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Про підсумки оздоровлення і відпочинку
дітей влітку 2017 року та підготовку до
оздоровчого сезону 2018 року
Одним з пріоритетних напрямків реалізації державної політики стосовно
дітей є забезпечення їх якісними оздоровчими та відпочинковими послугами.
Відповідні заходи спрямовуються на поліпшення та зміцнення фізичного і
психологічного стану здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, запобігання
бездоглядності, створення умов для продовження виховного процесу та розвитку
творчих здібностей.
При цьому основну увагу зосереджено на оздоровленні дітей, які
потребують особливої соціальної підтримки, а також на збереженні мережі
дитячих закладів оздоровлення та максимальному їх використанні під час
оздоровчого сезону, створенні належних умов для творчого, інтелектуального,
культурного і фізичного розвитку дітей.
Обласною державною адміністрацією вживаються організаційні заходи для
якісного оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема забезпечено розробку і
реалізацію обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей влітку на період
2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням Херсонської обласної ради від
09 вересня 2016 року № 195 (зі змінами).
У цілому планові показники оздоровчого сезону 2017 року виконано на
103%.
Влітку 2017 року працювали 413 закладів відпочинку з денним
перебуванням дітей системи освіти та 33 позаміські дитячі заклади оздоровлення
та відпочинку. Забезпечено якісні та безпечні умови перебування дітей у закладах.
Проведено державну атестацію 3 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
(далі - заклади).
Протягом оздоровчого періоду 2017 року послугами оздоровлення та
відпочинку було охоплено 81110 дітей, або 103% від запланованої кількості (у
2016 році - 79721 дитину, або 102%), з них послугами відпочинку 60504 дитини, або 108% від запланованої кількості (у 2016 році - 56230 дітей, або
101%), та послугами оздоровлення - 20606 дітей, або 90% (у 2016 році 23491 дитину, або 103%), у тому числі 41490 дітей (у 2016 році - 40182 дитини),
які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме:
- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, -2114(112% від
запланованої кількості);
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- дітей-інвалідів - 920 (238% від запланованої кількості);
- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей - 12216 (116% від
запланованої кількості);
- дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 348 (240%
від запланованої кількості);
- дітей, які перебувають на диспансерному обліку, - 7557 (252% від
запланованої кількості);
- талановитих та обдарованих дітей - 10399 (428% від запланованої
кількості);
- дітей працівників АПК та соціальної сфери - 5610 (190% від запланованої
кількості);
- дітей учасників АТО - 1623 (111% від запланованої кількості);
- дітей, батьки яких загинули у районі проведення АТО, - 33 (150% від
запланованої кількості);
- дітей внутрішньо переміщених осіб - 662 (61% від запланованої кількості).
Позитивних результатів в організації оздоровлення та відпочинку дітей
досягли Великоолександрівський район - 134% від плану, м. Нова Каховка 127%, м. Гола Пристань - 120%, Нижньосірогозький район - 117%, Бериславський
район - 110%.
Водночас найнижчі показники охоплення послугами оздоровлення і
відпочинку дітей мають м. Каховка - 56% від плану, Нововоронцовський район 75%,
Високопільський - 76%, Горностаївський 84%, а також
Каховський район - 96%.
За межами регіону оздоровилися та відпочили 734 дитини, з них 280 - у
ДП «УДЦ «Молода гвардія», 230 - у ДПУ «МДЦ «Артек», 18 - за кордоном,
206 дітей - у Львівській та Сумській областях.
Для забезпечення оздоровчої кампанії влітку 2017 року з обласного бюджету
фактично використано 4982,6 тис. грн (у 2016 році - 3184,9 тис.грн), з місцевих
бюджетів - 18889,8 тис. грн (у 2016 році - 12859,7 тис.грн).
З метою забезпечення виконання Закону України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей», керуючись статтею 6, пунктом 6 частини першої статті 13,
пунктом 1 статті 22, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою
статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Визнати недостатньою роботу Нововоронцовської, Високопільської,
Горностаївської, Каховської районних державних адміністрацій та вказати
Каховському міськвиконкому на недостатній рівень організації роботи з
оздоровлення та відпочинку дітей за підсумками 2017 року.
2. Зобов’язати голів районних державних адміністрацій, рекомендувати
міським головам міст обласного значення разом із сільськими та селищними
головами об’єднаних територіальних громад:
2.1. Забезпечити за участю професійних спілок та громадських об’єднань
роботу з підготовки до літнього оздоровлення та відпочинку дітей.
2.2. Ініціювати розгляд питання про передбачення в місцевих бюджетах
коштів для забезпечення взаємообміну групами дітей пільгових категорій у період
зимового та літнього відпочинку 2018 року, в тому числі на:
- відпочинок дітей з інших регіонів України;
- перевезення дітей пільгових категорій з інших регіонів України від місця
прибуття групи до місця відпочинку та у зворотному напрямку;
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- перевезення дітей пільгових категорій Херсонської області до місць
відпочинку в інших регіонах України та у зворотному напрямку;
- організацію відпочинку дітей з Донецької та Луганської областей в
оздоровчих закладах Херсонської області, перевезення дітей від місць прибуття
групи до місць відпочинку та у зворотному напрямку.
2.3. Вжити заходів щодо:
- недопущення скорочення мережі дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку, їх перепрофілювання та використання не за призначенням;
- забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку протягом
оздоровчого сезону 2018 року не менше 70% дітей шкільного віку;
- постійного оновлення персоніфікованих баз даних дітей пільгових
категорій, які направляються на оздоровлення та відпочинок;
- створення у закладах належних умов для виховання дітей, розвитку їхніх
інтересів та здібностей, здобуття елементарних трудових навичок, формування
навичок здорового способу життя;
- забезпечення правопорядку в місцях перебування дітей, посилення
контролю за додержанням правил безпеки під час проведення екскурсій, походів,
купання дітей у водоймах, перевезення дітей автомобільним та іншими видами
транспорту;
- забезпечення роботи стосовно підтримки закладів усіх форм власності
шляхом встановлення пільг з оплати комунально-побутових послуг, придбання
продуктів харчування, сплати місцевих податків і зборів;
- сприяння залученню в установленому порядку коштів підприємств,
установ, організацій для фінансування заходів з оздоровлення та відпочинку дітей,
модернізації цих закладів;
- активізації роботи з проведення державної атестації закладів;
- сприяння організації профільних і тематичних змін у закладах, у тому числі
культурно-мистецького спрямування.
2.4. Включити до складу районної (міської) комісії з перевірки готовності до
відкриття та функціонування закладів представників державної установи
«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
України», Головного управління Держпродспоживслужби в області, Головного
управління Держпраці в області, медичних працівників закладів первинного рівня
надання медичної допомоги за територіальним розміщенням дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку.
2.5. Оновити склади районних (міських) штабів з організації оздоровлення
та відпочинку дітей.
2.6. Рекомендувати керівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
подати заяви до акредитованих лабораторій або укласти договори на проведення в
закладах:
- лабораторного контролю за станом підготовки до відкриття, в тому числі
контролю якості води питної, води у відкритих водоймищах на пляжах, грунту
(піску) на пляжах, змивів з об’єктів середовища;
- профілактичних дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт.
2.7. Надати до Департаменту соціального захисту населення обласної
державної адміністрації у 2018 році:
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- до 15 травня - базу даних про мережу дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку;
- до 25 травня - звіт про стан готовності до оздоровчого сезону;
- до 02 липня - завірені копії: статутів (для юридичних осіб) або статутів чи
положень (для інших осіб) закладів; документів, що підтверджують право на
використання земельної ділянки та майна; витягу/виписки/довідки з ЄДРПОУ;
довідки ДРДЗОВ для проведення роботи з оновлення бази даних про мережу
закладів з метою її збереження;
- до 08 червня і 10 вересня - інформацію про стан виконання завдань,
визначених підпунктами 2.1, 2.3 - 2.5 цього пункту розпорядження;
- щомісяця до 1 числа протягом травня - вересня 2018 року інформацію про
стан виконання завдань, передбачених підпунктом 2.6 даного пункту
розпорядження;
- щомісяця до 10 та 25 числа протягом травня - жовтня - інформацію про
стан оздоровлення та відпочинку дітей за формами, розробленими Департаментом
соціального захисту населення обласної державної адміністрації.
2.8. Надати Департаменту освіти, науки та молоді обласної державної
адміністрації до 10 квітня 2018 року інформацію про стан виконання завдань,
передбачених підпунктом 2.2 цього пункту.
3. Департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації:
3.1. Забезпечити:
- координацію діяльності місцевих органів управління освітою щодо
організації оздоровлення та відпочинку дітей;
- обмін групами дітей між регіонами України для їх оздоровлення та
відпочинку;
- оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій із числа вихованців
закладів системи освіти інтернатного типу.
3.2. Сприяти добору педагогічних кадрів для роботи з дітьми в закладах.
3.3. Надавати щомісяця до 1 числа протягом травня - жовтня 2018 року
Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації
звіт про охоплення дітей послугами відпочинку в закладах системи освіти.
4. Рекомендувати Головному управлінню Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Херсонській області:
4.1. Створити мобільно-оперативні групи для забезпечення реагування на всі
надзвичайні ситуації у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку з метою
максимального уникнення їх негативних наслідків.
4.2. Забезпечити дотримання в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
вимог пожежної та техногенної безпеки, запобігання надзвичайним ситуаціям.
4.3. До 10 травня 2018 року провести обстеження акваторій, узбережжя,
пляжів закладів.
4.4. Про стан виконання завдань, визначених цим пунктом розпорядження,
інформувати Департамент соціального захисту населення обласної державної
адміністрації щомісяця до 1 числа протягом травня - вересня 2018 року.
5. Рекомендувати Головному управлінню Держпраці у Херсонській області
провести перевірки стану охорони праці в закладах щодо безпечності їх
функціонування та за результатами інформувати Департамент соціального захисту
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населення обласної державної адміністрації щомісяця до 1 числа протягом травня вересня 2018 року.
6. Рекомендувати Головному управлінню Держпродспоживслужби в області
посилити контроль за дотриманням керівниками дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку вимог законодавства щодо санітарного та епідеміологічного
благополуччя, про що кожного місяця до 1 числа протягом травня - вересня
2018 року інформувати Департамент соціального захисту населення обласної
державної адміністрації.
7. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в Херсонській
області:
7.1. Організувати контроль за безпекою перевезення груп дітей до місць
оздоровлення та відпочинку і в зворотному напрямку, а також під час екскурсій.
7.2. Забезпечити публічну безпеку і порядок в місцях оздоровлення та
відпочинку дітей.
7.3. Про стан виконання вказаних завдань інформувати Департамент
соціального захисту населення обласної державної адміністрації щомісяця до
1 числа протягом червня - вересня 2018 року.
8. Рекомендувати державній установі «Херсонський обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України»:
8.1. Проводити:
- за зверненнями керівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
бактеріологічні обстеження працівників таких закладів на предмет виявлення
хворих та носіїв збудників гострих кишкових інфекцій;
- гігієнічне навчання працівників дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку.
8.2. Щомісяця до 1 числа протягом травня - вересня 2018 року інформувати
Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації про
стан виконання завдань, визначених цим пунктом розпорядження, а також про
укладання з дитячими закладами оздоровлення та відпочинку (за зверненнями
їхніх керівників) договорів на проведення в закладах лабораторного контролю за
станом додержання вимог санітарно-протиепідемічного режиму.
9. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації:
9.1. Забезпечити
закріплення
за
територіальними
лікувальнопрофілактичними закладами дитячих закладів оздоровлення та відпочинку,
дитячих санаторних закладів для надання невідкладної і спеціалізованої медичної
допомоги та своєчасного виїзду, у разі необхідності, бригади екстреної (швидкої)
медичної допомоги.
9.2. Сприяти укомплектуванню закладів медичними працівниками, а також
супроводженню груп дітей до місця оздоровлення та у зворотному напрямку.
9.3. Забезпечити навчання медперсоналу, який працюватиме у закладах, з
питань медичного забезпечення та збереження здоров’я дітей.
9.4. Про
стан реалізації заходів,
передбачених даним
пунктом
розпорядження, інформувати Департамент соціального захисту населення обласної
державної адміністрації щомісяця до 1 числа протягом травня - вересня 2018 року.
10. Департаменту соціального захисту населення обласної державної
адміністрації:
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10.1. До 25 квітня 2018 року розробити форми звітності щодо охоплення
дітей шкільного віку послугами оздоровлення та відпочинку і надіслати їх
районним державним адміністраціям та міськвиконкомам міст обласного значення
для подальшого звітування.
10.2. До 10 травня 2018 року розробити та довести районним державним
адміністраціям і запропонувати міськвиконкомам міст обласного значення планові
показники щодо охоплення дітей послугами оздоровлення (20% від загальної
кількості дітей віком 7 - 1 7 років) і відпочинку (50% від загальної кількості дітей
віком 7 - 1 7 років) для кожного району та міста області.
10.3. Забезпечити своєчасний та пропорційний розподіл між районними
державними адміністраціями і міськвиконкомами міст обласного значення путівок
для оздоровлення дітей у ДП «УДЦ «Молода гвардія» та ДПУ «МДЦ «Артек».
10.4. Забезпечити контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку шляхом проведення їх державної атестації.
10.5. Узагальнювати інформацію про стан виконання завдань, визначених
цим розпорядженням, та надавати її обласній державній адміністрації
до 08 червня та до 01 листопада 2018 року.
10.6. Підготувати оновлений склад штабу з організації оздоровлення та
відпочинку дітей в області, в установленому порядку подати його на затвердження
до 25 квітня 2018 року.
10.7. Забезпечити роботу штабу з організації оздоровлення та відпочинку
дітей в області.
11. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 27 березня 2017 року № 190 «Про підсумки
оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2016 року і підготовку до оздоровчого
сезону 2017 року».
12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Чабана В.І.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

