СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ НОВОМИРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Проект вноситяся головою
Новомиргородської районної
державної адміністрації

Про районну комплексну соціальну
програму оздоровлення та відпочинку
дітей Новомиргородського району на
2018 - 2022 роки
Відповідно до частини шістнадцятої, статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статті 17 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», Закону України «Про оздоровлення та відпочинок
дітей»
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну комплексну соціальну програму оздоровлення та
відпочинку дітей Новомиргородського району на 2018 - 2022 роки (далі –
програма) (додається).
2. Рекомендувати
районній
державній
адміністрації
здійснити
організаційні заходи з реалізації програми та передбачити видатки на
фінансування заходів програми у межах асигнувань по розпорядниках коштів,
які задіяні в реалізації програми.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування району розробити та
затвердити відповідні програми та передбачити видатки на їх фінансування.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради «З питань освіти, культури, роботи ЗМІ, молодіжної політики та
спорту».
Голова районної ради
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Новомиргородської районної
ради
___________№___________
Районна комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей
Новомиргородського району на 2018 - 2022 роки
І. Загальні положення
Районна комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку
дітей Новомиргородського району на 2018 - 2022 роки (далі – програма)
розроблена на виконання Закону України “Про оздоровлення та відпочинок
дітей”, заходів Стратегії розвитку району на період до 2020 року, завдань
проекту програми економічного і соціального розвитку Новомиргородського
району на 2018 рік.
Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою
України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й
громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права.
Комплексне розв’язання проблем можливе шляхом затвердження
районної комплексної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на
2018-2022 роки (далі-Програма), яка спрямована на реалізацію стратегічного
завдання держави щодо реалізації конституційного права дитини на
оздоровлення та відпочинок, збільшення кількості дітей, охоплених послугами
оздоровлення та відпочинку.
ІІ. Визначення проблеми,
на розв’язання якої спрямована програма
Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є
реалізація їх прав на оздоровлення та відпочинок, охоплення організованими
формами оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та
підтримки відповідно до статті 1 Закону України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей».
З урахуванням складної та небезпечної ситуації, що склалася на сході
країни у зв’язку з проведенням там анти терористичної операції, розширився
перелік категорій дітей та, відповідно, відбулось зростання потреби у
оздоровленні за бюджетні кошти.
Нагальною є проблема організації виховного процесу та дозвілля в
закладах оздоровлення та відпочинку. З метою вдосконалення роботи в цьому
напрямку необхідно забезпечити дитячі заклади оздоровлення та відпочинку
сучасною методикою проведення змістовного дозвілля, вжити заходів щодо
поліпшення виховної, культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи з
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дітьми під час літніх канікул. Потребують розвитку такі активні форми
відпочинку та оздоровлення як організація таборів праці і відпочинку, трудових
загонів, туристичних походів, волонтерського руху. Зважаючи на ряд негативних
явищ у підлітковому та молодіжному середовищі (тютюнопаління, алкоголізм,
наркоманія), особливістю відпочинку та оздоровлення молоді має стати
формування навичок здорового способу життя.
Одним з найбільших масових та доступних видів оздоровлення та
відпочинку дітей традиційно вважається проведення літніх канікул у дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку.
Діюча мережа закладів відпочинку району на сьогодні не відповідає
сучасним потребам, матеріально-технічна база цих дитячих закладів застаріла,
що не дозволяє створити належні умови для організації повноцінного
оздоровлення та змістовного відпочинку дітей, рівень організації виховного
процесу і дозвілля в закладах не відповідає вимогам сьогодення, зокрема не
застосовуються повною мірою активні форми відпочинку.
Програма створена для розв’язання такої проблеми: створення
сприятливих умов та реалізація права на якісне оздоровлення і відпочинок
дітей.
ІІІ. Мета програми
Метою Програми є створення належних умов для оздоровлення та
повноцінного відпочинку дітей, збільшення кількості дітей, охоплених
організовувати формами відпочинку та оздоровлення, підвищення рівня
кваліфікації кадрів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги
фінансування та строки виконання
1.Комлекс заходів щодо створення умов для належної організації
оздоровлення і відпочинку дітей буде здійснювати шляхом:
1) забезпечення належних умов функціонування дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку;
2) придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
області за рахунок коштів місцевих бюджетів та позабюджетних коштів;
3) організації та проведення семінарів для начальників структурних
підрозділів управління соціального захисту населення, директорів, методистів,
вихователів та методичних працівників дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку.
2. Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
державного, місцевих бюджетів (обласний, районні, бюджети органів місцевого
самоврядування) та інших джерел фінансування, не заборонених чинним
законодавством.

3

Обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.
Програма розроблена на період до 2022 року.
V. Перелік завдань і заходів Програми
та результативні показники
1.Основними пріоритетними завданнями Програми є:
1)збільшення кількості дітей, охоплених послугами оздоровлення та
відпочинку,
2) координація діяльності в галузі дитячого оздоровлення та відпочинку;
3) підвищення якості роботи педагогічного, медичного та іншого
обслуговування персоналу дитячих закладів оздоровлення;
4) підвищення культурного розвитку дітей під час проведення
оздоровлення та відпочинку;
5)забезпечення безпечного перебування дітей у закладах відпочинку та
оздоровлення;
6) забезпечення належного протипожежного стану закладів оздоровлення
та відпочинку;
7) проведення перевірок щодо умов перебування дітей в дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку області;
8) розробка та видання інформаційно - методичної літератури стосовно
напрямів діяльності у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;
9) постійне інформування населення про дитячу оздоровчу базу області та
її можливості.
2.Заходи щодо реалізації Програми наведені у розділі VII.
3.Результативними показниками Програми, які наведені у додатку 2
визначено:
1) збільшення охоплення дітей, яким надаються послуги з оздоровлення
та відпочинку на 2% від загальної чисельності дітей віком 7-17 років;
2) збільшення охоплення оздоровленням та відпочинком дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
3) збільшення кількості оздоровлених дітей за бюджетні кошти від
загальної кількості дітей шкільного віку;
4) збільшення кількості дітей охоплених відпочинком за кошти місцевих
бюджетів від загальної кількості дітей шкільного віку.
VI.Координація та контроль за ходом виконання Програми
1.Контроль та координація за ходом виконання Програми покладається на
відповідального виконавця – управління соціального захисту населення
райдержадміністрації.
2.Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням
показників програми є:
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1) здійснення аналізу за ходом виконання заходів програми та вжиття
додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети програми;
2) отримання та наліз державної статистичної звітності, відомчої звітності
про виконання заходів та показників програми;
3)залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації
програми;
3.Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи
міністерств та відомств України в області щороку до 10 грудня надають
інформацію про хід реалізації програми управлінню соціального захисту
населення райдержадміністрації.
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації надає
постійній комісії районної ради з питань освіти, культури, роботи ЗМУ,
молодіжної політики та спорту узагальнений звіт про стан її виконання до
10 січня щороку до 2022 року.

VII.Заходи щодо реалізації та заходи районної комплексної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Новомиргородського району на 2018- 2022 роки

№
з/
п
1
1.

Назва напряму реалізації
(приоритетні завдання)

Перелік заходів програми

2

3

Збільшення кількості дітей,
охоплених послугами
оздоровлення та відпочинку

1) Забезпечити оздоровлення дітей, які
потребують соціальної уваги та
підтримки на базі стаціонарних
оздоровчих закладів

Термін
виконання
заходу

Виконавці

4

5

2018-2022

Джерела
фінансування

6
районний
бюджет

2018-2022 Відділ освіти, молоді та
спорту
райдержадміністрації

Всього за завданням
3) Забезпечити оздоровлення дітей в
2018-2022 Управління соціального
Міжнародному дитячому центрі «Артек»
захисту населення
та Українському Дитячому Центрі
райдержадміністрації,
«Молода гвардія»

районний
бюджет

державний
бюджет

Всього за завданням
1

2

3

4

5

1) Забезпечення координації за
галузі дитячого оздоровлення оздоровленням та відпочинком дітей
та відпочинку

2018-2022 Управління соціального

2) Створення та забезпечення роботи
оперативних штабів з координації
проведення оздоровчої кампанії

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

3) Вжиття заходів щодо розвитку мережі
дитячих закладів відпочинку,
недопускати їх скорочення,
перепрофілювання та використання не за
призначенням

Відділ освіти, молоді та
спорту
райдержадміністрації

2 Координація діяльності в

2018

2019

2020

2021

2022

7
180

8
180

9
180

10
180

180

захисту населення
райдержадміністрації

6
районний
бюджет

районний
бюджет

180
280,0

180
350,0

180
350,0

180
350,0

180
350,0

280,0

350,0

350,0

350,0

350,0

3381,9

3963,5

4645,2

5295,2

5719,3

3381,9

3963,5

4645,2

5295,2

5719,3

7

8

9

10

Очікуваний
результат
11

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

Всього за завданням
2)Забезпечити відпочинок дітей на базі
таборів з денним перебуванням

Орієнтовні обсяги фінансування тис.грн., в тому
числі за роками

Забезпечення
сприятливих умов
для зміцнення
здоровя дітей, які
потребують
особливої уваги та
підтримки

Забезпечення
сприятливих умов
для зміцнення
здоровя дітей,

11

Забезпечення
нагальних потреб
дітей в
оздоровленні,
змістовному
відпочинку,
створення в районі
системи
повноцінного
відпочинку та
оздоровлення

4) Поліпшення виховної, культурномасової та фізкультурно-спортивної
роботи з дітьми під час канікул,
забезпечити використання у дитячих
закладах відпочинку сучасних методик
проведення змістовного дозвілля дітей,
ігровим і спортивним інвентарем та
обладнанням

Відділ освіти, молоді та
спорту
райдержадміністрації

Всього за завданням

3 Підвищення якості роботи
педагогічного, медичного та
іншого обслуговуючого
персоналу дитячих закладів
відпочинку

1) Забезпечити закріплення за
теріторіальними лікувальнопрофілактичними закладами, дитячих
закладів відпочинку дітей для надання
невідкладної і спеціалізованої медичної
допомоги
2) Забезпечити впровадження
електронної системи обліку дітей, які
потребують оздоровлення

2018-2022

розвитку дітей під час
проведення відпочинку

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КЗ "Новомиргородський
ЦПМСД"

управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,

Всього за завданням

4 Підвищення культурного

0,0

1) Проведення презентацій книжкових
2018-2022 Відділ культури, туризму
та культурної спадщини
вистовок, організація відеопереглядів
райдержадміністрації
дитячих фільмів, екскурсії бібліотеками,
музеями

районний
бюджет

3

1
2
5 Забезпечення безпечного

3

4

5

2) Проводити перевірку технічного стану 2018-2022 Новомиргородське
відділення поліції
перебування дітей у закладах автотранспорту для перевезення дітей та
забезпечення супроводу організованих
Маловисківського ВП
відпочинку
груп дітей, які направляються на
ГУНП в Кіровоградській
оздоровлення
області
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8

9
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