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«Про проведення огляду-конкурсу серед первинних 
профспілкових організацій з питань охорони праці, 
щодо контролю за створенням належних умов в 
санітарно-побутових приміщеннях, кімнатах прийому 
їжі на виробничих підрозділах регіональної філії ПЗз»

Заслухали інформацію головного технічного інспектора праці 
Овсієнка A.B. про поліпшення санітарно-побутового забезпечення 
працюючих, створення умов для харчування працівників, залучення уваги 
профактиву виробничих підрозділів регіональної філії до питань санітарно- 
побутового забезпечення працюючих, наведення порядку в побутових, 
виробничих приміщеннях президія Дорпрофсожу

Постановляє:
1.Прийняти до уваги інформацію головного технічного інспектора 

праці дорожнього комітету профспілки Овсієнко A.B.
2.Затвердити Положення «Про огляд-конкурс серед первинних 

профспілкових організацій з питань охорони праці, щодо контролю за 
створенням належних умов в санітарно-побутових приміщеннях, кімнатах 
прийому їжі у виробничих підрозділах регіональної філії ПЗз» (додається).

3. Текст Положення опублікувати на сайті дорожнього комітету.
4. Контроль за виконанням постанови покласти на технічну інспекцію 

дорожнього комітету.

Голова дорожньої профспілкової r ,
організації Південно-Західної залізниці Л)  ̂ [OtOCCC^LМ. Логошняк



Положення
«Про огляд-конкурс серед первинних профспілкових організацій з питань 

охорони праці, щодо контролю за створенням належних умов в санітарно- 
побутових приміщеннях, кімнатах прийому їжі у виробничих підрозділах

регіональної філії».

1. Огляд-конкурс серед первинних профспілкових організацій з питань охорони 
праці, щодо контролю за створенням належних умов праці з метою поліпшення 
санітарно-побутового забезпечення працюючих, створення умов для харчування 
працівників, залучення уваги профактиву виробничих підрозділів регіональної філії до 
питань санітарно-побутового забезпечення працюючих, наведення порядку в 
побутових, виробничих приміщеннях.

2. Найважливішими завданнями огляду-конкурсу є :
- посилення роботи первинних профспілкових організацій, цехкомів, профгрупоргів 
щодо здійснення громадського контролю за станом виробничих і побутових 
приміщень, належному утриманні санітарно-побутових приміщень, створенням умов 
для харчування працівників;
- прийняття додаткових заходів через колективний договір щодо забезпечення і 
поліпшення умов санітарно-побутових приміщень працюючих;
- посилення у працівників (членів профспілки) почуття відповідальності за 
дотримання норм і гігієнічних вимог до стану виробничих, санітарно-побутових 
приміщень і кімнат приймання їжі у виробничих підрозділах;
- попередження причин, що приводить до травматизму і захворюваність працівників 
на виробництві.

3. Огляд-конкурс проводиться з 1 лютого по 1 жовтня 2018р.
Профспілкові комітети ознайомлюють членів комісій з охорони праці, 

громадських інспекторів з охорони праці, профспілковий актив, керівників 
виробничих підрозділів з цілями і завданнями огляду-конкурсу, організовують їх 
додаткове інформування з питань дотримання вимог норм і гігієнічних до стану 
санітарно-побутових приміщень.

4. В ході огляду-конкурсу:
здійснюється моніторинг забезпечення працюючих санітарно-побутовими 

приміщеннями (гардеробними, душовими, умивальниками, кімнатами відпочинку та 
прийому їжі), дотримання вимог норм і гігієнічних до їх стану;
- вносяться пропозиції щодо будівництва, розширення, реконструкції, ремонту та 
благоустрою виробничих, санітарно-побутових приміщень виробничих підрозділів з 
подальшим їх включенням до комплексних заходів щодо поліпшення умов і охорони 
праці.

5. Основними показниками огляду-конкурсу є :
наявність згідно вимог і гігієнічних норм санітарно-побутових приміщень 

(гардеробні, душові, туалети, умивальники, кімнати відпочинку і прийому їжі);



- відповідність виробничих приміщення вимогам правил, норм, стандартів чинного 
законодавства (ДБН В.2.2-28:2010);
- забезпечення своєчасного ремонту і зразкового утримання санітарно-побутових 
приміщень, виробничих приміщень і кімнат приймання їжі виробничих підрозділів;
- естетичне оформлення санітарно-побутових приміщень.

6. Профспілкові комітети не пізніше 25 вересня направляють в територіальний 
комітет профспілки належним чином оформлені матеріали, що містять :

- постанову профспілкового комітету про подання на, кращу кімнату прийому їжі, 
краще санітарно-побутове приміщення;
- пояснювальну записку(копії протоколів засідання профкомів, проведення конкурсів 
тощо);
- фотографії.

7. Порядок проведення конкурсу
7.1 На основі представлених матеріалів, комісія територіального комітету до 15 
жовтня вносить пропозиції про переможців огляду-конкурсу на розгляд комісії з 
охорони праці дорожнього комітету.
7.2 Матеріали конкурсантів направляються до завідуючого відділом охорони праці- 
головному технічному інспектору праці для розгляду комісією з охорони праці 
Дорпрофсожу для розгляду на Президії дорожнього комітету в жовтні.
7.3 За підсумками огляду-конкурсу визначається «Краще побутове приміщення», 
«Краща кімната прийому їжі», переможці нагороджуються Почесними дипломами 
дорожнього комітету профспілки та заохочуються грошовими преміями.
7.4 Заохочення переможців і призерів конкурсу провести у листопаді на засіданні 
Дорожнього комітету.

8. Заохочення

8.1 Для переможця конкурсу -  Диплом і грошова премія у сумі 3 тис. грн.
8.2 Для призерів конкурсу:

• Диплом і грошова премія у сумі 2 тис. грн. -  друге місце;
• Диплом і грошова премія у сумі 1 тис. грн. -  третє місце.

9. Отримана профспілковою організацією грошова премія може бути 
використана для заохочення членів профспілки, які взяли найактивнішу участь в 
обладнанні відповідного приміщення (території), або для придбання необхідного 
обладнання для облаштування побутових приміщень, кімнат та місць прийому їжі про 
що приймається рішення на засіданні профспілкового комітету.


