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Про забезпечення працівників 
РФ "Південно-Західна залізниця" 
спецодягом, спецвзуттям та 
засобами індивідуального захисту 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби матеріально-
технічного забезпечення Копери Д.В. та технічного інспектора праці Дорпрофсожу 
Стемпковського Є.В. про забезпечення працівників регіональноїфілії спецодягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту і не зважаючи на вжиття 
заходів адміністрацією залізниці, питання своєчасного забезпечення працівників 
спецодягом, спецвзуттям і іншими засобами індивідуального захисту на залізниці 
залишається злободенним -працівники філії не в повному об'ємі забезпечені 
спецодягом і спецвзуттям, що є порушенням пункту 6.2 розділу VI, колективного 
договору Південно-Західної залізниці. Згідно інформації служби матеріально-
технічного постачання та регіонально відділу контролю за умовами праці та 

№п.п Найменування 
спецодягу 

Основний 
строк 
носіння 
(місяців) 

Одиниця 
виміру 

Заявлено на 
рік 

Одержано 
з початку 
року 

Виконання 
річного плану 
придбання % 

1 Чоботи кирзові 36 пар. 3296 2500 76 

2 
Костюм бавовняний 
(в т.ч. "Енергетик" 
бавовняний) 

12 компл. 17338 12431 72 

3 
Жилет сигнальний із 
світловідбивними 
смугами 

6 шт 30951 27290 88 

4 
Плащ, напівплащ з 
наметової тканини 36 шт. 1420 727 51 

5 Запобіжні пояси До 
зносу шт 617 87 14 

6 Захисні каски До 
зносу шт 2452 1298 53 

7 Навушники До 
зносу шт 795 292 37 

8 Респіратори До 
зносу шт 7849 2614 33 



Враховуючи надану інформацію начальника служби матеріально-технічного 
забезпечення та технічного інспектора праці Дорпрофсожу. 

Президія Дорпрофсожу постановляє: 

1. Доповідь начальника служби матеріально-технічного забезпечення Копери 
Д.В. та технічного інспектора праці Стемпковського Є.В. взяти до відома. 

2. Роботу служби матеріально-технічного забезпечення по виконанню планових 
завдань та нормативів поставок виробним підрозділам залізниці спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту визначити задовільною. 

3. Начальнику служби матеріально-технічного забезпечення Копері Д.В. вжити 
всіх можливих заходів для придбання спецодягу, спецвзуття та ліквідації 
відставання в забезпеченні залізничників, звернувши особливу увагу на 
жіночі види спецодягу, зимовий спецодяг та засоби індивідуального захисту: 
захисні каски, навушники, респіратори. 
В термін до 16 грудня інформувати Дорпрофсож про забезпеченість 
працівників філій зимовим спецодягом та засобами індивідуального захисту. 

4. Територіальним профспілковим організація взяти під особистий контроль 
виконання адміністрацією комплексного плану заходів- підготовки 
господарства залізниці до роботи в зимових умовах та створення 
працівникам належних умов праці, забезпечення їх спецодягом, спецвзуттям 
та іншими засобами індивідуального захисту згідно з нормативними 
документами та колективним договором. 

5. Головам первинних профспілкових організацій взяти під особистий контроль 
за виконанням наказу від 12.02.2009р. №072-Ц про "Порядок забезпечення 
працівників залізничного транспорту спеціальним одягом, ' спеціальним 
взуттям ті іншими засобами індивідуального захисту" 

6. Контроль за виконанням даної постанови покласти на відділ охорони праці 
Дорпрофсожу. 

Голова 
Дорожньої профспілкової організації 
Південно-Західної залізниці 

О.МЛозко 


