
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА 
ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ

ДОРОЖНІЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ
ПРЕЗИДІЯ

П О С Т А Н О В А

“ 26 ” жовтня 2017 р. м. Київ Протокол № 10

«Про забезпечення працівників 
спецодягом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту в регіональній 
філії Південно-Західної залізниці»

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о начальника служби 
матеріально-технічного забезпечення Ткачука П.Г. та головного технічного 
інспектора праці Дорожньої профспілкової організації Овсієнка A.B. було 
встановлено, що незважаючи на вжиття заходів адміністрацією залізниці, питання 
своєчасного забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям і іншими 
засобами індивідуального захисту на залізниці залишається злободенним. 
Порушуючи вимоги статті 8 Закону України "Про охорону праці" та колективний 
договір розділ VI пункт 6.2 працівники філії не в повному об'ємі забезпечені 
спецодягом і спецвзуттям. Згідно інформації служби матеріально-технічного 
постачання забезпеченість зимовим спецодягом і спецвзуттям по залізниці склала, 
практично-50%.
№ Назва 313 Заявлено Отримано Відсоток

виконання

1. Костюм «Гудок» 2757 965 35

2. Костюм «Зима» 2700 980 36

3. Костюм «Колійник» 2250 0 0

4. Чоботи утеплені 11900 5490 46

5. Черевики шкіряні 27540 27540 100

6. Рукавиці комбіновані 353400 353400 100

7. Куртка ватяна 3806 240 6

8. Штани ватяні 2000 700 35

9. Шапка-ушанка 6000 6000 100

У той час, перевірками встановлено, що забезпеченість працівників виробничих 
підрозділів залізниці спецодягом нижче офіційних даних, представлених службою 
матеріально-технічного забезпечення, в наявності певні постійні зауваження від 
працюючих. Найгірше становище забезпечення зимовим спецодягом та спецвзуттям на 
виробничих підрозділах становить:

ПЧ- (Дарниця) костюм «Колійник» - заявлено - 82 шт., отримано -60%; костюм 
водозахисний заявлено - 65шт., отримано - 0%; шапка вушанка - заявлено - 135 шт.,



отримано -30%; рукавиці утеплені - заявлено - 260 шт., отримано - 50%.
ПЧ-Шіжин) черевики чоловічі - заявлено - 69 пар., отримано - 0%; чоботи гумові - 

заявлено 28пар., отримано - 0 %; костюм водозахисний - заявлено - 25 шт., отримано - 
0%; шапка вушанка - заявлено - 14 шт., отримано - 0%; рукавиці утеплені - заявлено -  
84пари., отримано - 0%.

ТЧ-(Дарниця) костюм «Гудок»- заявлено 80шт., отримано 50%; чоботи утеплені 
227пар., отримано 0%; черевики шкіряні заявлено 505 пар., отримано 20%.

ПЧ-(Київ) костюм «Гудок»- заявлено 60шт., отримано 0%; шапка ушанка заявлено 
150шт., отримано 0%; рукавиці утеплені заявлено ЗООпар., отримано 0%.

Ш -2  костюм «Зима»- заявлено - 137шт., отримано -  36%; шапка вушанка - заявлено
- 377шт., отримано -  20%; рукавиці утеплені - заявлено - 411 пара., отримано -  22%.

ПЧ-(Козятин) рукавиці утеплені - заявлено 200пар., отримано 25%; шапка вушанка 
заявлено 160шт., отримано 0%., рукавиці утеплені заявлено 200пар., отримано 25%.

ШЧ-(Козятин) рукавиці утеплені - заявлено ІООпар., отримано 25%., шапка вушанка 
заявлено 50шт отримано 0%»., костюм «Гудок» заявлено 40шт., отримано 38%.

ДН-3 чоботи утеплені - заявлено 376пар., отримано 67%., черевики заявлено 
723пари., отримано 85%., рукавиці комбіновані заявлено 8600пар., отримано 26%.

ПЧ-(Жмеринка) шапка вушанка- заявлено 223шт., отримано 0%., чоботи утеплені 
заявлено 217пар., отримано 0%., костюм колійник заявлено 133шт., отримано 4%., 
чоботи гумові заявлено 262пар., отримано 0%

ПЧ-(Староконстянтинів) чоботи утеплені -заявленої Ібпар., отримано 0%.
КМС-(Старокостянтинів) чоботи утеплені заявлено 102 пари., отримано 0%; шапка 

ушанка заявлено 70шт., отримано 0%;
ДН-4 - Костюм «Зима» заявлено - 128шт., отримано - 16%, шапка вушанка - заявлено

- 95шт., отримано - 52%, рукавиці утеплені - заявлено - 250 шт., отримано - 20%.
ГГЧ-ГКоростень) - Костюм «Гудок» - заявлено - 12 шт., отримано - 50%; костюм 

«Колійник» - заявлено - 236 шт., отримано - 0%; штани утеплені - заявлено -  23шт, 
отримано - 0 %; куртка утеплена - заявлено -  23шт, отримано - 0 %; чоботи кирзові - 
заявлено - 332 пар., отримано - 41%; чоботи гумові - заявлено 42пар., отримано - 0 % ; 
костюм водозахисний - заявлено - 134 шт., отримано - 0%; шапка вушанка - заявлено - 
200 шт., отримано - 0%, рукавиці утеплені - заявлено - 318 шт., отримано - 0%.

ПЧ-ОКитомир) - «Колійник» - заявлено , -50 шт., отримано - 0%; шапка вушанка - 
заявлено - 190 шт., отримано -15%,

ТЧ-(Коростень) - костюм «Гудок» - заявлено - 164 шт., отримано - 37%; куртка 
утеплена - заявлено - 70 шт., отримано - 0%.

ВЧДР-(Коростень) - куртка утеплена - заявлено - 70 шт., отримано - 0%.
КМС-(Коростень) - «Колійник» - заявлено - 35 шт., отримано - 0%; штани утеплені - 

заявлено -  9шт, отримано - 0 %; чоботи гумові - заявлено 38 пар., отримано - 0 % ; 
шапка вушанка - заявлено - 52 шт., отримано - 0%.

ДН-5 Костюм «Зима» заявлено - 116шт., отримано -  27%, шапка вушанка - заявлено - 
185шт., отримано -  26%, рукавиці утеплені - заявлено - 373 шт., отримано -  8%, костюм 
«Гудок» заявка-30,0 тримано-17%.

Враховуючи, що працівники не в повній мірі забезпечені спецодягом, спецвзуттям 
по виробничим підрозділам



Президія Дорпрофсожу постановляє:

1. Доповіді в.о начальника служб матеріально-технічного забезпечення 
Ткачука П.Г. та головного технічного інспектора праці Дорожньої профспілкової 
організації Овсієнка A.B. узяти до відома.

2. Роботу в.о начальника служби матеріально-технічного забезпечення 
Ткачука П.Г. по виконанню планових завдань та нормативів поставок 
виробничим підрозділам регіональної філії залізниці спецодягу, спецвзуття та 
інших засобів індивідуального захисту признати недостатньою.

3. Звернути увагу начальникам служб на малоефективну роботу головних інженерів 
служб по контролю за забезпеченням працівників регіональної філії спецодягом, 
його прання, хімчистки, ремонту та збереження.

4. В.о начальнику служби матеріально-технічного забезпечення Ткачуку П.Г. 
вжити допоміжні заходи для придбання спецодягу та ліквідації відставання в 
забезпеченні та оперативної доставки, звернувши особливу увагу на жіночі види 
спецодягу, рукавиці, тепле спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. В 
термін до 01 грудня інформувати Дорпрофсож про забезпеченість 313.

5. Запропонувати заступнику директора регіональної філії з рухомого складу та 
матеріально-технічного постачання Миклашуку О.В :

5.1 провести реорганізацію системи забезпечення працівників залізниці спецодягом, 
спецвзуттям та посилення контролю за ефективністю та якістю її функціонування 
(своєчасна поставка спецодягу службою НХ до виробничих підрозділів залізниці) ;
5.2 організувати і провести виставку спецодягу і спецвзуття за участю постачальників 
продукції, з метою визначення сучасних і якісних 313 для забезпечення залізничників 
на 2018-2019 рік;
5.3 посилити контроль та відповідальність причетних керівників за своєчасним та 
якісним забезпеченням працівників залізниці спецодягом та спецвзуттям у 
відповідності до вимог нормативних документів;
5.4 доручити відділу контролю за якістю продукції посилити вхідний контроль за 
якістю поставленого спецодягу, спецвзуття;
5.5 встановити та застосувати відповідні методи впливу до причетних працівників за 

несвоєчасне забезпечення спецодягом , спецвзуттям працівників залізниці.
6. Територіальним профспілковим організаціям, профспілковим комітетам 

виробничих підрозділів залізниці активізувати роботу профспілкового активу по 
контролю за станом підготовки господарства до зими та забезпечення 
працівників необхідним спецодягом, контролювати роботу комісії вхідного 
контролю спецодягу.

7. Контроль за виконанням постанови покласти на технічну інспекцію праці 
Дорпрофсожу.

Заступник голови Дорожньої профспілкової 
організації Південно-Західної залізниці О.М. Лозко


