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Про заходи щодо забезпечення
організованого відпочинку та
оздоровлення дітей влітку 2018
року в регіоні
Заслухавши інформацію начальника відділу молоді та спорту
міськвиконкому Р.Слободяна про забезпечення організованого відпочинку
та оздоровлення дітей влітку 2018 року в регіоні, міськвиконком відзначає
наступне.
На території міської ради станом на 20.04.2018 налічується 11
закладів, основним профілем діяльності яких є оздоровлення і відпочинок
дітей як сезонно, так і цілорічно, а саме: сім позаміських закладів
оздоровлення та відпочинку, два санаторії та один наметовий табір.
Аналіз підготовчих робіт оздоровчих об’єктів до роботи влітку показує,
що традиційно заклади цілорічного функціонування (санаторії «Сніжинка»,
«Прикарпатський») готові до оздоровлення дітей, але через брак коштів не
можуть усунути незначні недоліки протипожежної системи.
Активізувалася робота щодо підготовки до функціонування у літньому
сезоні спортивно-оздоровчого комплексу «Смерічка» Прикарпатського
національного університету імені В.Стефаника та приватний туристичнооздоровчий комплекс «Петрос». Усі підготовчі роботи адміністрації цих
закладів планують завершити до 25 травня 2018 року.
Держпродспоживслужбою в м.Яремче проводяться планові обстеження
усіх закладів, які будуть займатися оздоровленням дітей.
Керівникам усіх оздоровчих закладів, незалежно від форми власності та
специфіки діяльності, необхідно посилено проводити роботу щодо
дотримання умов безпеки життєдіяльності дітей у літній період.
Рішенням міської ради від 24.12.2015 №24-2/2015 затверджена Програма з
відпочинку та оздоровлення дітей на 2016-2020 роки. Цією Програмою
передбачено кошти в сумі 325.5 тисяч грн. на оздоровлення дітей пільгових
категорій у 2018 році.
Успішна організація та проведення кампанії влітку 2018 року
залежить від якісної підготовки оздоровчої бази, організованого
оздоровлення дітей, вчасного та повного фінансування, а також злагодженої
взаємодії органів місцевого самоврядування та керівників оздоровчих
закладів.
На підставі вищенаведеного,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1.Інформацію начальника відділу молоді та спорту міськвиконкому

Р.Слободяна про забезпечення організованого відпочинку та оздоровлення
дітей влітку 2018 року в регіоні взяти до уваги (довідка додається).
2.Затвердити заходи щодо забезпечення організованого відпочинку та
оздоровлення дітей влітку 2018 року (додаються).
3.Керівникам закладів визначеної мережі забезпечити:
3.1. Виконання завдань і приписів міських служб, виготовлення
санітарного паспорта та оформлення дозволу на завіз дітей до початку
функціонування закладу.
3.2.Дотримання вимог Держпродспоживслужби згідно з
чинним
законодавством впродовж літнього сезону.
3.3.Систематичне надання інформації про отримання дозволів на завіз
дітей Координаційній раді міськвиконкому з питань відпочинку та
оздоровлення дітей влітку 2018року.
3.4.Опрацювання та подачу реальної інформації щодо розвитку
матеріально-технічної бази оздоровчого закладу.
Відділу містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства міськвиконкому (Ю.Сіщук) звернутися з проханням до служби
автодоріг області щодо поновлення розміток «Пішохідний перехід» на
автодорогах у населених пунктах міської ради, у тому числі у районі
розміщення санаторних та оздоровчих закладів Яремчанського регіону, де
оздоровлюються діти.
5. Керівникам служб, на яких покладені завдання з виконання заходів,
інформувати Координаційну раду міськвиконкому з питань відпочинку та
оздоровлення дітей влітку 2018 про хід їх виконання до 20.05.2018 р. та про
підсумки проведення оздоровчої кампанії до 10.09.2018р.
6. Координацію роботи та узагальнення інформації з виконання рішення
покласти на головного відповідального виконавця - відділ молоді та спорту
міськвиконкому.
. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
міськвиконкому Олександра Шимка.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міськвиконкому
від 24.04.2018 № 38
ЗАХОДИ
щодо забезпечення організованого відпочинку і оздоровлення дітей влітку
2018 року
Відділу молоді та спорту міськвиконкому (Р.Слободян):
1.1. Опрацювати питання щодо визначення списку закладів, які будуть
займатися оздоровленням дітей, сформувати реальну мережу закладів регіону.
До 20.05.2018р.
1.2. Сформувати базу даних дітей пільгових категорій, які підлягають
оздоровленню згідно з вимогами чинного законодавства.
До 20.05.2018р.
1.3. Проводити підбір та направлення дітей до УДЦ “Молода гвардія”
відповідно до бази даних дітей пільгових категорій. Положення про підбір
дітей у цей заклад надіслати в управління освіти міськвиконкому для
керівництва в роботі.
Упродовж року
1.4. Організувати забезпечення закладів різних форм власності, де
відпочиватимуть діти, методичними матеріалами з питань нормативноправової бази щодо забезпечення організації відпочинку та оздоровлення
дітей.
Упродовж літнього сезону
1.5. Опрацювати питання з установами релігійного спрямування та
громадськими організаціями стосовно можливості організації оздоровлення
дітей пільгових категорій Яремчанського регіону на їхніх базах.
До 01.05.2018р.
1.6. Закупити путівки для дітей пільгової категорії, та направити їх на
оздоровлення впродовж літа.
До 01.06.2018р.
Управлінню освіти міськвиконкому (І.Онутчак):
2.1. З метою налагодження ефективної та конструктивної роботи з
питань, що стосуються організації оздоровлення дітей влітку, визначити
відповідальних осіб на літній період по кожній школі, які б забезпечили
формування груп дітей, які будуть направлятися на оздоровлення.
Впродовж оздоровчого періоду

Управлінню Держпродспоживслужби в м.Яремче (І.Гундяк), Яремчанському
МВ У ДСНС в Івано-Франківській області
(В.Федорчук):
3.1. Проявляти принциповість та послідовність щодо виконання
керівниками оздоровчих закладів основних вимог і відповідних приписів для
створення належних умов для ефективного функціонування закладів, де
оздоровлюються діти.
Впродовж оздоровчого періоду
3.2. Своєчасно вживати заходи впливу, передбачені законодавством, до
керівників, які не виконують та ігнорують вимоги і приписи.
Впродовж оздоровчого періоду
3.3. Інформувати Координаційну раду про готовність закладів до роботи
влітку та наявність у них на це відповідних документів
Впродовж літнього сезону
Рекомендувати міському відділенню поліції
Надвірнянського відділу
головного управління Національної поліції України в області (Ю.Миронюк)
закріпити працівників відділу за рекреаційними закладами та дитячими
оздоровчими таборами з метою забезпечення в них охорони правопорядку.
Список відповідальних осіб подати Координаційній раді.
До 25.05.2018р.
Центральній міській лікарні (О.Соколюк) узгодити з керівниками оздоровчих
закладів та дитячих оздоровчих таборів порядок медичного обслуговування
дітей, надавати необхідну допомогу.
Впродовж відпочинкового
періоду
Керівниками оздоровчих закладів:
Укласти угоди на вивіз твердих побутових відходів та очищення
каналізаційних септиків з ліцензованими організаціями.
До 01.06.2018 р.
Закріпити внутрішніми наказами відповідальних працівників за дотримання
правил протипожежної безпеки, та охорони праці;
Впродовж відпочинкового періоду
Неухильно
виконувати всі приписи, що стосуються протипожежного,
санітарно-епідеміологічного забезпечення.
Впродовж відпочинкового періоду

ДОВІДКА
про заходи щодо забезпечення організованого відпочинку та
оздоровлення дітей влітку 2018 року в регіоні
Станом на 20.04.2018 на території міської ради налічується 11
закладів, основним профілем діяльності яких є оздоровлення і відпочинок
дітей як сезонно, так і цілорічно. А саме:
позаміських закладів оздоровлення та відпочинку:
- позаміський заклад оздоровлення та відпочинку«Смерічка» с.Микуличин;
- позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Едельвейс»
с.Микуличин;
- Навчально-спортивна база «Україна» смт.Ворохта;
- позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Петрос» с.Татарів;
- позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Артек Буковель»
с.Поляниця;
- ДОК "Дитяче селище" с. Яблуниця;
- позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Делюкс» с.Татарів
- позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Чабан» с.Поляниця
санаторії:
- санаторій «Прикарпатський»;
- санаторій «Сніжинка»;
1 наметовий табір
«Курінь Довбуша» смт.Ворохта урочище Пятихатки.
Традиційно заклади цілорічної дії (санаторії «Прикарпатський» та
«Сніжинка») готові до оздоровлення дітей, але через брак коштів не можуть
усунути протипожежні недоліки щодо проведення виміру опору ізоляції
силової та освітлювальної електромережі, обробки вогнетривким розчином
дерев’яних конструкцій горішніх приміщень, усунути несправності та
оплатити обслуговування автоматичної пожежної сигналізації, забезпечити в
належній кількості приміщення та споруди сертифікованими в Україні
первинними засобами пожежогасіння тощо. Перелік
основних
протипожежних недоліків, які не усунуті керівниками закладів, доведено до
кожного з них зокрема для негайної ліквідації. Однак усі зауваження
потребують значних матеріальних затрат. Враховуючи мізерне фінансування,
на сьогоднішній день важко вирішити питання, пов’язані із проведенням
робіт капітального характеру.
У літньому оздоровчому періоді свою роботу продовжить НСБ
«Україна». Зараз проводяться всі необхідні роботи щодо підготовки закладу
до оздоровлення та відпочинку дітей.
У позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Петрос»
проводяться заходи з усунення усіх порушень правил пожежної безпеки.
З року в рік з високим показником організації підготовчих робіт до
функціонування в літньому сезоні готується спортивно-оздоровчий комплекс
«Смерічка» Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника.

Зараз проводиться ремонт пожежної сигналізації, поточний ремонт спальних
корпусів, туалетних та душових кімнат, бібліотеки, медпункту, актового залу,
впорядкування території тощо. Придбано в достатній кількості твердий та
м’який інвентар. Усі роботи з підготовки табору до діяльності влітку буде
завершено до 25 травня 2018.
З високими показниками підготовчих робіт готується і приватний
туристично-оздоровчий комплекс «Едельвейс», який з року в рік покращує
матеріально-технічний стан бази. Сьогодні проведено заміну навчального
інвентарю та обладнання, проводиться поточний ремонт їдальні.
Виконуються завдання - приписи з протипожежної та санітарноепідеміологічної ліній. Усі підготовчі роботи адміністрація закладу планує
провести до 20 травня цього року, також є усна домовленість з керівництвом
цього закладу щодо безкоштовного оздоровлення дітей пільгових категорій
нашого краю.
Управлінням Держпродспоживслужби в м.Яремче
заплановано
планові обстеження усіх закладів.
Добре налагоджена співпраця з закладом релігійного спрямування –
ДОК «Дитяче селище». Уже у червні 15 дітей соціально не захищених
категорій будуть відпочивати у с. Яблуниця в ДОК «Дитяче селище».
Відповідно до Закону України від 04.09.2008 №375-УІ «Про
оздоровлення та відпочинок дітей» пріоритетом у діяльності органів
місцевого самоврядування є здійснення заходів, спрямованих на зміцнення
здоров’я дітей шляхом позитивної організації їх оздоровлення та відпочинку.
За даними державної статистичної звітності в Яремчанському регіоні
кількість дітей віком від 7 до 17 років становить 2983 особи. На базі
загальноосвітніх шкіл регіону навчається 2667 дітей віком від 7 до 17 років.
На території міської ради відповідно до поданих списків налічується 491
дитини пільгових категорій, з яких 385 заплановано оздоровити у 2018 році,
у порівнянні у 2017 році оздоровлено 307 дітей даної категорії.
Стаття 24 Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 21.05.2009 визначає, що за
рахунок коштів місцевого бюджету та бюджету місцевого самоврядування
фінансуються послуги з оздоровлення та відпочинку дітей таких категорій:
- діти з особливим фізичними та психічними потребами;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- бездоглядні та безпритульні діти;
- діти-інваліди;
- діти, потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій,
катастроф;
- діти з багатодітних і малозабезпечених сімей;
- діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або
під час виконання службових обов’язків;
- діти, які перебувають на диспансерному обліку;
-талановиті
та
обдаровані
діти
(переможці

міжнародних,всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, конкурсів,
фестивалів, змагань, спартакіад усіх рівнів, відмінники навчання та лідери
дитячих громадських організацій);
- діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій.
Рішенням міської ради від 24.12.2015 №24-2/2015 затверджена
Програма з відпочинку та оздоровлення дітей на 2016-2020 роки. Цією
програмою передбачено кошти в сумі 325.5 тис. грн. на оздоровлення дітей
пільгових категорій у 2018 році.
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 2018 року.
Начальник відділу молоді
та спорту міськвиконкому

Роман Слободян

