ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА
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ПОСТАНОВА
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Протокол № 5

м. Київ

Про стан охорони п р а ц і , утримання будинків та кімнат
відпочинку локомотивних бригад, виробничих підрозділів
служби локомотивного господарства регіональної філії
«Південно-Західна залізниця».

Заслухавши та обговоривши інформацію головного інженера служби
локомотивного господарства Ц ь о м и А Л . та технічного інспектора праці
Дорпрофсожу Чайковського О . В . про роботу служби локомотивного
господарства щодо
поліпшення стану охорони праці та утримання
виробничими підрозділами служби стану будинків та кімнат відпочинку
локомотивних бригад. В ході підготовки до Президії Дорпрофсожу була
проведена перевірка стану майже всіх наших будинків відпочинку, що налічує
по службі локомотивного господарства 12 будинків та 6 кімнат відпочинку
Депо приписки

Рік
побудови

ТЧ-Київ-Пасажирськем. Київ (кімнати відпочинку)
ТЧ-Козятин м.Козятин
ТЧ-Козятин м. Миронівка
ТЧ-Жмеринка м. Жмеринка
ТЧ-Жмеринка, ст. Могилів-Подільський
ТЧ-Еречани ст. Еречани
ТЧ-Еречани м. Кам'янець-Подільський (кімнати
відпочинку)
ТЧ-Шепетівка, м. Шепетівка
ТЧ-Коростень м. Коростень
ТЧ-Коростенъ м. Житомир (кімнати) будівля на балансі
ДС
ТЧ-Коростень м. Житомир (кімнати) будівля ТНТС-44
ТЧ-Коростень м. Новоград-Волинський (кімнати) будівля
на балансі МЧ
ТЧ-Дарниця, м. Київ
ТЧ-Конотоп м. Конотоп
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ТЧ-Конотоп м. Ворожба
ТЧ-Конотоп ст. Хутір-Михайлівський
ТЧ-Конотоп м. Бахмач (кімнати) будівля на балансі ДС
Бахмач
ТЧ-Сновськ
(ст. Бахмач - кімнати відпочинку не використовуються)

Кількість Кількість
кімнат
місць

Одними з основних зауважень, виявлених під час вказаних перевірок :
ТЧ-1
-в кімнатах відпочинку локомотивних бригад по депо Київ-Пасажирський є потреба у
частковій заміні постільної білизни;
-придбання діелектричних рукавичок згідно заявки на 2022 рік;
-контролювати своєчасність поповнення медичних препаратів для медпункту;
- придбати необхідну кількість мила та миючих засобів згідно річної заявки;
- не здійснена оплата працівникам ремонтних та підсобних дільниць за понаднормов
роботи.
ТЧ-3
-необхідно придбати додатково меблі для кімнат відпочинку ( стільці, столи,
тумбочки);
-придбати мило та миючі засоби згідно потреби на 2022 рік;
-забезпечити придбання діелектричних рукавичок згідно заявки на рік;
-контролювати щоквартально придатність та поповнення необхідних медикаментів.
ТЧ-4
-забезпечити придбання мила для працівників згідно встановлених норм та
миючих засобів;
-придбати діелектричні рукавички згідно річної заявки;
-провести інвентаризацію білизни та придбати необхідну кількість її , яка
потребує заміні;
-контролювати своєчасність поповнення медичних аптечок та раз на три
місяці відстежувати строки придатності всіх лікарських засобів , якими вони
укомплектовані.
ТЧ-5
-необхідно провести придбання білизни, яка потребує заміні;
-контролювати своєчасність поповнення медичними препаратами медпункту з
надання першої медичної допомоги для виробничих підрозділів з розрахунку понад
100 працівників;
- забезпечити придбання діелектричних рукавичок згідно заявки на поточний
рік.
ТЧ- 6
-необхідно поновити дезінфікуючий розчин для дизенефекції інвентаря для
прибирання;
-в книзі відгуків про роботу будинків відпочинку та книзі обліку перевірок
режиму відпочинку локомотивних бригад відсутні записи керівників інших
депо, працівники яких відпочивають у бригадному будинку відпочинку;
- контролювати придатність та поповнення медикаментів в медпункті .

ТЧ-7
-Забезпечити придбання 313 ( діелектричні рукавички) на поточний рік та
контролювати терміни перевірки їх придатності;
-Придбати в кімнати відпочинку необхідну кількість білизни на для комплектів,
які потребують заміні;
-Забезпечити виконання річної заявки по придбанню мила та мийних засобів;
-Контролювати своєчасність поповнення медичними препаратами медпункту.

ТЧ-9
-

забезпечити працівників милом та миючими засобами згідно встановлених
норм ;
- необхідно придбання діелектричних рукавичок згідно заявки на 2022 рік;
- частково потребує поновленню постільна білизна, та придбання рушників, які
знаходяться в незадовільному стані та підлягають заміні;
- не в повному обсязі медпункт забезпечений медичними препаратами ;
- мостовий однобалковий кран в/п 0,5 т. в секційному відділені використовується з
простроченими термінами опосвідчення (ЧТО,ПТО);
- розглянути пропозиції щодо виплати або преміюванню працівників цеху за
понаднормові робочі години.
Т Ч - 11
-не забезпечується своєчасне хімічне чищення спецодягу працівників депо, із-за
несправності пральної машини;
-не здійснено відшкодування коштів працівникам, які понесли витрати на обов'язкові
медичні огляди;
-необхідно придбати діелектричні рукавички згідно заявки на 2022 рік.

Президія Дорпрофсожу постановляє:
1. Інформацію головного інженера служби локомотивного господарства
Цьоми А.І. та технічного інспектора праці Чайковського О.В. про поліпшення стану
охорони праці та утримання будинків і кімнат відпочинку локомотивних бригад,
виробничих підрозділів служби локомотивного господарства регіональної філії
«Південно-Західна залізниця» взяти до відома.
2. Роботу керівництва служби та виробничих підрозділів з питань охорони
праці т а створенню нормальних санітарно-гігієнічних умов праці та відпочинк
локомотивних бригад вважати задовільною.
3. Направити копію постанови від 28.07.2022 р. пр. № 5, заступнику директора
регіональної філії по рухомому складу і матеріально-технічного забезпечення
Лозі О.П., для забезпечення виконання заявки на поточний рік мила та мийних
засобів, а також засобів індивідуального захисту для виробничих підрозділів
локомотивного господарства.

4.Начальнику служби локомотивного господарства Пшеничному P.A.:
4.1. взяти під особистий контроль стан санітарно-побутових приміщень,
приміщень громадського харчування та культурного обслуговування в
будинках відпочинку локомотивних бригад;
4.2. встановити контроль за виконанням основних нормативів участі в робот
з охорони праці керівників локомотивних депо (наказ від 31.07.2013
N.« 249-Ц по виконання «Правил улаштування і утримання будинків та кімнг
відпочинку локомотивних бригад»;
4.3 встановити контроль за роботою пральних кімнат та забезпечити всім
необхідним для прання білизни в будинках відпочинку;
4.4 регулярно перевіряти санітарно-гігієнічний стан будинків та кімнат
відпочинку локомотивних бригад та оперативного реагування на виявлені недоліки ті
побажання відпочиваючих, висловлених в журналі відгуків;
4.5 розробити заходи по організації ремонтів та приведенню утримання
будинків та кімнат відпочинку локомотивних бригад до відповідних правил згідно
наказу №249-Ц від 31.07.1 Зр;
4.6 встановити контроль за робою медпунктів та забезпечення їх необхідними
лікарськими препаратами;
4.7 про виконання постанови надати інформацію в Дорпрофсож до
08 с е р п н я 2022 року.
5.Технічному інспектору праці Чайковському О.В. підготувати лист на голову
Профспілки Семеруня O.A. щодо актуальних питань роботи медпунктів у
виробничих підрозділах Укрзалізниці.
6.Територіальним комітетам профспілки, первинним профспілковим
організаціям локомотивних депо встановити постійний громадський контроль за
станом охорони праці та утримання будинків відпочинку локомотивних бригад та
приведення їх до відповідності «Правил улаштування і утримання будинків та
кімнат відпочинку локомотивних бригад» №249-Ц від 31.07.13р.
7.Контроль за виконанням постанови покласти на територіальні комітети
профспілки та технічну інспекцію Дорпрофсожу.

Голова дорожньої профспілкової
організації Південно-Західної залізниці

