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«Про хід виконання Програми покращення умов 
праці працівників регіональної філії за перший квартал 2019 року» 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного інженера-першого 
заступника директора регіональної філії «Південно-Західна залізниця» 
Погребного О.І та головного технічного інспектора праці Дорпрофсожу Овсієнка 
A.B. про хід виконання «Програми покращення умов праці працівників 
регіональної філії за перший квартал 2019 року». Необхідно відмітити, що на 
регіональній філії розроблена і затверджена директором регіональної філії сама 
«Програма покращення умов праці працівників регіональної філії на 2019 
рік» та створена робоча група з питань організації виконання програми в яку 
входить головний технічний інспектор праці. Програма 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 проблемних виробничих та соціальних питань, зокрема, питань 
матеріально-технічного забезпечення підрозділів та поліпшення санітарно-
побутових умов їх працівників. Такий стан справ є неприпустимим. 

Відповідно до затвердженої Програми покращення умов праці працівників 
регіональної філії заплановано виконання значного об'єму робіт на загальну суму 
89,1 млн.грн. У 2019 році необхідно виконати ремонт санітарно-побутових 
приміщень, а саме: гардеробних - 113, душових - 156, умивальних - 150, туалетів 
- 140. Передбачено будівництво нових 4 душових та 8 туалетів. 

У І кварталі завершено роботи на 36 об'єктах філії. 
Продовжуються роботи на 106 об'єктах. 
І. Реконструкція, ремонт санітарно-побутових приміщень 
Виконано ремонт 8 душових, а саме: 
Завершено ремонт душових у чотирьох дистанціях електропостачання: ЕЧ-1 

(ЕЧС-1), ЕЧ-4 (ЕЧС-11), ЕЧ-5 (ЕЧЕ-15), ЕЧ-6 (ЕЧК-20) та ВП-3174 Дарниця. 
У МЧ Житомир завершено ремонт душової, замінено систему 

водопостачання, каналізації. Завершено роботи по ремонту покрівлі. У ТЧ-9 
Дарниця виконано ремонт 8 душових кабінок. 



Обладнано вентиляційною системою душову у приміщенні приймальників 
непарного парку ст.Конотоп (будівля СТЦ). 

Ремонт туалетів - 4 од. : 
Виконано ремонт жіночого туалету у заготівельному цеху РПЧ-8 Фастів та 

двох туалетів на посту ЕЦ ст. Коростень-Подільський. Замінено сантехніку в 
громадському туалеті ст.Славутич. 

У ТЧ-11 Конотоп відремонтовано 5 кімнат відпочинку локомотивних бригад. 
Виконано ремонт кімнат для приймання їжі на станціях Київ-Пасажирський 

та Шепетівка, у бригадному домі та дрезиновому цеху ТЧ-6 Шепетівка, у цеху 
ремонту вагонів ВЧДР-3 Козятин. Об лаштовано нове приміщення для прийому 
їжі для диспетчерського апарату ДН-2. 

II. Будівництво (створення) нових санітарно-побутових приміщень 
Виконано ремонт приміщень та обладнано нові душові на станціях Кривин та 

Славута та новий туалет на посту ЕЦ ст.Бахмач. На ст.Тетіїв встановлено новий 
модульний односекційний туалет. Завершено капітальний ремонт системи 
опалення в побутовому комбінаті ВЧДЕ-5 Дарниця. У ВЧДР-7 Коростень 
завершено роботи по заміні вікон в АКП. На ПТО Козятин-ІІ ВЧДЕ-3 
установлено водонагрівач. Виконано ремонт покрівель ПТО Гречани ВЧДЕ-4 та 
вокзалу ст.Славута-І. 

Виконано значний об'єм робіт по ремонту кабінетів виробничих 
підрозділів: 

- ШЧ-2 Фастів, кабінети технічного навчання, бухгалтерії, зберігання 
архівних документів; 

- РПЧ-8, кімнати нарядників, чергового по депо, технологів, встановлено 
камери відеоспостереження в коридорі заготівельного цеху; 

- ст.Київ-Пасажирський, приміщення чергових по станції; 
- ст.Дарниця, приміщення сигналіста 20-21 стрілочного посту; 
- ВП-3174 Дарниця, адміністративна будівля та побутове приміщення; 
- ст.Ірпінь, ремонт касового батискафу; 

ст.Козятин, приміщення адмін. будівлі ДН-2: робочі місця інженерів 
відділу перевезень, диспетчерів Жмеринської, Вапнярсько-Могилівської, 
Кам'янецько-Шепетівської, Волочиської дільниць; 

- ст.Миронівка, приміщення станції; 
- ст.Устинівка, службові приміщення; 
- ст.Ольшаниця, службові приміщення; 
- ст.Конотоп, приміщення старшого касира приміського вокзалу. 
Продовжується робота по оснащенню кімнат прийому їжі та відпочинку 

необхідною побутовою технікою: придбано 4 холодильники, 12 кондиціонерів, 8 
мікрохвильових печей, 42 електрочайники та інш. 

Оснащено санітарно-побутові приміщення меблями на суму 380 тис.грн. 
Для приведення до норм освітлення придбано 5319 ламп та 48 світильників 

на загальну суму 1048 тис.грн. 
Придбано сучасний інструмент: 480 од. на суму 479 тис.грн. 
Поповнено аптечки медпрепаратами на суму 27 тис.грн. 
Забезпечено працівників: 

- молоком - 389 тис.грн.; 
- миючими засобами - 195 тис.грн. 
- засобами для прання та чищення спецодягу - 38 тис.грн. 



Ведеться робота по впровадженню системи відеонагляду по охороні мостів 
Київ-Деміївський - Дарниця та Київ-Почайна. Встановлено 7 відеокамер та 
виведено їх на відеомонітор начальнику відділення стрілецької команди по 
охороні мосту Київ-Почайна. З метою переозброєння стрілецького підрозділу на 
ст. Фастів придбано 75 пістолетів типу Форт 17 на загальну суму 701,0 тис. грн. 

За даними перевірок Дорпрофсожу та доповідних записок представників з 
питань охорони праці теркомів, робота по приведенню санітарно-побутових 
приміщень до вимог чинного законодавства проводиться недостатньо. Про це 
свідчить стан справ на Київській дирекції ЕЧ-1, Мостопоїзд №36, ПЧ-5, КЗА; 
Козятинській дирекції КМС-193, ПЧ-7, ЕЧ-2, ВЧДР-6; Жмеринській дирекції ЕЧ-
3, МЧ, ШЧ-5, ПЧ-20, КМС-276; Коростенській дирекції ВЧДР-7, ТЧ-7, ПЧ-11, 
КМС-122, Конотопській дирекції ЕЧ-5, ПЧЛ-5, ПЧ-6, КМС-285. В перелічених 
виробничих підрозділах 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, не проходить хімчистку і прання. 

Президія Дорпрофсожу постановляє: 

1. Доповідь головного інженера-першого заступника директора регіональної 
філії Погребного О.І та головного технічного інспектора праці Дорпрофсожу 
Овсієнка A.B. про стан побутових приміщень в виробничих підрозділах 
служб взяти до відома. 

2. Роботу керівництва служб: колії, сигналізації та зв'язку, локомотивного 
господарства, електропостачання, вагонного господарства та виробничих 
підрозділів (перелічених в доповіді) з створення нормальних санітарно-
гігієнічних та побутових умов праці вважати недостатньою. 

3. Зобов'язати під керівництвом головного інженера-першого заступника 
директора регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Погребного О.І 
начальникам відповідних служб розробити, погодити з Дорпрофсожем до 15 
травня 2019року та втілити в життя заходи, щодо поліпшення стану 
санітарно-побутових приміщень працівників виробничих підрозділів 
протягом другого півріччя 2019 року (передбачені програмою та 
затвердженні директором філії). 

4. Запропонувати головному інженеру-першому заступнику директора 
регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Погребному О.І 
керівництву служб П,В,Т,Е,Ш,Д та керівникам виробничих підрозділів: 

4.1 взяти під особистий контроль виконання програми «Покращення умов праці 
працівників регіональної філії на 2019 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, 
колійників, машиністів та інших; 

4.3 забезпечити в повному обсязі фінансування заходів з охорони праці згідно з 
колективними договорами та планами на друге півріччя 2019 року. 



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

5.1 виконання програми «Покращення умов праці працівників регіональної філії 
на 2019 рік» на Київській дирекції ЕЧ-1, Мостопоїзд №36, ПЧ-5, КЗА; 
Козятинській дирекції КМС-193, ПЧ-7, ЕЧ-2, ВЧДР-6; Жмеринській дирекції 
ЕЧ-3, МЧ, ШЧ-5, ПЧ-20, КМС-276; Коростенській дирекції ВЧДР-7, ТЧ-7, 
ПЧ-11, КМС-122, Конотопській дирекції ЕЧ-5, ПЧЛ-5, ПЧ-6, КМС-285; 

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; 

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. 

В.о голова дорожньої профспілкової 
організації «Південно-Західна» залізниця 


