
ПОЛОЖЕННЯ  
про пільгове санаторно – курортне лікування співробітників-членів профспілки 

НТУУ «КПІ» 
1. Придбання путівок для пільгового санаторно-курортного лікування 

співробітникам-членам профспілки здійснюється за рахунок коштів 
«оздоровлення», передбачених кошторисом профкому співробітників НТУУ 
«КПІ». 

2.  Тривалість базового пільгового санаторно-курортного лікування 
співробітників-членів профспілки складає 12 діб. 

3. Питання придбання путівки для санаторно-курортного лікування 
вирішується комісією соціального страхування та оздоровлення профкому 
співробітників на підставі особистої заяви співробітника – члена профспілки та 
довідки для одержання путівки на санаторно-курортне лікування (форма № 070/о 
або довідки від лікаря) та рішення профбюро підрозділу, яке підтверджує 
необхідність санаторно-курортного лікування співробітника. 

4. Після позитивного вирішення комісією соціального страхування та 
оздоровлення співробітник повинен заключити договір з профкомом під 
гарантію профбюро підрозділу, у якому визначено пільгові умови придбання 
путівки та порядок розрахунків. 

5. Порядок розрахунків за отримання пільгової санаторно-курортної 
путівки визначається умовами договору і полягає в наступному: а) 50% вартості 
путівки співробітник сплачує профкому у вигляді додаткового внеску на 
оздоровлення після рішення комісії соціального страхування та оздоровлення, 
10% вартості путівки компенсується за рахунок коштів профкому, 10% вартості 
путівки компенсується за рахунок коштів профбюро підрозділу (за рішенням 
профбюро величина компенсації може бути іншою), решта вартості путівки 
може бути виплачена відповідно підписаного Договору поруки; б) за бажанням 
співробітника можливо внесення відразу 80% вартості придбаної путівки без 
підписання Договору поруки. 

6. При придбанні путівки на більший термін співробітник повинен 
внести в касу профкому 50% (за бажанням 80%) вартості путівки, компенсація 
розраховується з умови базової тривалості відповідно п.5 цього положення, 
решта вартості путівки може бути виплачена відповідно підписаного Договору 
поруки. 

7. При відмові від виділеної путівки внесений аванс повертається після 
подання профбюро підрозділу іншого претендента на путівку, який повинен під 
розписку передати попереднику кошти в розмірі внесеного авансу. При 
неможливості надати підрозділом іншого претендента на виділену путівку, її 
вартість в повному обсязі компенсує профбюро підрозділу.   

8. Після завершення лікування зворотній талон здається в профком. 
9. Передача придбаної путівки сторонній особі не допускається. 

 
       Положення затверджено на засіданні профкому (Протокол № 16-16 від 21.04.2016р). 

 
Голова профкому співробітників                                       В.І.Молчанов  


