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Про оздоровлення дітей 
залізничників і транспортних 
будівельників влітку 2017 року

Заслухавши та обговоривши інформацію завідуючого відділом 
соціального захисту та спортивно-масової роботи Дорпрофсожу Кравченка 
В.М. про підсумки оздоровлення дітей залізничників і транспортних 
будівельників влітку 2017 року президія Дорпрофсожу відмічає, що у 2017 
році керівництвом регіональної філії спільно з Дорожньою та 
територіальними профспілковими організаціями проведено ряд заходів щодо 
організації відпочинку дітей в літній сезон.

За дорученням керівництва структурними підрозділами залізниці в 
ДОТ «Дубки» та «Зорька» проведено ремонтні роботи, дитячі оздоровчі 
табори були укомплектовані необхідним медичним обладнанням та 
спортивним інвентарем. У благоустрої дитячих оздоровчих таборів «Дубки» 
та «Зорька» активну участь приймали працівники та профактив Жмеринської 
та Конотопської територіальних профспілкових організацій. Підібрано 
кваліфікований педагогічний та обслуговуючий персонал, що дало змогу на 
протязі трьох оздоровчих змін успішно провести оздоровлення майже 1,5 
тисячі дітей залізничників.

За кошти Дорпрофсожу та теркомів додатково ще 100 дітей оздоровлено 
на Закарпатті в ДОТ «Горбок». Своїми коштами теркоми та профкоми 
оздоровлювали дітей на Прикарпатті та Чорноморських курортах.

Всього по структурних підрозділах регіональної філії “Південно- 
Західна залізниця” за рахунок коштів профбюджету оздоровлено 3,5 тис 
.дітей в тому числі:

По Київському теркому - 1156 дітей в ДОТ “Зорька”, ДОТ «Горбок» 
ДОТ “Дубки”, ДОТ»Сокіл», та ДОТ «Прибрежний» та з батьками на базі 
«Остер» та інших базах відпочинку.

По Козятинському теркому -  672 дитини в ДОТ “Дубки”, та ДОТ 
«Прибрежний».»Горбок» та інших базах відпочинку з батьками.

По Жмеринському теркому -632 дитини в ДОТ “Дубки” та ДОТ 
«Горбок» та інших базах відпочинку з батьками.

По Коростенському теркому -  443 дитини в ДОТ“Дубки”, 
“Горбок”, та ДОТ»Сокіл» Прикарпаття та з батьками на Азовському морі.



По Конотопському теркому -631 дитина в ДОТ “Зорька”, ДОТ 
«Горбок» та інших базах відпочинку з батьками.

По ПК управління РФ -  77 дітей в ДОТ “Дубки”, “Зорька”, 
«Горбок» та інших базах відпочинку з батьками.
ПК вокзалу Київ-Пасажирський -120 дітей з сім’ями на Чорноморському 
побережжі.

Достатню увагу приділяють оздоровленню дітей профкоми та 
керівництво Київметробуду , УЦОП, ЮЦ, та ЦСЗ.

Слід зазначити, що організацією проведення оздоровлення та 
перевезенням дітей займалися працівники теркомів та профспілкових 
організацій виробничих підрозділів залізниці.

Враховуючи вищевикладене, президія Дорпрофсожу

1. Інформацію завідуючого відділом соціального захисту та спортивно- 
масової роботи Дорпрофсожу Кравченка В.М. про підсумки оздоровлення 
дітей залізничників і транспортних будівельників влітку 2017 року 
прийняти до відома.

2. Дорпрофсожу та теркомам вжити заходів щодо збереження наявних 
дитячих оздоровчих закладів, баз відпочинку та забезпечити спільно з 
адміністрацією філії їх функціонування у 2018 році.

3. У зв’язку з успішним закінченням літнього оздоровлення дітей та 
враховуючи те, що значну роботу по організації відпочинку дітей 
профспілкові організації провели якісно, без зауважень та скарг - від 
президії Дорпрофсожу звернутися з поданням до керівництва регіональної 
філії «Південно-Західна залізниця» про заохочення причетних до 
організації відпочинку працівників та профактиву Дорожньої 
профспілкової організації та клопотати перед керівництвом філії Центр 
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд ПАТ 
«Укрзалізниця» про преміювання працівників дитячих оздоровчих 
таборів.

4. Дозволити за рахунок власних коштів преміювати в межах фінансової 
можливості причетних до організації відпочинку працівників та 
профактив теркомів, ОПК, Метробуду, ПК Управління РФ “Південно- 
Західна залізниця” ЮЦ, ЦСЗ, УЦОП, ПК вокзалу станції Київ 
Пасажирський та Дорпрофсожу.

5. Контроль за виконанням даної постанови покласти на фінансовий і відділ 
соціального захисту та с " боти Дорпрофсожу.

Постановляє:

Голова Дорпрофсожу

Надіслано: в протокол, ТПРОФ-1,2,3,4,5, ОПК і ПК прямого підпорядкування, фінансовий 
і відділ соціального захисту та спортивно-масової роботи.
Всього 13 примірників.


