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«Про стан побутових приміщень 
в виробничих підрозділах служби 
вагонного господарства » 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби вагонного 
господарства Долюка О.П. та головного технічного інспектора праці 
Дорпрофсожу Овсієнка А.В. про стан побутових приміщень в виробничих 
підрозділах служби вагонного господарства. Необхідно відмітити, що на 
регіональній філії розроблена, узгоджена головою Дорпрофсожу та затверджена 
в.о директора регіональної філії «Програма покращення умов праці 
працівників регіональної філії на 2018 рік», яка поєднала в собі весь комплекс 
заходів, спрямованих на створення гідних умов праці та виробничого побуту: 
питання якісного медичного обслуговування у медпунктах; забезпечення якісним 
та сучасним спецодягом, спецвзуттям та рукавицями; оновлення душових, 
роздягалень, кімнат приймання їжі, а також їдалень; забезпечення їдалень 
продуктами харчування, медпунктів - медикаментами та спецобладнанням, а 
виробничих цехів - питною якісною водою, тощо. Така всебічна програма 
приймається на залізниці вперше. Програма являється головним вектором -
орієнтиром в проведенні поточних і капітальних ремонтів, а також будівництва 
санітарно-побутових приміщень і покращення виробничого побуту працівників. 
Сьогодні є неправильною позиція окремих керівників виробничих підрозділів, які 
не залучають профспілкові комітети та актив до вирішення наболілих виробничих 
та соціальних питань, зокрема, питань матеріально-технічного забезпечення 
підрозділів та поліпшення санітарно-побутових умов їх працівників. Такий стан 
справ є неприпустимим. 

За даними перевірок Дорпрофсожу та доповідних записок представників з 
питань охорони праці теркотів, працівники виробничих підрозділів вагонного 
господарства, санітарно-побутовими приміщеннями забезпечені. 

Заслуговують позитивної оцінки санітарно-побутові приміщення вагонних 
депо: ВЧДЕР (Конотоп), ВЧДЕ (Жмеринка), ВЧДР( Жмеринка). 

Разом з тим, робота по приведенню санітарно-побутових приміщень до 
вимог чинного законодавства проводиться недостатньо. Про це свідчить стан 
справ в Коростенському (ВЧДР), Дарницькому (ВЧДЕ), Шепетівському (ВЧДР) 
вагонних депо. В депо не виконанні або не закінчені ремонти гардеробних, 
душових, сушильних приміщень для спецодягу, кімнат гігієни жінок, медпунктів, 
кімнат для приймання їжі, умивальників( довідка по виконанню і плануванню 
ремонтів додається). Спецодяг не ремонтується, рідко проходить хімчистку і 
пральня. 



х Президія Дорпрофсожу постановляє: 

1. Доповідь начальника структурного підрозділу служби вагонного 
господарства Долюка О.ГІ. та головного технічного інспектора праці 
Дорпрофсожу Овсієнка А.В. про стан побутових приміщень в виробничих 
підрозділах служби вагонного господарства взяти до відома. 

2. Роботу керівництва служби ( Долюка О.П, Котиша Г.Л.) та виробничих 
підрозділів з створення нормальних санітарно-гігієнічних та побутових умов 
праці вважати недостатньою. 

3. Зобов'язати начальника вагонної служби Долюка О.П. розробити, погодити з 
Дорпрофсожем до 10 серпня 2018року та втілити в життя заходи, щодо 
поліпшення стану санітарно-побутових приміщень працівників виробничих 
підрозділів вагонних депо протягом другого півріччя 2018 року. 

4. Запропонувати керівництву служби ( Долюку О.П, Котишу Г.Л), керівникам 
виробничих підрозділів: 

4.1 взяти під особистий контроль виконання програми «Покращення умов праці 
працівників регіональної філії на 2018 рік», особливо виконання заходів по 
створенню нормальних санітарно-гігієнічних умов праці та побуту і в першу 
чергу гардеробних, душових, кімнат для приймання їжі, сушильних 
приміщень для спецодягу та спецвзуття, забезпечення якісною питною водою 
працівників; 

4.2 встановити дієвий контроль за своєчасним та якісним проведенням медичних 
оглядів працівників, пов'язаних з рухом поїздів і особливо оглядачів вагонів; 

4.3 забезпечити в повному обсязі фінансування заходів з охорони праці згідно з 
колективними договорами та планами на друге півріччя 2018 року. 

5. Особливу увагу звернути та взяти під контроль територіальним комітетам 
профспілки, профспілковим комітетам ППо виробничих підрозділів вагонної 
служби: 

5.1 виконання програми «Покращення умов праці працівників регіональної філії 
на 2018 рік» в виробничих підрозділах вагонного господарства (пунктів ПТО, 
ремонтних цехів тощо). 

5.2 виконання заходів з підготовки до роботи взимку по завершенню ремонту та 
утепленню виробничих і службових приміщень, об'єктів соціального та 
побутового призначення, для працівників і особливо на віддалених пунктах 
технічного обслуговування вагонів. 

5.3 активізувати роботу громадських інспекторів з охорони праці, по 
встановленню дієвого громадського контролю за створенням безпечних умов 
праці працівників і недопущенню нещасних випадків на виробництві. 

6. Контроль за виконанням постанови покласти на технічну інспекцію праці 
Дорпрофсожу. 
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