
ЗВІТ 

про організаційне та фінансове забезпечення діяльності профспілки з 

оздоровлення працівників ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" у 2016 

році 
 

            1. Дитячий відпочинок. За червень-серпень 2016 р. завдяки співпраці з 

КМОППОНУ було спрямовано на відпочинок 19 дітей співробітників. 

Загальні витрати з бюджету профкому за цим напрямком склали 5369,7 грн., 

ще 5369,7 грн. було сплачено міською профспілкою з внесків, що 

перераховуються профспілкою Університету.  

2. Враховуючи підвищений попит за окремими напрямками, 3 путівки 

для дітей було придбано повністю за рахунок коштів профкому (з них - 1 

путівка для матері та дитини). 

2. В пансіонаті "Гілея" оздоровилося 107 працівників Університету та 

членів їх родин. Загальна сума витрат на придбання путівок склала 172674,0 

грн.. Головним пріоритетом у цій роботі було і залишається максимальна 

кількість задоволених заяв від співробітників, для чого за більшістю 

сформованих заїздів було проведено закупівлю додаткових путівок. 

3. На санаторне лікування було спрямовано 29 осіб (без врахування 3 

додаткових путівок для дітей), на що у 2016 році витрачено 78306,2 грн. 

Тобто всього вдалося оздоровити 158 працівників та членів їх родин. 

При цьому витрати фінансувалися виключно за рахунок профспілкового 

бюджету, оскільки інші джерела фінансування (державні фонди та 0,3 % 

фонду з/п на цей час відсутні). 

Загальна сума витрат ППО Університету на оздоровлення у 2016 році 

склала 256349,9 грн.  

Якщо оцінювати оздоровлення в площині його популярності серед 

різних категорій працівників у 2016 році, отримаємо наступну картину: 

- лише 4,3 % від загальної кількості путівок було придбано 

професорами Університету; 



- 15,6 % від усієї кількості путівок придбано доцентами нашого 

навчального закладу; 

- старші викладачі та доценти придбали 8,7 % усіх путівок. 

- найбільшою популярністю оздоровлення користувалося серед 

навчально-допоміжного персоналу – 71,4 % від загальної кількості.  

Плани на 2017 рік:  

1. Попереднє формування замовлень та фонду номерів (такий підхід 

дає можливість отримати максимальну знижку від санаторіїв).  

2. Створення електронної заявки на придбання путівок від профкому з 

врахуванням потреби у лікуванні, трудового та профспілкового стажу, 

кількості попередніх поїздок. 

3. Розширення напрямків відпочинку у літній період за рахунок 

укладання договору з пансіонатами в Одеській обл.  

 

Голова ППО                                              Стеценко Б.С. 


