
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА 
ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ 

ДОРОЖНІЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 
ПРЕЗИДІЯ 

П О С Т А Н О В А 

Про статистичний звіт 
Дорпрофсожу за 2020 рік 

Розглянувши зведений статистичний звіт Дорпрофсожу за 2020 рік та 
пояснювальну записку відділу організаційної, кадрової та культурно-масової роботи 

Президія Дорпрофсожу Постановляє: 
1. Статистичний звіт Дорпрофсожу за 2020 рік затвердити, (додається) 
2. Пояснювальну записку до статистичного звіту Дорпрофсожу взяти до 

відома, (додається) 
3. Головам територіальних профспілкових організацій : 
3.1.Забезпечити виконання Статуту профспілки щодо збереження профчленства 

та зміцнення єдності профспілки. 
3.2.Проводити мотиваційну діяльність для збільшення відсотку охоплення 

профспілковим членством працюючих. 
3.3.Звернути особливу увагу на первинні профспілкові організації, де 

збільшується кількість осередків первинок інших профспілок, чи 
збільшується їх чисельність. 

3.4.Активізувати роботу в первинних профспілкових організаціях, де 
відбувається значне збільшення числа працівників, які виходять із 
профспілки за власним бажанням. 

4. Територіальним та об'єднаному комітетам профспілки при зміні 
підпорядкування первинних профспілкових організацій своєчасно вносити 
зміни до профспілкових звітів та надавати аргументоване роз'яснення ситуації 
в пояснювальній записці до зведених статистичних звітів. 

5. Комісії з питань організаційно-масової та інформаційної роботи Дорпрофсожу 
розробити заходи для покращення мотивації профспілкового членства в 
умовах реформування залізничного транспорту. 

6. Контроль за виконанням даної постанови покласти на відділ організаційної, 
кадрової та культурно-масової роботи. 

« 28 » січня 202 0 р м. Київ Протокол № 37 

Голова Дорожньої профспілкової 
організації Південно-Західної залізниці 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до статистичного звіту Дорпрофсожу Південно-Західної залізниці 

за 2020 рік 

За станом на 31 грудня 2020 року дорожня профспілкова організація об'єднує 
162 профспілкові організації, в тому числі 5 територіальних профспілкових 
організацій та 1 об'єднану профспілкову організацію. 

Порівняно з 2019 роком чисельність профспілкових організацій зменшилась на 
7: - зняті з профспілкового обліку в Дорожній профспілковій організації, 
територіальних і об'єднаній профорганізаціях первинні профспілкові організації 
виробничих підрозділів: 

1. КМС-193 ст. Шепетівка - в результаті об'єднання виробничих підрозділів 
КМС-193 та КМС-120 Козятин відповідно до розпорядження філії «ЦБРК»; 

2. Лінійної амбулаторії ст. Миронівка , яка ввійшла до складу комунального 
некомерційного підприємства «Фастівський міський Центр первинної 
медичної допомоги»; 

3. Козятинської СЕС, яка ввійшла до складу Жмеринського виробничого 
підрозділу дорожнього управління ДСЕСу. 

4. Т3-№14 та ТЗ-№7 ПАТ «Київметробуд» - в зв'язку із зміною в організації 
виробництва ПАТ «Київметробуд», в результаті злиття виробничих 
підрозділів Т3-№14 та ТЗ-№7 в ТЗ-№4. 

5. Вузлової поліклініки ст. Бахмач, яка приєдналась до міської лікарні 
м. Бахмач 

6. «Лабораторний центр за залізничному транспорті Держсанепідемслужби 
України» ст. Коростень - в результаті припинення діяльності ППО (протокол 
загальних зборів №4 від 21.07.2020р.). 

За станом на 31 грудня 2020 року загальна кількість членів профспілки складає 
58,9 тис. чол., що порівняно з 2019 роком зменшилась на 3,4 тис. чол. 

Чисельність працюючих на підприємствах залізничного транспорту і 
транспортного будівництва України налічує 46,5 тис. чол. Із них членами профспілки 
є 42,6 тис. чол., що становить 91,7 %. 

Охоплення працюючих профспілковим членством у 2019 році-92%, у 2018 
році-93%, у 2017 році-94,3%, у 2016 році-94,7%. 

Найвищий показник охоплення профспілковим членством у 2020 році має 
Жмеринська територіальна профспілкова організація - 97,9 %, Конотопська - 96,8%, 
Коростенська -96,2 %, Козятинська -95,8% територіальні профспілкові організації, 
найнижчий - Київська територіальна профспілкова організація 87,2 %. 
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За даними статистичного звіту: 

- кількість працюючих членів профспілки складає - 42,6 тис. осіб (72,3 % від 
загальної кількості членів профспілки) зменшилась на 2,47 тис. осіб порівняно із 2019 
роком; 

- кількість студентів та учнів- членів профспілки - 4,3 тис. осіб ( 7,3% від 
загальної кількості членів профспілки), що порівняно із 2019 роком менше на 380 
осіб. 

- кількість непрацюючих пенсіонерів- членів профспілки - 11,9 тис. осіб ( 
20,3% від загальної кількості членів профспілки), що порівняно із 2019 роком менше 
на 550 осіб; 

- кількість працюючих жінок - членів профспілки - 15,3 тис. осіб ( 25,9 % 
від загальної кількості працюючих членів профспілки), що порівняно з 2019 роком 
менше на 2,7 тис. осіб; 

- кількість працюючої молоді до 35 років - членів профспілки - 5,4 тис. 
осіб (9,2% від загальної кількості членів профспілки), що порівняно з 2019 роком 
менше 1109 осіб. 

Кількість працівників, які вибули із профспілки за власним бажанням - 155 осіб 
(для порівняння з 2019 роком - 218 осіб, з 2018 роком - 201особа.) 

з них: 
- 61 особа - працівники Київської територіальної профспілкової організації: 

ШЧ-Ніжин -8 ос., ШЧ Дарниця - 3 ос., РПЧ-8- 3 ос., ТЧ-10-3 ос., ПЧ-Ніжин 
- 5 ос., ПЧ-Київ - 2 ос., НХГ- Бобрик - 5 ос., КТЗТ (прац.)-18 ос., ДКЛ №1-
7 ос., ДКЛ №2 - 7 ос.; 

- 24 особи - працівники Козятинської територіальної профспілкової 
організації: ТЧ-3 - 17 ос., БМЕУ-2 -7ос.; 

- 50 осіб - працівники Коростенської територіальної профорганізації: ЕЧ-
Коростень - 2 ос., ПЧ- Житомир - 2 ос., ПЧ-Коростень-14 ос., ДС -
Житомир-2 ос., ТЧ-Коростень-27 ос., ШЧ-Коростень - Зос. 

- 2 ос.- працівники ДС-Конотоп; 
- 9 ос. - працівники управління залізниці; 
- З ос. - працівники ППО ЦСЗ АТ «Укрзалізниця» ; 
- З ос. - працівники КТМТБ; 
- З ос. - працівники ЮЦ. 
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За станом на 01.01.2021 року загальна кількість членів інших профспілок 
складає - 1004 ос., в порівнянні з минулим роком ( на 01.01.20р. - 950 ос.) ця цифра 
збільшилась на 54 ос.). Значно зросла на протязі року кількість членів інших 
профспілок в РПЧ-Чернігів - на 40 ос., в ТЧ-Коростень - на 32 ос., 
ШЧ-Бахмач - на 18 ос. 

Враховуючи нове програмне забезпечення із укладання статистичних звітів 
хочеться подякувати всім причетним, які займаються питаннями статистичних звітів, 
за розуміння та своєчасне надання зведених статистичних звітів за 2020 рік. 

Відділ організаційної, кадрової 
та культурно-масової роботи 

% 

У 


