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Про підсумки оздоровлення 
залізничників і транспортних 
будівельників у 2021 році та 
перспективи виконання п7.9 та п.8.14. 
Колективного договору та оздоровлення 
у 2022році. 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби кадрової 
та соціальної політики Груці Н. П. та завідуючого відділу соціального 
захисту та спортивно-масової роботи Дорпрофсожу Кравченка В.М. про 
підсумки оздоровлення залізничників і транспортних будівельників у 2021 
році та перспективи оздоровлення на 2022 рік президія Дорпрофсожу 
відмічає, що у 2021 році Дорожньою, територіальними та первинними 
профспілковими організаціями спільно з адміністрацією філії та виробничих 
підрозділів проведено ряд заходів щодо організації та проведення 
санаторно-курортного лікування та відпочинку залізничників та членів їх 
сімей. 

На виконання рішення правління про проведення та виконання 
корпоративного замовлення на санаторно-курортне лікування, оздоровлення 
та відпочинок для працівників, членів їхніх сімей в у 2021 році, в 
корпоративних оздоровницях АТ «Укрзалізниця» санаторно-курортне 
лікування отримали 289 працівників в санаторіях «Світязянка» -59,.МЦРЗ 
Хмільник -169, та санаторій Миргород -61 чол. На базах відпочинку 
оздоровили 76 працівників філії -«Галичина»-18, «Прибій»-51, «Запоріжжя»-
7. Загальна чисельність оздоровлених -365 чол. 

Пунктом 8.14 колективного договору Державного територіально-
галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця» на 2001-2005 роки, 
пролонгованого на 2006-2022 роки визначено, що колективними договорам 
підрозділів передбачено відрахування коштів профспілковим організаціям на 
культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах не менше 
0,3% фонду оплати праці. Згідно колдоговорів виробничих підрозділів 
відсоток відрахувань в середньому по регіональній філії «Південно-Західна 
залізниця» складає близько 0,65% від ФОП філії. Виплати згідно колективних 
договорів та угод у 2021 році проводились не регулярно, що спричинило 
виникнення заборгованості перед профспілковими організаціями. Станом на 
01.01,.2022 року сума заборгованості склала 4,5 млн. грн. 

Своїми коштами теркоми та профкоми оздоровлювали працівників та 
членів сімей в тому числі 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 3948 
працівників філії, 1953 членів сім'ї залізничників та 2118 дітей, з них 

629 дітей, було оздоровлено теркомами організованими заїздами в дитячих 
оздоровницях. 

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. 

Не виконання адміністрацією у 2021 році п. 7.9. колективного 
договору не дало змогу провести на належному рівні забезпечення 
санаторно-курортним лікуванням працівників філії. Дорпрофсожем за кошти 
отримані за 2020 рік ( 941744 грн.) було придбано та реалізовано тільки 50 
санаторно-курортних путівок, в тому числі; в санаторії «Моршинський» - 18 
у 2020 р- (45), Свалява-32 (98). 

Ветеранські організації РФ «Південно-Західна залізниця» коштів на 
оздоровлення ветеранів не отримували. 

Керівництвом АТ «Укрзалізниця»спільно напрацьована програма 
заходів по запровадженню корпоративного механізму оздоровлення в 2022 
році в закладах, що знаходяться у власності АТ «Укрзалізниця». 

Наказом по регіональній філії від 06.01.2022 року №008-Н « Про 
створення комісії» затверджено склад комісії, яка керуючись Тимчасовим 
положенням про розподіл путівок на 2022 рік, затвердженого рішенням 
правління АТ «Укрзалізниця» від 16.12.2021 року (протокол №Ц-
56/142Ком.т) провела розподіл 103 путівок на І квартал 2022 року для 
санаторно-курортного лікування та оздоровлення для працівників РФ 
«Південно-Західна залізниця» в санаторії «Світязянка»-22, МЦРЗ Хмільник-
68 та санаторій ім. Гоголя м. Миргород- 13 путівок Квота, яка виділена 
регіональній філії на 2022 рік у санаторії складає всього 668 путівок, а саме:-
у санаторій ім. Гоголя - 231 (із виділеної квоти на І квартал - 60 путівок, 
розподілено - 13);- у санаторії «Медичний центр реабілітації залізничників» -
334 (із виділеної квоти на І квартал - 113 путівок, розподілено - 68);- у 
санаторії «Світязянка» - 103 (із виділеної квоти на І квартал - 27 путівок, 
розподілено - 22).Заплановано оздоровлення 170 ветеранів залізниці у 2022 
році . Відсоток сплати для працівників залізничників 50% від ціни вартості 
путівки. 

Враховуючи вищевикладене, президія Дорпрофсожу постановляє: 
1.Інформацію начальника служби кадрової та соціальної політики та 

завідуючого відділу соціального захисту та спортивно-масової роботи 
Дорпрофсожу. про підсумки оздоровлення залізничників і транспортних 
будівельників у 2021 році та перспективи оздоровлення у 2022 році 
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 програми 
оздоровлення залізничників,членів їх сімей та ветеранів у 2022 році в 



корпоративних оздоровчих закладах, що знаходяться у власності АТ 
«Укрзалізниця». 

3. Головам профспілкових організацій контролювати виконання на 
місцях зобов'язань адміністрації щодо відрахування коштів на культурно-
масову, фізкультурну та оздоровчу роботу відповідно до п.3.7.8. Галузевої 
угоди та п.8.14. Колективного договору . 

4.Головам профспілкових організацій всіх рівнів прийняти активну 
участь у роботі комісій по розподілу путівок, спільно з адміністраціями 
виробничих підрозділів забезпечити в літню оздоровчу компанію 
перевезення дітей до дитячих оздоровниць та у зворотньому напрямку. 

5 Від президії Дорожньої профспілкової організації звернутися до 
керівництва регіональної філії та Правління АТ»Укрзалізниця» щодо 
погашення заборгованості та виконання адміністрацією за 2021 рік п. 7.9. 
колективного договору Державного територіально-галузевого об'єднання 
«Південно-Західна залізниця» на 2001-2005 роки, пролонгованого на 2006-
2022 роки та виконання пункту 7.9 в поточному році, забезпечити своєчасне 
виконання п.8.14 колективного договору залізниці та відповідних пунктів 
колективних договорів виробничих підрозділів. 

6. Звернутися до Правління АТ «Укрзалізниця» щодо поновлення в 
літній період роботи дитячих оздоровчих закладів «Зорька» та «Дубки» та 
зменшення оплати з 50% до 20% за путівки, які отримують працівники філії 
по корпоративному замовленню. 

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

Голова Дорожньої профспілкової організації 
Південно-Західної залізниці 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. 


