ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
ПРЕЗИДІЯ
ПОСТАНОВА
31 березня 2017р. П-9-8
Про оздоровлення дітей в літній
період 2017 року.
З метою забезпечення оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей членів
профспілки працівників державних установ області у літній період 2017 року, президія
обласного комітету Профспілки працівників державних установ
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. З метою зменшення фінансового навантаження на сімейні бюджети членів
профспілки, встановити розмір часткової доплати вартості путівки у розмірі 800
гривень на одну дитину за рахунок коштів обласної організації профспілки членам
профспілки, діти яких будуть оздоровлюватися не менше 21 календарного дня у
позаміських дитячих оздоровчих таборах, які функціонують у межах області.
Перелік дитячих оздоровчих закладів додається (додаток № 1).
2. Рекомендувати МРК, РК, МК, ОКП, первинним організаціям вирішити питання
виділення коштів на часткову компенсацію вартості путівки на оздоровлення дітей
спілчан.
3. Перелік документів на відшкодування часткової оплати путівки додається
(додаток №2).
4. Організацію роботи по оздоровленню дітей влітку 2016 року, своєчасних
розрахунках покласти на головного бухгалтера обласної організації профспілки
Королевського В.І.

Голова
Хмельницької обласної організації профспілки
працівників державних установ України

Н.О. Лисик

Члени президії:
Байдич В.Г. ________________ Колбасовська К.П. ________________
Дідух І.М. ________________ Міщишин В.В. ________________
Загродська Л.І. ______________ Ніконішин В.Л. ________________
Змієвський О.А. ______________ Цюзік О.Д. ______________

Додаток № 1
до постанови президії П-9-8 від 31 березня 2017р.
ДАНІ
про дитячі заклади оздоровлення та відпочинку Хмельницької області у 2017 році
№
зп

Назва закладу

Тип
закладу

Місце розташування, прізвище,
ім’я, по-батькові керівника,
телефон
смт. Антоніни, Красилівський р-н,
тел.(0-255)5-12-78, КУЯН Наталя
Андріївна, 096-820-24-61
с.Білогородка Ізяславський р-н.,
тел.(0-252)3-45-40,
ЛИЧИК
Віктор Миколайович, 067-6613759
с.Головчинці, Летичівський р-н.,
ПАЛАМАРЧУК Алла Іванівна,
098-942-37-02

Красилівська
рада

районна

100

21

Вартість
путівки
(грн.)
2600

Ізяславська
рада

районна

100

21

2700

міська

260

21

4300

Старокостянтинівська
районна рада

110

21

3000

с.Врублівці,
Кам’янецьПодільський р-н., тел.068-853-4545, УКРАЇНЕЦЬ Сергій Глібович

ТзОВ
Чайка»

«Дністровська

200

21

5040

с.Жилинці, Ярмолинецький р-н,
тел.78-79-31, 70-16-37, КРАВЧУК
Катерина Дмитрівна 050-436-63-25
с.Привороття,
вул..Лісова,40,
Кам’янець-Подільський
р-н.,
(0249)3-64-00,
БЕРЕЗНІЦЬКА
Ніна Сергіївна, 067-777-63-69
с.Маліївці Дунаєвецький р-н., тел.
(0-258)9-96-43,
ОНИЩУК
Олександр Григорович, 067-12646-45
с.Маків
вул..Санаторна,72,
Дунаєвецький р-н, АЦКЕВИЧ
Олександр Вацлавович, 067-38054-79
с.Приморське, курорт «Росєйка»
Татарбунарський р-н., Одеська
обл.
НОВІЦЬКА
Юлія
Олександрівна, 067-380-07-16

ПАТ
«Хмельницькобленерго
»
ТзОВ санаторій «Лісова
пісня»

180

21

7850

300

21

6930

Дунаєвецька
рада

районна

50

21

3300

Хмельницький
обласний
між
господарський
санаторій «Україна»
ТзОВ «Лада Каміс» м.
Кам’янець-Подільський,
вул. Тімірязєва, 99

200

21

4200

1 зміна 05.06.-25.06.
ІІ зміна 26.06.-16.07.
ІІІ зміна 17.07-06.08

180

21

6247
6888
6888
6447

1 зміна 05.06.-25.06.
ІІ зміна 26.06-17.07.
ІІІ зміна 18.07-08.08.
ІУ зміна 09.08-30.08

1.

Дитячий оздоровчий табір
«Подолянчик»

позам.

2.

Дитячий оздоровчий табір
«Світанок»

позам.

3.

Позашкільний навчальний
заклад «Дитячо-юнацький
оздоровчий комплекс «Чайка»
м.Хмельницького
Дитячий оздоровчий табір
«Калинівка»

позам.

позам.

с.Калинівка,
Старокостянтинівський р-н.

5.

Дитячий заклад оздоровлення та
відпочинку «Дністровська
чайка»

позам.

6.

Дитячий оздоровчий табір
«Джерельце»

позам.

7.

Дитячий заклад оздоровлення та
відпочинку «ЕКО ЛЕНД»

санат.

8.

Дитячий заклад оздоровлення та
відпочинку «Подільські
джерела»

позам.

9.

Дитячий оздоровчий заклад
«Україна», на базі обласного
міжгосподарського санаторію
«Україна»
Дитячий заклад оздоровлення та
відпочинку «Кабельник»

позам.

4.

10

позам.

Власник

Хмельницька
рада

Кількість
місць

Триваліст
ь зміни

Дати заїздів
1 зміна 10.06.-30.06.
ІІ зміна 04.07-24.07.
1 зміна 07.06.-27.06.
ІІ зміна 04.07-24.07.
ІІІ зміна 27.07-10.08.
1 зміна 01.06.-21.06.
ІІ зміна 24.06-14.07.
ІІІ зміна 17.07-06.08.
ІУ зміна 09.08-29.08.
1 зміна 15.06.-05.07.
ІІ зміна 08.07-28.07.
ІІІ зміна 31.07-18.08.
1 зміна 02.06.-22.06.
ІІ зміна 25.06-15.07.
ІІІ зміна 18.07-07.08.
ІУ зміна 09.08-29.08.
1 зміна 09.06.-29.06.
ІІ зміна 03.07.-23.07.
ІІІ зміна 27.07-16.08
1 зміна 03.06.-23.06.
ІІ зміна 26.06-16.07
ІІІ зміна 19.07-08.08
ІУ зміна 11.08-31.08
1 зміна 14.06.-04.07.
ІІ зміна 06.07.-15.07.
ІІІ зміна 29.07-19.08

Додаток № 2
до постанови президії
П-9-8 від 31 березня 2017 року

Для відшкодування часткової вартості путівки необхідно надати такі документи

1. Заява одного з батьків (члена профспілки) на ім’я голови первинної
профспілкової організації з проханням оплатити часткову вартість путівки на
оздоровлення дитини у оздоровчому таборі за рахунок коштів обласної організації
профспілки;
2. Заповнена копія путівки;
3. Копія документа про оплату путівки;
4. Витяг з протоколу засідання комітету профспілки або зборів первинної
профспілкової організації щодо клопотання про часткове відшкодування вартості путівки
на оздоровлення дитини перед обкомом профспілки (для первинних профспілкових
організацій, які безпосередньо виходять на обком профспілки);
5. Для первинних профспілкових організацій, які перебувають на обслуговуванні в
райкомі, міськкомі, міськрайкомі профспілки - витяг з протоколу засідання райкому
(міськкому, міськрайкому) щодо клопотання про часткове відшкодування вартості
путівки на оздоровлення дитини перед обкомом профспілки.

Голова
обласної організації профспілки
працівників державних установ України

Н.О.Лисик
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