Додаток 2
до рішення четвертої сесії районної
ради сьомого скликання
№5 - 04/VII від 23 лютого 2016 року
Напрямки діяльності та основні заходи районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей
Козелецького району на 2016 - 2020 роки
№
з/п

Перелік заходів Програми

Строк
викона
ння
заходу

1
2
3
1
Організаційно-методичне забезпечення
1.1 Організація та проведення
травен
семінару для директорів
ь 2016дитячих закладів відпочинку
2020
району
років

Виконавці

Джерела
фінансу
вання
(бюджет)

Орієнтовані обсяги
фінансування (тис. грн.), у
тому числі по роках
2016 2017 2018 2019 2020

Очікуваний
результат

4

5

6

7

8

9

10

11

сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту
райдержадмініст
рації, відділ
освіти
райдержадмініст
рації,

районний
бюджет

-

-

0,3

0,35

0,35

Створення
належних умов
для освітньої,
культурновиховної,
фізкультурно –
оздоровчої роботи,
організація
якісного
медичного
обслуговування
і харчування

1.2 Проведення районного
2016семінару щодо організації
2020
літнього оздоровлення та
роки
відпочинку дітей для
директорів навчальних
закладів, голів профспілкових
організацій, керівників
підприємств, агрофірм, установ
організацій
2
Поширення інформації про оздоровчі
області
2.1 Започаткуватння у районній
2016газеті «Новини Придесення»
2020
інформації рубрики статей з
роки
метою поширення
інформаційного поля стосовно
можливостей оздоровлення та
відпочинку дітей на
Чернігівщині

3.

сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту
райдержадмініст
рації

районний
бюджет

-

-

0,4

0,4

0,5

Реалізація
завдань,
спрямованих на
організацію
оздоровлення
та відпочинку
дітей

послуги, що надаються дитячими закладами оздоровлення та відпочинку
сектор
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
райдержадмініст
рації

Не
потребує
фінансува
ння

Створення належних умов для роботи закладів відпочинку

-

-

-

-

-

Підвищення
престижу
дитячих
закладів
оздоровлення
та відпочинку,
надання
інформації про
можливості
оздоровлення
дітей,
збільшення
оздоровлених
дітей на
території
району

3.1 Сприяння забезпеченню
безперебійного електро -, водо
-, газопостачання дитячих
закладів відпочинку

червен
ь
20162020
років

Виконкоми
міської,
селищних,
сільських рад,
відділ освіти
райдержадмініст
рації

Не
потребує
фінансува
ння

-

-

-

-

-

Забезпечення
належних умов
функціонуванн
я дитячих
закладів
відпочинку та
безпечного
перебування в
них дітей

4. Здійснення контролю щодо умов перебування дітей в закладах відпочинку району
4.1 Проведення перевірок щодо
червен сектор у справах районний
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0 Забезпечення
умов утримання та виховання
ь
сім’ї, молоді та
бюджет
безпечних умов
дітей в закладах відпочинку
2016- спорту
перебування
району
2020 райдержадмініст
дітей у дитячих
років рації, відділ
закладах
освіти
відпочинку
райдержадмініст
району,
рації,
надання
комунальний
методичної та
заклад
практичної
«Козелецький
допомоги
районний центр
працівникам
первинної
цих закладів
медикосанітарної
допомого»
Козелеької
районної ради,
центральна
районна лікарня
5. Проведення заходів, направлених на підвищення рівня та якості послуг, що надаються закладами відпочинку району

5.1 Організація та проведення
районного етапу
Всеукраїнського конкурсу на
кращий заклад відпочинку

червен
ь
20162020
років

відділ освіти
райдержадмініст
рації,
сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту
райдержадмініст
рації

районний
бюджет

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

5.2 Проведення нарад з питань
підготовки та проведення
оздоровчої кампанії

лютийжовтен
ь
20162020
років

сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту
райдержадмініст
рації

районний
бюджет

-

-

-

1,0

1,0

5.3 Організувати якісне медичне червен комунальний
забезпечення
під
час
ь
заклад
перебування дітей у дитячих 2016- «Козелецький
закладах відпочинку, супровід 2020 районний центр
груп
дітей
до
місць років первинної
відпочинку та оздоровлення і
медикоу зворотному напрямку, під
санітарної
час проведення екскурсій,
допомого»
походів та здійснювати дієвий
Козелецької
контроль щодо медичного
районної ради,
забезпечення
під
час
центральна
перебування дітей у дитячих
районна лікарня
закладах відпочинку

Не
потребує
фінансува
ння

-

-

-

-

-

Підвищення
престижу
дитячих
закладів
відпочинку
району,
стимулювання
роботи у сфері
оздоровлення
дітей
Оперативний
аналіз
підготовки та
ходу
оздоровчої
кампанії,
виявлення та
усунення
недоліків
Забезпечення
належних умов
функціонуванн
я дитячих
закладів
відпочинку та
безпечного
перебування в
них дітей

5.4 Закріпити за закладами
охорони здоров’я за
територіальним принципом
дитячі заклади відпочинку для
надання невідкладної і
спеціалізованої медичної
допомоги та своєчасного
виїзду бригади швидкої
медичної допомоги у разі
необхідності.

червен
ь
20162020
років

комунальний
Не
Забезпечення
заклад
потребує
належних умов
«Козелецький
фінансува
функціонуванн
районний центр
ння
я дитячих
первинної
закладів
медиковідпочинку та
санітарної
безпечного
допомого»
перебування в
Козелецької
них дітей
районної ради,
центральна
районна лікарня
5.5 Направити для роботи у
червен комунальний
Не
Забезпечення
дитячих закладах відпочинку
ь
заклад
потребує
належних умов
медичних працівників, у першу 2016- «Козелецький
фінансува
функціонуванн
чергу тих, які мають досвід
2020 районний центр
ння
я дитячих
роботи у таких закладах
років первинної
закладів
медиковідпочинку та
санітарної
безпечного
допомого»
перебування в
Козелецької
них дітей
районної ради,
центральна
районна лікарня
6. Організація повноцінного оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Залучення до оздоровлення
6.1 дітей, що потребують
особливої соціальної уваги та
підтримки, кошти спеціальних
фондів, внески шефів,
благодійних організацій та
інших джерел, не заборонених
законодавством

20162020
роки

6.2 Забезпечення направлення
.
дітей на оздоровлення до
Українського дитячого центру
«Молода гвардія» згідно з
Положенням про порядок
направлення дітей для
оздоровлення та відпочинку до
Українського дитячого центру
«Молода гвардія»

20162020
роки

управління
Не
соціального
потребує
захисту
фінансува
населення
ння
райдержадмініст
рації, сектор у
справах сім’ї,
молоді та спорту
райдержадмініст
рації, відділ
освіти
райдержадмініст
рації,
комунальний
заклад
«Козелецький
районний центр
первинної
медикосанітарної
допомого»
Козелецької
районної ради
сектор у справах За рахунок
сім’ї, молоді та державного
спорту
бюджету та
райдержадмініст
інших
рації
джерел,
незаборонен
их
законодавст
вом

-

-

-

-

-

Забезпечення
оздоровчими
послугами
дітей, що
потребують
особливої
уваги та
підтримки

-

-

-

-

-

Забезпечення
оздоровчими
послугами
дітей, що
потребують
особливої
уваги та
підтримки

6.3
Забезпечення
оздоровлення
дітей,
що
потребують 2016особливої соціальної уваги та 2020
підтримки: дітей-сиріт, дітей, роки
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, один із батьків яких
загинув під час масових акцій
громадського протесту або
помер внаслідок поранення,
контузії
чи
каліцтва,
одержаних під час масових
акцій громадського протесту;
дітей,
зареєстрованих
як
внутрішньо переміщені особи,
бездоглядних та безпритульних

управління
соціального
захисту
населення
райдержадмініст
рації,
комунальний
заклад
«Козелецький
районний центр
первинної
медикосанітарної
допомого»
Козелецької
районної ради,
центральна
районна лікарня,
сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту
райдержадмініст
рації

Забезпечення
якісними
оздоровчими
місцеві
90,00 120,0 120,0 200,0 200,0 послугами
(районний,
дітей, що
міський,
потребують
сільські)
особливої
бюджети
соціальної
уваги та
підтримки

7
Організація змістовного відпочинку дітей
7.1 Проведення в дитячих закладах червен районний центр
відпочинку роботи виїзного
ь 2016- соціальних
консультативного пункту
2020 служб для сім’ї,
центру соціальних служб для
років дітей та молоді
сім’ї, дітей та молоді;
здійснення освітньопрофілактичної роботи щодо
пропаганди здорового способу
життя, поширення соціальнопросвітницької продукції щодо
пропаганди здорового способу
життя, збереження
репродуктивного здоров’я

Не
потребує
фінансува
ння

-

-

-

-

-

Надання дітям
психологопедагогічної і
соціальної
допомоги

7.2 Організація проведення в
дитячих закладах відпочинку
культурно-масових,
розважальних заходів,
туристичних та екскурсійних
поїздок для ознайомлення з
історико-культурними
об’єктами,
відвідування музеїв, театрів

червен
ь 20162020
років

відділ культури
і туризму
райдержадмініст
рації,
відділ освіти
райдержадміністрації,
Козелецьке
відділення
Ніжинського
відділу ГУ
національної
поліції в
Чернігівській
області, відділ
взаємодії з
правоохоронним
и органами,
оборонної та
мобілізаційної
роботи апарату
райдержадмініст
рації

Не
потребує
фінансува
ння

-

-

-

-

-

Формування
духовно
розвинутої
особистості,
патріота своєї
держави,
пропагування
історичного
надбання
українського
народу
безпечного
перебування
дітей в дитячих
закладах
відпочинку

червен Виконкоми
7.3 Забезпечення безпечного
ь
2016- міської,
перевезення дітей до місць
оздоровлення та відпочинку і у 2020 селищних,
зворотному напрямі, посилення років сільських рад
відділ освіти
персональної відповідальність
райдержадмініст
керівників і працівників
рації,
дитячих оздоровчих закладів за
Козелецьке
життя та здоров’я дітей на час
відділення
перебування їх у зазначених
Ніжинського
відділу ГУ
закладах, дотримання
національної
санітарних, протипожежних
поліції в
правил, порядку проведення
Чернігівській
купання дітей у водоймищах
області, відділ
взаємодії з
правоохоронним
и органами,
оборонної та
мобілізаційної
роботи апарату
райдержадмініст
рації
7.4 Забезпечити впровадження
2016- відділ освіти
системи національного2020 райдержадмініст
патріотичного виховання та
роки рації
козацького вишколу в дитячих
закладах відпочинку району

Не
потребує
фінансува
ння

-

-

-

-

-

районний
бюджет

1,5

1,7

2,0

3,0

3,0

Забезпечення
безпечного
перевезення і
перебування
дітей в дитячих
закладах
оздоровлення
та відпочинку

Формування
духовно
розвинутої
особистості,
патріота своєї
держави

районний
93,0 123,7 125,2 207,75 208,35
758,0
бюджет
Примітка: обсяги фінансування програми уточнюються щороку під час формування або уточнення бюджету на відповідний
рік
Всього

Керуючий справами
апарату районної ради

