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Відповідальні працівники:
МЕЛЬНИКОВА Світлана Юріївна –
завідувач фінансового відділу

ЗІКІЙ Олена Володимирівна –
заступник завідувача
фінансового відділу
тел. (044) 234-00-77

Щороку Рада профспілки безкоштовно надає квитки на Ново-
річне свято. Цей рік не є винятком, Радою були закуплені квит-
ки в Національний цирк України в кількості 1900 штук на суму
355,0 тис. грн., які були роздані всім членським організаціям.

Рада профспілки, як і в попередні роки, приділяє велику увагу
відпочинку та оздоровленню дітей медичних працівників у літ-
ній період. Основні зусилля під час оздоровчої кампанії 2017 р.
були спрямовані на покращення якості оздоровчих послуг.

Цього року діти членів профспілки відпочивали не лише в
Київській області (дитячий заклад «Дружний», м. Ірпінь), а й за
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її межами – у м.Скадовськ, курортному районі Херсонської обла-
сті, на узбережжі Чорного моря в Джарилгацькій затоці в дитя-
чому лікувально-оздоровчому комплексі «Сузір’я Таврії», милу-
вались чарівними Карпатами в с. Глибочок Чернівцької обл. –
дитячому закладі «Буковинське орлятко» та у м. Мукачевому в
таборі «ЕКО-LIFE».

КМППОЗ спільно з членськими організаціями оздоровила
1268 дітей членів профспілки за рахунок коштів, залучених з
різних джерел фінансування. Загалом оздоровчим закладам
перераховано 5 млн 874 тис. грн.

Традиційно отримали пільгові путівки 102 дитини з багато-
дітних та малозабезпечених сімей, з них завдяки міськпроф-
раді було надано 98 путівок.

Кожен із вищеназваних закладів є унікальним, професійним
закладом оздоровлення та відпочинку.

У літньому сезоні 2017 р. ДЛОК «Сузір’я Таврії» з радістю
прийняв усіх дітей, бажаючих взяти участь у проведенні куль-
турно-масових заходів, які включають в себе: майстер-класи та
змагання на березі Чорного моря з футболу, волейболу, баскет-
болу, плавання, спортивних та бальних танців, а також вокаль-
но-хореографічні конкурси.

Літній сезон проходив в чотири тематичних зміни відпочин-
ку, а саме:

• перша зміна – «спортивна» – передбачала проведення тре-
нувань з футболу просто неба на березі моря, з плавання у ба-
сейні, з волейболу та баскетболу. Було запрошено футбольний
клуб артистів естради та кіно України «Маестро»; клуб провів
майстер-клас і наприкінці зміни – змагання на кубок Чорного
моря;

• друга зміна – «вокальна»; на цій зміні за участю відомо-
го українського виконавця, переможця конкурсу «Х-фактор 5»
Дмитра Бабака проведено вокальний конкурс «Голос Чорного
моря»;

• на «танцювальну» зміну були запрошені відомі танцівни-
ки України з проекту «Танцюють всі», які провели майстер-кла-
си з дітьми;

• четверта, завершальна зміна «творчості» зібрала дітей,
які займаються вокалом, театром, кінематографом, фотографу-
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ванням, малюванням, грою на музичних інструментах і т.д. Для
проведення занять з дітьми було запрошено професійних педа-
гогів з вокалу, театральних постановників, фотографів, а також
музикантів.

 Кожна зі змін була унікальною, багато відомих українських
виконавців відвідали табір: лідер гурту «Тартак» Олександр
Положинський; співак, переможець телепроекту «Голос краї-
ни. Перезавантаження» Ігор Грохоцький; композитор, автор та
виконавець пісень Денис Мусаєв; студія «МАМАХОХОТАЛА»;
вокаліст хіп-хоп гурту «ТНМК» Олег Михайлюта, більш відо-
мий як Фагот; напівфіналісти шоу «Україна має талант» Double
Life та багато інших. А ось перші дві зміни відвідав улюблений
як дітлахами, так і дорослими казковий цирк.

 Ще один дитячий оздоровчий заклад «Буковинське орлят-
ко», який підкорив дитячі серця, розташований на відстані всьо-
го 16 км від м.Чернівці, в чарівному буковому лісі у передгір’ї
Карпат з програмою «Планета дитинства». Для зручності про-
ведення різноманітних заходів у таборі є різні майданчики, а
також приміщення клубу та велика кількість альтанок. Також у
таборі є відкритий басейн площею близько 300 кв.м.

У таборі дітям довелося звикнути до нового календаря. Там
немає понеділків та вівторків, а також усіх інших звичних днів.
Кожен день на Планеті дитинства мав свою неповторну назву:
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День театру, День туриста, День шукачів скарбів, День закоха-
них – всі вони різні! І кожен день приніс дітям багато сюрпри-
зів: вони будували вігвам у День індіанця та брали інтерв’ю
у своїх друзів у День журналістики, створювали нові моделі
одягу у День моди та виспівували караоке у День музики… І не
забули про конкурси, змагання, ігри, квести, бесіди при свічках,
вогнище, концерти, вистави!

Не менш цікавими та насиченими були відпочинок та оздо-
ровлення в таборі «Дружний» в курортній зоні м. Ірпінь Київ-
ської області, де цього року було проведено капітальний ремонт.
До послуг дітей – критий басейн з сучасною системою водо-
очищення, лікувально-профілактичний корпус, ігрові та спор-
тивні майданчики, «зелений» театр.

Незабутнім для кожної дитини став табір «Еко-Life» – це
місце де є все для щасливого дитинства та активного відпочин-
ку! Риболовля, будування плотів та катання на них, танці, флеш-
моби, інтелектуальні ігри, розважальні програми, квести,
рукоділля, різнобічні клуби, спортивні ігри та змагання. Діти
змогли розкрити власний потенціал і знайти справжніх вірних
друзів. Табір характеризує чудова організація відпочинку та
дбайливий догляд за дітьми!
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Як кращих організаторів оздоровлення дітей урочисто було
відзначено профспілкові організації, а саме ОППО УОЗ
Дніпровського району, ОППО УОЗ Святошинського району,
ОППО УОЗ Печерського району, ОППО УОЗ Шевченківського
району, ППО співробітників НМУ ім. О. О. Богомольця, ППО
ДУ «Інститут серця МОЗ України», ППО ЦЕМД та МК м. Киє-
ва та ППО НПМЦ дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ
України.
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Фінансовий відділ займався придбанням проїзних докумен-
тів, формуванням списків, проведенням батьківських зборів,
організовував та фінансував супроводження дітей до місць
відпочинку. А також забезпечував страхування дітей під
час проїзду потягом до оздоровчого закладу та перебування в
ньому.

Питання проведення підготовки та організації оздоровлен-
ня і відпочинку дітей постійно розглядалися на засіданнях пре-
зидії Ради профспілки, апаратних нарадах та нарадах голів пер-
винних профспілкових організацій, а також висвітлювалися у
профспілковій газеті «Медик столиці».


