


ГЕНІЧЕСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
г о л о в и  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про підсумки проведення
оздоровлення та відпочинку .
дітей та підлітків в районі у 2016 році

В рамках виконання нормативно-правових актів з питань організації 
оздоровлення та відпочинку дітей в літній період 2016 року районною 
державною адміністрацією реалізовано низку управлінських, організаційних і 
практичних заходів.

Протягом сезону у районі працювали 10 (у 2014 році -  9) позаміських 
закладів оздоровлення та відпочинку та 23 табори з денним перебуванням 
дітей на базі загальноосвітніх навчальних закладів.

До початку оздоровчого сезону сформовано районний персоніфікований 
банк даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки у 
розрізі кожної категорії. '

Із 6368 дітей і підлітків району віком від 7 до 17 років різними формами 
оздоровлення та відпочинку охоплено 4454 дитини, що складає 70% від 
заг^ьної КІЛЬКОСТІ дітей шкільного віку). З них оздоровленням -  2365 дітей 
( 3 7  %), ВІДПОЧИНКОМ -2092 дітей (32,8 %).

 ̂ Особлива увага приділялась забезпеченню оздоровленням та відпочинком 
дітей, ЯКІ потребують особливої соціальної уваги та підтримки. У 2016 році
різними формами оздоровлення та відпочинку охоплено 2926 дітей пільгових 
категорій.

У 2016 році на оздоровлення до УДЦ «Молода гвардія» та ДП МДЦ 
«Артек» направлено 11 дітей. З них 4 дітей-сиріт та позбавлених батьківського 
піклування, 5 - з багатодітних та малозабезпечених сімей та 2 - талановитих та 
оодарованих дітей.

• лг пільгових категорій забезпечені санаторно-курортними
м^Одеса^ України, з них 36 -  в санаторіях області, 2 -  республіканських у

Відповідно до районної програми оздоровлення та відпочинку дітей 
влітку на період 2016-2020 років (зі змінами) у 2016 році на оздоровлення дітей 
з районного бюджету виділено 595,9 тис. грн.

З метою збільшення кількості дітей охоплених послугами оздоровлення 
виконкомами Генічеської міської. Партизанської та Новоолексївської 
селищними, Новогригорівською, Стокопанівською, Новоіванівською,
Павлівською, Плавською, Рівненською сільськими радами, які виділили кошти



на оздоровлення дітей з бюджету ради. Виконкомами названих рад оздоровлено 
42 дитини (у 2015 році - 25 дітей) на суму 136,4 тис. грн. (у 2015 році -
72,0 тис. грн.). "

Враховуючи вищезазначене, з метою активізації роботи місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ та підприємств 
стосовно вжиття заходів, щодо забезпечення повноцінного в і д п о ч и н к у  та 
оздоровлення дітей та усунення порущень законодавства про оздоровлення і 
відпочинок дітей на території району, керуючись статтею 6, пунктами З, 6 
частини перщої статті 13, пунктами 1, 4 статті 22, пунктом 1 частини перщої 
статті 39 та частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації»:

1. Організацію відпочинку та оздоровлення дітей району у 2016 році, 
вважати задовільною.

2. Рекомендувати виконкомам міської, селищних, сільських рад:
2.1. Забезпечити розгляд на засіданнях виконавчих комітетів 

міської, селищних та сільських рад питання про підсумки оздоровлення та 
відпочинку дітей влітку 2016 року.

2.2. Вжити дієвих заходів щодо належної підготовки та організації 
проведення оздоровчої кампанії у 2017 році.

2.-̂ . При розробці проектів бюджетів всіх рівнів на 2017 рік збільшити 
обсяги коштів на організацію відпочинку та оздоровлення дітей шкільного 
віку.

2.4. Сформувати та надати персоніфіковану базу даних дітей для 
оздоровлення у 2017 році відділу у справах сім'ї, молоді та спорту районної 
державної адміністрації до 01 лютого 2017 року.

2.5. Створити умови безпечного перебування дітей у дитячих 
оздоровчих закладах, приділяти особливу увагу профілактиці дитячого 
травматизму та запобіганню нещасних випадків, розробити та здійснювати 
заходи щодо збереження життя і здоров’я дітей.

2.6. Вжити заходи щодо урізноманітнення форм роботи під час 
проведення оздоровчої кампанії влітку’ 2017 року, особливу увагу приділяти 
роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання.

2.7. До 01 лютого 2017 року визначити відповідального з питань 
оздоровлення та відпочинку дітей на території ради та забезпечити його 
взаємодію із загальноосвітнім навчальним закладом, розташованим на території 
ради та відділом у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної 
адміністрації.

2.8. Інформацію про відповідального надати відділу у справах сім’ї, 
молоді та спорту Генічеської районної державної адміністрації до 05 лютого 
2017 року за формою, визначеною у додатку 1.

2.9. ІІДомісяця до 10 числа, починаючи з лютого 2017 року, оновлювати 
банк даних дітей пільгових категорій, які підлягають оздоровленню і



оздоровились та надавати його в електронному вигляді відділу у справах сім’ї 
МОЛОДІ та спорту Генічеської районної державної адміністрації. ’

2.10. Організувати разом із підприємствами, які розташовані на території 
ВІДПОВІДНОЇ ради, незалежно від їх форми власності, максимальне охоплення 
дітей оздоровленням, ВІДПОЧИНКОМ та зайнятістю у літній період

2.11. Спільно зі службою у справах дітей районної державної 
дміністраші та районним і міським центрами соціальних служб для сім’ї дітей

та МОЛОДІ проводити комплексні рейди з виявлення бездоглядних дітей та 
влаштування їх до оздоровчих закладів.

^ Надавати інформацію до 05 числа кожного місяця про виділення 
їв з бюджету ради, організацію, проведення оздоровчої кампанії на 

території рад до відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної 
адшністрацц, починаючи з 10 травня 2017 року та до 01," 10 числа кожного

Відділу ОСВІТИ районної державної адміністрації проводити роботу по 
організації активного відпочинку та збільшення кількості дітей у таборах з 
денним перебуванням дітей на базі загальноосвітніх шкіл району.

адміністрації^*''^ ^ районної державної

4.1. Забезпечити до кінця поточного року та протягом 2017 року
п т м ' п и  Дітей в УДЦ «Молода гвардія»',
Д1У  МДЦ «Артек», позаміських дитячих оздоровчих закладах району та 
ооласті ВІДПОВІДНО до заяв батьків або осіб, що їх замінюють. '

4.2. Організувати і провести семінар-нараду дг 
працівників за оздоровлення та відпочинок дітей у виконкомах 
селищних "та сільських рад.

 ̂ власниками та керівниками позаміських 
закладів оздоровлення та відпочинку щодо забезпечення своєчасної та якісної 
підготовки закладів до роботи в оздоровчий період.

4.4. Організувати роботу щодо проведення державної атестації дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку згідно з графіком Департамент^ 
соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації

. Контроль з^ р ^ о н ^ н н я м  цього розпорядження покласти 
заступника голови рЩо^цої державшої адміністрації Бекірову Г.Р.
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