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з початком літа стартував сезон
дитячого оздоровлення. Упродовж
трьох місяців діти залізничників
мають змогу відпочити у численних
таборах за путівками Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності.
Відповідно до порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, одному з батьків за місцем
роботи потрібно звернутися із заявою в комісію зі соціального страхування (до голови
профспілкового комітету), яка скеровує заяву
до робочого органу Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
за місцем реєстрації. Для всіх застрахованих
осіб за кошти Фонду може бути виділена тільки одна путівка на дитину.
– У кожній зі семи областей, де розміщені
відокремлені підрозділи Львівської залізниці,
на дітей уже чекають літні табори, – розповіла завідувач фінансового відділу дорпрофсожу Стефанія Семак. – Батьки, які
захочуть відправити дитину на відпочинок,
оплачуватимуть здебільшого 10% від вартості путівки.
У Львівській області впродовж 21 дня

можна відпочити у таборах “Ровесник” (с.
Комарів Сокальського району), “Світанок” (м.
Трускавець), “Веселка” (с. Старий Кропивник
Дрогобицького району), “Дружба” (c. Свірж
Перемишлянського району), “Зірниця” (с.
Лисовичі Стрийського району), “Політехнік2”, “Динамо” (смт. Славське).
В Івано-Франківській області дітей запрошують табори “Дружба” (с. Новоселиця
Долинського району), “Прикарпатські зорі”
(с. Слобода Коломийського району),
“Смерічка”, “Едельвейс” (м. Яремча),
“Лімниця” (с. Вістова Калуського району), “Верховина” (смт. Верховина), “Сокіл”
(с. Сокіл Галицького району), “Опілля”
(с. Добринів Рогатинського району), “Перлина
Придністров’я” (с. Михальче Городенківського
району), “Перлина Карпат” (с. Витвиця
Долинського району), “Карпатські зорі”
(м. Косів), “Надія” (с. Делева Тлумацького
району), “Україна” (смт. Ворохта).
У Чернівецькій області відкриті для
прийому дітвори 11 оздоровчих дитячих
таборів, яким Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
буде частково компенсовувати вартість
путівок. Це – “Зелені пагорби” (с. Виженка
Вижницького району), “Юність” (смт.
Берегомет Вижницького району), “Черемош”

Неподалік обласного центру Закарпаття, що в мальовничому куточку гірської
місцевості села Циганівці, завершується
підготовка дитячого оздоровчого табору
“Трембіта” Ужгородської територіальної
профспілкової організації до літньої оздоровчої кампанії 2014 року.
У таборі перекрито дах третього спального корпусу, замінено 11 вікон та 4 дверей
на нові сучасні, виготовлені за спеціальним
замовленням, завершено реконструкцію з
переобладнанням душової у приймальному
відділенні та санвузла в третьому корпусі з
повною заміною сантехніки та нової облицювальної плитки.
Активісти первинних профспілкових організацій регіону взяли участь у наведенні
порядку на території табору, у корпусах,
приміщеннях, на спортивних майданчиках,

у відкритому басейні, в альтанках, пофарбували огорожу та виконали всі заплановані
роботи.
До відкриття оздоровчого сезону – кілька днів. За цей час не залишилося вільних
місць на оздоровлення дітей в усі три зміни.
Тому надалі табір не приймає замовлень і
змушений буде відмовляти усім, хто до нас
звернеться.
Для тих, хто вчасно подав заявки, нагадуємо графік заїздів:
1 заїзд – із 1 червня по 21 червня;
2 заїзд – із 23 червня по 13 липня;
3 заїзд – із 15 липня по 4 серпня;
4 заїзд – із 6 серпня по 26 серпня.
Контактні телефони в Ужгороді:
33-14, 25-70, 25-67.
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територіальної профспілкової організації

(м. Вижниця), “Вогник Буковини” (с. Валя
Кузьмина Глибоцького району), “Здоров’я”
(с. Репуженці Заставнівського району),
“Дністер плюс” (с. Брідок Заставнівського району), “Калинка” (с. Ванчиківці Новоселицького району), “Вербиченька” (с. Давидівка
Сторожинецького району), “Буковинське
орлятко” (с. Глибочок Сторожинецького
району), “Водограй” (хутір Гільча, с. БанилівПідгірний Сторожинецького району).
Для дітей залізничників у Рівненській області відкриті санаторій “Горинь” (с. Степань
Сарненського району), табори “Електронік”,

району), табір “Чайка” (с. Світязь Шацького
району), санаторій “Згорани” (с. Згорани
Любомльського району), позаміські заклади оздоровлення та відпочинку “Світязь”
(с. Пульмо Шацького району), “Барвінок”
(с. Павлівка Іваничівського району), “Веселка”
(с. Терешківці Горохівського району).
Найбільше дитячих закладів оздоровлення пропонує Закарпаття. Зокрема це
“Мрія”, “Білочка” (с. Лісарня Мукачівського
району), “Зачарована долина” (с. Осій
Іршавського району), “Берізка” (с. Вонігово
Тячівського району), “Човен” (с. Березники

“Джерельце”, “Експрес” (с. Олександрія),
“Агатівка” (с. Симонів Гощанського району), “Корчагінець” (с. Межиріч Острозького
району),
“Берізка”
(с.
Молодаво
Дубенського району), “Ровесник” (с. Комарів
Львівська область).
У Тернопільській області за кошти
Фонду частково фінансуватиметься відпочинок у таборах: “Лісова пісня” (м. Борщів),
“Збруч” (смт. Скала-Подільська), “Лісовий”,
“Лісовий дзвіночок” (с. Скоморохи Бучацького
району), “Ромашка” (с. Нирків Заліщицького
району), обласний комунальний дитячий
санаторно-курортний заклад (Заліщики),
“Сокіл” (с. Чорний ліс Збаразького району), обласний дитячий психоневрологічний
санаторій (м. Кременець), “Лісова казка”
(с. Борщівка Лановецького району), “Веселка”
(с. Колодіївка Підволочиського району),
“Промінь” (с. Долина), “Зорепад” (с. Струсів),
“Орлятко” (м. Теребовля Теребовлянського
району),
“Гайдарівець”
(с.
Кутянка
Шумського району), “Барвінок” (с. Монюки
Зборівського району).
Волинська область запрошує дітей на
відпочинок у позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку ім. Олега Кошового
(с. Дачне Ківерцівського району), санаторій “Шахтар” (с. Павлівка Іваничівського

Свалявського району), “Малятко”, “Вогник”
(с. Оноківці Ужгородського району), “Трембіта”
(с. Циганівці Ужгородського району),
“Водограй” (смт. Чинадієво), “Шаяни”
(с. Ракош Хустського району), “Барвінок”
(м. Перечин), “Лумшори”, “Полонина”
(с. Лумшори Перечинського району), центральний табір туристського активу учнів Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді,
“Смерековий камінь” (с. Осій Іршавського
району), “Наталія” (с. Білин Рахівського
району),
“Тиса”
(Рахів),
“Трембіта”
(смт. Кобилецька Поляна), “Нарцис” (м. Хуст),
“Гармонія” (смт. Чинадієво), “Синевирське
озеро” (с. Синевирська Поляна Міжгірського
району), “Санаторій Мінерал” (с. Нижня Апша
Тячівського району).
За докладнішою інформацією з приводу дитячого оздоровлення через Фонд соціального страхування залізничники можуть
звертатися у профкоми своїх підрозділів та
дорпрофсож.
Дорожній комітет профспілки, як і щороку, також організовує дитяче оздоровлення в центрі “Чайка” (смт. Лазурне
Херсонської області). Перший заїзд
триватиме з 14 по 25 липня, другий –
із 26 липня по 6 серпня.

На Львівській залізниці завершується комплекс підготовчих заходів для оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих
закладах у сезон відпочинку 2014 року.
Із цього приводу видано постанову від
12.05.2014 року №3 за підписом головного
державного санітарного лікаря Львівської
залізниці “Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя дітей у закладах
оздоровлення, відпочинку та при перевезеннях залізничним транспортом організованих дитячих колективів у 2014 році”.
За інформацією заступника начальника
санітарно-карантинного відділу управління
на Львівській залізниці Головного управління Держсанепідслужби на залізничному транспорті Лілії Ничипорчук, основним
завданням у цьому процесі є дотримання

керівниками закладів (організаторами)
оздоровлення та відпочинку під час проведення оздоровлення та відпочинку дітей вимог санітарних норм, забезпечення
дітей якісними харчовими продуктами і
лікарськими засобами, створення безпечних умов для перебування дітей, здійснення заходів, спрямованих на збереження і
зміцнення їхнього здоров’я.
Важливим є також питання організації відпочинку та оздоровлення дітей, що
прибули зі східних областей України. Тому
обов’язковим є медичний супровід дітей
з оформленою за всіма вимогами медичною документацією, що підтверджує стан
здоров’я дитини, а також відсутність контакту з інфекційними захворюваннями у
сім’ї, квартирі та у школі.

