
 
ПРОФСПІЛКА  ПРАЦІВНИКІВ  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

 
КОМІТЕТ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ  ПРОФСПІЛКИ 

ПРАЦІВНИКІВ  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 
 

ПРЕЗИДІЯ 
 

ПОСТАНОВА 
 

04.04.2017р.    м. Запоріжжя            № П-16-3 
 
Про оздоровлення і відпочинок дітей 
та підлітків влітку 2017року 
 
 З метою своєчасної підготовки та забезпечення якісного оздоровлення та 
відпочинку дітей членів Профспілки влітку 2017року, враховуючи заявки 
міських, районних організацій Профспілки, ППО ВНЗ, президія обласного 
комітету Профспілки 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
1.Вважати організаційно-фінансове забезпечення якісного оздоровлення і 
відпочинку дітей працівників освіти одним із пріоритетних напрямів роботи 
профспілкових організацій галузі, невід’ємною складовою попередження 
дитячої бездоглядності та підготовки до нового навчального року. 
 
2.Прийняти участь в галузевому та Всеукраїнському огляді роботи 
профспілкових організацій Профспілки працівників освіти і науки України на 
кращу організацію оздоровлення і відпочинку дітей працівників галузі в 
2017році. 
 
3.Голові обласної організації Профспілки працівників освіти і науки Гринь Н.І. 
укласти договори на закупівлю путівок до дитячих оздоровчих закладів для 
оздоровлення дітей влітку 2017р. згідно додатку №1. 
 
4.Затвердити розподіл путівок до дитячих, оздоровчих закладів серед міських, 
районних організацій Профспілки, ППО ВНЗ згідно додатку №2. 
 
5.Затвердити дольову участь за рахунок коштів профспілкового бюджету 
міських, районних організацій Профспілки, ППО ВНЗ на оздоровлення дітей 
згідно додатку №3. 
 
6.Затвердити кошторис на оздоровлення дітей влітку 2017року згідно                
додатку №4. 



 
7.Головам міських, районних організацій Профспілки, профкомів ВНЗ: 
7.1.Залучати додаткові кошти і ресурси для оздоровчої роботи з дітьми  з 
місцевих бюджетів, від суб’єктів господарювання, спонсорів та благодійних 
організацій. 
7.2.Видавати путівки членам Профспілки, батькам дітей на підставі рішень 
профспілкових органів про виділення путівки до дитячого оздоровчого закладу 
та заяв членів Профспілки, ксерокопій свідоцтв про народження дітей. 
7.3.Дольову участь на оздоровлення дітей перераховувати на рахунок обласної 
організації Профспілки не пізніше 5 днів до початку оздоровчої зміни. 
7.4.Направляти обласній організації Профспілки в електронному вигляді списки 
дітей, які будуть відпочивати в дитячих оздоровчих закладах не пізніше 7 днів 
до початку оздоровчої зміни. 
7.5.Не допускати видачу члену Профспілки не повністю заповненої путівки. 
При оформлені  путівок забезпечити наявність підпису голови профспілкової 
організації, печатки профспілкової організації. 
7.6.Направити обласній організації Профспілки інформацію про оздоровлення 
дітей  влітку 2017року до 25 серпня 2017р. згідно показників участі у 
Всеукраїнському огляді роботи профспілкових організацій Профспілки 
працівників освіти і науки України на кращу організацію оздоровлення і 
відпочинку дітей працівників галузі   в 2017році.  
 
8.У випадках передачі путівки дитині не члена Профспілки, відшкодовується 
повна вартість путівки за рахунок винуватих. 
 
9.Контроль за виконанням цієї постанови залишити за головою Запорізької 
обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України Гринь Н.І. 
 
 
Голова  
обласної організації 
Профспілки                                                                                               Н.І. Гринь 
 
 
 


