4127 і 
складає 28,3 % від загальної кількості працюючих членів профспілки; 

- кількість працюючої молоді до 28 років - членів профспілки зменшилась 
1741 і складає 7,9 % від загальної кількості членів профспілки. 

Зменшилась кількість первинних профорганізацій , а відповідно і кількість 
голів первинних профорганізацій на 17 , платних голів зменшилось на 6: по 
Київському теркому(-З), по Жмеринському (-2), по Конотопському (-2), по 
Козятинському (+1) . 

Кількість працівників, які вибули із профспілки за власним бажанням - 201 чол. 
(для порівняння з минулим 2017 роком - 214 осіб) 

з них: 
- 72 чол. -працівники Жмеринської територіальної профспілкової організації: 

ДН-Жмеринка - 72 чол.; 
- 67 чол. - працівники Київської територіальної профспілкової організації: 

ШЧ-Ніжин -15 чол., ДН-Київ-20, ТЧ-8- 15 чол., РПЧ-10-16 чол., ЄРЦ-Ічол.; 
- 47 чол. - працівники Коростенської територіальної профорганізації: ТЧ-

Коростень - 16 чол., ст.Житомир - 22 чол., ЖКРМЗ - 9 чол.; 
- 8 чол.- працівники управління залізниці; 
- 7 чол.- працівники Конотопської територіальної профорганізації: ШЧ-

Бахмач- 7 чол. 
За станом на 01.01.2019 року загальна кількість членів інших профспілок 

складає - 879 чол., в порівнянні з минулим роком ( на 01.01.18р.) в зв'язку з 
реорганізацією профспілкової структури ця цифра зменшилась на 778 чол. , але 
кількість організацій, де існують інші профспілки, стає більше, з'явились дві 
додаткові організації в локомотивному депо ст. Київ-Пасажирський, одна на 



з 

ст. Житомир. Значно збільшилась кількість членів інших профспілок в ШЧ-Ніжин, 
протягом року збільшилась на 21 чол. , ТЧ-Коростень на 19 чол., РПЧ-10-13 чол., ТЧ-
Козятин-13 чол., ШЧ-Бахмач-6 чол., ТЧ-Конотоп-4 чол. 

Позитивно те , що на ст. Шепетівка на 01.01.2019р. уже не існує іншої 
профспілки. 

Висновки: 
Враховуючи нинішню ситуацію-період реформування залізничної галузі, 

зважаючи на необхідність зміцнення профспілки в сучасних умовах профспілковим 
органам усіх рівнів необхідно: 
- забезпечити виконання Статуту профспілки з питань збереження профспілкового 
членства у випадках реорганізації підрозділів залізниці; 
- продовжувати здійснювати заходи щодо посилення мотивації профспілкового 
членства; 
- здійснювати постійний контроль за діяльністю профспілкових організацій, в яких 
існують інші профспілки; 
- усі випадки виходу з профспілки за власним бажанням розглядати на засіданнях 
профспілкових комітетів первинних профорганізацій із вжиттям необхідних заходів. 

Відділ організаційної, кадрової 
та культурно-масової роботи 


