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Про результати оздоровлення 
залізничників і транспортних 
будівельників у 2019 році та 
перспективи оздоровлення у2020році 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідуючого відділу соціального захисту 
та спортивно-масової роботи Дорпрофсожу Кравченка В.М. про підсумки оздоровлення 
залізничників і транспортних будівельників у 2019 році та перспективи оздоровлення 
у2020році президія Дорпрофсожу відмічає, що у 2019 році Дорожньою та 
територіальними профспілковими організаціями проведено ряд заходів щодо організації 
та проведення відпочинку залізничників та членів їх сімей.. 

На виконання п. 7.9. колективного договору Дорпрофсожем у 2019 році 
придбано та реалізовано 2046 санаторно-курортних путівок (у 2018 році-2320) , в тому 
числі; в санаторії «Моршинський» - 114 (124), Свалява-184 (223), Трускавець «Віктор» -
37 (79), Східниця - 36 (26) та «Срібний водограй» 65 (26) сімейних 3-х місних путівок. 
Санаторій «Світязянка»- 894 (786) , МЦРЗ Хмільник 534 путівки в І півріччі через 
Дорпрофсож та 181путівку в II півріччі через комісії при адміністрації виробничих 
підрозділів (1082). 

В жовтні-листопаді було проведено три оздоровчо - діагностичних заїзди в 
санаторій «Сонячна поляна», де проведено обстеження та надано медичні висновки та 
лікувальні рекомендації 120 (200) членам профспілки спеціалістами Ужгородського 
медичного університету. 

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 АТ «Укрзалізниця» у 2019 році, дитячі оздоровниці 
«Дубки» та «Зорька», МЦРЗ Хмільник», база відпочинку «Остер» були залучені до 
пілотного проекту. За оперативними даними в корпоративних оздоровницях інших РФ 
відпочило 572 працівники залізниці, Санаторій ім..Гоголя м. Миргород -28 чол., пансіонат 
«Прибій» - 338, пансіонат «Запоріжжя» -104, пансіонат «Галичина» 52 чол. За 
минулий рік у галузевих дитячих таборах було оздоровлено 564 ( у 2018 році- 596) дітей 
в ДОТ «Зорька» та 429 ( у 2018 році- 593) дитини в ДОТ «Дубки». В дитячих 
оздоровницях інших філій -230 дітей працівників залізниці- «Гайдарівець»- 14, ім. 
Л.Шевцової- 210, «Сокіл» -1, «Сонячний» - 52 дитини. 

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). 



Організацією проведення оздоровлення та перевезенням дітей займалися, як відділи 
кадрів виробничих підрозділів, так і працівники теркомів та профспілкових організацій 
залізниці. Забезпечено у відповідності до положень колективного договору безоплатне 
організоване перевезення дітей до місць відпочинку та у зворотному напрямку. 

Ветеранські організації РФ «Південно-Західна залізниця» оздоровили 229 
пенсіонерів залізничників - в JIJI Клубівка 126 чол. МЦРЗ Хмільник ЗО чол. та санаторії 
ім..' Гоголя м. Миргород 73 чол. 

Керівництвом AT «Укрзалізниця»спільно з Радою профспілки напрацьована 
програма заходів по запровадженню корпоративного механізму оздоровлення в 2020 році 
в закладах, що знаходяться у власності AT «Укрзалізниця» та профспілки залізничників і 
транспортних будівельників України. 

Проект спільної постанови AT «Укрзалізниця» та Ради профспілки залізничників і 
транспортних будівельників України щодо організації спільної програми оздоровлення у 
2020 році, квотування та механізмів розподілу путівок, фінансування, а також ролі 
профспілкових організацій обговорені, та в основному погоджені на спільних робочих 
групах з залученням керівництва дорожніх профспілкових організацій. 

Проектом вищезазначеної програми оздоровлення для працівників РФ «Південно-
Західна залізниця» передбачено виділення 1825 путівок на оздоровлення дітей та 4075 
путівок до санаторіїв та баз відпочинку. Відсоток сплати для працівників та дітей 
залізничників буде складати від 10 до 30% від ціни вартості путівки 

Окремою програмою передбачено і оздоровлення пенсіонерів залізничників через 
ветеранські організації залізниці з залученням лінійної лікарні Клубівка,МЦРЗ Хмільник, 
санаторіїв «Світязянка» та ім.. Гоголя м. Миргород. 

Враховуючи вищевикладене, президія Дорпрофсожу постановляє: 
1. Інформацію завідуючого відділу соціального захисту та спортивно-масової роботи 

Дорпрофсожу. про підсумки оздоровлення залізничників і транспортних будівельників 
у 2019 році та перспективи оздоровлення у 2020році прийняти до відома. 

2. Дорпрофсожу та теркомам спільно з первинними профспілковими організаціями 
вжити заходів щодо збереження наявних оздоровчих закладів, баз відпочинку та 
забезпечити спільно з адміністрацією філії виконання спільної постанови та програми 
оздоровлення залізничників,членів їх сімей та ветеранів у 2020 році в корпоративних 
оздоровчих закладах, що знаходяться у власності AT «Укрзалізниця» та профспілки 
залізничників і транспортних будівельників України. 

3. Дозволити за рахунок власних коштів преміювати в межах фінансової можливості 
причетних до організації відпочинку працівників та профактив теркомів, ОПК, 
Метробуду, ПК Управління РФ "Південно-Західна залізниця" ЮЦ/ 

4. Головам профспілкових організацій всіх рівнів прийняти активну участь у формуванні 
корпоративного замовлення на 2020 рік, роботі комісій по розподілу путівок, спільно з 
адміністраціями виробничих підрозділів забезпечити перевезення дітей до дитячих 
оздоровниць та у зворотньому напрямку. 

5. Контроль за виконанням даної постанови покласти на голів теркомів, фінансовий і 
відділ соціального захисту та спортивно-масової роботи Дорпрофсожу. 

Голова Дорпрофсожу ( Щ г О.М.Лозко 

Надіслано: в протокол, ТПРОФ-1,2,3,4,5, ОПК і ПК прямого підпорядкування, фінансовий та відділ соціального захисту 
та спортивно-масової роботи. Всього 12 примірників. 



Про підсумки оздоровлення 
залізничників і транспортних будівельників у 2019 році та перспективи 

оздоровлення у 2020році 

У 2019 році Дорожньою та територіальними профспілковими 
організаціями проведено ряд заходів щодо організації та проведення 
відпочинку залізничників та членів їх сімей. 

На виконання п. 7.9. колективного договору Дорпрофсожем У 2019 
році придбано та реалізовано 2046 санаторно-курортних путівок (у 2018 
році-2320) , в тому числі; в санаторії «Моршинський» - 114 (124), Свалява-
184 (223), Трускавець «Віктор» - 37 (79), Східниця - 36 (26) та «Срібний 
водограй» 65 (26) сімейних 3-х місних путівок. Санаторій «Світязянка»894 
(786) , МЦРЗ Хмільник 534 путівки в І півріччі через Дорпрофсож та 
Шпутівку в II півріччі через комісії при адміністрації виробничих 
підрозділів(1082). 

В жовтні-листопаді було проведено три оздоровчо - діагностичних 
заїзди в санаторій «Сонячна поляна», де проведено обстеження та надано 
медичні висновки та лікувальні рекомендації 120 (200) членам профспілки 
спеціалістами Ужгородського медичного університету. 

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 
АТ «Укрзалізниця» у 2019 році, дитячі оздоровниці «Дубки» та «Зорька», 
МЦРЗ Хмільник», база відпочинку «Остер» були залучені до пілотного 
проекту. За оперативними даними в корпоративних оздоровницях інших РФ 
відпочило 572 працівники залізниці, Санаторій ім..Гоголя м. Миргород -28 
чол., пансіонат «Прибій» - 338, пансіонат «Запоріжжя» -104, пансіонат 
«Галичина» 52 чол. За минулий рік у галузевих дитячих таборах було 
оздоровлено 564 ( у 2018 році- 596) дітей в ДОТ «Зорька» та 429 ( у 2018 
році- 593) дитини в ДОТ «Дубки». В дитячих оздоровницях інших філій -230 
дітей працівників залізниці - «Гайдарівець»-14, ім. Л.Шевцової - 210, 
«Сокіл»'-1, «Сонячний» - 52 дитини. 

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). 



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. 
Забезпечено у відповідності до положень колективного договору безоплатне 
організоване перевезення дітей до місць відпочинку та у зворотному 
напрямку. 

Ветеранські організації РФ «Південно-Західна залізниця» 
оздоровили 229 пенсіонерів залізничників - в ЛЛ Клубівка 126 чол. 
МЦРЗ Хмільник ЗО чол. та санаторії ім. Гоголя м. Миргород 73 чол. 

Керівництвом AT «Укрзалізниця»напрацьована програма заходів по 
запровадженню корпоративного механізму оздоровлення в 2020 році в 
закладах, що знаходяться у власності AT «Укрзалізниця» та профспілки 
залізничників і транспортних будівельників України. 

Проект спільної постанови AT «Укрзалізниця» та Ради профспілки 
залізничників і транспортних будівельників України щодо організації 
спільної програми оздоровлення у 2020 році, квотування та механізмів 
розподілу путівок, фінансування, а також ролі профспілкових організацій 
обговорені, та в основному погоджені на спільних робочих групах з 
залученням керівництва дорожніх профспілкових організацій. 

Проектом вищезазначеної програми оздоровлення для працівників РФ 
«Південно-Західна залізниця» передбачено виділення 1825 путівок на 
оздоровлення дітей та 4075 путівок до санаторіїв та баз відпочинку. 
Відсоток сплати для працівників та дітей залізничників буде складати від 
10 до 30% від ціни вартості путівки 

Окремою програмою передбачено оздоровлення пенсіонерів 
залізничників через ветеранські організації залізниці з залученням лінійної 
лікарні Клубівка, МЦРЗ Хмільник, санаторіїв «Світязянка» та ім. Гоголя м. 
Миргород. 

Заввідділом В.М.Кравченко 



Корпоративні оздоровниці AT «Укрзалізниця"на 2020 рік 
Оздоровчий заклад Адреса Кількість 

путівок 
запланованих 
для РФ ПЗЗу 

2020 році 

1 Світязянка м.Трускавець 
441 

2 
МЦРЗ Хмільник 

м. Хмельник 2700 

3 
Санаторій ім. Гоголя 

м. Миргород 203 

4 
Пансіонат "Прибій" Херсонська обл 

с. Генгірка 335 

5 
Пансіонат 
"Запоріжжя" 

Херсонська обл 
с. Генгірка 103 

6 

Пансіонат "Галичина" Херсонська обл 
с. Лазурне 

27 

7 
Пансіонат "Урзуф" Донецька обл. 

с. Урзуф 266 

всього 4075 


