
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА 
ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ 

ДОРОЖНІЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 
ПРЕЗИДІЯ 

П О С Т А Н О В А 

"27" лютого 2019р. м.Київ Протокол № 22 

«Про роботу санаторію МЦРЗ «Хмільник» 
та санаторію «Світязянка» м.Трускавець по 
оздоровленню залізничників у 2018 році та 
перспективи роботи на 2019 рік». 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора МЦРЗ «Хмільник» Турського О.Ф, 
лікаря, голову ПК санаторію «Світязянка» Лужецького О.Г. та завідуючого відділом соціального 
захисту та спортивно-масової роботи Дорпрофсожу Кравченка В.М «Про роботу санаторію МЦРЗ 
«Хмільник» та санаторію «Світязянка» м. Трускавець по оздоровленню залізничників у 2018 році та 
перспективи роботи на 2019 рік» 

Президія Дорпрофсожу постановляє: 
1. Інформацію директора МЦРЗ «Хмільник» Турського О.Ф. та лікаря, голови ПК 

санаторію «Світязянка» Лужецького О.Г., а також завідуючого відділом соціального захисту та 
спортивно-масової роботи Дорпрофсожу Кравченка В.М. прийняти до відома . 

2. Відмітити позитивну роботу керівництва та трудових колективів санаторіїв МЦРЗ 
«Хмільник» та «Світязянка» м. Трускавець щодо відновлення працездатності та реабілітації 
працівників залізниці, у 2018 році. 

3. Головам теркомів та профспілкових комітетів з урахуванням змін внесених до спільної 
постанови керівництва регіональної філії та Дорпрофсожу від 09.01 2019 № Н-5/01 Д проф 05/01 
активізувати роботу серед трудових колективів щодо ефективного використання оздоровниць та 
забезпечення путівками працівників, які потребують санаторно-курортного лікування та 
ветеранів залізниці протягом 2019 року. 

4. З урахуванням ситуації, що склалася з функціонуванням медичних закладів залізниці та 
передачею їх на місцеві бюджети, директору санаторію МЦРЗ «Хмільник» розглянути 
можливість на базі МЦРЗ Хмільник створення умов для проведення психічної та соціально-
медичної реабілітації залізничників, які приймають участь у бойових діях в зоні АТО. 
Керівникам санаторіїв створити умови для оздоровлення батьків з дітьми в санаторіях МЦРЗ 
«Хмільник» та «Світязянка» м. Трускавець, 

5.Від президії Дорожньої профспілкової організації звернутися до керівництва залізниці 
щодо включення до фінансового плану залізниці виділення коштів на завершення реконструкції 
спального корпусу №1 та грязелікувального відділення МЦРЗ Хмільник, придбання медичної 
апаратури згідно заявок санаторіїв МЦРЗ «Хмільник» та «Світязянка» м. Трускавець, 
підвищення посадових окладів працівникам. 

6. Відділу соціального захисту та спортивно-масової роботи та фінансовому відділу 
Дорпрофсожу на основі потреби в путівках, заявлених теркомами, сформувати згідно п. 7.9. 
Колективного договору кошторис на придбання путівок у відомчих оздоровницях на санаторно-
курортне лікування у 2019 році та надати керівництву регіональної філії з пропозицією 
включення його до фінансового плану РФ. 

7.Запропонувати президіям територіальних,первинних профспілкових організацій , в 
межах своїх фінансових можливостей заохотити причетних працівників за виконану роботу по 
оздоровленню у 2018 році працівників РФ. 

8. Контроль за виконанням даної постанови покласти на фінансовий відділ та відділ 
соціального захисту та спортивно-масової роботи Дорпрофсожу. 

Голова Дорпрофсожу Q^ ОМ. Логошняк 

Надіслано: ТПРОФ1-5, ОП та ПК прямого підпорядкування, НВС, відділ соціального захисту та спортивно-масової 
роботи. Всього 15 примірників. 


