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Про оздоровлення працівників регіональної 
філії та членів їх сімей у  2017 році

Заслухавши та обговоривши інформацію завідуючого відділом 
соціального захисту та спортивно-масової роботи Дорпрофсожу Кравченка 
В.М. про підсумки оздоровлення залізничників транспортних будівельників 
та членів їх сімей у 2017 році президія Дорпрофсожу відмічає, що у 2017 році 
керівництвом регіональної філії спільно з Дорожньою та територіальними 
профспілковими організаціями проведено ряд заходів щодо організації 
відпочинку та оздоровлення працівників та їх родин..

За дорученням керівництва РФ та Дорпрофсожу виробничими 
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 додатково 100 дітей оздоровлено на 
Закарпатті в ДОТ «Горбок». Своїми коштами теркоми та профкоми 
оздоровлювали працівників та членів їх сімей на Прикарпатті та 
Чорноморських курортах. Ефективно працювала база відпочинку «Остер» 
Київської дирекції залізничних перевезень де в 60 будиночках літнього типу 
протягом 9 змін оздоровлено 366 сімей залізничників з них 649 дітей.

В санаторії «Світязянка за 2017рік . оздоровлено 899 працівників та 
пенсіонерів. В МЦРЗ «Хмільник» - 1187 працюючих та 450 ветеранів 
регіональної філії Південно-Західна залізниця.

На виконання п. 7.9. колективного договору Дорпрофсожем протягом 
2017 року придбано та реалізовано 402 санаторно-курортних путівок, в 
тому числі; в санаторії «Моршинський» - 100, Свалява-155, Трускавець 
«Віктор» - 87, Миргород- 28, Східниця -  32 шт.

В березні-квітні та жовтні-листопаді було проведено шість 3-х денних 
оздоровчо - діагностичних заїздів (всього 240 чл. профспілки) в санаторій 
«Сонячна долина», де проведено обстеження та надано медичні висновки та



лікувальні рекомендації спеціалістами Ужгородського медичного 
університету. Загальна кількість охоплених усіма видами оздоровлення 
становить 11936 осіб. У зв’язку з успішним виконанням планів по 
оздоровленню залізничників та враховуючи те, що значну роботу по 
організації відпочинку профспілкові організації провели якісно, без 
зауважень та скарг президія Дорпрофсожу

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

2. Дорпрофсожу та теркомам вжити заходів щодо збереження наявних 
санаторних, дитячих оздоровчих закладів та баз відпочинку спільно з 
адміністрацією філії, забезпечити їх функціонування у 20ІЗ році.

3. Від президії Дорпрофсожу звернутися з поданням до керівництва 
ПАТ»Укрзалізниця» та регіональної філії «Південно-Західна залізниця» 
про виділення коштів для проведення ремонтних робіт в ДОТ «Зорька» та 
«Дубки», придбання санаторно-курортних путівок на І кв.2018 року для 
працівників регіональної філії, членів Дорожньої профспілкової 
організації.

4. Відділу соціального захисту Дорпрофсожу спільно з теркомами 
контролювати хід підготовки оздоровчих закладів до роботи в літній 
оздоровчий сезон 2018 року.

5. Запропонувати президіям територіальних, первинних профспілкових 
організацій заохотити, в межах фінансових можливостей, причетних до 
організації сан-курортного оздоровлення та відпочинку у 2017 році 
працівників. Виплату провести за рахунок власних коштів..

6. Контроль за виконанням даної постанови покласти на Фінансовий і відділ 
соціального захисту та сі

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.


