
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА 
ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ

ДОРОЖНІЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ
ПРЕЗИДІЯ

П О С Т А Н О В А

Про підсумки огляду-конкурсу серед 
голів ППО Дорпрофсожу ПЗЗ за 
звання «Кращий профспілковий лідер 
на сучасному етапі»

Для активізації діяльності первинних профспілкових організацій щодо захисту 
трудових, соціально-економічних прав та інтересів працюючих членів профспілки, 
поширення позитивного досвіду профспілкової роботи в Дорожній профспілковій 
організації Південно-Західної залізниці з жовтня 2017 року по квітень 2018 року 
був проведений огляд -конкурс серед голів ППО Дорпрофсожу Південно-Західної 
залізниці за звання «Кращий профспілковий лідер на сучасному етапі».
Розглянувши пропозиції комісії Дорпрофсожу з питань організаційно-масової та 
інформаційної роботи та обговоривши представлені матеріали для участі в огляді- 
конкурсі

1.Погодитись з пропозицією комісії Дорпрофсожу (витяг із протоколу комісії 
Дорпрофсожу додається) про нагородження всіх трьох претендентів дипломами 
Дорпрофсожу з заохоченням кожного грошовою премією в розмірі 2000 грн.:
- Демченко Марину Борисівну - голову первинної профспілкової організації Хутір- 
Михайлівської дистанції колії;
- Забедейка Анатолія Юрійовича -  ст. електромеханіка Козятинської дистанції 
електропостачання, голову первинної профспілкової організації;
- Ліпського Леоніда Адамовича -  начальника технічного відділу Житомирської 
дистанції сигналізації та зв’язку, голову первинної профспілкової організації.
2.Витрати на заохочення переможців огляду-конкурсу провести по статті 
«Преміювання профактиву».
3.Відділам організаційної, кадрової та культурно-масової роботи і фінансовому 
встановити контроль за виконанням даної постанови.

Голова Дорожньої профспілкової організації __У

« 26 » квітня 201 8 р м. Київ Протокол № 14

Президія Дорпрофсожу Постановляє:

Південно-Західної залізниці О.М. Логошняк



Витяг з протоколу засідання комісії Дорпрофсожу з питань 
організаційно-масової та інформаційної роботи

19 квітня 2018р. Присутні 7 чол. (із 9-ти обраних)

Слухали: Про підведення підсумків огляду-конкурсу серед первинних 
профорганізацій Дорпрофсожу за звання «Кращий профспілковий лідер на 
сучасному етапі».

Постановили:
1 .Представити на розгляд президії Дорпрофсожу матеріали трьох учасників II етапу 
огляду-конкурсу за звання «Кращий профспілковий лідер на сучасному етапі»: 

-Забедейко Анатолій Юрійович- ст. електромеханік Козятинської дистанції 
електропостачання, голова первинної профорганізації;

-Демченко Марина Борисівна -  голова первинної профспілкової організації 
Хутір-Михайлівської дистанції колії;
-Ліпський Леонід Адамович -начальник технічного відділу Житомирської 
дистанції сигналізації та зв»язку, голова первинної профорганізації.

2.3вернутися до президії Дорпрофсожу з пропозицією переглянути заохочення для 
переможців огляду-конкурсу. Враховуючи, що для участі у II етапі огляду-конкурсу 
надані всього три претендента, матеріали яких майже однаково відповідають 
вимогам оціночних критеріїв діяльності голови первинної профспілкової організації 
положення про огляд-конкурс, комісія з питань організаційно-масової та 
інформаційної роботи пропонує нагородити всіх трьох претендентів дипломами 
Дорпрофсожу з заохоченням кожного грошовою премією в розмірі 2000 грн.

Голосували: «за»-одноголосно.

Голова комісії Дорпрофсожу 
з питань організаційно-масової 
та інформаційної роботи


