УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 23.05.2017

м. Яремче

№ 38

Про хід виконання рішення міської ради
від 24.12.2015р. №24-2/2015 «Про міську програму
з відпочинку та оздоровлення дітей на 2016-2020 роки»
та рішення міськвиконкому від 28.03.2017р. №20
«Про заходи щодо забезпечення
організованого відпочинку та оздоровлення
дітей влітку 2017 року в регіоні»
Заслухавши інформацію начальника відділу
молоді та спорту
міськвиконкому Р. Слободяна про хід виконання рішення міської ради від
24.12.2015р. №24-2/2015 «Про міську програму з відпочинку та оздоровлення
дітей на 2016-2020 роки », рішення міськвиконкому від 28.03.2017р. №20
«Про заходи щодо забезпечення організованого відпочинку та оздоровлення
дітей влітку 2017 року в регіоні» та керівників оздоровчих закладів,
міськвиконком відзначає, що на сьогоднішній день в цілому забезпечено
виконання завдань, визначених вказаними рішенням. З метою організації
оздоровлення дітей влітку 2017 року на належному рівні, забезпечення
санітарно-епідеміологічного благополуччя, протипожежної безпеки на
території оздоровчих закладів, оздоровлення в першу чергу дітей соціально
незахищених категорій,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1.Інформацію начальника відділу молоді та спорту міськвиконкому
Р.Слободяна про хід виконання рішення міської ради від 24.12.2015р. №242/2015 «Про міську програму з відпочинку та оздоровлення дітей на 20162020 роки » та рішення міськвиконкому від 28.03.2017р. №20 «Про заходи
щодо забезпечення організованого відпочинку та оздоровлення дітей влітку
2017 року в регіоні» (довідка додається) взяти до уваги.
2.Управлінню Держпродспоживслужби в м.Яремче
(І.Гундяк),
Яремчанському МВ УДСНС в Івано-Франківській області
(В.Федорчук)
до 07.06.2017р. інформувати Координаційну раду міськвиконкому з питань
відпочинку та оздоровлення дітей про готовність дитячих оздоровчих та
санаторних закладів до роботи влітку.
3.Управлінню освіти міськвиконкому (І.Онутчак) з метою
налагодження ефективної та конструктивної роботи з питань, що стосуються
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організації оздоровлення дітей влітку, визначити відповідальних осіб на
літній період по кожній школі, які б забезпечили формування груп дітей, що
будуть направлятися на оздоровлення, та до 07.06.2017р надати списки
відповідальних осіб Координаційній раді міськвиконкому з питань
відпочинку та оздоровлення дітей.
4.Керівникам оздоровчих закладів, які розташовані на території
Яремчанської міської ради, забезпечити виконання завдань і приписів міських
служб щодо виготовлення санітарного паспорта та оформлення дозволу на
завіз дітей до початку функціонування закладу, та до 07.06.2017р надати
копії відповідних паспортів Координаційній раді міськвиконкому з питань
відпочинку та оздоровлення дітей.
5.Селищному та сільським головам, відділу молоді та спорту
міськвиконкому, зацікавленим установам та організаціям сприяти в
оформленні дозвільних документів, що стосуються питань оздоровлення,
закладам, які планують надавати послуги з оздоровлення дітей у 2017 році.
6. Начальникам Яремчанського виробничого управління водопровідноканалізаційного господарства (Р.Небелюк)
та МП “Благоустрій”
(М.Палійчук) укласти угоди з оздоровчими закладами на їх обслуговування
влітку, про що доповісти Координаційній раді міськвиконкому до
07.06.2017р.
7. Рекомендувати міському відділенню поліції Надвірнянського відділу
поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській
області (А.Хомин) під час проведення оздоровчої кампанії влітку 2017 року
забезпечити охорону правопорядку в рекреаційних закладах та в дитячооздоровчих таборах.
8. Головному лікарю Яремчанської центральної міської лікарні
О.Соколюку впродовж відпочинкового періоду надавати відповідну медичну
та консультативну допомогу оздоровчим закладам.
9. Координацію роботи та узагальнення інформації про хід виконання
даного рішення покласти на головного відповідального виконавця - відділ
молоді та спорту міськвиконкому.
10. Співвиконавцям даного рішення інформувати про проведену роботу
головного відповідального виконавця до 10 числа щомісячно протягом
оздоровчої кампанії.
11. Інформацію про підсумки
організованого відпочинку та
оздоровлення дітей влітку 2017 року заслухати на засіданні виконавчого
комітету Яремчанської міської ради в жовтні 2017 року.
12. В зв’язку із виконанням всіх пунктів рішення міськвиконкому від
28.03.2017р №20 «Про заходи щодо забезпечення організованого відпочинку
та оздоровлення дітей влітку 2017 року в регіоні» зняти дане рішення з
контролю.
13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами міськвиконкому Олександра Шимка.
Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк
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ДОВІДКА
про хід виконання рішення міської ради від 24.12.2015р. №24-2/2015
«Про міську програму з відпочинку та оздоровлення дітей на 2016-2020
роки» та рішення міськвиконкому від 28.03.2017р. №20 «Про заходи
щодо забезпечення організованого відпочинку та оздоровлення дітей
влітку 2017 року в регіоні»
З метою організації оздоровлення дітей влітку 2017 року на належному
рівні,
забезпечення
санітарно-епідеміологічного
благополуччя,
протипожежної безпеки на території оздоровчих закладів, оздоровлення в
першу чергу дітей соціально незахищених категорій, забезпечено виконання
ряду завдань, визначених цими документами:
1.Сформована реальна мережа закладів регіону, у яких
будуть
оздоровлюватися діти: 8 позаміських установ та один наметовий табір.
2.Сформовано банк даних пільгових категорій дітей, які згідно з
вимогами чинного законодавства підлягають оздоровленню на пільгових
умовах.
3.Постійно здійснюється підбір та направлення на оздоровлення дітей,
які потребують соціальної уваги й підтримки, до УДЦ «Молода гвардія» та «
МДЦ України «Артек»;
4.Опрацьовано питання організації оздоровлення 10 дітей з 10.08. по
24.08 на базі установ релігійного спрямування «Карітас» у с. Яблуниця.
5.Управлінням праці та соціального захисту населення міськвиконкому
спільно із відділом освіти міськвиконкому надано списки дітей соціально
незахищених категорій.
6.Підготовлено та направлено листи про забезпечення заходів щодо
профілактики травматизму серед дітей до всіх оздоровчих закладів
Яремчанського регіону.
7. Станом на 20.05.2017 року за даними Надвірнянського міжрайонного
відділу ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ
України» та Яремчанського МВ Управління ДСНС в Івано-Франківській
області:
- Приватний туристично-оздоровчий комплекс «Едельвейс» с. Микуличин
(Ярослав Кащишин): усі підготовчі роботи в закладі завершені, перша зміна
розпочне свою роботу з оздоровлення дітей 06.06.2017 р
- Приватний туристично-оздоровчий комплекс «Чабан» с. Поляниця (Марія
Іванівна): усі підготовчі роботи в закладі завершені, перша зміна розпочне
свою роботу з оздоровлення дітей 01.06.2017 р
- Спортивно-оздоровчий комплекс «Смерічка» с.Микуличин (Микола
Соя): усі підготовчі роботи завершено, заклад розпочне свою роботу
01.06.2017р.
- Навчально-спортивна база «Україна»: усі підготовчі роботи в закладі
завершені, перша зміна розпочне свою роботу з оздоровлення дітей
01.06.2017р.
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- ДОЦ «Дитяче селище» с.Яблуниця (Олег Гелемей) розпочне
оздоровчу кампанію 01.06.2017 року.
- Позаміські заклади оздоровлення та відпочинку «Петрос» (Олег
Юкша): завершуються роботи з виконання приписів протипожежної безпеки,
працюють над оформленням санітарного паспорта. Розпочнуть роботу з
оздоровлення дітей 01.06.2017 року.
- Позаміські заклади оздоровлення та відпочинку «Делюкс» (Олег
Харчишин): завершуються роботи з виконання приписів протипожежної
безпеки, працюють над оформленням санітарного паспорта. Розпочнуть
роботу з оздоровлення дітей 04.06.2017 року.
- Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Буковель»
с.Поляниця: невирішене питання, у якому закладі буде проводитись
харчування дітей, а також проблемним питанням залишається переведення
вказаного закладу в закритий тип роботи. Оздоровлення дітей заплановано з
03.07.2017 року.
- Наметовий табір «Курінь Довбуша» смт.Ворохта (Валерій Одайський)
розпочне оздоровчу кампанію 17.06.2017 року.
8.Влітку 2017 року планується оздоровити 305 дітей пільгових
категорій, віком від 7 до 17 років.
На оздоровчу кампанію передбачено фінансування у сумі 270 тис.грн.,
з них
- 230 тисяч на закупівлю путівок для соціально не захищених категорій,
- 30 тис.грн. організація роботи наметового таборо «Курінь Довбуша» смт.
Ворохта,
- 10 тис.грн. надання транспортних послуг щодо перевезення дітей до місць
оздоровлення та відпочинку.
Налагоджено співпрацю між структурними підрозділами міськвиконкому
та іншими відомчими установами з питань оздоровлення. За кожним
оздоровчим закладом заплановано закріпити працівників поліції, які б
забезпечували контроль за дотриманням правопорядку та недопущення
скоєння злочинів. Уповноваженими органами здійснюється поточний
санітарно-епідеміологічний нагляд за роботою дитячих оздоровчих закладів.
Загалом за умов виконання приписів санітарно-епідеміологічної, пожежної
служб, усунення наявних недоліків, укладення угод на відповідність якості
питної води, своєчасного вивезення побутового сміття та відведення стічних
вод, злагодженої взаємодії органів місцевого самоврядування у вирішенні
проблем оздоровлення дітей та особистої відповідальності кожного керівника
відпочинкового закладу, буде успішно проведена оздоровча кампанія влітку
2017 року.
Начальник відділу молоді та
спорту міськвиконкому

Роман Слободян

