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6. Учасники Програми

Управління
райдержадміністрації:
фінансове;
соціального захисту населення; агропромислового
розвитку;
відділ
культури
і
туризму
райдержадміністрації;
відділ
освіти
райдержадміністрації; служба у справах дітей
райдержадміністрації; центральна районна лікарня;
комунальний заклад «Козелецький районний центр
первинної медико-санітарної допомоги» Козелецької
районної ради; центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді;профспілкові організації району;
виконкоми міської, селищних, сільських рад, відділ
взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та
мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації,
Козелецьке відділення Ніжинського відділу ГУ
національної поліції в Чернігівській області

7. Термін реалізації

2016 - 2020 роки

Перелік місцевих бюджетів,
8. які беруть участь у виконанні
Програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, всього
9.

місцеві(районний, міський, сільські), залучені кошти
858,0

у тому числі:
коштів місцевих бюджетів

758,0

залучені кошти

100,0

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є
реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок, охоплення організованими
формами оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та
підтримки.
В епоху розвинутої цивілізації та науково-технічного прогресу
суспільство постійно стикається з проблемою послаблених адаптаційних
механізмів людини, зниження стану здоров`я. Проживання в містах з
інтенсивним транспортним рухом, насичена навчальна програма призводить до
постійних перенавантажень організму та психіки дітей. Поряд із цим
об'єктивними причинами різкого зниження фізичного та психологічного
здоров'я, соціального та духовного стану підростаючого покоління є екологічні
проблеми, ускладнені наслідками Чорнобильської катастрофи, неповноцінне
харчування дітей, слабка матеріально-технічна база системи охорони здоров'я і
освіти, обмеження доступу дітей до позашкільної освіти через комерціалізацію
соціальної сфери, що унеможливлює задоволення їх культурних інтересів та
спортивно-оздоровчих потреб.
Незважаючи на проблеми, які склалися в державі та суспільстві, питання
оздоровлення та відпочинку дітей, формування здорового способу життя,
збереження та поліпшення стану здоров`я підростаючого покоління
залишається одним із пріоритетних напрямків державної політики.
З урахуванням складної та небезпечної ситуації, що склалася на сході
країни у зв’язку з проведенням там антитерористичної операції, прогнозованим
є розширення переліку категорій дітей та, відповідно, зростання потреби у
бюджетному оздоровленні.
Ускладнює ситуацію і факт відсутності фінансування послуг з
оздоровлення з державного бюджету за рахунок виділення путівок до
державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» та
повна відсутність фінансування оздоровчої кампанії за рахунок коштів Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Влітку 2015 року послуги з оздоровлення надавали 23 обласні заклади,
в районі відпочинкові послуги надавали 23 пришкільних таборів з денним
перебуванням дітей.
Нагальною є проблема організації виховного процесу та дозвілля в
районних закладах відпочинку. З метою вдосконалення роботи в цьому
напрямку необхідно забезпечити заклади відпочинку сучасною методикою
проведення змістовного дозвілля, вжити заходів щодо поліпшення виховної,
культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи з 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.

Визначення понять
Відпочинкова зміна – період перебування дитини в дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів.
Відпочинкові послуги – заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з
дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію
раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами
проживання.
Відпочинок – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного,
медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію
дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму,
сприяють розвитку духовності і соціальної активності дітей, що здійснюються в
дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни.
Державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і
нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних
державних соціальних гарантій щодо забезпечення необхідними послугами з
оздоровлення та відпочинку дітей.
Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки - дітисироти та 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 під час
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, діти, 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; діти,
зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; діти, потерпілі від наслідків
Чорнобильської катастрофи; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків
на виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти з
багатодітних та малозабезпечених сімей; талановиті та обдаровані діти
(переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів,
фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих
громадських організацій); бездоглядні та безпритульні діти; діти, які
постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти
працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села; діти, які
потребують особливих умов для оздоровлення - діти з особливими фізичними
та психічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та
відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення
спеціальних умов.
Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку – постійно або тимчасово
діючий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для
оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце
розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології
для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до
державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення і відпочинку.
Оздоровлення – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного,
медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та

зміцнення фізичного і психічного стану здоров’я дітей, що здійснюються в
дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни.
Оздоровча зміна – період перебування дитини в дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує
послуги з оздоровлення та відпочинку.
Послуги з оздоровлення – комплекс спеціальних заходів соціального,
виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються
дитячим закладом оздоровлення та відпочинку і спрямовані на відновлення та
поліпшення фізичного і психічного стану здоров’я дитини.
Профільна зміна (туристична, спортивна, додаткової освіти: юних
біологів, математиків, екологів тощо) - період перебування дитини в дитячому
закладі оздоровлення та відпочинку, протягом якого дитина, крім послуг з
оздоровлення та відпочинку отримує, комплекс послуг, спрямованих на
розвиток певних здібностей та інтересів.
Тематична зміна – оздоровча або відпочинкова зміна, протягом якої
дитина, крім послуг з оздоровлення та відпочинку, отримує комплекс
додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів за
напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної
реабілітації, соціального захисту тощо за спеціальною програмою.
ІІІ. Мета Програми
Метою Програми є:
- створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку
дітей;
- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та
оздоровлення;
- покращання стану матеріально-технічної бази дитячих закладів відпочинку;
- підвищення рівня кваліфікації кадрів дитячих закладів відпочинку;
- створення умов для збереження діючих дитячих закладів відпочинку.
SWOT-аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації Програми
Сильні сторони (S)
 зростання уваги до оздоровлення дітей у
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;
 збільшення обсягів фінансування за
рахунок коштів інших джерел на оздоровлення
та відпочинок дітей;
 збільшення загальної кількості дітей
району,
охоплених
оздоровчими
та
відпочинковими послугами протягом літнього
періоду;
 запобігання
злочинності
та
правопорушень серед дітей та молоді;
 запобігання
порушенням
у
сфері
санітарної та протипожежної безпеки під час
організації оздоровлення та відпочинку дітей
Можливості (О)
 щорічне
збільшення
фінансування
оздоровлення дітей з районного і місцевих
бюджетів;
 розвиток
мережі
дитячих
закладів
відпочинку;
 підвищення професійного рівня кадрів для
роботи в дитячих закладах відпочинку;

Слабкі сторони (W)
 недостатнє фінансування заходів щодо
оздоровлення дітей пільгових категорій, які
потребують першочергової уваги, за рахунок
коштів
обласного,
районного,
міського,
сільських бюджетів;
 слабка матеріально-технічна база таборів
відпочинку району;
 недостатній рівень престижу дитячих
закладів відпочинку району серед населення;
 висока вартість путівок до дитячих
оздоровчих закладів;
 неспроможність діючих
оздоровчих
закладів оздоровлення та відпочинку області
забезпечити оздоровчими послугами дітей
шкільного віку
Загрози (Т)
 відсутність достатньої кількості коштів в
районному
та
місцевих
бюджетах
на
оздоровлення дітей району;
 підвищення ціни на путівки до дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку внаслідок
інфляції;
 зменшення кількості дітей пільгових

 упровадження нових форм роботи дитячих
закладів відпочинку району;
 забезпечення безпеки життєдіяльності,
розвитку та вдосконалення матеріально-технічної
бази закладів відпочинку району;
 сприяння розвитку духовності, моралі,
формування навичок здорового способу життя

категорій, охоплених оздоровчими послугами;

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування; строки та етапи виконання
Прийняття цієї програми дозволить поступово вирішити проблеми 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:
 збільшення кількості дитячих закладів відпочинку району;
 забезпечення належних умов функціонування дитячих закладів
відпочинку;
 придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
області за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 організації та проведення семінарів для директорів, методистів,
вихователів дитячих закладів відпочинку;
 поширення інформації про можливості оздоровлення та відпочинку дітей
у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області
Програма є довгостроковою та розроблена на період до 2020 року
включно.
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів місцевих
(районний, міський, сільські) бюджетів.
Обсяг коштів на оздоровлення визначається щорічно під час
формування відповідних бюджетів з урахуванням їх фінансових можливостей.
V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Протягом 2016-2020 років планується здійснити такі заходи:
забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, шляхом придбання
путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області за рахунок
коштів місцевих бюджетів;
проведення семінарів-навчань для директорів, методистів та вихователів
дитячих закладів відпочинку;
проведення перевірок щодо умов перебування дітей в дитячих закладах
відпочинку району;
проведення конкурсів та визначення переможців літнього відпочинку та
оздоровлення дітей серед міськсільвиконкомів, профспілкових організацій,
дитячих закладів відпочинку;
розробка та видання інформаційно-методичної літератури стосовно
напрямів діяльності у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;
постійне інформування населення про дитячу оздоровчу базу області та
за межами області, її можливості;

У результаті виконання програми планується щорічне збільшення
кількості дітей, яким надаються послуги з оздоровлення та відпочинку.
VI. Напрями діяльності та заходи програми
Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку до
Програми.
VIІ. Координація та контроль за ходом виконання програми
Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на
сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.
Контроль за виконанням заходів Програми покладається на
райдержадміністрацію та постійну комісію районної ради з питань гуманітарної
сфери, молодіжної політики, соціального захисту населення.
Про хід реалізації Програми сектор у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації звітує перед районною радою.

