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Діяльність Всеукраїнської профспілки пілотів упродовж 2011р.

- Реалізація завдання щодо  прийняття нового Повітряного кодексу України з урахуванням зауважень та
пропозицій від ВПП (видалення положень щодо контракту для льотного складу, щодо психічної
придатності, щодо величезних штрафів для фізичних осіб, щодо додаткової кримінальної відповідальності
тощо).
- Громадський контроль за проходженням лікарняної льотної сертифікаційної комісії у відповідності з
вимогами JAR-FCL 3.
- Ініціювання службового розслідуванні відносно безпідставних та незаконних дій начальника відділу
авіаційної медицини Державіаадміністрації з метою притягнення його до відповідальності
(звільнення з займаної посади).
- Звернення до органів прокуратури та Комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності щодо незаконних дій начальника відділу авіаційної медицини Державіаадміністрації з метою
притягнення його до кримінальної відповідальності.
- Реалізація проходження членами ВПП незалежної лікарняної льотної сертифікаційної комісії закордоном
з метою захисту від необґрунтованих дій посадових осіб Державіаадміністрації та Державного авіаційного
медичного центру ЦА.
- Проведення зустрічі з новим начальником відділу авіаційної медицини Державіаслужби з метою
обговорення та вирішення нагальних питань авіаційної медицини.
- Внесення змін до Інструкції з проведення тест-контролю на вживання алкогольних напоїв у членів ПС та
авіаційного персоналу, який виконує свої службові обов’язки в ДП МА «Бориспіль» – приведення у
відповідність до нормативних актів України, в тому числі JAR-OPS 1.
- Робота над відміною додаткових медичних оглядів (проходження піврічних медичних оглядів, оглядів
після відпусток та довготривалих відряджень) не передбачених JAR-FCL 3 – внесення відповідних змін до
наказу Державіаслужби №920 від 05.12.2005р.
- Контроль над приведенням національного бланку медичного сертифікату у відповідність до
встановленого зразка в JAR-FCL 3.
- Подальша робота ВПП щодо реалізації проходження лікарняної льотної сертифікаційної комісії у
м. Бориспіль (МСЧ РСП «Київцентраеро»).
- Відстоювання позиції проти впровадження додаткових, дублюючих норм щодо психофізіологічної
експертизи для пілотів (проект постанови КМУ від МОЗ України). Організація підтримки профспілок
транспорту України, Федерації профспілок України та Федерації роботодавців України.
Розміщення інформації в ЗМІ про громадську позицію ВПП та Федерації профспілок транспорту України
щодо проекту постанови КМУ. Проведення погоджувальної наради з Міністерством інфраструктури
України щодо неприйнятності подібних проектів нормативно-правових актів.
- Аналіз нового законодавства щодо виплати добових авіаційному персоналу (пп. 140.1.7  п.140.1 ст. 140
Податкового кодексу України та постанови КМУ від 02.02.2011р. №73).
- Взаємодія з Державіаадміністрацією при обговорені питання щодо особливостей відряджень екіпажів
суден та порядку виплати сум, що направляються на харчування членам екіпажів суден
(наказ Міністерства транспорту України від 12.07.1999р. №359).
- Участь представників ВПП на Конференціях IFALPA та ЕСА, на яких частково були підняті проблемні
питання авіаційної медицини в Україні.
- Участь у роботі Громадської ради та Соціальної ради при Міністерстві інфраструктури України.
- Подальша робота щодо легалізації страйків на транспорті – офіційне оприлюднення законопроекту
№7046. Організація соціальної підтримки законопроекту №7046 (допрацьованого) від транспортних
профспілок.
- Подальша спільна робота ВПП з Державіаслужбою у впровадженні нових правил нормування
польотного, робочого часу та часу відпочинку членів екіпажів повітряних суден ЦА України.
- Подальша спільна робота ВПП з Державіаслужбою щодо внесення змін до суми страхуванням льотного
складу (постанова КМУ від 12.10.2002 р. №1535).
- Підтримка пілотів деяких АК щодо обґрунтованого підвищення заробітної плати.
- Звернення до КМУ з метою залучення сучасного спеціаліста, який отримав відповідну підготовку
(міжнародну та  національну) з розслідування авіаційних подій та здійснює польоти на сучасних типах ПС,
до роботи при Експертній установі з розслідування авіаційних подій.
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