УКРАЇНА
ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 19 травня 2016 року

№ 97- VІІ

Про затвердження районної програми
оздоровлення та відпочинку
дітей на 2016 – 2017 роки

З метою створення сприятливих умов для забезпечення оздоровлення
та відпочинку дітей району, відповідно до п.16 статті 43, п.1 статті 64 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну програму оздоровлення та відпочинку дітей на
2016 – 2017 роки (додається).
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації вишукати
можливості фінансування заходів програми.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку
(Акулов В.В.)

Голова
районної ради

Г.Турбаба

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
від 19 травня 2016 року № 97 -VІІ
(V сесія VІІ скликання)

РАЙОННА ПРОГРАМА
ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ
на 2016 – 2017 роки

Дворічна
2016 рік

Загальна частина
Одним із основних показників ставлення держави до проблем
підростаючого покоління є турбота про здоров’я дітей.
Разом з тим стан справ у цій сфері продовжує викликати занепокоєння.
Упродовж останніх років в Україні зберігається тенденція до погіршення
стану здоров’я дітей, зумовлена негативним фактором соціальноекономічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно
діючих факторів розвитку, у тому числі стресові перевантаження, зокрема у
шкільному віці, призводять до порушення механізму саморегуляції
фізіологічних функцій і сприяє розвитку в дітей хронічних захворювань.
Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним із найбільш
несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров’я та
соціального благополуччя населення. По району нараховується 57 дітейінвалідів.
Не вдається уникнути тенденції до зростання кількості дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування. На початок 2016 року в районі
обліковано 71 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в
забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація їх права на
оздоровлення та відпочинок. В першу чергу це стосується дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки. До названої категорії
відносяться: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти
осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини
першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у
районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних
конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у
районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних
конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі у
антитерористичній операцій; діти, один із батьків яких загинув під час
масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського
протесту; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; діти-інваліди;
діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти, батьки яких
загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання
службових обов’язків; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей;
талановиті та обдаровані діти (переможці міжнародних, всеукраїнських,
обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники
навчання, лідери дитячих громадських організацій), бездоглядні та
безпритульні діти; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха,
техногенних аварій, катастроф; діти працівників агропромислового
комплексу та соціальної сфери села.
Відповідно до Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”
оздоровлення та відпочинок дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до
пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту”, дітей, один із батьків яких загинув
(пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових
дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій,
бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання,
одержаного в період участі в антитерористичній операції; дітей, один із
батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або
помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових
акцій громадянського протесту; дітей, зареєстрованих як внутрішньо
переміщені особи; бездоглядних та безпритульних дітей; дітей-інвалідів;
дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи; дітей, які
постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули
від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових
обов’язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та
обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних,
районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників
навчання; лідерів дитячих громадських організацій; дитячих творчих
колективів та спортивних команд; дітей працівників агропромислового
комплексу та соціальної сфери села здійснюється за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів.
Мета Програми:
- створення сприятливих умов для якісного оздоровлення та відпочинку
дітей;
- надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки.
Основні завдання Програми:
- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами
оздоровлення та відпочинку;
- удосконалення мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
- поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення
діяльності оздоровчих закладів.

Основні заходи Програми
Назва заходу

Термін
виконання

Відповідальний

1

Організаційна робота з
оптимізації
мережі
пришкільних таборів, а
також сприяння діяльності
профільних та тематичних
змін

2016-2017

Відділ
освіти,
молоді та спорту
райдержадміністра
ції,
фінансове
управління
райдержадміністра
ції

2

Підбір та направлення
дітей району в дитячі
оздоровчі
табори
за
рахунок
коштів
державного та обласного
бюджетів відповідно до
законодавства

2016-2017

Відділ освіти,
молоді та спорту
райдержадміністра
ції

3

Придбання
путівко,
розподіл та направлення я
дітей району в дитячі
оздоровчі
табори
за
рахунок коштів районного
бюджету

2016-2017

Відділ освіти,
молоді та спорту
райдержадміністра
ції, фінансове
управління
райдержадміністра
ції

4

Активізація роботи щодо
оздоровлення
дітей
з
обмеженими
фізичними
можливостями

2016-2017

КЗОЗ
«Дворічанська
центральна районна
лікарня»,
КЗОЗ
Центр
первинної
мелодикосанітарної
допомоги
Дворічанського
району

5

Організація
на
базі 2016-2017, Відділ
освіти,
закладів оздоровлення та
впромолоді та спорту
відпочинку роботи виїзних
довж
райдержадміністра
консультативних пунктів
терміну
ції,
КЗОЗ
районного
центру
роботи
«Дворічанська
соціальних служб для
закладів
центральна районна
сім’ї, дітей та молоді,
лікарня»,КЗОЗ

№
з/п

Обсяг
фінансування
на
2016 рік,
тис. грн.

зацікавлених організацій з
метою
надання
дітям
психолого-педагогічної,
медико-соціальної
та
соціальної допомоги

Центр
первинної
медико-санітарної
допомоги
Дворічанського
району, РЦСССДМ

6

Проведення
концертних 2016-2017, Відділ
освіти,
програм, театралізованих впродовж молоді та спорту,
вистав,
спортивних
терміну
відділ культури і
змагань на базі закладів
роботи
туризму
оздоровлення
та
закладів
райдержадміністра
відпочинку
ції, Дворічанський
ЦДЮТ

7

Забезпечення
санітарноепідеміологічного нагляду,
дотримання
вимог
протипожежної безпеки,
нагляду за підготовкою,
відкриттям
та
функціонуванням закладів
оздоровлення
та
відпочинку, з дотриманням
правил
безпеки
перебування в закладах
дітей та учнівської молоді

Червень,
щороку

Відділ освіти,
молоді та спорту
райдержадміністра
ції

8

Забезпечення підвозу дітей
до пришкільних таборів
відпочинку

Червень
2016-2017

Відділ
освіти,
молоді та спорту
райдержадміністра
ції

9

Переведення дошкільних
навчальних закладів на
санаторний режим роботи

Червеньсерпень
2016-2017

Відділ
освіти,
молоді та спорту
райдержадміністра
ції

10

Висвітлення у засобах
масової інформації питань
підготовки,
ходу
та
підсумків
оздоровчої
кампанії серед дітей та
учнівської молоді

Травень –
вересень,
2016-2017

Відділ
освіти,
молоді та спорту
райдержадміністра
ції

11

Сприяння
санаторнокурортному оздоровленню
дітей
у
дитячих
оздоровчих
закладах

2016-2017

Відділ
освіти,
молоді та спорту
райдержадміністра
ції,
КЗОЗ

санаторного
санаторіях

типу

та

у

«Дворічанська
центральна районна
лікарня»,
КЗОЗ
Центр
первинної
медико-санітарної
допомоги
Дворічанського
району

Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань,
передбачених у районному бюджеті, та за рахунок інших джерел, не
заборонених законодавством.
Очікувані результати:
- зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної
організації оздоровлення та відпочинку;
- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами
оздоровлення та відпочинку, зокрема дітей пільгових категорій;
- урізноманітнення та підвищення якості підготовки працівників
закладів оздоровлення та відпочинку.

Керуюча справами
виконавчого апарату районної ради

Л.Глотова

