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[1ро стпан п!0еотповкш ёо 0шпячоео
озёоровно2о се3ону 2019 роц

3аслухавтпи

та

обговоривтши
|нформац|| гол]в Фб'сднаних
профсп|лкових орган|зац|й: |{А1''9кртелеком||, 9крпотпти, 1(онцерну РР1,
9кра!нського дер)кавного центру рад|онастот
гол|в первинних
профсп|лкових орган|зац|й: !|{ ''|1реса'', ,{|прозв'язку щодо п|дготовки до
дитячого оздоровчого сезону, |[резид|я [Б [{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку
9кра|ни зазначае, що на виконання 3акону }кра|ни ''|{ро оздоровлення та
в|дпонинок д|тей'', розпоряд)кення 1{аб|нету й|н|стр|в }кра!ни в|д 17.0з.2004
}гэ 141-р ''!еяк| питання д1яльност\ дитяних оздоровчих заклад|в'' та окремого
доручення заступника }и11н|сща |нфраструктури !кра!ни }Ф..[{аврен}ока у
галуз| кер1вниками п1дприемств, кер|вниками дитячих оздоровниць' як| е на
баланс| п|дприемств, | профсп|лковими орган|зац|ями (орган|зац|йними

та

ланками) |[рофсп|лки прид|лясться значна увага процесу п|дготовки до
л!тнього оздоровчого се3ону 2019 року. 3д|йснтототься захо ди, якт ма}оть на
мет| забезпечити вс| умови для повноц1нного в|дпонинку та о3доровлення
д!тей.

в

л|тн|й пер|од 2019 року для оздоровлення та в|дпотинку д|тей
планусться задтяти б1льтше 100 дитячих о3доровчих заклад1в, в т.ч.
позам|ський заклад оздоровлення та в|дпочинку ''9айка'' Р|вненсько| ф1л1|

г{Ат

''9кртелеком''. Бсього в оздоровчих закладах передбанаеться
оздоровити б|льтше 3000 д|тей прац|вник|в галуз1. 3начно| уваги буд"

прид|лено оздоровленн}о д|тей, як1 потребутоть соц|ально| п|дтримки.
|{рофсп|лков1 орган!зац|| (орган|зац|йн| ланки) [!рофсп|лки виход ячи з
ф|нансових можливостей, уклада1оть договори з дитячими о3доровчими
закладами на придбання пут1вок для д|тей прац1вник|в. 1-{ього року
профсп|лковими орган!зац|ями на оздоровленн'т д|тей 3аплановано витратити

понад 15 млн. грн. Багомим джерелом надходх{ень до бтодх<ету
профсп!лкових орган|зац|й е в|драхуванн'т роботодавцями на культурно-

масову' ф!зкультурну | оздоровиу роботу. Але, як св|днить стан справ на
м|сцях, значна частина роботодавц|в не дотриму}оться законодавчо
визначених норм в|драхувань профорган|зац|ям.

Браховутони вищевикладене' з мето}о забезпече1{ня ефективного
в|дпонинку | оздоровлення д|тей, |!резид|я 1щ |{рофсп|лки прац1вник|в
зв'язку 9кра!ни

постАновлА€:
1нформац|то гол|в Фб'еднаних профсп|лкових орган|зац|й: пАт
''9кртелеком'', }крпотшти, !(онцерну РР1, 9кра|нського дер)кавного центру
рад|онастот та гол|в первинних профсп|лкових орган|зац|й: д1 ''|1реса'',
,{|прозв'язку щодо п|дготовки до дитячого оздоровчого сезону взяти до
в|дома (додаеться).
[оловам профсп|лкових орган|зац|й (орган!зац|йних ланок)
|[рофсп|лки:
_ провести робоц по забезпеченн}о повноц|нного в|дпонинку 1
оздоровленн'{ д|тей' прид|ливпти оообливу увагу конщолк) за вид|ленням
кошлт|в, спрямованих на дитяче оздоровлення та в|дпонинок;
- посилити контроль за як|стто п1дбору квал|ф|кованого медичного'
педагог!нного персон€|"лу' а тако)к персон€ш1у харноблоку' за орган!зац|ето
повноц]нного харчування д!тей, дощиманням
сан|тарноеп|дем1олог|чного рех{иму' правилами. повед|нки на вод|, проф|лактиц|
дитячого травматизму п|д иас спортивних заход|в | заход|в безпеки при
перевезенн| д!тей автомоб|льним та |нтпими видами транспорту;
- зд|йснтовати перев!рки роботи дитячих оздоровчих заклад|в протягом
л|тнього сезону;
- в)кивати заходи щодо зберех<ення мерет<| дитячих заклад|в
оздоровленн'т й в|дпонинку, недопущення |х перепроф|лтованътя | закриття,
змен1шення тривалост! оздоровчих зм|н, а такох{ необщунтованого
п|двищення ц!н на пут|вки для оздоровленн'{ д|тей;
- вх(ивати заходи щодо створенн'{ у дитячих закладах оздоровлення та
в|дпочинку н€|-г1е)кних умов для вихованн;{ д|тей, розвитку !х |нтерес|в та

1.

2.

норм

зд|бностей, формування навичок здорового способу )киття. (лрияти
орган|зац|| тематичних заход|в для творчого, |нтелекту€штьного,
ф|зинного ро3витку д|тей;

культурного

1

-

забезпечувати в пер1шочерговому порядку в|дпонинок та
о3доровлення д!тей з багатод|тних, малозабезпечених 1 неповних с|мей;
д|тей-сир|т; д|тей, як| залит7|у\лиоя без батьк1всько| оп|ки, | тих, хто
г1остра)кдав внасл|док 9о|энобильсько] катасщофи; д|тей ос|б, визнаних
учасниками бойових д\й; д|тей, один |з батьк|в яких загинув (пропав
безв1сти) у район| проведення антитерористичних операц|й, бойових д\й чи
збройних конфл!кт|в або помер внасл|док поранення' контуз|| ии кал|цтва,
одержаних у район| проведенн'л антитерористичних операц|й, бойових д1й чи
збройних конфл|кт|в, а тако>к внасл|док 3ахвор}овання' одержаного в пер|од
уиаст| в антитерористичн|й операц|]; д|тей, один |з батьк|в яких загинув п|д
час масових акц|й щомадянського протесту або помер внасл|док пораненн'1'
контуз|| чи кал|цтва, одержаних п|д час масових акц|й громадянського

цротеоту; д|тей, батьки яких або один |з батьк1в загинув при виконанн|

посадових обов'язк|в; д|тей' зареесщованих як внутр|1шньо перем|щен| особи;
- в)кити заход|в до з€)"лу{ення додаткових ко1шт|в для ф!нансування
л|тнього оздоровлення та в|дпонинку д|тей, як| пощебутоть особливо|
соц1ы1ьно1 уваги та п1дтримки;
_ забезпечити висв|тлення л|тнього оздоровлення та в1дпонинку д|тей
у
г€|пузевих та профсп|лкових засобах масово] |нформац||.
2. Ёа зас|даннях сво!х виборних орган|в пер|одинно заслуховувати
|нформац|то про х|д дитячо| оздоровно| кампан|| 201'9 року та оперативно
реацвати на вир|1цення проблемних питань.
3. |1рофсп|лковим орган|зац|ям (орган|зац|йним ланкам) [{рофсп|лки
взяти активну г{асть у Бсеукра[нськошту огляд| роботи профсп|лок | трудових
колектив|в на крап{у орган|зац|то оздоровленн'{ ! в|дпоиинку д|тей у 2019
Роц|.

4. |{|дсумки роботи щодо орган|зац1| оздоровлення | в|дпочинку д|тей у
вересн! на зас1данн1 |{резид|| 1щ |{рофсп|лки
20|9 роц| п|двести
прац|вник|в зв'язку 9кра!ни.

у

5. 1(онтроль за виконанням

постанови покласти
|1рофсп|лки прац|вник|в зв'язку 9кра!ни.
ц.(и[9
роФгспйнд
сп{лкА

пРАц!вник|в
ъ[,3в'язку укрд|ни
\Ф;

]денгиф!|ац1,]н!1!:!

02605з45

1фц

на

|{резид|то 1щ

1}1.Р1.€тародуб

[0д

[ад1слано: член[1м |[резид|| _ |4, до справи _ 1. Бсього _ 15.

*.[(и}в

,у)з,

3*ж{;

'{{)

[нформац|я
щодо стану п1дготовки до дитячого о3доровчого се3ону 20|9 року

1урбота про 3доров'я д1тей прац|вник|в галуз|, забезпечення на.]1ех{них
умов для повноц|нного в|дпонинку та оздоровлення е одним з вах{ливих
напрямк|в роботи та виконанням статутних завдань орган|зац|йних ланок
|{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку 9кра|ни.
|{рофсп|лков| орган|зац|| (орган|зац|йн| ланки) |{рофсп|лки на сво]х
зас|даннях виборних орган|в розг]ш{да1оть стан роботи з п|дготовки до
оздоровчого сезону, вт{ивак)ть в|дпов|дних заход|в.

у

пАт

''){'кртелеком'' до оздоровчого се3ону п|дготовлений

позам|ський заклад о3доровлення та в|дпоиинку ''9айка'', який розта1пований
на берез| водосховища в с. )(р|нники' [емид|вського району, Р|вненсьтсо|
област|. |{|дготовлено рекламн| матер|али по орган!зац|] оздоровлення д|тей в
п3ов ''9айка'' та направлено в обласний'центр оздоровлення д|тей, обласним
г€[лузевим профоб'еднанням, особисто директором закладу проведено
зустр|н| |з головами об'еднаних територ|альних громад в районах.
|{роведено виб!р постач€}пьник|в продукт!в харчування, погодх{ено з
л|карнето смт. {емид|вка укладання !оговору на надання нев|дкладно|
медично| допомоги в т.ч. виклик тцвидко| допомоги. 3г|дно затверд)кеного
1штатного розпису пзов ''9айка'' уэке п|д|брано 70 о^ прац|вник|в на л|тн|й
пер1од. €илами наявного персон€}лу оздоровчого закладу тривас лри6ирання
територ||' вирощування розсади кв!т|в 1 висадка на клумби' ремонт лавочок
та упорядкування спортивних майданчик|в. Бс\ 74 пункти |[лану заход|в
знаходятъоя на пост|йному контрол| профсп|лково| орган|зац|] Р|вненсько]
ф1л1|

пАт'')/кртелеком''.

|{рофсп|лково}о орган|зац|сто Р1икола]всько| ф1л1| укладено договори з

двома дитячими оздоровчими закладами: ''Романтик'' м. €кадовськ,

)(ерсонсько| област| та '',.{ельф|н'' (м. 1!1икопа|в). Барт|сть пут|вок тривал|стто
зм|ни 14 дн|в становить: в [Ф1 ''Романтик'' - 8900 фЁ., в [Ф1 ''.(ельф|н'' 9800 грн. 3аяви на оздоров]]ення д|тей под€|"ли 5 батьк|в.
|{рофсп|лковок) орган|зац|сто |{олтавсько{ ф1л1| планусться оздоро вити

до 20 д|тей. !оговори 3 дитячими таборами

по

м|р|
надходт{ення замовлень на пут!вки в|д батьк|в. Б!льтш|сть табор|в в област! _
учасники обласно] прощами цо зде1певленн1о пут|вок в дитян! табори. 3а
|нформац!ето м|ськвиконкому прощама буАе затвердт{ена на сес|] в к|нц|
кв|тня. |{лануеться компенсац|я 2400 щн. за ко)кну пут1вку. €ередня варт|сть
пут|вки тривал|стто зм|ни 2| день становить 8000 тис щн.

укладатимуться

|{рофсп|лкова орган|зац|я Р!вненсько| ф1л|| оздоровл}оватиме д!тей
т|льки в |{3ФБ ''9айка''. 3амовлено 17 пут!вок щивал|стто зм|ни 16 дн|в,
варт1сть пут|вки становить 65|2 щн. та 14 пут|вок тривы1|стто зм|ни 21' день,
варт!сть пут|вки - 8547 щн.
|{рофсп|лково}о орган!зац!сто )(арк|всько? ф1л!| укладено догов|р на
лридбання 7 пут|вок щивал1стто зм|ни в|д 18 до 2| дня з санатор|ем
''Березовськ| м|неральн| води'' та за умови в|дкриття дитячих оздоровчих
заклад|в вл|тку 2019 року плануеться лридбати 25 пут|вок тривал|стто зм|ни
в|д 18 до 21 дня в пдзов ''Фл|мп|я'' (м. Балакл!я), дот ''3м|на'' (м. -|{озова),
дот ''Факел'' (м. [арк|в), дот ''Рома1пка'' (сел. Басищево), дот ''3оря*'
(м. Руб}кне).
||рофсп|лкова орган|зац|я )(ерсонсько] ф|л1| плануе оздоровити 10 д|тей
в дитячих оздоровчих закладах свого рег|ону за рахунок котпт|в 0,з уо зг|дно
поданих заяв.
|1рофсп|лково1о орган|зац|ето 9еркасько| ф1л1| заплановано оздоровити
4 д|тей прац|вник!в, нлен|в профсп|лки т{еркасько? ф|л1| в |{3ФБ ''9айка''
с. )(р|нники Р|вненсько] област|.
в Ат '')['крпопшта'' уэке трет|й р|к не в|дкриваеться [итяяий заклад

оздоровлення та в|дпоиинку ''€тр|ла'', який знаходиться на баланс|
3апор1зько| дирекц||. А[ ''}крпотшта'' разом з Фб'еднано}о профсп|лково}о
орган!зац|сто прийнято р|тшення щодо лридбання пут|вок для в|дпочинку та
оздоровленн'{ д|тей на Азовському та 9орному морях, а також визначено
порядок частково] оплати вартост| пут|вок батьками в розм|р| 20 оА в|д

вартост| пут|вки окр|м прац1вник|в п!льгових категор|й.
Б даний час обласними орган|зац|ями профсп|лки прац|вник1в зв'язку
дирекц|й пАт ''9крпотшта'' укладак)ться договори на лридбання пут|вок в
дитяч| оздоровч| заклади. Б загальному плануеться оздоровити 2000 д|тей в
дитячих оздоровчих закладах як в межах власного рег|ону так | поза його
межами.

в

(онцерн! РРт в|домн| оздоровч| заклади в|дсутн|. |{ервинними

профсп|лковими орган1зац|ями ф1л1й проводиться робота по домовленост| з
д|тоними в областях санаторно-курортними закладам и та дитячиму1 таборами
в1дпонинку щодо вид|лення частиъ|и пут!вок для пощеб ф1л|й. у
в|дпов|дност| з умовами 1(олективного договору прац!вникам нада}оться
санаторно-курортн| пут|вки з частково}о компенсац|сто !т вартост|, у порядку
та розм|рах, визначених у додатках ф|л|й (дирекц|!) 1{онцерну РР[.
Аа баланс| }кра|нсЁкого дер)кавного центру рад1онастот в|домн|
оздоровч| заклади в|дсутн|. |{рац|вникам в|дпов|дно до 1{олективного
договору надаеться матер!€|^г1ьна допомога на д|тей в|ком до 17 рок|в до
основно] в|дпустки у розм1р1 100 оА в|д розм|ру про)киткового м|н!муму Аля
працездатно| особи.
1акохс в|дсутн| в|домч| оздоровч| заклади 1 в {|! ''||реса'' та [рА[
''[|прозв'я3ок''. |[ервинн| профсп|лков1 орган|зац1| п|дприемств
сп|впрацк)к)ть з Фб'еднано}о первиннок) профсп|лково}о орган|зац|ето
1{и|всько| дирекц|т

Ат

''9крпотшта'' та [{и]вськото м|сько}о радо}о профсп|лок.

