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виконання районної Програми «Організація оздоровлення  та відпочинку дітей
на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням районної ради від 13.12.2016 року
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2. Чугуївській районній державній адміністрації продовжити реалізацію
заходів,  передбачених   районною  Програмою  «Організація  оздоровлення  та
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      Голова
районної ради                                                                                        А. Бабієць       



ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання районної Програми «Організація оздоровлення  та
відпочинку дітей на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням районної ради від

13.12.2016 року (із змінами), протягом 2017 року.

Одним із головних напрямів у виконанні визначених завдань Програми,
«Організація  оздоровлення   та  відпочинку  дітей   на   2017-2020  роки»,
затвердженої рішенням районної ради від 13.12.2016 року, є проведення заходів,
спрямованих  на  координацію  та  контроль  за  дотриманням  вимог  та  норм
проведення  оздоровчо-виховного  процесу,  діяльністю  оздоровчих  закладів,
застосування  та  використання  економічно  вигідних,  ефективних,
альтернативних форм відпочинку та оздоровлення дітей; створення  безпечних
умов  перебування  та забезпечення  охорони життя і здоров’я дітей в дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку.

З  метою  підготовки  дитячих  закладів  оздоровлення  та  відпочинку,  що
знаходяться  на  території  району,  до  оздоровчої  кампанії  влітку  2017  року
1  березня  поточного  року  проведено  робочу  нараду  з  начальниками
структурних підрозділів районної державної адміністрації, до компетенції яких
відносяться  питання  оздоровлення  та  відпочинку  дітей,  а  також  з
представниками  Держпродспоживслужби  та  Чугуївського  районного  відділу
Головного Управління Державної  служби України з надзвичайних ситуацій у
Харківській області.

Питання щодо  організації  змістовного дозвілля дітей та молоді  під час
літніх  канікул  розглядалися  на:  засіданнях  Координаційної  ради  з  питань
оздоровлення  та  відпочинку  дітей  та  учнівської  молоді;  місцевої  комісії  з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуївського
району;  нарадах  з  керівниками  навчальних  закладів  та  їх  заступниками  з
виховної роботи. За  результатами  розгляду  вищезазначених питань  були
прийняті рішення, якими було визначено ряд завдань.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації  від 13.05.2016
№ 188 затверджено заходи та склад комісії  з  питань перевірки готовності до
відкриття  дитячих  закладів  оздоровлення  та  відпочинку,  що  знаходяться  на
території  району  та  в  період  їх  функціювання,  до  складу  якої  залучені
представники  структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації,
установ та організацій, що безпосередньо відповідають за здійснення контролю
за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Згідно з графіком виїздів вищезазначеною комісією  проведено перевірку
готовності  до  своєчасного  відкриття  дитячих  закладів  відпочинку  з  денним
перебуванням,  що  розташовані  на  базі  загальноосвітніх  навчальних  закладів
району.  25 травня проведено перевірку готовності Комунального підприємства
«Чугуївський  районний  дитячий   оздоровчий  табір  «Орлятко» Чугуївської
районної ради Харківської області.

З  метою  належної  підготовки  своєчасно  були  проведені  дератизаційні,
дезінфекційні   заходи, укладені   угоди  з   торговельними     організаціями,  які 
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мали  право  на  проведення  торговельної  діяльності  у  сфері  громадського
харчування. Проводились обов’язкові лабораторні дослідження  води, де питна
вода  не  відповідала  гігієнічним  вимогам  було  впроваджено  альтернативне
водопостачання. 

Згідно з актами прийому 19 закладів відпочинку з денним перебуванням,
що розташовані на базі загальноосвітніх навчальних закладів району, розпочали
своє функціонування.

Заклади працювали 14 днів протягом 6 годин, згідно з режимом дня, були
забезпечені  дворазовим  гарячим  збалансованим  харчуванням,  медичним
обслуговуванням.

Протягом  цього  періоду порушень  щодо  постачання  та  зберігання
продуктів харчування та продовольчої сировини  не  зареєстровано. Харчоблоки
відповідали гігієнічним вимогам. 

З  07  червня  по  15  серпня  поточного  року  КП «Чугуївський  районний
дитячий оздоровчий табір «Орлятко» прийняв за  три табірні зміни 453 дитини, 
з  них  150  дітей,  які  потребують  соціальної  уваги  та  підтримки  із  всієї
Харківської області, за рахунок обласного бюджету.

Протягом оздоровчого сезону заклад обслуговував медичний персонал з
відповідною кваліфікацією.

Діти  на  території  закладу  знаходилися  під  постійним  контролем
вихователів  та  вожатих.  Під  час  оздоровчого  періоду  серед  відпочиваючих
проводилися інструктажі з питань безпеки життєдіяльності.

До  роботи  з  дітьми  були  залучені  студенти  Харківської  гуманітарно-
педагогічної академії, Харківського національного педагогічного університету
імені  Г.С.  Сковороди  та  педагогічні  працівники  загальноосвітніх  закладів
району, більше половини з яких не один рік співпрацюють з табором. 

Упродовж  оздоровчого  періоду   заклади  відпочинку  з  денним
перебуванням  та Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір  «Орлятко»
дотримувались вимог чинного законодавства стосовно безпеки життєдіяльності,
організаційного та санітарно-гігієнічного режиму. 

Випадків інфекційних хвороб та харчових отруєнь в закладах оздоровлення та
відпочинку для дітей не зареєстровано.

Вартість  путівки   складала  —  3990  грн (у  2015  році  —  3255  грн,  у
2016 — 3885 грн).

На території Чугуївського району розташовано ще 2 позаміські дитячі оздоровчі
заклади,  а  саме:  позаміський  заклад  оздоровлення  та   відпочинку  «Політ»
(власник ПАТ  завод «Південкабель») та Позаміський спортивно-оздоровчий заклад
«Політехнік»  (власник  «Харківський політехнічний інститут»).  Улітку поточного
року  у зв’язку з матеріальними труднощами підприємств заклади не відкрили жодної
дитячої зміни. 

За  період  літньої  оздоровчої  кампанії  різними  формами  відпочинку
охоплено 4599 осіб   (у 2015 році — 4262,   у 2016 році — 4415),  що складає
99,7% (у 2015 — 98,1%, у 2016 — 99,1%) від загальної кількості дітей віком від 
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7 до 17 років.                   
У закладах  відпочинку  з денним перебуванням,  що  розташовані на базі

загальноосвітніх навчальних закладах району, відпочило 1556 осіб, що складає
36% (у 2015 — 1368 осіб, 31,5%, у 2016 — 1595, 36,1%).

Через  Управління у  справах  молоді  та  спорту   Харківської  обласної
державної  адміністрації  за  кошти  обласного  бюджету  в  16  закладах
(у  2015  —  12  закладах,  у  2016  —  17)   оздоровлення  та  відпочинку,  що
знаходяться  на  території  Харківської  області  та  за  її  межами,  оздоровилось
147 осіб (у 2015 — 132, у 2016 — 162). 

Решта  дітей  району  оздоровилась  в  дитячих  оздоровчих  закладах  за
рахунок підприємств, організацій, батьківських коштів.

Діти диспансерної  групи з  різними формами захворювання мали змогу
оздоровитися   за путівками, виділеними  Міністерством  охорони  здоров’я
України.

За кошти районного бюджету оздоровлено в: КП «Чугуївський районний
дитячий  оздоровчий  табір  «Орлятко» -  37  дітей на  загальну  суму
147630  грн,  в  закладах  відпочинку  з  денним  перебуванням  -  1556  осіб   на
загальну  суму  260  тис.  грн.  На  поліпшення  матеріально-технічної  бази
КП  «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір  «Орлятко» виділено та
витрачено 52 тис. грн на вентиляційну систему.

Питання відпочинку та оздоровлення дітей завжди було і є пріоритетним
напрямом діяльності районної державної адміністрації та районної ради. Але є і
ряд  невирішених  проблем,  які  самостійно  адміністрація  табору  не  в  змозі
вирішити  без  фінансової  допомоги  та  підтримки  депутатського  корпусу,  а
саме:встановлення  фільтраційного  обладнання  для  басейну, модернізація
естради  за  сучасними  технічними  умовами  та  вимогами,  встановлення
пожежної  сигналізації,  обробка  деревини  перекриття  даху  будівель  закладу
вогнезахисною сумішшю.

Начальник відділу
у справах молоді та спорту
районної державної адміністрації                                               І.М. РЯБІНІНА


