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Про підсумки оздоровчої роботи
Боярського будинку відпочинку в 2019 р.
Савченко О.В.
У 2019 році членам УТОС було надано у Боярський будинок відпочинку
безкоштовно, за рахунок бюджетної підтримки, 378 путівок на шість заїздів.
Оздоровчий сезон розпочався з запізненням, оскільки у зв’язку із
скаргою Цапліна В.Б. до Держспоживслужби, рішенням суду за позовом
Держспоживслужби у Київській області за невиконання пунктів припису було
призупинено оздоровлення членів УТОС.
Зусиллями підприємств УТОС, працівників будинку відпочинку були
проведені роботи по виконанню пунктів припису. Повністю відновлено
опалення спального корпусу №2. Встановлено нову систему пожежної безпеки
і захисту від блискавки. Було зроблено ремонт кімнат другого і третього
поверху спального корпусу. До прибирання після ремонту долучились
працівники апарату президії. Ремонт першого поверху спального корпусу
заплановано на 2020 рік. Держспоживслужбою у Київській області було
проведено обстеження та надано Акт про виконання пунктів припису.
01 серпня 2019 року розпочався перший заїзд. На відкритті оздоровчого
сезону 2019 року в першому заїзді на зборах був присутній депутат Районної
ради Києво-Святошинського району Отришко В’ячеслав Петрович та
представники апарату президії.
Для відпочиваючих всіх заїздів були організовані екскурсії по місту
Києву: на майдан Незалежності (історія Небесної сотні), Андріївський узвіз,
Києво-Печерську Лавру, Михайлівський золотоверхий монастир, Софіївський
та Володимирський собори, музей авіації, музей під відкритим небом
«Пирогово» та екскурсії по м. Боярка. Бажаючі відвідали цирк, зоопарк,
Ботанічний сад, театр. Постійно організовувалися поїздки до озера в селі
Забір’я (за домовленістю з перевізником, проїзд в маршрутному таксі для
відпочиваючих становив 4,00 грн). По закінченню кожного заїзду
проводилися концерти самодіяльності за участю відпочиваючих, три рази на
тиждень проводились танцювальні вечори, організовувались турніри по
шахам, конкурси та поетичні вечори, проходили концерти колективів
художньої самодіяльності Київських підприємств та ансамблю «Надія»
будинку культури м. Боярка.
Працівники апарату президії поспілкувались з відпочиваючими
останнього, шостого заїзду. У ході обговорення було висловлено подяки на
адресу працівників будинку відпочинку за чуйне ставлення, змістовне
дозвілля, смачну їжу. Також були висловлені деякі зауваження щодо
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покращення умов орієнтування, а саме: встановлення звукових маячків на
прохідній і входах до спального корпусу та їдальні, необхідність тактильних
доріжок, позначення поверхів по Брайлю та інше. Було
побажання
облаштувати спортивний куточок.
Останній заїзд закінчився 21 листопада 2019 року.
Президія Центрального правління УТОС постановляє:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Директору Боярського будинку відпочинку Маташ Т.Л.:
2.1. завершити всі необхідні роботи по утриманню оздоровниці в режимі
зимового періоду;
2.2. для своєчасної підготовки Боярського будинку відпочинку до нового
оздоровчого сезону 2020 року, надати в ЦП УТОС до 28.12.2019р. план
заходів щодо продовження ремонтних робіт на 1 поверсі спального корпусу,
поточних ремонтних робіт в їдальні та інше, починаючи проведення цих робіт
з січня 2020 року.
3. Провідному соціальному працівнику ЦП УТОС Савченко О.В.
визначити можливості покращення умов орієнтування у Боярського будинку
відпочинку і надати пропозиції на розгляд президії у лютому 2020 року.
4. Контроль за виконанням даної постанови покласти на заступника
голови ЦП УТОС Новосецького М.М.

Голова президії ЦП УТОС

В.М. Більчич
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