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!7ро стпан п!0еотповкш ёо ёалупячоео
озёоровно2о сезону 2018 року

3аслухавтши

та

обговоривтши |нформац1|

гол|в

Фб'сднаних
профсп|лкових орган|зац|й щодо п|дготовки до дитячого оздоровчого сезону,
|{резид|я |к |{рофсп|лки прац1вник|в зв'язку !кра|ни зазначас, що на
виконання 3акону }кра|ни ''[1р' оздоровлення та в|дпонинок д|тей'',
розпорядя{ення 1{аб|нету Р1|н1стр1в 9кра|ни в|д |7.0з.2004 ]\ъ |4\-р ''{еяк1
питання д|яльност| дитяних оздоровчих заклад|в'' та окремого доручення
заступника й1н|стра |нфраструктури !кра|ни }Ф."|{аврен1ока в|д 1 1.05.2018 }9
з|4|18711-18 профсп|лковими орган1зац|ями (орган|зац1йними ланками)
|{рофсп|лки проводиться певна робота щодо забезпечення ефективного
в|дпочинку 1 оздоровлення д1тей.
Разом з тим' в ход| п|дготовки до л|тньо| оздоровно| кампан|[ на
п|дприемствах галуз| виника1оть труднощ1 з п|дготовки в1домних дитячих
о3доровчих заклад|в до сезону.
|ак, у пАт ''}крпопшта'', 9ерез в|дсутн|сть ф|нансування' вх{е лругий
р|к посп|ль залитпаеться закритим дитяний оздоровчий комплекс ''€тр|ла''
який знаходиться на баланс1 3апор|зько| дирекц||. Браховутони таку
ситуац|то, Фб'сднано}о профсп|лково}о орган1зац|сто
''!крпотпта''
прийнято р|тпення щодо придбання разом з адм|н|страц|сто пАт ''!крпо|пта''
пут|вок для в|дпочинку та оздоровлення д1тей на Азовському та 9орному
морях та батьк|всько] доплати за пут|вки до дитячого оздоровчого закладу у
розм|р| 20 % в|д вартост| пут|вки окр1м прац1вник!в п|льгових категор|й.
у пАт ''}кртелеком'' до о3доровчого сезону п1дготовлений дитячий
оздоровчий таб|р ''9айка'', який розта1пований на берез| водосховища в с'
)(р|нники' Аемид|вського району, Р1вненсько] област1. !итяяий заклад
оздоровлення внесений до !ержавного реестру 16.0з.2018 р. !х[э 51\0|0|2-

пАт

|8|з7

'

в1дпочинку д!тей створен| комфортн| умови - у триповерховому
будинку дво та трим1сн| к|мнати з ус|ма зручностями (санвузол, ду1пова
каб|на та умивальник у коя<н!й к|мнат1, ц1лодобове холодне та за граф1ком
гаряче водопостанання), |дальня на 100 м!сць, п'ятиразове харчування, клуб

[ля

та

спортивн1 майданчику\. Барт|сть одного дня перебування дитини

оздоровчому заклад|

у

-

345 грн.

в

зв'язку з нев|дпов|дн|стто прим1щень встановленим вимогам
зали1пасться не вир|тпеним питання щодо в|дкриття дитячого оздоровчого

табору ''}Фний зв'язк|вець'' (м. Фдеса).

в

(онцерн! РРт в|домн| оздоровч| заклади в|дсутн|. [{ервинними
профсп|лковими орган|зац!ями ф1л1й проводиться активна робота по

домовленост1 з д1гоними в областях санаторно-курортними закладами та
дитячими таборами в|дпонинку щодо вид1лення частини пут|вок для потреб
ф1л!й (}и1икола?вська, 9ерн1г1вська, 9еркаоька та 1нгпих ф1л!| (онцерну РРт).
у в1дпов|дност| з д|тоним 1{олективним договором прац1вникам
нада}оться санаторно-курортн| пут|вки з частково}о компенсац1сго ![ вартост|,
у порядку та розм|рах, визначених у додатках ф1л!й (дирекц||) 1{онцерну РР1
Б }кра|нському дер?кавному центр! рад!очастот в1домн1 оздоровн1
заклади в|дсутн|. Б|дпов|дно до умов 1{олективного договору прац|вникам
надаеться матер|альна допомога для забезпечення о3доровлення д|тей у
розм|р| |00 % в|д розм|ру про)киткового м1н|муму.
Браховутони вищевикладене' з мето}о забезпечення ефективного
в|дпонинку 1 оздоровлення д|тей, |{резид|я [к [{рофсп|лки прац1вник!в
зв'язку }кра|ни
.

постАновлА€;

1.

[оловам профсп|лкових орган1зац|й (орган|зац1йних

|{рофсп|лки:

ланок)

- провести роботу г{о забезпеченн}о повноц|нного в|дпонинку
оздоровлення д|тей, прид|ливтпи особливу увагу контрол}о за вид|ленням

|

кошлт|в, сг1рямованих на дитяче оздоровлення та в|дпонинок;

- посилити контроль за як|стто п|дбору квал|ф|кованого медичного,
педагог|иного персоналу' а такоя{ персоналу харноблоку, за орган|зац1сю
повноц|нного харчування дттей, дотриманням норм сан1тарноеп|дем1олог1чного ре)киму, правилами повед|нки на вод|, проф|лактиц!
дитячого травматизму п|д нас спортивних заход|в | заход|в безпеки при

перевезенн1 д|тей автомоб|льним та |нтпими видами транспорту;
- зд1йснтовати перев|рки роботи дитячих оздоровчих заклад|в протягом
л!тнього сезону;

-

'щодо збереження мереж| дитячих заклад1в
й в|дпонинку' недопущення |х перепроф|лтовання 1 закриття'
змен1пення тривалост| оздоровчих зм1н, а тако)к необгрунтованого
вя{ивати заходи

оздоровлення

п|двищення ц|н на пут|вки д[|я о3доровлення д|тей;
- в)кивати заходи щодо створення у дитячих закладах оздоровлення та
в|дпоиинку нале)кних умов для виховання д|тей, розвитку |х 1нтерес|в та
зд|бностей, формування навичок здорового способу я{иття. (.прияти
орган1зац|| тематичних заход|в для творчого, |нтелектуального' культурного !
ф|зииного розвитку д|тей;

-

забезпечувати в пер1почерговому порядку в|дпонинок та
оздоровлення д|тей з багатод|тних, малозабезпечених | неповних с|мей,
д1тей-сир|т; д|тей, як1 зали\лилися без батьк|всько] оп1ки, | тих, хто
постра}кдав внасл1док 9орнобильсько| катастрофи; д1тей ос|б, визнаних
учасниками бойових д|й; д1тей, один |з батьк1в яких загинув (пропав
безв1сти) у район| проведення антитерористичних операц|й, бойових д|й чи
збройних конфл|кт|в або помер внасл1док поранення, контуз|| ни кал1цтва,

одер)каних у район| проведенъ|я антитерористичних операц|й, бойових д]й чи
збройних конфл|кт1в, а такох< внасл1док захвор}овання' одер)каного в пер|ол
унаст| в антитерористичн|й операц1]; д|тей, один 1з батьк1в яких загинув п|д
час масових акц1й громадянського протесту або помер внасл1док поранення'
контуз1| чи кал|цтва, одеря{аних п1д час масових акц|й громадянського
протесту; дттей, батьки яких або один |з батьк|в загинув при виконанн]
посадових обов'язк|в; д|тей' заресстрованих як внутр|тпньо перем|щен| особи;
- вх{ити заход|в до залучення додаткових ко|пт1в для ф!нансування
л|тнього оздоровлення та в|дпонинку д1тей, як| потребуготь особливо|
соц|ально| уваги та п|дтримки;
- забезпечити висв|тлення л|тнього оздоровлення та в|дпонинку д1тей у
галу3евих та профсп|лкових засобах масово] |нформац1|.

2. Ёа зас|даннях сво!х виборних орган|в пер|одинно заслуховувати

|нформац|то про хтд дитяно| оздоровно| кампан1] 2018 року та оперативно
реагувати на вир|!цення шроблемних питань.
з' |{рофсп|лковим орган|зац1ям (орган1зац|йним ланкам) |{рофсп1лки
взяти участь
Бсеукра|нському огляд1 роботи профсп|лок | трулових
колектив|в на кращу орган|зац|то оздоровлення ! в|дпочинку л|тей у 2018
роц|.
4. |{|дсумки роботи щодо орган1зац|| оздоровлення в|дпочинку л!тей у
201в Роц| п|двести
вересн| на зас|данн! |{резид||
|{рофсп1лки
прац|вник|в зв'язку !кра|ни.
5. 1{онтроль за виконанням постанови покласти на |[резид1то цк
|{рофсп|лки прац|вник|в зв' язку )/кра|ни.
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