ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ О БЛАСН ОЇ Д ЕРЖ А В Н О Ї АДМ ІН ІСТРАЦІЇ

Про підбиття підсумків роботи
щодо оздоровлення та відпочинку
дітей влітку 2015 року та підготовку до
оздоровчого сезону 2016 року

Одним з пріоритетних напрямків реалізації політики стосовно дітей в
Україні у цілому та в області зокрема 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 і відпочинку дітей, зокрема забезпечено реалізацію
обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей влітку на період 2011 —
2015 років (із змінами), затвердженої рішенням Херсонської обласної ради
від 20 квітня 2011 року № 155.
Влітку 2015 року працювали 355 закладів відпочинку з денним
перебуванням дітей системи освіти та 35 позаміських закладів оздоровлення,
5 закладів не розпочали роботу у зв ’язку з незаповненістю через ситуацію, що
склалася в країні (в Генічеському районі на Арабатській Стрілці дислокуються
підрозділи Держприкордонслужби України). Відповідно до плану проведення
державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що розташовані
в Херсонській області, у 2015 році проведено атестацію 7 закладів.
В оздоровчий період охоплено відповідними послугами 52780 дітей
(102% від запланованої кількості), з них послугами відпочинку - 37908 дітей
(96% від запланованої кількості) та послугами оздоровлення - 14872 дитини
(120% від запланованої кількості), у тому числі 34168 дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки.
Для забезпечення оздоровчої кампанії влітку 2015 року з обласного бюджету
фактично використано 3040,4 тис. грн, з місцевих бюджетів - 18889,6 тис. грн, або
242% від запланованого показника (за рахунок збільшення видатків).
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За межами регіону оздоровлено 291 дитину в ДП «УДЦ «М олода гвардія» та
дві групи дітей перебували на оздоровленні й відпочинку за кордоном.
Використано 100% путівок, виділених за рахунок коштів державного бюджету.
Забезпечено якісні та безпечні умови перебування дітей у закладах
оздоровлення та відпочинку.
Позитивних результатів в організації оздоровлення та відпочинку дітей
досягли Цюрупинський район - 186% від плану, Великолепетиський - 162%,
Високопільський район - 146%, м.Херсон - 170% та м. Нова К а х о в к а - 157%.
Водночас, найнижчі показники охоплення послугами оздоровлення і
відпочинку дітей мають Каховський район - 57% від плану, Каланчацький - 90%,
Новотроїцький - 92%, Нововоронцовський - 93%, Білозерський - 95%,
Горностаївський та Голопристанський - 96%, а також Івановський район - 98%.
Станом на 01 січня 2016 року в області обліковується 58074 дитини
пільгових категорій віком 7 - 1 7 років, з них 2046 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, 881 дитина осіб, визнаних учасниками бойових дій,
один з 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,
1101 дитина, зареєстрована як внутрішньо переміщені особи, 1366 дітей-інвалідів,
731 дитина потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, 15687 дітей з
багатодітних та малозабезпечених сімей, 29 дітей, батьки яких загинули від
нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків,
16021 дитина, що перебуває на диспансерному обліку, 13316 талановитих та
обдарованих дітей, 6896 дітей працівників агропромислового комплексу та
соціальної сфери села.
З метою забезпечення виконання Закону України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей», керуючись статтею 6, пунктом 6 частини першої статті 13,
пунктом 1 статті 22, частиною четвертою статті 34, пунктом 1 частини першої та
частиною третьою статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»:
1.
Зобов’язати голів районних державних адміністрацій та рекомендуват
міським головам міст обласного значення:
1.1. Забезпечити за участю професійних спілок та громадських об’єднань
роботу з підготовки до літнього оздоровлення та відпочинку дітей.
1.2. Ініціювати винесення на чергові сесії районних, міських рад питання
щодо виділення з місцевих бюджетів коштів на стовідсоткове охоплення
послугами
оздоровлення
і відпочинку дітей-сиріт, 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, зареєстрованих як внутрішньо переміщені
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особи, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під
час виконання службових обов’язків.
1.3. 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 2016 року не менше 70% дітей шкільного віку;
- постійного оновлення персоніфікованої бази даних дітей пільгових
категорій та дітей учасників АТО, які направляються на оздоровлення;
- створення у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку належних умов
для виховання дітей, розвитку їх інтересів та здібностей, здобуття елементарних
трудових навичок, формування навичок здорового способу життя;
- забезпечення правопорядку в місцях оздоровлення та відпочинку дітей,
посилення контролю за додержанням правил безпеки під час проведення
екскурсій, походів, купання дітей у водоймах, перевезення дітей автомобільним та
іншими видами транспорту;
- сприяння залученню в установленому порядку коштів фондів, підприємств,
установ, організацій для фінансування заходів з оздоровлення та відпочинку дітей,
модернізації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
- активізації роботи з проведення державної атестації дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку;
- сприяння організації профільних і тематичних змін у дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку, у тому числі культурно-мистецького спрямування.
1.4. Забезпечити роботу районних (міських) штабів з організації
оздоровлення та відпочинку дітей.
1.5. Надати Департаменту соціального захисту населення обласної
державної адміністрації у 2016 році:
- до 15 травня - базу даних про мережу дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку;
- до 25 травня - звіт про стан готовності до оздоровчого сезону;
- до 10 червня і 10 вересня - інформацію про стан виконання завдань,
визначених цим пунктом;
- щомісяця протягом травня - листопада до 10 та 25 числа - інформацію про
стан оздоровлення та відпочинку дітей за формами, розробленими Департаментом
соціального захисту населення обласної державної адміністрації.
2. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації:
2.1. Забезпечити:
- координацію діяльності місцевих органів управління освітою щодо
організації оздоровлення та відпочинку дітей у закладах системи освіти;
- оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій з числа вихованців
інтернатних закладів системи освіти.
2.2. Сприяти добору педагогічних кадрів для роботи в дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку.
2.3. Надавати щомісяця протягом травня - листопада 2016 року
Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації
звіт щодо охоплення дітей послугами відпочинку у закладах системи освіти.
3. Рекомендувати Головному управлінню Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Херсонській області:

4

3.1. Створити мобільно-оперативні групи для забезпечення реагування на всі
надзвичайні ситуації з метою максимального уникнення їх негативних наслідків.
3.2. Забезпечити дотримання в оздоровчих закладах вимог пожежної та
техногенної безпеки, запобігання надзвичайним ситуаціям.
3.3. До 10 травня 2016 року провести обстеження акваторій, узбережжя
пляжів оздоровчих закладів.
3.4. Про стан виконання завдань, визначених цим пунктом розпорядження,
інформувати Департамент соціального захисту населення обласної державної
адміністрації протягом травня - вересня 2016 року щомісяця до 1 числа.
4. Рекомендувати Головному управлінню Держпраці у Херсонській області
провести перевірки стану охорони праці в дитячих оздоровчих закладах щодо
безпечності їх функціонування та за результатами поінформувати Департамент
соціального захисту населення обласної державної адміністрації до 30 травня
2016 року.
5. Рекомендувати управлінню Держпродспоживслужби в області посилити
контроль за дотриманням дитячими закладами оздоровлення та відпочинку вимог
законодавства щодо санітарного та епідеміологічного благополуччя, про що
протягом травня - вересня 2016 року щомісяця до 1 числа інформувати
Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації.
6. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в області:
6.1. Організувати контроль за безпекою перевезення груп дітей до місць
оздоровлення та відпочинку і в зворотному напрямку, а також під час екскурсій.
6 .2 .Забезпечити охорону громадського порядку в місцях оздоровлення та
відпочинку дітей.
6.3.
Про стан виконання вказаних завдань інформувати Департаме
соціального захисту населення обласної державної адміністрації протягом
червня - серпня 2016 року щомісяця до 1 числа.
7. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації:
7.1. Забезпечити
закріплення
за
територіальними
лікувальнопрофілактичними закладами дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей,
дитячих санаторно-курортних закладів для надання невідкладної і спеціалізованої
медичної допомоги та своєчасного виїзду бригади екстреної (швидкої) медичної
допомоги у разі необхідності.
7.2. Сприяти укомплектуванню дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
медичними працівниками, у першу чергу тими, які мають відповідну спеціальність
та досвід роботи у таких закладах, а також для супроводження груп дітей до (від)
місця оздоровлення.
7.3. Забезпечити навчання медичних працівників, які працюватимуть у
закладах оздоровлення та відпочинку, з питань медичного забезпечення та
збереження здоров’я дітей.
7.4. Про стан реалізації заходів, передбачених даним пунктом, інформувати
Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації
протягом травня - вересня 2016 року щомісяця до 1 числа.
8. Департаменту соціального захисту населення обласної державної
адміністрації:
8.1. До 05 травня 2016 року:
- підготувати пакет відповідних документів для винесення на розгляд
обласної ради проекту обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей влітку
на 2016 - 2020 роки;
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- 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.
8.2. Розглянути на черговому засіданні штабу з організації оздоровлення та
відпочинку дітей в області питання стосовно підтримки дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку всіх форм власності, зокрема щодо сприяння в межах
компетенції встановленню пільг з оплати комунально-побутових послуг,
придбання продуктів харчування, сплати місцевих податків і зборів.
8.3. Забезпечити своєчасний та пропорційний розподіл між районними
державними адміністраціями і міськвиконкомами міст обласного значення путівок
для оздоровлення дітей у ДП «УДЦ «Молода гвардія».
8.4. Узагальнювати інформацію про стан виконання завдань, визначених цим
розпорядженням, та надавати її обласній державній адміністрації до 10 червня та
до 01 листопада 2016 року.
9. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 27 березня 2015 року № 182 «Про підбиття підсумків
роботи щодо оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2014 року та підготовку до
оздоровчого сезону 2015 року», крім пункту 1.
10. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голова
обласної державної адміністрації

В.І.Січова

