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Про роботу дорожнього клубу «Локомотив» 
у 2016 році та плани на 2017 рік щодо розвитку 
спортивно-масової роботи в трудових колективах 
структурних підрозділів регіональної філії 
«Південно-Західна залізниця».

Заслухавши та обговоривши звіт начальника ДФСК “Локомотив”, 
Стандіо А.К., та співдоповідь завідуючого відділом соціального захисту та 
спортивно-масової роботи Дорпрофсожу Кравченка В.М. «Про роботу 
дорожнього клубу «Локомотив» у 2016 році та плани на 2017 рік щодо 
розвитку спортивно-масової роботи в трудових колективах структурних 
підрозділів регіональної філії «Південно-Західна залізниця»

Президія Дорпрофсожу Постановляє:

1. Інформацію начальника ДФСК “Локомотив”, Стандіо А.К.прийняти до 
відома, план роботи на 2017 рік затвердити.

2. Керівництву ДФСК “Локомотив”, з врахуванням рекомендацій та 
пропозицій обговорених на президії Дорпрофсожу, вжити заходів щодо 
покращання спортивно-масової роботи в трудових колективах залізниці.

3. При затвердженні графіків спортивних змагань, узгоджувати їх з 
Територіальними профспілковими комітетами та відділом соціального 
захисту та спортивно-масової роботи Дорпрофсожу.

4. На виконання п. 4.5. “Основних напрямків роботи Дорпрофсожу”, щодо 
розвитку фізичної культури та спорту в трудових колективах 
залізничників та транспортних будівельників, забезпечення 
функціонування спортивних об’єктів та споруд, внести пропозицію до 
керівництва залізниці, врахувати при корегуванні фінансового плану на 
2017 рік виділення коштів на утримання та проведення ремонтних робіт 
на спортивних об’єктах Південно-Західної залізниці.

5. Рекомендувати керівникам та профспілковим організаціям структурних 
підрозділів та підприємств залізниці вжити заходів, щодо збереження та 
розширення спортивних об’єктів для занять фізичною культурою та 
спортом.

6. Керівництву ДФСК Локомотив спільно з Дорпросожем на протязі року 
провести конкурс-огляд на кращий спортивний об’єкт на підприємствах 
залізниці, з визначенням переможців та призерів.



7. Рекомендувати керівництву залізниці спільно з відділами кадрів 
дирекцій вишукати можливості для введення штатних посад інструкторів 
по фізичній культурі та спорту на дирекціях залізничних перевезень та 
передбачити відповідне фінансу вання на ці цілі.

8. Рекомендувати за підсумками роботи з розвитку фізичної культури та 
спорту за 2016 рік, теркомам, первинним профспілковим організаціям 
прямого підпорядкування Дорпрофсожу, преміювати працівників які 
приймали активну участь у спортивних змаганнях та досягли високих 
результатів.

9. Контроль за виконанням даної постанови покласти на відділ соціального 
захисту та спортивно-масової роботи Дорпрофсожу та керівництво ДФСК
“Локомотив”,

Голова Дорпрофсожу С\ .  тоимЦ
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О.М. Логошняк


