РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
(тридцять шоста сесія)

РІШЕННЯ
«29» листопада 2017

м.Рубіжне

№ 36/4

Про виконання міської
Програми оздоровлення та
відпочинку дітей на 2014-2017 роки
(нова редакція)

З метою виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей
на 2014-2017 роки (нова редакція), затвердженої рішенням Рубіжанської міської
ради від 26.10.2016 № 16/1, на підставі рішення виконавчого комітету від
07.11.2017 № 658, рекомендації постійної депутатської комісії Рубіжанської
міської ради із соціальних питань від 15 листопада 2017 року, керуючись ст.25,
п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Рубіжанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей
на 2014-2017 роки (нова редакція) затвердити (додається).

Міський голова

С.І.Хортів

Додаток
до рішення Рубіжанської міської ради
від 29 листопада 2017 № 36/4

Звіт про виконання
міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей
на 2014-2017 роки (нова редакція)
Міська Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2014-2017 роки (нова редакція)
прийнята рішенням Рубіжанської міської ради від 26.10.2016 № 16/1 з метою удосконалення
системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення доступності послуг дітям, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, збереження мережі дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку.
Відповідальними виконавцями Програми є відділ культури, молоді та спорту,
управління освіти, управління праці та соціального захисту населення Рубіжанської міської
ради, виконавчий комітет Рубіжанської міської ради у партнерстві з управлінням охорони
здоров’я, міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, навчальними
закладами, закладами культури та спорту.
Фінансування Програми здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів,
залучених з інших джерел, не заборонених законодавством.
Детальна інформація про організацію відпочинку та оздоровлення дітей міста
представлена в таблицях:
Таблиця № 1
Динаміка показників організації оздоровления та відпочинку дітей
№

1

Показник

2014

2015

2016

2017

7-17 років

7-17 років

7-17 років

7-17 років

4677

4628

4771

4877

1258

1915

2014

2170

27

41,3

42,2

44,5

Дітей міста віком

2

Всього дітей, охоплених
оздоровленням та відпочинком

3

% від загальної кількості

Таблиця № 2
Мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

2014

2015

2016

2017

20

20

20

20

-

1

1

1

20

19

19

19

Усього типи дитячих закладів:

з них
заклади оздоровлення
(позаміські)
з них заклади відпочинку (з денним
перебуванням)

Таблиця № 3
Фінансування оздоровчої кампанії
Місцевий бюджет (грн.)

2014

Всього / з
них:
207,07

оздоровлення

відпочинок

162,54

32,53

Транспортні
послуги
12,0

Кошти з інших
джерел
Батьківські
внески
-

2015

310,7

273,0

37,7

-

-

2016

363,5

289,94

46,2

-

27,36

2017

464,6

380,4

44,6

-

39,6

Таблица № 4
Придбання путівок у позаміські заклади оздоровлення та відпочинку
Пільгові категорії

2014

2015

2016

2017

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування,

23

16

25

27

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій

-

2

3

12

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи

-

-

21

6

діти-інваліди
діти з малозабезпечених сімей
діти з багатодітних сімей

8

10

4
14

1
5

3

19

16

21

діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської
катастрофи
діти, які перебувають на диспансерному обліку

-

1

-

1

3

18

4

11

талановиті та обдаровані діти

21

25

13

15

-

-

3

6

58

91

103

105

відмінники навчання
Всього

Таблица № 5
Організація харчування в закладах відпочинку з денним перебуванням
Пільгові категорії

2014

2015

2016

2017

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування,

12

10

7

8

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій

-

-

2

5

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи

-

-

13

18

5
11

2
20

7
13

3
12

31

35

21

17

1

1

2

-

25

25

18

22

талановиті та обдаровані діти

21

21

21

20

відмінники навчання

4

1

2

1

лідери дитячих громадських організацій

4

-

-

-

114

115

106

106

діти-інваліди
діти з малозабезпечених сімей
діти з багатодітних сімей
діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської
катастрофи
діти, які перебувають на диспансерному обліку

Всього

Виконання основних заходів Програми
№ Найменування
з/п завдання
1

2

Міжвідомча
координація
питань
організації
оздоровлення та
відпочинку
дітей

Надання
організаційної,
методичної,
інформаційної
допомоги
організаторам
та
учасникам
оздоровчої
кампанії

Перелік заходів Програми

Виконання

1.1 Проведення засідань міської Впродовж
звітного
періоду
Координаційної ради з питань проводились засідання Координаційної
оздоровлення та відпочинку дітей ради з питань оздоровлення та
та молоді
відпочинку дітей та молоді, на яких
розглядалися
питання
початку і
підсумків оздоровчої кампанії про
готовність роботи міських таборів
відпочинку, про затвердження списків
дітей
пільгових
категорій
для
організації харчування в таборах
відпочинку та придбання путівок в
заклади оздоровлення, про конкурс
малобюджетних
проектів
літнього
оздоровлення та відпочинку дітей та
молоді міста.
1.2 Затвердження Положення про
порядок направлення дітей, які
потребують особливої соціальної
уваги та підтримки (пільгових
категорій), до дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку за
рахунок бюджетних коштів

Після розгляду проекту Положення про
порядок відбору та направлення дітей
м. Рубіжне, які потребують особливої
соціальної уваги і підтримки (пільгових
категорій),
в
дитячі
заклади
оздоровлення та відпочинку за рахунок
коштів міського бюджету» дане
Положення затверджувалось щорічно
рішенням виконавчого комітету.

1.3 Організація та проведення
підсумкової наради з питань
проведення літньої оздоровчої
кампанії

Щорічно в жовтні - листопаді
проводилась
нарада
«Підведення
підсумків літньої оздоровчої кампанії»,
на якій буде проаналізовано хід
оздоровчої кампанії та її особливості.
В березні-квітні проводились зустрічі з
керівниками
та
представниками
профспілкових комітетів підприємств,
організацій та установ міста

2.1 Проведення співбесід, нарад з
керівниками
підприємств,
закладів, установ різних форм
власності
щодо
організації
оздоровлення дітей
2.2 Організація та проведення
семінарів
щодо
організації
літнього
оздоровлення
та
відпочинку дітей

Впродовж 2014-2017 років проводились
семінари для заступників директорів з
виховної
роботи,
начальників
пришкільних таборів, спеціалістів, що
працюватимуть в них за темами:
«Організація літнього відпочинку і
оздоровлення дітей влітку»;
«Планування роботи та ведення
документації у пришкільному таборі»;
«Планування роботи таборів з денним
перебуванням і
мовних таборів.
«Безпека життєдіяльності у закладах
оздоровлення
та
відпочинку»;
«Особливості
організації
літньої
оздоровчої кампанії»
2.3 Організація функціонування Щорічно
впродовж
квітня-серпня
телефонної «гарячої лінії»
функціонувала «гаряча лінія» з питань
проведення оздоровчої кампанії за
номером 6-20-06, 6-20-37.

3

Створення
3.1 Забезпечення в літній період
належних умов діяльності
дитячих
закладів
для отримання відпочинку
послуг
з
оздоровлення та
відпочинку
дітей

3.2 Залучення до роботи з дітьми в
дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку
кваліфікованих
медичних
та
педагогічних
працівників

3.3
Забезпечення
діяльності
міжвідомчої
комісії
щодо
проведення
перевірок
умов
утримання дітей в закладах
оздоровлення та відпочинку

3.4
Проведення
заходів
з
пропаганди здорового способу
життя, профілактики негативних
явищ у дитячому та підлітковому
середовищі

Мережа дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку, складалася з 20 установ,
це заклади відпочинку з денним
перебуванням та ДПЗОВ «Зоря», і не
змінювалась протягом 2014-2017 років.
Для організації змістовного дозвілля
дітей на базі шкіл працювало
11
таборів
відпочинку
з
денним
перебуванням, з них 3 мовні; 5 таборів
- на базі позашкільних закладів (4ДЮСШ, 2 –КПР); для дітей пільгових
категорій – 1 табір з денним
перебуванням
на
базі
дитячого
відділення Центральної міської лікарні
(червень – липень) та 1 табір з денним
перебуванням на базі ЦСССДМ
(серпень).
Щорічно
відповідно
до
наказу
начальника УОЗ Рубіжанської міської
ради «Про організацію оздоровлення
дітей» на базі дитячого соматичного
відділення» був відкритий табір з
денним перебуванням «Айболіт» для
дітей диспансерної групи, до роботи у
якому
був
залучений
медичний
персонал
дитячого
соматичного
відділення. У таборах із денним
перебуванням на базі шкіл та
позашкільних закладів та ДПЗОВ
«Зоря»
з
дітьми
працювали
кваліфіковані педагоги-вихователі та
медичні працівники.
В літній період з метою забезпечення
контролю за дотриманням безпечних
умов для життя та здоров’я дітей, що
перебувають у дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку м. Рубіжне,
працювала міжвідомчої група, до
складу якого входили представники
відділу культури, молоді та спорту,
управління праці та соціального захисту
населення,
управління
Держпродспоживслужби в
м. Рубіжному Луганської області,
управління освіти, управління охорони
здоров’я.
На базі таборів відпочинку з денним
перебуванням з метою формування
здорового способу життя спеціалістами
РМЦСССДМ проведено ігротеки
з
пропаганди здорового способу життя,
профілактики шкідливих звичок. Для
дітей мікрорайону організовувались
різноманітні
заходи
(вікторини,
відеопрезентації, квест-ігри, конкурси
дитячих мрій) на тему безпеки дітей,
профілактики травматизму, збереження
фізичного та морального здоров`я.

3.5 Проведення культурнопросвітницьких заходів на базі
закладів управління культури
(МКЗ «Палац культури», КЗ
«Міський музей», Централізована
бібліотечна система)

3.6 Проведення фізкультурнооздоровчих заходів для дітей на
базі спортивних об’єктів та
спортивних майданчиків за місцем
проживання та в місцях масового
відпочинку

3.7 Забезпечення направлення
дітей
на
оздоровлення
до
Українського дитячого центру
«Молода гвардія»

3.8 Проведення міського конкурсу
на кращу організацію літнього
відпочинку та оздоровлення дітей

4

Організація
оздоровлення та
відпочинку
дітей,
які

4.1 Забезпечення оздоровлення
дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки –
закупівля путівок та
доставка

Щорічно закладами культури міста
були розроблені заходи для приємного
проведення вільного часу маленьких
відпочивальників.
Це
інтерактивні
театралізовано-ігрові
програми,
розважальні програми
за участю
колективів МКУ «Палац Культури»:
циркової
студії
«Кристал» (кер.
А.П.Ляпаєв), зразкового ансамблю
танцю «Орля» (кер. Р.В.Головенко) та
народного ансамблю танцю «Барвінок»
(кер. К.Саєнко), різноманітні виставки
та екскурсії, які проводив КЗ «Міський
музей», творчі майстерні, літературні
години, виставки експозиції, які
організовувала ЦБС.
З метою популяризації олімпійського
руху проводився олімпійський день
для пришкільних таборів міста;
- спортивна програма "Малі олімпійські
ігри";
- вікторини, рухливі ігри, естафети,
конкурси;
- за місцем проживання проводилась
спортивно – розважальна програма
"Сяйте посмішки сонцем зігріті";
- змагання з дворового футболу «Двірліга».
Впродовж роботи пришкільних таборів
двічі - тричі на тиждень діти
відвідували плавальні басейни
КП
«РФСК»,
оздоровчого
комплексу
«Візит», оздоровчого центру
(ФОП
Мілашова Є.Ф.).
Впродовж 2014-2017 років до УДЦ
«Молода гвардія» за рахунок коштів
державного бюджету були направлені
діти пільгових категорій:
2014 рік – 15 дітей;
2015 рік – 36 дітей;
2016 рік – 36 дітей;
2017 рік – 31 дитина.
До МДЦ «Артек» за рахунок коштів
державного бюджету були направлені
діти пільгових категорій:
2016 рік – 9 дітей;
2017 рік – 29 дітей.
Щорічно захід щодо підведення
підсумків міського конкурсу на кращу
організацію літнього відпочинку та
оздоровлення дітей відбувається в
листопаді.
Для забезпечення оздоровлення дітей,
які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки, за рахунок коштів
місцевого бюджету з урахуванням

потребують
дітей до місця відпочинку та у
особливої
зворотному
напрямку
соціальної уваги (транспортні послуги)
та підтримки

часткової оплати путівки батьками
впродовж у 2014 році були придбані
путівки
до
ДПЗОВ
«Факел»
(м.Бердянськ), у 2015-2017 роках - до
ДПЗОВ «Зоря» (див.таблицю № 4).
Путівки до оздоровчого закладу для
оздоровлення дітей пільгових категорій
виділяються згідно заяв батьків або
осіб, які їх замінюють, на будь - яку
оздоровчу зміну впродовж
всієї
оздоровчої кампанії. Всі заяви щодо
оздоровлення дітей розглядаються на
засіданні Координаційної ради, після
чого
приймається
рішення
про
виділення путівки.
За сприяння благодійного фонду
«Кришталеве джерело» діти,
які
потребують особливої соціальної уваги
та підтримки, змогли
безкоштовно
оздоровитися впродовж 21 дня:
- 2014 рік - в ДОТ
«Райський

куточок» м. Бердянськ – 77 дітей;
- 2015 рік - в ДПЗОВ «Зоря» -73
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дитини;
- 2016 рік - в ДПЗОВ «Зоря» -146
дітей;
- 2017 рік - в ДПЗОВ «Зоря» -110
дітей.
4.2 Надання відпочинкових послуг Впродовж 2014-2017 років відпочинкові
дітям пільгових категорій – послуги за рахунок коштів міського
організація харчування дітей в бюджету на підставі заяв батьків і
таборах відпочинку
рішення Координаційної ради з питань
оздоровлення та відпочинку дітей були
надані дітям, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки (див.
таблицю № 5).
Реалізація
5.1 Організація в дитячих закладах Протягом звітного періоду щорічно
інноваційних
оздоровлення
та
відпочинку п’ять таборів організовували
проектів,
проведення тематичних змін
відпочинок дітей за тематичними
новітніх
змінами:
методик
у
ДПЗОВ «Зоря» впродовж останніх семи
виховній роботі
років працює тільки за тематичними
з дітьми під час
змінами.

оздоровлення та 5.2 Проведення міського конкурсу
відпочинку
малобюджетних
проектів
дітей
організації літнього відпочинку
дітей та молоді
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Щорічно травні місяці на засіданні
міської Координаційної ради з питань
оздоровлення та відпочинку дітей та
молоді було підводяться підсумки
міського конкурсу малобюджетних
проектів
організації
літнього
відпочинку дітей та молоді.
На конкурс було подано:
2014 рік – 4 проекти, переможець проект “Вокруг света за 14 дней”, СШ
№ 10, призери конкурсу проект
“Мамина тропинка” СШ № 2 та проект
“Я и мир вокруг себя” ЦСССДМ.
2015 рік – 4 проекти, переможець проект «Весь світ на долоні» СШ № 2,
призер - проект «Княжичи» ЗОШ № 4.
2016 рік -6 проектів. Координаційна
рада вирішила підтримати реалізацію
проектів «Моя країна – найкраща» ЗШ
№ 9 та «Джерело».
2017 рік – 5 проектів, переможець проект «Здоровий і успішний» (СШ №
2), призер - проект «Шкільний театр
мініатюр» (ЗШ № 8).

Інформаційне
забезпечення

6.1 Висвітлення в ЗМІ реалізації Інформація про хід оздоровчої кампанії
заходів Програми
висвітлювалася на сайті міської ради, на
міському радіо, в газетах «РУНО» та
«Вестник недели».
Всі пункти Програми виконані. Реалізація Програми дозволила збільшити кількість

дітей, охоплених послугами з оздоровлення та відпочинку, зробити доступними послуги з
оздоровлення та відпочинку, створити безпечні умови перебування та розвиток особистих
здібностей дітей у закладах оздоровлення та відпочинку, забезпечити збереження мережі
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Начальник відділу культури, молоді та спорту

В.П. Сидорчук

Секретар Рубіжанської міської ради

В.І. Соловйов

