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Додаток
до рішення Рубіжанської міської ради
від «30 » листопада 2018 р. № 67/10
Інформація про хід виконання у 2018 році
міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей
на 2018-2020 роки
Міська Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2020 роки затверджена
рішенням Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 № 37/4.
Виконання Програми дозволяє урізноманітнити і поліпшити якість оздоровчих послуг,
збільшити кількість дітей пільгових категорій, охоплених організованими формами
відпочинку та оздоровлення, скоординувати дії всіх зацікавлених організацій та установ.
На реалізацію Програми в міському бюджеті на 2018 рік було передбачено
523, 76 тис.грн., на які планувалося придбати 98 путівок в дитячий позаміський заклад
оздоровлення та відпочинку на суму 475,0 тис.грн. та організувати харчування в таборах
відпочинку для 106 дітей на суму 48,76 тис. грн.
У ДПЗОВ «Зоря» було придбано 107 путівок, що на 9 путівок більше, ніж було
заплановано, оскільки для збільшення кількості дітей, які потребують особливої уваги та
підтримки (пільгових категорій), охоплених оздоровчими послугами за рахунок коштів
місцевого бюджету, придбання путівок здійснювалося з урахуванням часткової оплати їх
вартості батьками ( 10 та 15%).
Отже, для забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій з
місцевого бюджету витрачено – 518,2 тис.грн., з них: на придбання путівок у ДПЗОВ «Зоря»
–471,9 тис.грн., на оплату харчування в таборах відпочинку для 101 дитини – 46,2 тис.грн.
За даними статистики в місті проживає 4 568 дитина віком від 7 до 17 років. За літній
період оздоровленням та відпочинком було охоплено 2021 дітей, що становить 44,2% від
загального числа дітей віком від 7 до 17 років, з них дітей пільгових категорій – 1054, що
складає 23,1% від загального числа дітей віком від 7 до 17 років. На базі позаміських
закладів на території області та за її межами охоплено оздоровленням 930 дітей, в закладах
відпочинку перебувало 1091 дітей.
Виконання основних заходів Програми
№ Найменування
з/п завдання
1

Міжвідомча
координація
питань
організації
оздоровлення та
відпочинку
дітей

Перелік заходів Програми

Виконання

1.1 Проведення засідань міської Протягом звітного періоду проведено 8
Координаційної ради з питань засідань Координаційної ради з питань
оздоровлення та відпочинку дітей оздоровлення та відпочинку дітей та
та молоді
молоді, на яких розглядалися питання
затвердження списків дітей пільгових
категорій для організації харчування в
таборах відпочинку та придбання
путівок в заклади оздоровлення,
проведення конкурсу малобюджетних
проектів літнього оздоровлення та
відпочинку дітей та молоді міста та
інше.
1.2 Затвердження Положення про
порядок направлення дітей, які
потребують особливої соціальної
уваги та підтримки (пільгових
категорій), до дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку за

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

рахунок бюджетних коштів

2

1.3 Організація та проведення
підсумкової наради з питань
проведення літньої оздоровчої
кампанії
Надання
2.1 Проведення співбесід, нарад з
організаційної,
керівниками
підприємств,
методичної,
закладів, установ різних форм
інформаційної
власності
щодо
організації
допомоги
оздоровлення дітей
організаторам
2.2 Організація та проведення
та
учасникам семінарів
щодо
організації
оздоровчої
літнього
оздоровлення
та
кампанії
відпочинку дітей

2.3 Організація функціонування
телефонної «гарячої лінії»

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

бюджету
затверджено
рішенням
виконавчого комітету від 17.04.2018 №
204 «Про організацію оздоровлення та
відпочинку дітей м. Рубіжне в літній
період 2018 року».
На жовтень 2018 року заплановано
проведення
наради
«Підведення
підсумків літньої оздоровчої кампанії
2018 року».
В березні-квітні проводились зустрічі з
керівниками
та
представниками
профспілкових комітетів підприємств,
організацій та установ міста
- 27.04.2018 проведено семінар для
заступників директорів з виховної
роботи,
начальників пришкільних
таборів - "Методичні рекомендації щодо
організації літнього відпочинку і
оздоровлення дітей влітку 2018 року"; 18.05.2018 та 25.05.2018 проведено
інструктивно-методичні наради для
начальників
пришкільних
таборів:
"Організація харчування в таборах з
денним
перебуванням
дітей",
"Організація
роботи,
ведення
документації
та
безпека
життєдіяльності у таборі із денним
перебуванням дітей".
Впродовж квітня-серпня 2018 року
функціонувала «гаряча лінія» з питань
проведення оздоровчої кампанії за
номером 6-31-33.
Мережа дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку, складалася з 20 установ,
це заклади відпочинку з денним
перебуванням та ДПЗОВ «Зоря».
Для організації змістовного дозвілля
дітей на базі шкіл працювало
17
таборів
відпочинку
з
денним
перебуванням дітей (червень – серпень);
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
(червень-липень).
Наказом начальника УОЗ Рубіжанської
міської ради від 04.06.2018 № 143 «Про
організацію оздоровлення дітей» на базі
дитячого відділення був відкритий
дитячий табір санаторного типу з
денним перебуванням «Айболіт» для
дітей диспансерної групи, до роботи у
якому
був
залучений
медичний
персонал дитячого відділення. У
таборах із денним перебуванням на базі
шкіл та позашкільних закладів та

ДПЗОВ «Зоря» з дітьми працювали
кваліфіковані педагоги-вихователі та
медичні працівники.
3.3
Забезпечення
діяльності В літній період 2018 року з метою
міжвідомчої
комісії
щодо забезпечення контролю за дотриманням
проведення
перевірок
умов безпечних умов для життя та здоров’я
утримання дітей в закладах дітей, що перебувають у дитячих
оздоровлення та відпочинку
закладах оздоровлення та відпочинку м.
Рубіжне, було організовано роботу
міжвідомчої комісії, до складу якої
увійшли представники управління праці
та соціального захисту населення,
управління Держпродспоживслужби в
м. Рубіжному Луганської області,
управління охорони здоров’я.
3.4
Проведення
заходів
з На базі таборів відпочинку з денним
пропаганди здорового способу перебуванням дітей включались заходи
життя, профілактики негативних з пропаганди здорового способу життя:
явищ у дитячому та підлітковому - тематична гімнастика;
середовищі
- різноманітні спортивні змагання;
- рухливі ігри на свіжому повітрі;
- заходи до Олімпійського дня.
Під час роботи табору з денним
перебуванням «Дружний» РМЦСССДМ
проведено 34 заходи просвітницького,
профілактичного,
корекційно-розвивального спрямування. Для підлітків
різних категорій проведено 18 заходів
(просвітницькі
акції,
ігротеки,
вікторини,
відеолекції,
групові
консультації, бесіди тощо).
3.5
Проведення
культурноМКУ «Палац культури» було
просвітницьких заходів на базі розроблено цілий комплекс заходів для
закладів управління культури розваг і приємного проведення вільного
(МКЗ «Палац культури», КЗ часу для школярів в дні літніх
«Міський музей», Централізована канікул. Це інтерактивні театрабібліотечна система)
лізовано-ігрові програми:
- у червні 2018 року:
«Емоджі-яскраві емоції», спортивна

ігрова програма «Ура, канікули!»,
мультвікторина
«Казковими
стежками», дитяча ігрова програма
«Гарний настрій», ігрова програма
«Сімка в тридев’ятому царстві»,
мультпарад «Зіркові передбачення»,
ігрова програма «В гостях у гри»,
тематична дитяча ігрова програма
присвячена до святкування Дня
Конституції України «Ми діти твої,
Україно!», конкурс малюнку на
асфальті «Україна очима дітей»;
- у липні 2018 року:
мультпарад «Зіркові передбачення»,
квест-ігра «Ці кумедні тварини», дитяча
розважальна-ігрова
програма
до

Міжнародного дня Дружби - квест-гра
«Юні слідопити»;
- у серпні 2018 року:

ігрова програма «Подорож до
Солодкоєжкіно» (в рамках святкування Дня будівельника), конкурс
малюнку на асфальті «Намалюю
щастя й мир» та «Ми всі діти
незалежної країни!», театралізована
програма «Спас гостинців усім
припас» (присвячена українському
святу Спаса).
Також з 1червня по 1 вересня для
молоді була запроваджена програма
«Сітка - перезавантаження» (т/м
Парку «Сітка»)
Централізована
бібліотечна
система впродовж червня провела
культурно-просвітницькі заходи:
Спортивне свято «Спорт - здоров’я,
спорт - це сіла, що дають всім дітям
крила», екскурсія -ігротека «Влітку
часу ти не гай - до бібліотеки друже,
завітай!», розважальна програма «У
царстві живої природи» та «Я у світі
не один, що я знаю про тварин»,
екологічна гра «Ми йдемо в похід»,
конкурси
та
ігри
«Піратська
вечоринка».
КЗ «Міський музей» для дітей
впродовж літніх канікул провів
пізнавальні музейні заходи, виставки
та екскурсії.
Музейні заходи: Вишиванка символ оберегу України», «Музей у
мінливому світі», «Хоробрі серця» до дня визволення Рубіжного.
Музейні
читання:
до
дня
вшанування
січових
стрільців
1919 року; до дня вшанування
пам’яті жертв війни; до Дня
Конституції України.
Виставки: живопису художника
М.Акініной
«Дивовижний
світ
палітри»; мультимедійна до 1030
річниці хрещення України-Русі.
Екскурсії у залах: «Переможців»,
етнографії, історії початку забудови
Рубіжного «Місце на піску», історії
в документах та світлинах АТО
(ООС) 2014-2015р.р., фото історії
Рубіжного«Рідного
міста
сторінки», галерейна зала.
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Організація
оздоровлення та
відпочинку
дітей,
які
потребують
особливої
соціальної уваги
та підтримки

3.6 Забезпечення направлення
дітей
на
оздоровлення
до
Міжнародного дитячого центру
«Артек» та до Українського
дитячого центру «Молода гвардія»

3 березня 2018 року до МДЦ «Артек»
та
до УДЦ «Молода гвардія» за
рахунок коштів державного бюджету
було направлено 27 дітей пільгових
категорій, з них:
13–діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування;
5 - діти осіб, визнаних учасниками
бойових дій ;
1 - дитина, зареєстрована як внутрішньо
переміщена особа;
2 – діти з малозабезпеченої сім’ї;
1 – дитина з багатодітної сім’ї;
4 – талановиті та обдаровані діти;.
1 - дитина, яка перебуває на диспансерному обліку

4.1 Забезпечення оздоровлення
дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки –
закупівля путівок та доставка
дітей до місця відпочинку та у
зворотному напрямку (транспортні послуги)

Для забезпечення оздоровлення дітей,
які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки, за рахунок коштів
місцевого бюджету з урахуванням
часткової оплати путівки батьками було
придбано
107 путівок до ДПЗОВ
«Зоря», а саме:
20 – діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування;
2 – діти-інваліди;
1 - дитина, яка потерпіла від наслідків
Чорнобильської катастрофи;
2 - діти взятих на облік службами у
справах дітей як таких, що перебувають
у складних життєвих обставинах;
1 - рідна дитина батьків- вихователів;
9 – діти осіб, визнаних учасниками
бойових дій;
7 – діти, зареєстровані як внутрішньо
переміщені особи;
13 – діти з малозабезпечених сімей;
29 – діти з багатодітних сімей;
16 – талановиті та обдаровані діти;
6- діти диспансерної групи.
За сприяння благодійного фонду
«Кришталеве джерело» 106 дітей, які
потребують особливої соціальної уваги
та підтримки, безкоштовно оздоровлено
в ДПЗОВ «Зоря».
Відпочинкові послуги за рахунок
коштів міського бюджету на підставі
заяв батьків і рішення Координаційної
ради з питань оздоровлення та
відпочинку дітей
були надані 101
дитині, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки, а саме:
2-діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування;
4 – діти-інваліди;
12- діти з малозабезпечених сімей;
11 - діти з багатодітних сімей;
21 – діти, зареєстровані як внутрішньо

4.2 Надання відпочинкових послуг
дітям пільгових категорій –
організація харчування дітей в
таборах відпочинку

переміщені особи;
7 – діти осіб, визнаних учасниками
бойових дій;
22 - діти диспансерної групи;
1- дитина, яка потерпіла від наслідків
Чорнобильської катастрофи;
20-талановитих та обдарованих дітей;
1- відмінник навчання.
5
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Реалізація
5.1 Організація в дитячих закладах
інноваційних
оздоровлення
та
відпочинку
проектів,
проведення тематичних змін
новітніх
методик
у
виховній роботі
з дітьми під час
оздоровлення та
відпочинку
дітей

ДПЗОВ «Зоря» та табори з денним
перебуванням дітей працювали за
тематичними змінами, наприклад:
-ЗШ № 8 - табір «Час пригод» - тематична зміна «Протокс Аксис» (цікава
хімія);
-ЗШ № 3 - табір «Світанок» - тематична
зміна «Розвиток особистості»;
-СШ № 2 - табір «Веселе місто» тематична зміна «Я частина своєї
Батьківщини»;
-ЗШ№
9 табір
«Веселковий
мандрівник» - тематична зміна «Багата
культура - цінність поколінь»;
-СШ № 10 - табір «Планета дітей» тематична
зміна
«Міжпланетні
подорожі».

5.2 Проведення міського конкурсу
малобюджетних
проектів
організації літнього відпочинку
дітей та молоді

В травні поточного року на засіданні
міської Координаційної ради з питань
оздоровлення та відпочинку дітей та
молоді було підведено підсумки
міського конкурсу малобюджетних
проектів
організації
літнього
відпочинку дітей та молоді. На конкурс
було подано 5 проектів. Координаційна
рада вирішила підтримати реалізацію
проектів «Протос Аксис» ЗШ №8,
«Світанок» ЗШ №3 та «Українська
майстерня»
ЗШ
№9,
виділивши
кожному з них по 2000 грн. з міського
бюджету. Впродовж літньої оздоровчої
кампанії всі проекти реалізовані.

Інформаційне
забезпечення

6.1 Висвітлення в ЗМІ реалізації Інформація про хід оздоровчої кампанії
заходів Програми
висвітлювалася на офіціальному сайті
міської ради, на міському радіо, в
газетах «РУНО» та «Весник тижня».

Начальник УПСЗН

Н.П .Ковтун

Секретар міської ради

В.І. Соловйов

