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УКРАЇНА
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
П’ятого скликання
двадцять третя  сесія
 

РІШЕННЯ 
    
20.03.2009

№  11


Про районну Програму
 оздоровлення та відпочинку 
дітей на 2009-2011 роки
 

 Відповідно до п.16 ч.1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", з метою удосконалення організації повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівська районна рада ВИРІШИЛА:

	Затвердити районну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2009-2011 роки (далі – Програма), що додається.


2. Чернігівській районній державній адміністрації Запорізької області:
2.1 забезпечити організацію виконання заходів Програми та інформувати про хід її реалізації Чернігівську районну раду щорічно, до 25 грудня;
2.2 під час формування проекту районного бюджету передбачати видатки на реалізацію Програми, виходячи із загальних обсягів видатків, передбачених на певний рік на відповідну галузь.

 3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити виконання заходів, визначених Програмою.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Чернігівської районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.



Голова  ради						             	       В.О.Кошеленко



		           	ЗАТВЕРДЖЕНО
			       рішення   районної ради
                             20.03.2009             № 11


Районна Програма 
оздоровлення та відпочинку дітей на 2009-2011 роки

Загальні положення.
	Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2009-2011 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" та з метою удосконалення організації повноцінного оздоровлення, відпочинку дітей у Чернігівському районі.
Найвищими соціальними цінностями в Україні визначаються людина, її життя та здоров`я, як це зазначено в Конституції України. А одним із найважливіших завдань у забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація права на оздоровлення та відпочинок. Разом з тим упродовж останніх років зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові перевантаження, зокрема у шкільному віці, призводять до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяє розвитку у дітей хронічних захворювань. Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров’я та соціального благополуччя населення. Не вдається уникнути тенденції до зростання кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація її прав на оздоровлення та відпочинок. 
	Визначення термінів:
	відпочинкова зміна  -  період  перебування  дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів; 
	оздоровча зміна  -  період  перебування  дитини  в   дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку; 
	профільна зміна (туристична,  спортивна,  додаткова  освіта: 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; 
	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 та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни; 
	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; 
	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 та відпочинку; 
	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: діти-сироти та діти,  позбавлені  батьківського піклування; діти-інваліди; 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,  що 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; 
	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; 
	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. 

	Визначення проблеми, на розв’язання якої 

спрямована Програма, обґрунтування необхідності її розв’язання 
За підсумками реалізації попередньої районної програми відпочинку та оздоровлення дітей до 2008 року викреслюються основні проблеми організації та відпочинку дітей на регіональному рівні.
Послуги з оздоровлення та відпочинку дітей на території району здійснюються таборами денного перебування, що організовуються на базі загальноосвітніх навчально-виховних закладів району. Хоча функціонально такі табори забезпечують школярів переважно організованим дозвіллям. Проте відпочинок дітей в літній період організований в закладах з денним перебуванням та таборах праці та відпочинку є одним із перспективних напрямків забезпечення учнівської молоді оздоровчими послугами. Традиційно у період із 01 по 21 червня на базі шкіл району діють табори денного перерубування. Організація харчування у цих таборах здійснюється переважно за кошти батьків. Та доцільно було б передбачити пені видатки із місцевого бюджету на вітамінізацію раціону у таборах денного перебування. Крім того, потребує додаткового вивчення та запровадження у практику оздоровчого сезону організація наметових містечок.
Позитивна динаміка надання коштів на оздоровлення та відпочинок дітей. Протягом трьох останніх років із місцевого бюджету спрямовано 56,6 тис. грн., а саме в 2006 році – 6,3 тис., 2007 році – 10,3 тис., 2008 – 40,0 тис. грн. Що  у свою чергу дало змогу охопити оздоровчими послугами не менше 50 % відсотків дитячого контингенту району щорічно. Вперше за останні десять років влітку 2008 року у період із 23 червня по 13 липня вдалося організувати роботу табору денного перебування на базі ДЮСШ, який відвідували 30 вихованців цієї школи.
Однак, відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок" табори денного перебування повинні мати необхідну матеріально-технічну та науково-методичну базу, кадрове забезпечення відповідно до законодавства, а також повинен бути внесений до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Тому у Чернігівському районі немає жодного табору оздоровлення та відпочинку. У зв’язку із цим з метою забезпечення змістовного дозвілля дітей у період літніх канікул та з у рахуванням місцевих особливостей необхідно забезпечити новітній підхід у організації таборів на базі навчально-виховних закладів. А саме, визначити, що на базі навчально-виховних закладів району наказом директора школи організовується робота пришкільних таборів літнього відпочинку контингент яких складатимуть учні виключно даної школи за заявами батьків або осіб, що їх замінюють. Такий підхід до організації літнього відпочинку учнівської молоді надасть можливість охопити організованим дозвіллям більшу кількість дитячого контингенту району.

3. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є створення сприятливих умов якісного оздоровлення та відпочинку дітей.
Основні завдання програми:
удосконалення нормативно – правової бази щодо організацій відпочинку та оздоровлення дітей;
збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;
удосконалення мережі дитячих оздоровчих закладів;
поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення діяльності дитячих оздоровчих закладів;
створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих інноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей;
запровадження оздоровлення дітей з батьками багатодітних сімей.

4. Напрямки виконання Програми
	1. Створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. 
	2. Створення умов для зміцнення    фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку.
	3.Надання безкоштовних послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
	4. Підтримка заходів, що здійснюються підприємствами, установами і організаціями,  фондами,  громадянами та їх об'єднаннями  в  цій сфері; 
	5. Створення доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей.
	6. Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, сприяння поліпшення їх матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення. 
	7. Забезпечення підготовки кадрів для здійснення  заходів  з оздоровлення та відпочинку дітей.
	8. Стимулювання проведення науково-дослідних робіт, розроблення та впровадження інноваційних програм.
	9. Оптимізація системи управління. 

5. Фінансове забезпечення  Програми
Програма реалізовується за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, за рахунок виділених в установленому порядку коштів з відповідних бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, фонду соціального страхування, коштів, передбачених на оздоровлення дітей, які постраждали в наслідок Чорнобильскої катастрофи, інших природних катаклізмів, та інших джерел не заборонених законодавством.
Під час формування проекту районного бюджету райдержадміністрація передбачає асигнування на реалізацію Програми, виходячи із загального обсягу видатків, передбачених на відповідний рік у відповідній галузі. 
Орієнтовані обсяги та джерела фінансування наведені у додатку до Програми.

	Організація управління та 

контроль за ходом виконання Програми
	Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України розпорядниками бюджетних коштів, передбачених на виконання Програми є Чернігівська районна державна адміністрація Запорізької області. Основними виконавцями заходів Програми призначаються відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, служба у справах дітей райдержадміністрації.
	Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту. 

7. Очікувані результати виконання Програми
1. Охоплення організованим оздоровленням та відпочинком не менше 60 відсотків дітей шкільного віку щороку, стовідсоткове забезпечення зайнятістю дітей шкільного віку під час літніх канікул.
2. Збільшити кількість дітей охоплених оздоровленням та відпочинком із числа потребуючих особливої соціальної уваги та підтримки:
3.  Урізноманітнити та підвищити якість оздоровчих послуг.
4. Підвищити рівень науково-методичного та інформаційного забезпечення діяльності дитячих оздоровчих закладів. 


 






























	Перелік заходів Програми.

№ з/п
Зміст заходу
Відповідальні виконавці
Термін виконання
Орієнтовні обсяги фінансування
(тис.грн.)
по роках (тис.грн.)





2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Організаційно-методичне та інформаційне забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей
1.1
Створювати при райдержадміністрації, виконкомах селищної та сільських рад координаційні ради, робочі групи з організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей, молоді та пільгових категорій сімей з дітьми
Райдержадміністрація,  відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 
щорічно
не потребує фінансування



1.3
Забезпечити формування банку даних пільгових категорій дітей, які  потребують особливої соціальної уваги та підтримки
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, Відділ освіти, служба у справах дітей, Чернігівська ЦРЛ
щорічно
не потребує фінансування



1.4
Забезпечити роботу виїзного консультаційного пункту у пришкільні табори літнього відпочинку з метою надання  дітям соціально-психологічної допомоги, проведення заходів із профілактики негативних проявів та формування здорового способу життя.
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
щорічно
6,0
2,0
2,0
2,0
1.5
Висвітлювати у засобах масової інформації хід підготовки та проведення оздоровчої кампанії.
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, районна газета "Нива"
постійно
не потребує фінансування



2. Організація оздоровлення та відпочинку дітей і молоді
2.1
Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки:
	діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти із прийомних сімей;

діти із багатодітних сімей, діти із девіантною поведінкою;діти, які перебувають на диспансерному обліку

- діти-інваліди; діти, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи; інші категорії дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;




Служба у справах дітей

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту


Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, відділ освіти, Чернігівська ЦРЛ, УПСЗН





постійно
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4,0






5,0

4,0




5,0
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7,0




5,0
2.2
Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.
Управління АПР, профспілка працівників АПР
щорічно
135,0
40,0
45,0
50,0
2.3
Здійснювати направлення дітей, які перебувають на диспансерному обліку на санаторно-курортне оздоровлення, до реабілітаційних центрів
Чернігівська ЦРЛ
постійно
Не потребує фінансування
-
-
-
2.4
Забезпечити підбір та направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на оздоровлення до МДЦ "Артек" та УДЦ "Молода гвардія"
Відділу справах сім’ї, молоді та спорту. РЦСССДМ, служба у справах дітей, відділ освіти 
постійно
7,0
2,0
2,0
3,0
2.5
Забезпечити організацію пришкільних таборів літнього відпочинку на базі навчально-виховних закладів району 
Відділ освіти
щорічно
105,0
30,0
35,0
40,0
2.6
Запровадити обов’язкове введення йодованої кухонної солі в раціоні дитячого харчування, збагачення харчування біологічно активними домішками, вітамінами, продуктами радіопротекторної дії у оздоровчих закладах
Райдержадміністрації, районна СЕС
щорічно
Не потребує фінансування
-
-
-
2.7
Забезпечити роботу спортивного табору літнього відпочинку на базі ДЮСШ
ДЮСШ, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
щорічно
53,0
15,0
18,0
20,0
2.8
Забезпечувати проведення для дітей спортивно-масових, еколого-натуралістичних, природоохоронних, науково-технічних заходів, творчих конкурсів, краєзнавчих екскурсій та туристичних поїздок з метою ознайомлення дітей та молоді із визначними пам’ятками вітчизняної історії та культури.
Відділу справах сім’ї, молоді та спорту, РЦСССДМ, служба у справах дітей, відділ освіти, ДЮСШ, відділ культури та туризму
щорічно
15,0
5,0
5,0
5,0
2.9
Організувати безкоштовне супроводження підрозділами ДАІ ГУМВС України в Запорізькій області, медичними працівниками організованих груп дітей до місць відпочинку оздоровлення і у зворотному напрямку.
Райвідділ ГУ МВС, Чернігівська ЦРЛ
щорічно за потребою
Не потребує фінансування
-
-
-
2.10
Забезпечувати в межах своїх повноважень надання допомоги та контроль за дотриманням вимог протипожежної безпеки, охорони праці, санітарно-епідеміологічних правил нагляду у період підготовки, відкриття та функціонування оздоровчих закладів, правил безпеки під час перебування в них дітей та молоді.
Райвідділ ГУ МНС, Чернігівська ЦРЛ, Чернігівська райСЕС, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
щорічно за потребою
Не потребує фінансування
-
-
-
ВСЬОГО
366,0
107,0
121,0
138,0



