
 

ПОСТАНОВА 

розширеного засідання профспілкового комітетувід 03.05.2018 р. 
з порядком денним: 

 

1. Про спільну роботу профспілкового комітету і адміністрації щодо 

організації літнього оздоровлення працівників та їхніх дітей в 2018 році. 

2. Різне. 
 

 Заслухавши і обговоривши доповідь голови профкому Фролова А.В. з 

даного питання, засідання профкому відзначає, що оздоровлення членів 

профспілки університету і членів їх сімей проводиться протягом всього року. 

З метою упорядкування надання компенсації частини вартості путівок до 

санаторіїв, розташованих на території України, членам профспілки, які виявлять 

бажання отримати таку путівку і компенсації частини вартості путівок до дитячих 

оздоровчих таборів (далі – ДОТ) для дітей членів профспілки 
 

засідання профкому ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Первинна профспілкова організація університету з 02.05.2018 року буде 

компенсувати частину вартості путівок до санаторіїв, розташованих на території 

України, членам профспілки, які виявлять бажання отримати таку путівку і 

частину вартості путівок до дитячих оздоровчих таборів (далі – ДОТ) для дітей 

членів профспілки. 

 

1. Встановити компенсацію від профспілкової організації університету на 

одну путівку додитячих оздоровчих таборів для дітей членів профспілки у 

розмірі 25% від вартості путівки, але не більше1500 гривень. 

 

2. Встановити компенсацію від профспілкової організації університету на одну 

путівку для членів профспілки в санаторіях, розташованих на території України у 

розмірі 20% від вартості путівки, але не більше 1500 гривень, з періодичністю 

надання одинраз на 3 роки, за умови поданнядо профкому особистої заяви. 
 

3. Якщо член профспілки у поточному році отримав путівку матері та дитини до 

санаторію з компенсацією частини її вартості, то отримати путівку до дитячого 

оздоровчого табору для своєї дитини з компенсацією частини її вартості за 

рахунок профспілки у цьому ж році він не може. 
 

4. Компенсація частини вартості путівки надається на путівки:  

 путівки на санаторне лікування у санаторіях; 

 путівки матері та дитини; 

 путівки до дитячих оздоровчих таборів. 
 



5. Встановити, що якщо в університеті працюють обоє батьків дитини, 

компенсація від профспілкової організації університету надається тому з 

працюючих батьків  члену профспілкової організації, який бере путівку до ДОТ. 

 

6. Встановити, що працівникам  членам профспілкової організації університету 

компенсація для оздоровлення дітей надається окремо на кожну дитину. 

 

8. Продовжити клопотання перед адміністрацією університету про надання 

працівникам університету  членам профспілки матеріальної допомоги на 

оздоровлення і лікування в санаторіях на території України в розмірі посадового 

окладу, але не більше 2500 грн. 

 

9. Довести до відома членів профспілки умови компенсації Харківською 

обласною організацією профспілки частини вартості путівок до ДОТ і частини 

вартості путівок до санаторіїв, розташованих на території материкової України, 

членам профспілки, які виявлять бажання отримати таку путівку у 2018 році: 

1) У 2018 році Харківська обласна організація профспілки буде компенсувати 

частину вартості путівок до санаторіїв, розташованих на території України, 

членам профспілки, які виявлять бажання отримати таку путівку. 

Компенсація частини вартості путівок буде проводитися на таких умовах: 

1. Кількість путівок на календарний рік з компенсацією обкомом частини їх 

вартості обмежена: на 1000 членів профспілки, що є на обліку в 

профспілковій організації, лише 10 осіб можуть отримати таку путівку. (При 

виникненні питань під час визначення кількості путівок, звертатися за 

роз’ясненнями до обкому профспілки). 

2. Компенсація частини вартості путівки обкомом профспілки становитиме 

30% відвартості путівки, але не більше ніж 2000,00 грн.  

3. Кожен член профспілки може отримати путівку до санаторію з 

компенсацією частини вартості за рахунок профспілки лише 1 раз на 3 роки. 

4. Компенсація частини вартості путівки розповсюджується на:  

- путівки на санаторне лікування у санаторіях; 

- путівки матері та дитини. 

Компенсація частини витрат на путівки до баз відпочинку не надається! 

 

2) У 2018 році Харківська обласна організація профспілки буде компенсувати 

частину вартості путівок до дитячих оздоровчих таборів (далі – ДОТ) для 

дітей членів профспілки. 

 Розмір компенсації обкомом профспілки частини вартості путівки у ДОТ 

становитиме 25% від вартості путівки, але не більше ніж 1500,00 грн. 
 

Відповідальний: Селевко С.М., заступник голови профкому. 


