
ПОСТАНОВА 
регіональної філії «Південно-Західна залізниця» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця» та Дорожньої профспілкової організації 
Південно-Західної залізниці 

Про проведення XX Спартакіади залізничників 

Відповідно до Положення про регіональну філію «Південно-Західна 
залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», 
введеного в дію наказом ПАТ «Укрзалізниця» від 19.02.2018 №108, згідно 
з п. 7.15 та п. 10.12 колективного договору між адміністрацією ДТГО 
«Південно-Західна залізниця» та Дорожнім комітетом профспілки 
залізничників і транспортних будівельників України на 2001-2005 роки, 
пролонгованого на 2006-2018 роки, з метою підвищення ефективності 
реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, формуванню 
у трудових колективах сталих традицій та мотивацій щодо фізичної культури 
та спорту як важливого чинника забезпечення здорового способу життя, 
профілактики захворювань, зміцнення здоров'я, створення умов для активного 
відпочинку працівників галузі, сприянню культури виробництва, зростанню 
продуктивності праці, керівництво регіональної філії та Дорпрофсож 

ПОСТАНОВЛЯЮТЬ: 

1. Провести з 21 червня 2018 року по 23 червня 2018 року другий етап 
XX Спартакіади залізничників з семи видів спорту (армспорту, гирьового 
спорту, міні-футболу, волейболу, настільного тенісу, шахів, та шашок) 
регіональної філії «Південно-Західна залізниця» публічного акціонерного 
товариства «Українська залізниця» (далі - регіональна філія) у м. Києві. 

2. Затвердити: 
2.1. Положення про проведення фінальних змагань другого етапу 

XX Спартакіади залізничників регіональної філії «Південно-Західна 
залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», що 
додається. 

2.2. Склад оргкомітету по проведенню фінальних змагань другого етапу 
XX Спартакіади залізничників регіональної філії «Південно-Західна 
залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», що 
додається. 

3. Начальникам дирекцій залізничних перевезень та головам 
територіальних профспілкових комітетів регіональної філії: 

3.1. Забезпечити організацію та проведення першого етапу XX 
Спартакіади залізничників з семи видів спорту: армспорту, гирьового спорту, 
міні-футболу, волейболу, настільного тенісу, шахів, шашок для формування з 
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переможців та призерів збірних команд на другий етап XX Спартакіади 
залізничників працівників регіональної філії. 

3.2. Затвердити Положення та склад оргкомітету по проведенню турнірів 
з видів спорту. 

3.3. Забезпечити збірні команди дирекцій спортивною формою. 
4. Начальникам підрозділів регіональної філії забезпечити необхідне 

фінансування для відрядження збірних команд на другий етап XX Спартакіади 
залізничників з оформленням посвідчень про відрядження, виплатою 
відрядних згідно з встановленими нормами, збереження середнього заробітку 
на період відрядження, оплати вартості проживання з розрахунку 
(орієнтовано) 300 грн. на добу (триста гривень) та проїзду за фактичними 
витратами. 

5. Начальнику фізкультурно-спортивного клубу «Локомотив» (далі -
ФСК «Локомотив»): 

5.1. Організувати та провести другий етап XX Спартакіади залізничників 
серед працівників регіональної філії. 

5.2. Забезпечити присутність головної суддівської бригади та 
суддівських бригад з видів спорту. 

5.3. Сприяти поселенню учасників Спартакіади (з дотриманням 
санітарно-гігієнічних норм). 

5.4. Забезпечити зустріч команд, створити належні умови учасникам, 
представникам, членам оргкомітету для участі у змаганнях; 

5.5. Розробити і надати на затвердження керівництву Філії кошторис 
витрат на організацію і проведення фінальних змагань другого етапу 
XX Спартакіади. 

5.6. Забезпечити оплату суддівської колегії, суддівських бригад. 
5.7. Замовити афіші. 
5.8. Надати заявки на автотранспорт та прийняти витрати для 

перевезення спортивного інвентарю від Київської залізничної автобази. 
5.9. Провести мандатну комісію 21 червня 2018 року з 09 год. 00 хв. до 

11 год. 00 хв. 
6. Начальнику Київської залізничної автобази за заявкою ФСК 

«Локомотив» забезпечити автотранспортом та передати витрати за 
користування ФСК «Локомотив». 

7. Голові Дорпрофсожу сприяти організації проведення з 21 червня 2018 
року по 23 червня 2018 року другого етапу XX Спартакіади залізничників з 
семи видів спорту (армспорту, гирьового спорту, міні-футболу, волейболу, 
настільного тенісу, шахів, та шашок) на регіональній філії у м. Києві. 

8. Начальнику служби сигналізації і зв'язку забезпечити встановлення 
мікрофонів, музичний супровід та радіофікацію стадіону та спортивного залу 
ФСК «Локомотив» за адресою м. Київ, пров. Стадіонний 10/2 на період 
проведення змагань. 
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9. Представникам збірних команд надати у ФСК «Локомотив» попередні 
заявки за встановленим зразком на участь у другому етапі XX Спартакіади 
до 18 червня 2018 року на телефон/факс (044) 248-04-09; (044) 248-04-05. 

10. Начальнику адміністративної служби забезпечити висвітлення 
проведення другого етапу XX Спартакіади на офіційному веб-сайті Філії. 

11. Начальнику Дорожнього центру науково-технічної інформації та 
бібліотечно-бібліографічного обслуговування забезпечити присутність 
фотографа при проведенні другого етапу XX Спартакіади. 

12. Начальнику фінансово-економічної служби забезпечити 
фінансування проведення другого етапу XX Спартакіади згідно з кошторисом. 

13. Контроль за виконанням цієї постанови від регіональної філії 
покладається на заступника директора регіональної філії з реформування, від 
Дорпрофсожу покладається на заступника голови Дорпрофсожу. 

ої профспілкової 
нно-Західної залізниці 

О.М. Логошняк 
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НОКн, Чорненька 5-48-62 


