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У 2016 році із Державного бюджету на оплату вартості путівок у
Боярський будинок відпочинку було виділено 1921995 грн. Для бажаючих
відпочити у Боярському будинку відпочинку безкоштовно видано 490
путівки на сім заїздів, за рахунок бюджетної підтримки.
До лікувально-оздоровчого сезону 2016 року Боярський будинок
відпочинку підготувався своєчасно. Поряд з обов’язковими щорічними
роботами по підготовці оздоровниці до сезону, закуплено та встановлено
фільтр для очистки води в їдальні; замінено лічильник на електроенергію.
За оздоровчий сезон відпочиваючі відвідали екскурсії до музею під
відкритим небом «Пирогово», Києво-Печерської Лаври, на Майдан
Незалежності, Андріївський Узвіз, у Краєзнавчий музей м. Боярка. Постійно
організовувалися поїздки до озера в селі Забір’я (за домовленістю з
перевізником, проїзд в маршрутному таксі для відпочиваючих становив 1,50
грн). 2 рази на тиждень проводилися вечори танців, поетичні та турніри по
шахам. По закінченню кожного заїзду, проводилися концерти самодіяльності
за участю відпочиваючих. В другому заїзді відбувся концерт Народного
артиста України Павла Мрежука. Проводилась видача книг, шахів, шашок,
доміно.
У відомчий газеті «Промінь» від 29 серпня 2016 року було опубліковано
лист-подяку відпочиваючих Боярського будинку відпочинку працівникам
закладу.
В листопаді-грудні 2016 року були проведені повністю роботи по заміні
зовнішньої тепломережі від котельні до спального корпусу №2. Продовжується
робота по введенню в експлуатацію котла та системи для опалення спального
корпусу.
На оздоровлення приїжджають інваліди по зору, які мають інші хронічні
та важкі захворювання. Такі відпочиваючі потребують медичного нагляду. В
штаті будинку відпочинку медпрацівника немає. Адміністрація будинку
відпочинку звертає увагу голів обласних організацій, що Боярський будинок
відпочинку не є санаторієм та лікувальним закладом.
Президія Центрального правління УТОС постановляє:
1. За проведену роботу по організації оздоровлення інвалідів по зору та
успішне проведення оздоровчого сезону 2016 року директора Боярського
будинку відпочинку УТОС матеріально заохотити у розмірі посадового
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окладу за рахунок Централізованого фонду УТОС.
2. Директору Боярського будинку відпочинку Маташ Т.Л.:
2.1. Завершити всі необхідні роботи по утриманню оздоровниці в
режимі зимового періоду.
2.2. Завершити роботу по введенню в експлуатацію котла та системи
для опалення спального корпусу, продовжити роботу з отримання акта на
користування землею.
2.3. Підготувати план заходів по підготовці оздоровниці до
наступного сезону і направити його в оргвідділ ЦП УТОС до 17.02.2017р.
2.4. Провести заплановані заходи по своєчасній і якісній підготовці
оздоровниці до початку нового оздоровчого сезону.
2.5. Постійно проводити роботу по пошуку коштів з місцевих бюджетів,
спонсорських коштів для фінансування робіт по ремонту приміщень та
інженерних комунікацій.
2.6. Надавати інформацію про діяльність оздоровниці об’єднаній редакції
періодичних видань «Заклик» для висвітлення діяльності Боярського будинку
відпочинку у відомчій пресі.
3.0 Директорам УВО, УВП, які мають бази відпочинку, забезпечити їх
утримання в зимовий період та збереження наявного майна, звернути
особливу увагу на протипожежний стан цих об'єктів, оскільки в зимовий
період бази відпочинку підприємств УТОС не функціонують. Провести
необхідний ремонт баз відпочинку при підготовці їх до оздоровчого сезону
2017 року.
4.0 Головам обласних правлінь та первинних організацій УТОС при
розподілі путівок брати до уваги, що Боярський будинок відпочинку не є
лікувальним закладом, тому не направляти на оздоровлення інвалідів по зору
з супутніми хронічними захворюваннями у важкій формі.
5.0. Контроль за виконанням даної постанови покласти на начальника
відділу організаційної роботи ЦП УТОС Осадчого О.М.

Голова президії ЦП УТОС
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