УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА РАЙОНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
V сесія
від 24.06.2016 р.

VІІ

скликання

№ 71

Про затвердження районної
комплексної Програми оздоровлення
та відпочинку дітей на 2016-2020 роки
Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
України», статті 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»
рішення Житомирської обласної ради від 26.01.16 №110, «Про комплексну
Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки» та з метою
створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей
шляхом належної організації оздоровлення і відпочинку дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, за бюджетні кошти і
враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з соціальних
питань, промисловості, будівництва, транспорту та житлово-комунального
господарства, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити районну комплексну Програму оздоровлення та
відпочинку дітей на 2016-2020 роки (додається).
2. Районній державній адміністрації:
2.1. Забезпечити виконання даної Програми, та щороку до 1 грудня
звітувати про хід її виконання.
2.2. У процесі виконання районного бюджету на 2016рік та наступні
роки передбачити кошти на фінансування витрат, пов’язаних із реалізацією
Програми, в межах фінансових можливостей.
3. Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем
Програми визначити відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з соціальних питань, промисловості, будівництва,
транспорту та житлово-комунального господарства.
Голова ради

В. М. Троц

Додаток
до рішення районної
ради від 24.06.2016 р. № 71

Районна комплексна Програма
оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 – 2020 роки

І. Загальна характеристика комплексної
Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 – 2020
роки (далі – Програма)
1.

Ініціатор
розроблення відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
Програми
райдержадміністрації
2. Розробник Програми
відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації
3. Відповідальний виконавець відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
Програми
райдержадміністрації
4. Учасники Програми
Відділи: сім’ї, молоді та спорту, освіти,
сектор культури райдержадміністрації,
служба
у
справах
дітей
райдержадміністрації, районний центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді,
управління
Держпродспоживслужби у Олевському
районі, районний сектор управління
ДСНС України в Житомирській області,
виконкоми міської, сільських, селищних
рад
5. Термін реалізації Програми 2016-2020 роки
5.1. Етапи виконання Програми 2016-2020 роки
6. Перелік місцевих бюджетів, Кошти районного бюджету, бюджетів
які
беруть
участь
у міських,селищних, сільських рад
виконанні Програми
7. Загальний обсяг фінансових 2450,0 тис.грн.
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми
7.1 Районний бюджет
1500,0 тис.грн.
7.2 Бюджети
міських, 600,0 тис.грн.
селищних, сільських рад
7.3 Кошти
не
бюджетних 350.00
джерел
8. Основні
джерела Кошти районного бюджету, бюджетів
фінансування
міських,селищних, сільських рад

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму,
аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її
розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми
Програма розроблена з урахуванням результатів виконання
комплексної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки,
яка затверджена рішенням районної ради від 17.03.2011 № 134, та підсумків
оздоровчого сезону 2015 року.
З 2015 року значно обмежені фінансові ресурси на оздоровлення дітей
району. Відсутнє фінансування оздоровлення дітей Фондом соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності. Не передбачено санаторнокурортне оздоровлення дітей шкільного віку, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, крім дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана
з аварією. В районні за кошторисними призначення за бюджетним напрямом
«Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» для забезпечення санаторно-курортними путівками в 2015 році
забезпечено
лише 35 дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з
наслідками аварії на ЧАЕС ( у 2015 році на санаторно-курортне лікування
дітей шкільного віку виділено 116 путівок та 38 путівок для дітей з одним із
батьків). В районі проживає понад 4 тисячі дітей, що мають статус
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, серед яких 3 тисячі
дітей шкільного віку. 70 відсотків постраждалих дітей проживає на
забрудненій радіонуклідами території, понад 75 відсотків перебуває на
диспансерному обліку з різними захворюваннями і потребують санаторно –
курортного лікування. Припинено часткове фінансування оздоровлення дітей
працівників агропромислового комплексу від Міністерства аграрної політики
України. За рахунок коштів державного бюджету надаються лише путівки до
державного центру «Молода гвардія» (Одеса), куди з початку року
направлено 8 дітей.
Основним джерелом фінансування оздоровлення і відпочинку дітей
району є обласний та районні, міські, селищні, сільські бюджети.
В районному бюджеті на оздоровлення і відпочинок дітей у 2015 році
було виділено 156 тис.грн для закупівлі путівок що у півтора рази більше
видатків 2014 року( 105,00 тис. грн.).
Розподіл путівок, придбаних за кошти обласного бюджету, між містами і
районами області управлінням сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
здійснювався пропорційно до виділених коштів у міських бюджетах,
бюджетах районів.

Першочергово оздоровлюються діти-сироти; діти, позбавлені
батьківського піклування; діти-інваліди; діти з багатодітних та
малозабезпечених сімей; діти учасників бойових дій в АТО, діти внутрішньо
переміщених осіб.
Станом на 31 грудня 2015 року охоплено оздоровленням і
відпочинком з різних джерел (бюджетні, спонсорські, благодійні, батьківські
кошти) – 359 дітей, що складає 0.7відсотка від загальної кількості дітей
шкільного віку (5022 чол.).
ІІІ. Мета Програми
Метою Програми є:
створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей
шляхом належної організації оздоровлення і відпочинку;
оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки, за бюджетні кошти.
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
Прийняття цієї Програми дозволить системно вирішувати завдання у
сфері оздоровлення та відпочинку дітей.
Програма передбачає протягом 2016-2020 років здійснити комплекс
заходів щодо створення умов для належної організації оздоровлення і
відпочинку дітей шляхом:
організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки;
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного
та місцевих бюджетів та інших джерел.
Конкретні обсяги фінансування на реалізацію заходів Програми за
рахунок міських, районних, селищних, сільських бюджетів визначаються
щороку під час їх затвердження.
V. Завдання Програми та результативні показники
Виконання Програми дасть змогу:
- організувати оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки;
- забезпечити збереження життя і здоров'я дітей під час перебування у
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

VІ. Ресурсне забезпечення комплексної Програми оздоровлення та
відпочинку дітей на 2016 – 2020 роки
тис. грн.
Обсяг коштів, які
2016
2017
2018
2019
2020
Всього
пропонується
витрат на
залучити на
виконанвиконання
ня
Програми
Програми, тис.
грн.
1
2
3
4
5
6
7
Обсяг ресурсів
350,00 420,00 490,00 560,00 630,00
2450,0
всього, в тому
числі:
Районний
200,00 250,00 300,00 350,00 400,00
1500,00
бюджет
Бюджети
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
600,00
міської,
селищних,
сільських рад
Кошти
не
50.00
60,00
70,00
80,00
90,00
350.00
бюджетних
джерел

-

-

-

VІІ. Очікувані результати виконання Програми:
Виконання Програми дасть змогу:
організувати оздоровлення та відпочинок дітей шкільного віку, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
забезпечити своєчасне проведення тендерних процедур, закупівлі
послуг із оздоровлення та відпочинку дітей;
вжити заходів щодо збереження життя і здоров’я дітей під час
перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;
сприяти організації у дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку змістовного дозвілля, проведення культурно-масових,
фізкультурно-спортивних заходів тощо.

VІІІ. Напрями діяльності і заходи Програми

№
з/
п
1
1.

2.

Назва
напрямку
діяльності
(пріоритетні
завдання)
2
Організаційне
забезпечення
відпочинку та
оздоровлення
дітей

Забезпечення
організації
відпочинку та
оздоровлення
дітей
органами
виконавчої
влади і
місцевого
самоврядуван
ня

Найменування заходу

Термін
виконання

3
Забезпечити
роботу
районного
оперативних штабу з оздоровлення
дітей

4
Щороку

Передбачити
кошти
для
організації
оздоровлення
дітей
(закупівля путівок), які потребують
особливої соціальної уваги та
підтримки:
діти-сироти,
діти,
позбавлені батьківського піклування,
діти-інваліди, 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

Щороку

Джерел
Орієнтовні обсяги фінансування,
о
тис. грн.
Виконавці фінансу
2016
2017
2018
2019
2020
вання
5
6
7
8
9
10
11
Відділ
у
справах
сім’ї, молоді
та
спорту
райдержадмі
ністрації

Відділ сім’ї,
молоді
та
спорту
райдержадмі
ністрації,
виконкоми
міської,
сільських,
селищних
рад

районн
ий
бюджет
Бюджет
и
міської,
селищн
их,
сільськ
их рад

260,0

310,0

360,0

410,0

460,0

Очікуваний
результат
12
Забезпечення контролю
та
координації
організації
оздоровлення
Оздоровлення дітей, які
потребують
особливої
соціальної
уваги
та
підтримки

№
з/
п
1
1.

3.

Назва
напрямку
діяльності
(пріоритетні
завдання)
2
Організаційне
забезпечення
відпочинку та
оздоровлення
дітей

Організаційно-методичне,
інформаційне
забезпечення
відпочинку та
оздоровлення
дітей

Найменування заходу
3
Забезпечити
роботу
районного
оперативних штабу з оздоровлення
дітей

Термін
виконання
4
Щороку

Джерел
Орієнтовні обсяги фінансування,
о
тис. грн.
Виконавці фінансу
2016
2017
2018
2019
2020
вання
5
6
7
8
9
10
11
Відділ
у
справах
сім’ї, молоді
та
спорту
райдержадмі
ністрації

Проводити навчальні семінари з Щороку
питань
нормативно-правового
забезпечення
організації
роботи
таборів з денним перебуванням на
базі
навчальних
закладів
та
впровадження у них сучасних
ефективних методик виховної роботи

Відділи:
освіти, сім’ї,
молоді
та
спорту
райдержадмі
-ністрації

-

-

-

-

-

Забезпечити
роботу
мобільних Щороку
консультативних пунктів з метою
попередження
та
профілактики
негативних
явищ,
формування
здорового
способу
життя,
попередження насильства в сім'ї в
дитячих закладах відпочинку.
Забезпечити дотримання у закладах Щороку
оздоровлення
та
відпочинку
санітарних вимог і норм продуктів
харчування,
затверджених
постановою
Кабінету
Міністрів

районний
центр
соціальних
служб
для
сім'ї, дітей
та молоді

-

-

-

-

-

В
Відділи
освіти,
у
справах
сім’ї, молоді

-

-

-

-

-

Очікуваний
результат
12
Забезпечення контролю
та
координації
організації
оздоровлення
Урізноманітнення та
підвищення
якості
оздоровчих
послуг

№
з/
п
1
1.

Назва
напрямку
діяльності
(пріоритетні
завдання)
2
Організаційне
забезпечення
відпочинку та
оздоровлення
дітей

Найменування заходу

Термін
виконання

3
Забезпечити
роботу
районного
оперативних штабу з оздоровлення
дітей

4
Щороку

Вживати заходів, спрямованих на
безпечне перебування дітей у
дитячих закладах відпочинку,
підвищення відповідальності
керівників, вихователів та інших
працівників за життя і здоров’я дітей,
приділяти особливу увагу
профілактиці дитячого травматизму

Щороку

Джерел
Орієнтовні обсяги фінансування,
о
тис. грн.
Виконавці фінансу
2016
2017
2018
2019
2020
вання
5
6
7
8
9
10
11
Відділ
у
справах
сім’ї, молоді
та
спорту
райдержадмі
ністрації

Відділ
освіти,
райдержадмі
ністрації

Щороку Управління
Здійснювати
деррррррррррррррррррррррррррррррррррррДержпрод
державний санітарногігієнічний, протипожежний нагляд,
споживслуж
протиепідеміологічний за станом
бі в
дитячих закладів відпочинку і якістю
Олевському
питної води в них.
районі
районний
сектор
управління
ДСНС
України в

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Очікуваний
результат
12
Забезпечення контролю
та
координації
організації
оздоровлення

11

Система управління та контролю за ходом виконання районної
комплексної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 - 2020
роки
Контроль за виконанням Програми здійснюють районна рада та районна
державна адміністрація.
Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням
показників Програми є:
щорічна звітність структурних підрозділів райдержадміністрації,
виконкомів міської, сільських та селищних рад про стан виконання відповідних
заходів Програми;
здійснення аналізу за ходом виконання заходів Програми та вжиття
додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми;
отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої звітності
про виконання заходів та показників Програми;
залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації
Програми;
обговорення стану та проблем реалізації заходів Програми на засіданнях
колегії райдержадміністрації, сесії районної ради;
проведення моніторингу і щорічне надання узагальненої звітності про хід
реалізації Програми районній раді, вжиття додаткових заходів згідно з
рекомендаціями та пропозиціями зазначених центральних органів виконавчої
влади та, при необхідності, внесення змін до Програми.
Організаційне супроводження виконання Програми здійснює відділ у
справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.
Заступник голови
районної ради

О.С. Ковальчук

