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Про підсумки огляду-конкурсу в Дорожній 
профспілковій організації Південно-Західної 
залізниці на кращу первинну профспілкову 
організацію 

Для активізації діяльності та посилення ролі первинних профспілкових 
організацій щодо виконання Статутних завдань профспілки, особливо в умовах 
значних структурних перетворень в АТ «Укрзалізниця» в Дорожній профспілковій 
організації Південно-Західної залізниці з березня 2020 року по січень 2021 року був 
проведений огляд -конкурс на кращу первинну профспілкову організацію. 
Обговоривши представлені матеріали (лише дві первинні профспілкові організації) 
для участі в огляді-конкурсі та враховуючи пропозиції комісії Дорпрофсожу з 
питань організаційно-масової та інформаційної роботи 

Президія Дорпрофсожу Постановляє: 

1.Погодитись з пропозицією комісії Дорпрофсожу (витяг із протоколу комісії 
Дорпрофсожу додається) про нагородження 
- дипломом Дорпрофсожу з заохоченням грошовою премією в розмірі 2000 грн. - як 
переможця огляду-конкурсу - голову первинної профспілкової організації Хутір-
Михайлівської дистанції колії Демченко Марину Борисівну; 
- Почесною грамотою з заохоченням грошовою премією в розмірі 1000 грн.- голову 
первинної профспілкової організації станції Житомир Журбу Олега 
Олександровича. 
2.Витрати на заохочення учасників огляду-конкурсу провести по статті 
«Преміювання профактиву». 
3.Відділам організаційної, кадрової та культурно-масової роботи і фінансовому 
встановити контроль за виконанням даної постанови. 

Голова Дорожньої профспілкової організації 
Південно-Західної залізниці О.М. Лозко 



Витяг з протоколу засідання комісії Дорпрофсожу з питань 
організаційно-масової та інформаційної роботи 

10 лютого 2021р. Присутні:7 ( із 9 обраних) 

Слухали: Про підведення підсумків огляду-конкурсу в Дорожній профспілковій 
організації Південно-Західної залізниці на кращу первинну профспілкову 
організацію. 

Постановили: 
1 .Представити на розгляд президії Дорпрофсожу матеріали двох учасників II етапу 
(представлені тільки дві первинні профорганізації) огляду-конкурсу на кращу 
первинну профспілкову організацію: 

-первинна профспілкова організація Хутір-Михайлівської дистанції колії -
голова ППО- Демченко Марина Борисівна; 
- первинна профспілкова організація станції Житомир - голова ППО -Журба 
Олег Олександрович; 

2.3вернутися до президії Дорпрофсожу з пропозицією переглянути заохочення для 
переможців огляду-конкурсу. Враховуючи, що для участі у II етапі огляду-конкурсу 
надані матеріали двох первинних профорганізацій, які по-різному відповідають 
вимогам оціночних критеріїв діяльності ППО Положення про огляд-конкурс, 
комісія з питань організаційно-масової та інформаційної роботи пропонує визнати 
переможцем в огляді-конкурсі голову ППО Хутір-Михайлівської дистанції колії 
Демченко Марину Борисівну та нагородити її як переможця - Дипломом 
Дорпрофсожу, з заохоченням грошовою премією в розмірі 2000 грн, а іншого 
учасника - Журбу О.О. за участь в огляді-конкурсі нагородити Почесною грамотою 
Дорпрофсожу з заохоченням грошовою премією 1000 грн. 

Голосували: «за»-одноголосно. 

Голова комісії Дорпрофсожу 
з питань організаційно-масової 
та інформаційної роботи О.М. Лозко 


