Від 04 листопада 2019 року

№ 225-р

Про підсумки проведення
оздоровчої кампанії влітку 2019 року
Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,
обласної комплексної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей
Кіровоградської області на 2018 – 2022 роки, затвердженої рішенням обласної
ради від 22 грудня 2017 року № 409, районної Програми оздоровлення і
відпочинку дітей Олександрівського району на 2018 – 2022 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 21 грудня 2017 року в районі проведено відповідну
роботу по забезпеченню відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2019 року.
За статистичними даними в районі проживає 2908 дітей віком
від 7 до 18 років, які відповідно до чинного законодавства мають право на
відпочинок та оздоровлення.
Протягом оздоровчої кампанії 2019 року забезпечено оздоровленням та
відпочинком 1734 дитини, 59,6% від загальної чисельності таких дітей в районі
та 100,1% від плану, а саме: у закладах з денним перебуванням – 1258 дітей
(43,3% та 100% від плану), у стаціонарних оздоровчих закладах - 476 дітей
(16,4% та 100,4 % від плану).
В цілому на проведення оздоровчої кампанії 2019 року використано
943,8 тис грн: на оздоровлення та відпочинок дітей у стаціонарних закладах в
сумі 492,9 тис грн, на оздоровлення дітей в пришкільних таборах 431,2 тис грн
та 19.7 тис грн позабюджетних коштів.
З метою належної підготовки до проведення оздоровлення та відпочинку
дітей влітку 2020 року та на виконання рішення колегії районної державної
адміністрації від 25 вересня 2019 року № 24:
1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації під час
формування районного бюджету на 2020 рік передбачити видатки на фінансове
забезпечення оздоровчої кампанії 2020 року, зокрема передбачити кошти на
придбання путівок для оздоровлення дітей у стаціонарному закладі відпочинку
ДЗОВ «Жовтень».
2. Управлінню соціального захисту населення районної державної
адміністрації:
забезпечити у 2020 році охоплення оздоровленням та відпочинком
кількості дітей не нижчої ніж 60,5% від загальної чисельності дітей віком від
7 до 18 років (включно);

2

забезпечити оздоровленням в стаціонарних закладах відпочинку не менше
16,5% дітей пільгової категорії;
сприяти в межах чинного законодавства залученню підприємств, установ
та організацій, благодійних організацій до надання фінансової та матеріальної
допомоги в організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку.
3. Відділу освіти районної державної адміністрації:
розвивати мережу та зміцнювати матеріально – технічну базу навчальних
закладів, на базі яких планується організовувати роботу таборів з денним
перебуванням;
розвивати мережу профільних таборів, літніх шкіл для обдарованих і
талановитих дітей.
4. Рекомендувати власнику, керівнику ДЗОВ «Жовтень» забезпечити
своєчасну та якісну підготовку закладу до роботи, виконання планів – завдань
держсанепідемслужби.
5. Рекомендувати керівникам підприємств та організацій району за власні
кошти забезпечити оздоровлення дітей працівників.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Каражбея А.М.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

Анатолій КАРАЖБЕЙ

