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Про оздоровлення дітей
залізничників і транспортних
будівельників влітку 2019 року

Заслухавши та обговоривши інформацію провідного фахівця відділу
соціального
захисту
та
спортивно-масової
роботи
Дорпрофсожу
Стемпковського Є.В.. про підсумки оздоровлення дітей залізничників і
транспортних будівельників влітку 2019 року президія Дорпрофсожу
відмічає, що у 2019 році Дорожньою та територіальними профспілковими
організаціями проведено ряд заходів щодо організації відпочинку дітей в
літній сезон. Забезпечено у відповідності до положень колективного
договору безоплатне організоване перевезення дітей до місць відпочинку та у
зворотному напрямку.
На виконання рішення правління від 08.01.2019 №Ц-2/6-58/13-19 про
проведення пілотного проекту щодо апробації порядку формування та
виконання корпоративного замовлення на санаторно-курортне лікування,
оздоровлення та відпочинок для працівників, членів їхніх сімей в
AT «Укрзалізниця» у 2019 році, дитячі оздоровниці «Дубки» та «Зорька»,
МЦРЗ Хмільник», база відпочинку «Остер» були залучені до пілотного
проекту. Адміністрація відмовилась надавати інформацію щодо літнього
дитячого оздоровлення по "пілотному" проекту.
За минулий рік у галузевих дитячих таборах було оздоровлено 596
дітей в ДОТ «Зорька» та 593 дитини в ДОТ «Дубки».
За кошти Дорпрофсожу було оздоровлено: 18 дітей в ДОТ «Факел»
М.Бердянськ та 40 дітей разом з батьками по сімейним путівкам в пансіонаті
"Срібний Водограй". Своїми коштами теркоми та профкоми оздоровлювали
дітей на Прикарпатті та морських курортах Азовського та Чорного моря.
Всього по структурних підрозділах регіональної філії
"Південно-Західна залізниця" за рахунок коштів профбюджету було
оздоровлено 2946 дітей (в 2018 році відповідно 3985 дітей) в тому числі:
По Київському теркому - 606 ДОТах «Сокіл», «Прибрежний» та на
інших базах відпочинку ( в 2018 році- -1104 дітей);
По Козятинському теркому - 1005 дітей в ДОТах «Сокіл»,
«Прибрежний» та інших базах відпочинку з батьками (в 2018 році - 963
дитини);

По Жмеринському теркому - 696 дітей ДОТ «Прибрежний» та інших
базах відпочинку з батьками ( В 2018 році 1379 дитини);
По Коростенському теркому - 497 дітей в ДОТах «Прибрежний»,
«Сокіл» Прикарпаття та інших базах відпочинку з батьками
(в 2018 році 557 дітей);
По Конотопському теркому -51 дітей в ДОТ "Зорька" та інших базах
відпочинку з батьками (в 2018 році 552 дитини) ;
По ПК управління РФ - 36 дітей в ДОТ "Горбок" та інших базах
відпочинку з батьками ( в 2018 році 93 дитини відповідно).
Достатню увагу приділяють оздоровленню дітей профкоми та
керівництво Київметробуду та ЮЦ. Організацією проведення оздоровлення
та перевезенням дітей займалися, як відділи кадрів виробничих підрозділів,
так і працівники теркомів та профспілкових організацій залізниці.
Слід зазначити, що Правління АТ «Укрзалізниця» в порушення
діючого Колективного договору (протокол №Ц-46/50 від 15.05.2019 року),
збільшила часткову оплату вартості путівок на дитяче оздоровлення до
20 %,та на вимогу Дорпрофсожу знизити до 10 % відреагувала формальною
відпискою.
Враховуючи вищевикладене, президія Дорпрофсожу
Постановляє:
1. Інформацію провідного фахівця відділу соціального захисту та
спортивно-масової роботи Дорпрофсожу Стемпковського Є.В.. про
підсумки оздоровлення дітей залізничників і транспортних будівельників
влітку 2019 року прийняти до відома.
2. Головам первинних та територіальних профспілкових організацій
провести роботу по анкетуванню
дітей та батьків щодо дитячого
оздоровлення у 2019 році в закладах, що приймали участь у пілотному
проекті та узагальнену інформацію та пропозиції в термін до 01.11.2019
року направити до відділу соціального захисту та спортивно-масової
роботи Дорпрофсожу.
3. Дорпрофсожу та теркомам вжити заходів щодо збереження наявних
оздоровчих закладів, баз відпочинку
та забезпечити спільно з
адміністрацією філії їх функціонування у 2020 році.
4. Дозволити за рахунок власних коштів преміювати в межах фінансової
можливості причетних до організації відпочинку працівників та
профактив теркомів, ОПК, Метробуду, ПК Управління РФ "ПівденноЗахідна залізниця" ЮЦ, та Дорпрофсожу.
5. Контроль за виконанням даної постанови покласти на фінансовий і відділ
соціального захисту та спортивно-масової роботи Дорпрофсожу.
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