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етвертий рік Великої Вітчизняної війни... Радянсь- захист працівників. Продовжується нормотворча діялький Союз вступив у завершальний етап закінчен- ність, укладається колективний договір із адміністрацією,
ня боїв. У результаті вирішальних перемог Черво- посилюється боротьба за достойну оплату та належні умоної Армії було повністю вигнано фашистських окупантів ви праці й відпочинку, вирішується багато інших питань.
з радянської землі. Міста підіймалися з руїн, згарищ,
Уже понад десять років Первинну профспілкову оргавідновлювалися школи та бібліотеки, для підготовки нізацію співробітників НТУ очолює Олексій Іванович
учителів створювали короткочасні курси, відкривали Рахуба — доцент кафедри «Проектування доріг, геодезії
педагогічні класи, училища та учительські інститути.
та землеустрою», кандидат технічних наук, відмінник
У самому центрі Києва, на схилі славетного Печерсь- освіти України, почесний дорожник України.
кого пагорба, біля однієї з найбільших православних свяЗа його керівництва профспілка університету вийшла
тинь — Києво-Печерської лаври 7 листопада 1944 р. роз- на новий рівень роботи. Профспілковий комітет і його
порядженням Ради Народних комісарів СРСР № 11.06-р керівник здобули авторитет і повагу в колективі. ППО
засновано Київський автомобільно-дорожній інститут НТУ є однією з найчисельніших громадських організацій
(КАДІ). Було створено два факультети — дорожній та університету, відіграє першорядну роль у вирішенні важмеханічний для підготовки провідних фахівців. До вик- ливих соціальних питань. Протягом років, зі збільшенням
ладання були залучені видатні вчені в галузі фізико-мате- кількості членів профспілки, збільшувався і склад профматичних наук, професори, доценти та викладачі.
кому. Сьогодн до складу ППО входять: голова профкому
Для плідної діяльності працівників інституту та з ме- О. І. Рахуба; заступник голови профкому А. В. Коровіна;
тою їх соціального захисту була започаткована Проф- секретар С. Д. Уреньова — ст. викладач кафедри філоспілкова організація працівників КАДІ.
софії і педагогіки; голова профбюро автомеханічного
До сьогодні офіційних джерел, що засвідчують дав- факультету Ю. М. Варфоломєєв — доцент кафедри «Доню історію профкому співробітників КАДІ, майже не рожні машини»; голова комісії з охорони праці, голова
збереглося; натомість відомо, що в різні часи організа- профбюро дорожньо-будівельного факультету В. І. Касьцію очолювали такі діячі, доценти та професори, як: ків — доцент кафедри будівництва та експлуатації доріг;
В. І. Дмитренко, А. І. Ковалик, О. І. Ковальов, А. О. Лоза, голова профбюро факультету економіки, менеджменту і
Ю. М. Федоренко, В. П. Сидоренко, П. А. Маслов. Їхній права І. Ф. Лаврик — професор кафедри менеджменту та
внесок у розвиток профспілки КАДІ був чималим. підприємництва;голова профбюро факультету транспортВони затверджували та часто проводили профспілкові них та інформаційних технологій Т. С. Степаненко —
соціалістичні змагання між структурними підрозділами, доцент кафедри комп’ютерної та інженерної графіки; гокультмасову та спортивно-оздоровчу роботу, відстою- лова профбюро адміністративно-господарської частини
вали права своїх профспілчан, надавали їм соціальний Н. А. Романова — завідувач господарством спорткомпта правовий захист.
У 1994 р. після державної
акредитації КАДІ отримав
статус технічного університету,найвищий IV рівень акредитації і назву Український транспортний університет (УТУ). Профком співробітників дістав іще більше
завдань та зобов’язань перед
членами профспілки.
Із 2000 р. УТУ отримує
статус національного і теперішню назву — Національний транспортний університет (НТУ). Тодішній керівКолектив профкому. Зліва направо: нижній ряд: Л. М. Жидкова, А. В. Коровіна,
ник Первинної профспілІ. М. Зіміна, С. Д. Уреньова, Є. С. Гребельник, Н. А. Романова, Н. Ю. Шкарівська;
кової організації І. М. Пруд- верхній ряд: О. Р. Омелянович, В. І. Каськів, І. Ф . Лаврик, голова профкому О. І. Рахуба,
В. В. Кухтик, Ю. М. Варфоломєєв, О. І. Кущ
ченко спрямував роботу
профкому на соціальний
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ародився 18 травня 1950 р. у
КАДІ як голова профбюро дорожньос. Селичівка Баришівського райобудівельного факультету.
ну Київської області. Після закінчення
У 2003 р. обраний головою
школи в 1967 р. розпочав трудову
первинної профспілкової організації
діяльність. Із 1968 до 1970 р. служив
Національного транспортного уніу лавах Радянської армії.
верситету.
Із 1971 до 1976 р. навчався в
Під його керівництвом профком
Київському автомобільно-дорожньоздійснює соціальний захист працівму інституті за спеціальністю «Інжеників університету, разом із адміністнер шляхів сполучення».
рацією забезпечує відповідні умови
Після закінчення інституту з 1976
праці та відпочинку.
до 1979 р. працював майстром ШляховоО. І. Рахуба вдало поєднує громадРАХУБА
будівельного управління № 27.
ську роботу з науково-педагогічною.
Із 1980 до 1984 р. був спочатку моОлексій Іванович Він читає курс лекцій із дисциплін
лодшим, а потім старшим науковим
«Проектування автомобільних доріг»,
Голова первинної
співробітником Українського філіалу
«Проектування міських та сільськопрофспілкової організації
Інституту комплексних транспортних
господарських доріг», веде дипломне
проблем при Держплані СРСР.
проектування, а також магістерські
У 1985 р. перейшов на посаду наукового наукові роботи. Є автором 80 публікацій.
співробітника КАДІ. У 1991 р. захистив кандидатську
Нагороджений нагрудним знаком МОН України
дисертацію і почав працювати на посаді асистента, а з «Відмінник освіти України» та нагрудним знаком
1993 р. — на посаді доцента кафедри проектування Служби автомобільних доріг України «Почесний
доріг. У цей же час був обраний до складу профкому дорожник».

лексу; голова житлово-побутової комісії О. Р. Омелянович — доцент кафедри менеджменту та підприємництва;
заступник голови профкому з організаційних питань,
голова комісії з питань соціального та правового захисту
О. І. Кущ; член комісії з соціального страхування
Л. М. Жидкова; голова комісії з культурно-масової роботи Є.С.Гребельник — зав.лабораторією кафедри «Економіка»; голова організаційно-масової комісії В. В. Кухтик —
доцент кафедри двигунів та теплотехніки.
Завдяки плідній та злагодженій роботі профкому сьогодні ППО НТУ — це надійна опора та реальна сила.
Організаційна робота профспілки складається із низки заходів щодо забезпечення єдності дій членських
організацій шляхом розробки та реалізації спільних
позицій щодо захисту конституційних, трудових і
соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Головним завданням ППО НТУ є захист трудових
прав та інтересів співробітників університету відповідно
до чинного законодавства та колективного договору.
Щороку на конференції трудового колективу
НТУ затверджують план організаційних заходів на
поточний рік. Традиційним став такий напрям роботи, як оздоровлення членів профспілки та їхніх дітей
у COT «Зелений бір». Кожного року число відпочивальників зростає, збільшується кількість коштів на
реновацію табору та дотації університету за путівки.
Профком планує розподіл та веде облік видачі
путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок для дітей співробітників у дитячих таборах за
межами м. Києва.
За сприяння профкому співробітники університету та
їхні діти мають можливість відвідувати спортивний
комплекс НТУ. Професійні тренери окремо підберуть

комплекс силових навантажень у басейні, тренажерних
залах та різних спортивних секціях. Для цього в розкладі
роботи фізкультурно-оздоровчого центру (ФОЦ) передбачений відповідний час. Кожного року серед співробітників проводиться «Універсіада здоров’я» із таких видів
спорту, як волейбол, шахи, теніс, плавання, міні-футбол,
баскетбол, бадмінтон.
Значна увага приділяється відпочинку членів
профспілки шляхом організації поїздок вихідного дня.
Співробітники університету мали можливість відвідати
такі визначні місця, як дендропарк «Софіївка» (м. Умань),
стародавній Чернігів, славетне м. Львів, музеї м. Переяслав-Хмельницького та с.Трипілля,м.Ужгород,а також неперевершену «Долину нарцисів», «Поліські самоцвіти» та
багато інших визначних місць славетної України.
Із профкомом новорічні свята проходять весело та активно. Щороку члени профспілки отримують безкоштовні запрошення на різноманітні новорічні заходи.
Окрім цього, профком НТУ щороку вітає жінок університету зі святом 8 березня, а ветеранів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій — із Днем Перемоги.
Особлива увага приділяється покращенню умов
праці та побуту профспілчан, а саме оновленню кабінетів, придбанню спецодягу, взуття та засобів захисту.
Профком — це структура, де двері завжди відкриті,
де кожен, зайшовши, зможе відшукати захист та
підтримку. Там кожному подадуть руку допомоги та
підставлять плече для підтримки й розради, вислухають, проконсультують та знайдуть вихід зі складної ситуації, допоможуть, проведуть дорогою життя та щиро
порадіють вашому щастю. Профком завжди попереду,
завжди поруч — великий захисник, який має права,
досвід і могутню силу солідарності.
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