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Про районну програму
відпочинку та оздоровлення
дітей на 2014 рік
Заслухавши інформацію начальника відділу молоді та спорту управління
освіти, молоді та спорту Кролевецької районної державної адміністрації
Безверхого М.В. щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей і молоді у
Кролевецькому районі, районна рада констатує, що у районі щороку
здійснюється комплекс заходів, спрямованих на організацію літнього
відпочинку та оздоровлення дітей. У першочерговому порядку забезпечуються
оздоровчо–відпочинковими послугами діти пільгових категорій та діти, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, чи особливих умов для
оздоровлення.
Значна увага приділяється збереженню мережі дитячих закладів
відпочинку та оздоровлення. Щороку, в період літнього оздоровлення, в районі
розпочинають свою роботу пришкільні та профільні табори, заміський
оздоровчий табір «Ластівка», оздоровча група при Кролевецькій центральній
районній лікарні. У дошкільних навчальних закладах оздоровлення
здійснюється шляхом переведення їх у літній період на санаторний режим
роботи.
Оздоровлення пільгових категорій дітей району проводиться в дитячих
оздоровчих таборах районного, обласного та всеукраїнського рівня, ДП «УДЦ
«Молода гвардія» та ДПУ «МДЦ «Артек».
За останні п’ять років усіма формами оздоровлення та відпочинку було
охоплено 11872 дітей та підлітків, що становить майже 70 % від загальної
кількості дітей віком від 7 до 16 років, при цьому у 2013 році оздоровчо –
відпочинковими послугами охоплено 2933 дітей, що склало 89,3 % від
загальної кількості.
Разом з тим слід відмітити, що в районі недостатньо приділяється уваги
якісному оздоровленню та відпочинку дітей із сільської місцевості: дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які опинилися у

складних життєвих обставинах, дітей працівників агропромислового комплексу
та соціальної сфери села. На ці цілі у місцевих бюджетах взагалі не
закладаються кошти і сільські ради в більшості випадків не беруть участі у
оздоровчих заходах, хоча оздоровлення дітей – це один з пріоритетів у
діяльності органів місцевого самоврядування. У статті 7 Закону України «Про
оздоровлення та відпочинок дітей» зокрема наголошено, що саме органи
місцевого самоврядування у межах своїх повноважень забезпечують виділення
коштів з місцевих бюджетів на організацію оздоровлення та відпочинку дітей,
які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
Недостатньо приділяється увага і оздоровленню дітей старшого віку та
студентської молоді.
З метою підвищення якісних та кількісних показників оздоровлення дітей
та молоді нашого району у 2014 році, відповідно до Законів України «Про
оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 року №375-VI зі змінами,
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального
захисту багатодітних сімей» від 19.05.2009 року № 1343-VI, розглянувши
розпорядження голови Кролевецької районної державної адміністрації від
05.03.2014 № 80-ОД «Про схвалення проекту Районної програми відпочинку та
оздоровлення дітей на 2014 рік», керуючись пунктом 16 частини першої статті
43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:
1 Затвердити Районну програму відпочинку та оздоровлення дітей на
2014 рік (далі – Програма), що додається.
2. Рекомендувати міській та сільським радам до закінчення І півріччя 2014
року розробити та затвердити програми відпочинку та оздоровлення дітей на
відповідних територіях.
3. Управлінню освіти, молоді та спорту Кролевецької районної державної
адміністрації внести зміни у районну програму відпочинку та оздоровлення
дітей на 2014 рік після прийняття відповідних програм сесіями міської та
сільських рад.
4. Кролевецькій районній державній адміністрації забезпечити організацію
виконання зазначених заходів Програми.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту (Соколова
Е.П.).
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