
Миколаївська обласна рада професійних спілок

П Р Е З И Д І Я

П О С Т А Н О В А

30.05.2018 м. Миколаїв №П-13-1

Про підготовку до літнього оздоровлення 
дітей та працівників членських організацій 
облпрофради у 2018 році

Розглянувши доповідну записку відділу з організаційних питань 
облпрофради про підготовку до літнього оздоровлення дітей та працівників 
членських організацій облпрофради у 2018 році,

Президія обласної ради профспілок

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Доповідну записку відділу з організаційних питань облпрофради 
взяти до відома (додаток 1).

2. Схвалити позитивний досвід роботи обласної організації 
Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі, 
громадського харчування та послуг з питань оздоровлення дітей та 
працівників підприємств галузі.

3. Галузевим профорганізаціям, райкомам профспілок, профкомам 
підприємств, установ та організацій:

3.1. Взяти активну участь у Всеукраїнському огляді роботи 
профспілок на кращу організацію оздоровлення та відпочинку 
дітей влітку 2018 року;

3.2. Проаналізувати на засіданнях президій результати літньої 
оздоровчої кампанії 2018 року;
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3.3. За відсутності, розробити та внести в Угоди та колективні 
договори заходи по організації оздоровлення дітей та 
працівників членських організацій.

4.1. Забезпечити членські організації облпрофради списком 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей (із 
зазначенням адреси, прізвища керівників та контактних

телефонів), які будуть працювати в Миколаївській області 
влітку 2018 року (додаток 2);

4.2. Підвести підсумки оздоровлення та відпочинку дітей влітку 
2018 року на засіданні Президії облпрофради в IV кварталі 
2018 року;

4.3 Розглянути питання щодо нагородження членських 
профспілкових організацій та профспілкових лідерів 
Почесними грамотами та Подяками ФПУ за кращу 
організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2018 
року, в рамках проведення Всеукраїнського огляду роботи 
профспілок на кращу організацію оздоровлення та відпочинку 
дітей за номінаціями: «Батьківська турбота», «Дитинство на 
долонях», «Кращий заклад оздоровлення та відпочинку 
дітей».

5. Висловити Подяку голові обласної організації Всеукраїнської профспілки 
працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг - 
Полехі B.C. - за тісну та плідну співпрацю та активну участь в організації 
виїзного засідання Президії обласної ради профспілок.

6. Контроль за виконанням постанови Президії покласти на заступника 
голови облпрофради Онищенко Л.М.

4. Обласній раді профспілок:

Голова облпро< Ю.П.Тол мачов
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Управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації видано наказ від 
15.03.2018 №156-Л «Про впровадження заходів щодо реалізації у 2018 році 
програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2014- 
2018 роки», згідно якого головним лікарям закладів охорони здоров'я області 
доручено забезпечити проведення безкоштовних медичних оглядів дітей, 
які направляються на оздоровлення та відпочинок, з видачею довідки (ф 
079/о).

Для забезпечення надання невідкладної стаціонарної допомоги дітям 
директорами дитячих оздоровчих закладів наразі укладаються договори з 
територіальними закладами охорони здоров'я області (Березанська ЦРЛ, 
Очаківська ЦРЛ, Миколаївська ЦРЛ).

Фінансове забезпечення оздоровчої кампанії:

Станом на 26.04.2018 видатки поточного року на організацію 
оздоровлення та відпочинку дітей становитимуть 31 млн. 313 тис. 190 грн., з 
них:

- кошти районних бюджетів та міст області: 15 млн. 365 тис. 250 грн.;
- кошти обласного бюджету: 15 млн. 974 тис. 940 грн.: з яких:
- департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації на 

утримання закладів «Орлятко» і «Вітрила» - 9 млн. 556 тис. 040 грн.;
- департаменту соціального захисту населення Миколаївської 

облдержадміністрації на закупівлю послуг (путівок) -  5 млн. 800 тис. 
грн.;

- управлінню охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації на 
функціонування відділення № 3 в с.Рибаківка обласного дитячого 
кардіоревматологічного санаторію «Південий» -  618 тис. 900 грн.

Водночас слід зауважити, що у порівнянні з минулим роком видатки на 
придбання путівок зменшено на 1,3 млн. грн. (7,1 млн. грн. у 2017 році та 
5,8 млн. грн. у 2018 році відповідно).

Щорічно за участю профспілок проводяться комплексні обстеження 
стану підготовки дитячих оздоровчих закладів до прийому організованих 
груп дітей. Протягом оздоровчого сезону працює телефонна «гаряча лінія» 
облпрофради з питань оздоровлення.

Миколаївською облпрофрадою, обласними галузевими та первинними 
профспілковими організаціями в минулому році було проведено відповідну 
роботу по оздоровленню і відпочинку дітей членів профспілок.
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За організаційною та фінансовою участю профспілок в області 
оздоровлено 5734 дитини шкільного віку. Це становить 84,5% до кількості 
оздоровлених дітей в 2016 році.

Слід відзначити обласні галузеві профорганізації, які найбільше 
оздоровили дітей влітку минулого року. Це обласні організації профспілки 
працівників: освіти і науки; АПК; житлово-комунального господарства, 
місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, а також 
первинні профорганізації: промплощадки «Миколаївський глиноземний 
завод», Миколаївського відділення ПАТ «САН ІнБев Україна», ПАТ 
«Миколаївгаз» та ін.

Переважна більшість дітей (90% від загальної кількості) 
оздоровлювалась в дитячих оздоровчих закладах Миколаївської області.

В 2017 році на проведення дитячої оздоровчої кампанії було залучено з 
бюджетів членських організацій профспілок, господарських суб'єктів та від 
батьків більше 4,5 млн. гривень, в т.ч. з бюджетів профспілок залучено 1 
млн.773 тис. грн.

Більшість профспілкових організацій та комітетів намагались навіть у 
складних умовах знайти необхідні кошти на проведення оздоровчих заходів, 
забезпечуючи тим самим соціальний захист трудящих та членів їх сімей.

В той же час щорічний аналіз підсумків дитячої оздоровчої
• • •  •  •  •  •  •  окампанії свідчить, що останніми роками кількість оздоровлених дітей 

постійно зменшується. Основною причиною цього стало скасування 
Урядом України у 2014 році фінансування санаторно-курортного 
лікування і оздоровлення дітей коштами Фонду соціального 
страхування, а також зростання вартості енергоносіїв, продуктів 
харчування, сплата податків на землю та нерухоме майно для дитячих 
оздоровчих закладів. Ці та інші чинники, а також вкрай низькій рівень 
заробітної плати, щорічне збільшення вартості путівок для дітей не 
дозволяють багатьом сім’ям придбати своїм дітям путівки в оздоровниці. 
Нині дитяче оздоровлення доступне лише для забезпечених батьків, які 
працюють на успішних підприємствах, де і господарники, і профкоми 
спроможні вкладати в цю роботу значні кошти.

Негативна ситуація щодо обсягів видатків на оздоровлення та 
відпочинок дітей склалася й на рівні районів області. Більшість районів та 
обласних територіальних громад не виконують вимоги Закону України «Про 
оздоровлення та відпочинок дітей» та не забезпечують права та законні 
інтереси дітей пільгових категорій на оздоровлення та відпочинок.

Найбільше профспілкових коштів було залучено обласними 
організаціями профспілки працівників: освіти і науки (874,8 тис. грн.), 
житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового 
обслуговування населення (331,7 тис. грн.), охорони здоров’я (136 тис.грн.),
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Миколаївської філії ПАТ «Укртелеком» (57,3 тис. грн.), а також 
профспілковими комітетами ПАТ «САН ІнБев Україна» (98 тис.грн.), ПАТ 
«Миколаївгаз» (93 тис. грн.) та єдиної первинної організації профспілки 
металургів та гірників України промплощадки МГЗ (32,4 тис. грн.).

Обласною організацією профспілки працівників освіти і науки 
влітку 2017 року було оздоровлено 2012 дітей працівників галузі. В цьому 
році також планується провести оздоровлення дітей на вищеназваних базах 
відпочинку у кількості не менше минулого року. В липні цього року 
обласний комітет профспілки планує провести виїзне засідання президії в 
с.Лугове на базі відпочинку, де будуть розглядатися питання оздоровлення 
дітей влітку 2018 року.

Обласною організацією профспілки працівників житлово- 
комунального господарства, місцевої промисловості, побутового 
обслуговування населення на базах і пансіонатах відпочинку влітку 2017 
року було оздоровлено понад 1000 дітей і підлітків. Пансіонат «Берізка» в 
минулому році, за показниками участі у Всеукраїнському огляді роботи 
профспілок на кращу організацію оздоровлення та відпочинку дітей, 
нагороджений Почесною грамотою ФПУ у номінації «Кращий заклад 
оздоровлення та відпочинку дітей». 20 квітня п.р. III Пленум 
облпрофорганізації розглянув питання підготовки пансіонату відпочинку до 
нового оздоровчого сезону. Були затверджені заходи облпрофорганізації 
щодо підготовки до нового оздоровчого сезону в галузі.

Обласною організацією профспілки працівників охорони здоров’я 
влітку 2017 року було оздоровлено 510 осіб, з них -  129 дітей. Всі путівки 
для дітей реалізовувались з ЗО відсотковою знижкою. Обласною організацією 
профспілки проведена активна підготовча робота до літнього оздоровчого 
сезону-2018. Первинним профспілковим організаціям направлені листи з 
пропозицією провести оздоровлення членів профспілки та їх дітей влітку 
2018 року за путівками, придбаними обкомом профспілки зі знижкою 30%. 
Оздоровлення планується провести для членів профспілки та їх дітей по 7 
днів в Очаківському об’єднанні санаторно-курортних закладів, у с.Коблево 
(пансіонат «Наука»), у с.Залізний Порт (пансіонат «Волна 4»). Для мотивації 
профспілкового членства облпрофорганізація пропонує надавати пільгові 
путівки з урахуванням безперервного профспілкового стажу.

Обласна організація Всеукраїнської профспілки працівників і 
підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг вже багато 
років проводить оздоровлення дітей та дорослих на базі відпочинку 
«Южанка» (с.Коблево Березанського району).

Саме на цій базі облпрофорганізація запропонувала провести виїзне 
засідання Президії Миколаївської облпрофради.
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До речі, коротка історія щодо бази відпочинку «Южанка».
База відпочинку «Южанка» була відкрита у 1964 році. Розташована 

база на площі 1,24 га. На території розташовано 8 дерев’яних будиночків, 2 
двоповерхових корпуси, 2 котеджі на 6 номерів. База працює з 25 травня по 
10 вересня та розрахована на 110 місць.

В підпорядкованість обласній організації профспілки торгівлі була 
передана тридцять років тому, в 1988 році. У 2011 році обласна профспілка 
торгівлі уклала з обласною державною адміністрацією договір оренди 
земельної ділянки на 49 років. Оренда на довготривалий термін дає 
можливість ефективного її використання, оновлювати матеріально-технічну 
базу та ін.

За останні 7 років база відпочинку була забезпечена водопостачанням, 
побудовано додаткові душові кабіни, проведено каналізацію та 
реконструкцію туалету. В дерев’яних будинках та в кімнатах обох корпусів 
повністю замінені меблі, 6 номерів обладнані всіма зручностями. В 16 
кімнатах корпусів №1 та №2 встановлені металопластикові вікна та 
кондиціонери. При наявності необхідних коштів планується розпочати повну 
реконструкцію дерев’яних будиночків. Щороку на базі проводяться поточні 
ремонти приміщень, купується нова постільна білизна, 4-5 побутових 
холодильників.

Організовано 3-х разове комплексне харчування відпочиваючих в 
їдальні приватного підприємця, яка знаходиться на території бази.

Питання підготовки бази відпочинку до літнього сезону, створення 
належних умов для її функціонування знаходяться на постійному контролі 
обласної профспілки торгівлі. Щорічно на засіданні президії затверджується 
План заходів підготовки бази до оздоровчого сезону та розглядається стан 
його виконання, погоджується кошторис витрат і штатний розклад 
працівників бази відпочинку.

Щороку, до 10 травня, профспілкові комітети та профорганізатори 
закладів торгівлі та громадського харчування надають в обком профспілки 
зведені заявки на отримання путівок для своїх працівників та їх дітей. 
Складається графік заїздів.

Тільки в оздоровчому сезоні минулого року на базі «Южанка» було 
оздоровлено 252 працівника галузі та членів їх сімей, студентів, в т.ч. 96 
дітей віком до 17 років. Крім того, на базі відпочивали члени Всеукраїнської 
профспілки торгівлі з інших регіонів (всього 37 чоловік, в т.ч. 17 дітей). Це 
працівники галузі торгівлі із міст Вінниця, Дніпро, Житомир, Харків, а також 
Донецької області та Закарпаття.

Незважаючи на всі зусилля, які докладають профорганізації для 
забезпечення належного дитячого оздоровлення, є нагальні проблеми, які 
потребують невідкладного вирішення державними органами.



Так, на державному рівні необхідно підтримати власників підприємств 
і профспілкові організації, які мають на балансі дитячі оздоровчі заклади та 
несуть витрати на їх утримання протягом усього року, передбачивши їм 
податкові пільги, встановлення пільгових тарифів на енергоносії задля 
збереження існуючої мережі цих закладів та недопущення їх скорочення. Ці 
та інші питання стали предметом обговорення 19 квітня на засіданні 
Центрального міжвідомчого штабу з координування організації і проведення 
оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році при Міністерстві соціальної 
політики. Профспілкові пропозиції, що мають покращити ситуацію з 
дитячим оздоровленням, виклав у своєму виступі на засіданні заступник 
Голови ФПУ Євген Драп'ятий.

Обласна рада профспілок також надала Федерації профспілок України 
свої пропозиції щодо проблемних питань дитячого оздоровлення влітку 
2018 року, які потребують вирішення. Зокрема було запропоновано:

- відновити фінансування оздоровлення дітей за рахунок Фонду 
соціального страхування України;

- внести зміни в законодавство України щодо звільнення від плати за 
землю дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів незалежно від 
їх підпорядкованості, у тому числі дитячих санаторно-курортних та 
оздоровчих закладів, які знаходяться на балансі підприємств, установ та 
організацій;

- внести зміни в законодавство України щодо звільнення від сплати 
податку на нерухоме майно дитячих санаторно-курортних та оздоровчих 
закладів України незалежно від їх підпорядкованості;

- вирішити питання забезпечення дитячих оздоровчих закладів 
медичними працівниками.

За наполяганням профспілкової сторони, народними депутатами 
України також внесено пропозиції щодо змін до законодавства, зокрема:

- законопроект №2245 від 26.02.2015 «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо надання соціальних послуг)», яким 
передбачено відновлення фінансування оздоровлення дітей у 
дитячих оздоровчих закладах за рахунок коштів Фонду 
соціального страхування України.
На жаль, зазначений законопроект поки не внесено на розгляд 

Верховної Ради України.
Обласна рада профспілок та її членські організації спільно з 

Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації 
продовжать роботу щодо оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків, в 
рамках виконання обласної Програми відпочинку і оздоровлення дітей на 
2014-2018 роки.

Відділ з організаційних питань облпрофради



Додаток 2 
до постанови Президії облпрофради 
від 30.05.2018 № П-13-1

:Ы  ПРОФСПІЛОК І 1
V •А /  Чті/

02659248 /* / /
Мережа

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (2018р.), розташованих в курортних зонах Миколаївської області
(Очаківська, Рибаківська, Коблевська зони відпочинку)

№
з/п

Назва закладу, що перевірятиметься Адреса закладу ПІБ власника,або 
керівника установи

Примітка

1 3 4 5 6

1
Оздоровчий комплекс санаторного типу для 
дітей «Очаків» ПРАТ 
«МИКОЛАЇВТУРИСТ»

м.Очаків,
вул. Будівельників,2А

Христенко Наталя
Миколаївна
0960612715

2 ПДЗОВ «Космос» ТОВ «Аджияск» Березанський район, 
с.Рибаківка

Фаріонов Іван 
Миколайович 
067 5156006 
Бойченко Г ульнара 
Олександрівна 
0677768487

3 ПДЗОВ «Маяк» ШІ «Миколаїв-Контраст» Березанський район, с. 
Рибаківка

Костандова Ірина
Григорівна
0937289270

4 ПДЗОВ «Альбатрос» ФОП Черниш O.JI. Березанський район, с. 
Рибаківка Черниш Валерій

Павлович
06772633105 ПДЗОВ «Добро» ФОП Черниш O.J1.

Березанський район, с. 
Рибаківка
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6
Учбова Фізкультурно-спортивна база 
Миколаївської організації фізкультурно- 
спортивного товариства «Динамо» України

м.Очаків, вул. Курортна, 27а

Барський Валерій 
Євгенович 
067 515 22 33 
093 165 00 33 
Степанов Юрій 
Миколайович 
директор

7

Санаторій «Очаків» для дітей з батьками. 
Дочірнього підприємства «Очаківське 
об’єднання санаторно-курортних закладів» 
ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів 
профспілок України 
«У крпрофоздоровниця»

м.Очаків, 
вул. Курортна,29

Богдан Валерій
Іванович
067 172 35 66

8 ПДЗОВ «Дельфін» Миколаївської міської 
ради

Миколаївська область, 
с. Мала Кореніха

Капилов Ігор
Валентинович
0503371228

9
Дитячий оздоровчий комплекс «Зоря» ДП 
«Науково-виробничий комплекс 
газотурбобудування «Зоря-Машпроект»

Миколаївська область, 
Очаківський район, 
с.Парутино, Волоська коса

Філонок Тетяна
Олександрівна
0503946378

10 Дитячий оздоровчий табір «Алий парус» 
дружина «Морська» Одеської залізниці

Березанський район, 
с.Рибаківка, 3-й квартал

Кузьміна Г анна
Іванівна
0505482869

11

Дитячий оздоровчий комплекс 
«Алий парус» ДП «Науково-виробничий 
комплекс газотурбобудування «Зоря- 
Машпроект»

Миколаївська область, 
Березанський район, 
с.Рибаківка

Пшик Ірина 
Анатоліївна 
050 3946369

12
Оздоровчий центр «Орлятко»
Департаменту освіти і науки Миколаївської 
облдержадміністрації

Березанський район, 
с.Рибаківка, квартал, 1, 
будівля № 8

Могильов Олексій
Семенович
0675145570
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13

Обласний санаторій «Південний» 
(відділення)
Управління охорони здоров'я 
облдержадміністрації

Березанський район, 
с. Рибаківка

Пшонь Борис 
Михайлович 
(0512) 94-61-87

14 ТОВ ДОТ «Колос»
Березанський район, 
с. Рибаківка, квартал 4, 
будівля 3

Нікандоров
Костянтин
0505628707

15 Дитячий оздоровчий табір «Морська 
хвиля» ТОВ «ВІЗИТ-ГАРАНТ»»

Березанський район, 
с.Рибаківка

Сущенко Тетяна
Пантеліївна
0990695741

16 ДОТ «Жемчужна» ТОВ «Візит-Альянс» м. Очаків, Юрій Лошиць 
0675832767

17 Дитячий спортивно-оздоровчий комплекс 
«Бригантина»

Березанський район, 
с.Коблево, курортна зона 
«Морське», 
вул. Десантників, 2-а

Автанасов Микола 
Володимирович 
050 318 32 51

18 ПДЗОВ «Салют» 
ФОП Литвинов А.О.

Березанський район, 
с.Коблево, проспект 
Курортний 50Б/1

Литвинов Андрій
Олегович
0677863240

19
ПДЗОВ Нептун-1 ФОП Зубко Г.П.

с. Коблеве
Зубко Г алина
Павлівна
0630277974

20

ДОТ «Сонячний промінь» ПРаТ 
«МИКОЛАЇВТУРИСТ» м. Очаків, вул. К.Хетагурова 

40

Беспаленко Ірина
Миколаївна
0679319397

21 Оздоровчо-спортивний табір «Лісотехнік» 
НЛТУ України

Березанський район, 
с. Рибаківка

Гевал Володимир
Федорович
0676707460
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22
Дитячий оздоровчий табір «Політехнік -  3» 
Національний університет «Львівська 
політехніка»

Березанський район, 
с. Коблеве

Бродський Микола
Олександрович
0664580043

23
Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку 
«Вітрила» департаменту освіти і науки 
Миколаївської облдержадміністрації

м. Очаків, вул. 
Першотравнева, 1А

Романюк Наталя 
Іллівна 

0975585594

24
Районна дитяча оздоровча база 
імені Башкірова
Березнегуватської районної ради

Березнегуватський район, 
с.Біла Криниця

Анатолій Дмитрович 
0672842687


