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року проведено засідання міської Координаційної ради з питань оздоровлення
дітей пільгових категорій, які будуть оздоровлені за бюджетні кошти у 2018
році, та контроль за реалізацією планів виховного процесу в усіх дитячих
оздоровчих закладах.
За кожним оздоровчим закладом було закріплено працівників поліції, які
забезпечували контроль за дотриманням правопорядку та недопущення
скоєння злочинів.
Уповноваженими органами здійснювався поточний санітарноепідеміологічний нагляд за роботою дитячих оздоровчих закладів.
На території Яремчанської міської ради проживає 481 дитина з числа
пільгових категорій, з них у цьому році послугами оздоровлення та
відпочинку станом на 01.09.2018 охоплено 299 дітей.
Враховуючи вище наведене,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1.Інформацію начальника відділу молоді та спорту міськвиконкому
(Р.Слободяна) про хід проведення оздоровчої кампанії “Літо -2018” взяти до
уваги (додається).
2.Відзначити добру організацію роботи відділу молоді та спорту,
управління освіти міськвиконкому, Яремчанського міського відділення поліції
Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в

Івано-Франківській області, міського відділу Головного управління
Держпродспоживслужби в області,
Яремчанського міського відділу
управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області, селищного та
сільських голів щодо забезпечення дітей оздоровчими послугами.
3.Керівникам оздоровчих закладів, у яких оздоровлюються діти:
3.1.Забезпечити належне матеріально-технічне облаштування закладів
до початку нового літнього сезону 2019 року.
3.2.Не допускати продажу та перепрофілювання дитячих санаторних та
оздоровчих закладів.
Відділу молоді та спорту міськвиконкому (Р.Слободян) з березня 2019 року
проводити моніторинг закладів, які приймають на відпочинок та оздоровлення
дітей, не маючи відповідних дозвільних документів.
Управлінню освіти міськвиконкому (І.Онутчак)
сформувати списки
талановитих та обдарованих дітей по кожній школі окремо для організації
оздоровлення у 2019 році та до 20.03.2019 року передати Координаційній раді
міськвиконкому з питань відпочинку та оздоровлення дітей.
Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету
міської ради ( О.Торованин) сформувати списки дітей з інвалідністю,
внутрішньо переміщених, чорнобильців, дітей учасників АТО, дітей з
малозабезпечених та багатодітних сімей по кожній категорії окремо для
організації оздоровлення у 2019 році та до 20.03.2019 передати
Координаційній раді міськвиконкому з питань відпочинку та оздоровлення
дітей.
Яремчанській центральній міській лікарні (О.Соколюк) сформувати списки
дітей, які перебувають на диспансерному обліку для організації оздоровлення
у 2019 році та до 20.03.2019 передати Координаційній раді міськвиконкому з
питань відпочинку та оздоровлення дітей.
. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання даного
рішення покласти на головного відповідального виконавця – відділ молоді та
спорту міськвиконкому.
. Зняти з контролю рішення міськвиконкому від 24.04.2018 року №38 «Про
заходи щодо забезпечення організованого відпочинку та оздоровлення дітей
влітку 2018 року в регіоні».
.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами
міськвиконкому Олександра Шимка.
іський голова

Довідка
про хід проведення оздоровчої кампанії «Літо 2018 року»
З метою створення належних умов та ефективної реалізації державної
політики щодо відпочинку та оздоровлення дітей на високому
організаційному рівні Яремчанською міською радою від 24.12.2015 року №242/2015 прийнято міську Програму з відпочинку та оздоровлення дітей на
2016-2020 роки.
року на засіданні міськвиконкому було розглянуто питання «Про заходи щодо
забезпечення організованого відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2018
року в регіоні».
року проведено засідання міської Координаційної ради щодо оздоровлення
дітей пільгових категорій.
Окрім того, проведено наступну роботу:
- налагоджено співпрацю між структурними підрозділами міськвиконкому та
іншими відомчими установами з питань оздоровлення;
за кожним оздоровчим закладом було закріплено працівників поліції, які
забезпечували контроль за дотриманням правопорядку та недопущенням
скоєння злочинів;
уповноваженими
органами
здійснювався
поточний
санітарноепідеміологічний нагляд за роботою дитячих оздоровчих закладів;
усі дитячі оздоровчі заклади, які розміщені на території міської ради,
отримували від відділу молоді та спорту міськвиконкому методичну
підтримку та необхідні матеріали для проведення спортивно-масових і
профілактичних заходів;
- у 2018 році на Міську програму з відпочинку та оздоровлення дітей
передбачено 325.5 тисяч гривень;
- у 2018 році не допущено скорочення жодного оздоровчого закладу. Всі
розпочали свою роботу згідно з графіком.
На території Яремчанської міської ради проживає 482 дітей пільгових
категорій, з них станом на 03.09.2018 року послугами оздоровлення та
відпочинку охоплено 299 дітей, з них:
- 45 дітей учасників АТО (оздоровлено 27 дітей, 70%);
- 9 дітей внутрішньо переміщених осіб (оздоровлено 7 дітей, 75%);
дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
(оздоровлено7
43
дітей-сиріт дітей,
та позбавлених
70%);
батьківського піклування (оздоровлено
39 дітей, 75%);
дітей-інвалідів (оздоровлено28 дітей, 78%);
46 обдарованих та талановитих дітей (оздоровлено 28 дітей, 62%);
-188 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей (оздоровлено 87
дітей, 46%);
-102 дітей, які перебувають на диспансерному обліку (оздоровлено 86
дітей, 72%);
На базі дитячих оздоровчих закладів, які розташовані на території
Яремчанської міської ради, та в межах нашої держави станом на 03.09.2018 р.

оздоровлено за кошти міського та сільських бюджетів 50 дітей, використано
00грн.:
- 25 дітей оздоровлено на базі наметового табору «Курінь Довбуша» з 14
червня терміном 14 календарних днів у смт. Ворохті, урочище «П’ятихатки».
Виділено 32500 грн.(тридцять дві тисячі п’ятсот гривень);
- 25 дітей оздоровлено в Республіці Польща в липні 2018 року. Виділено
для придбання путівок 157000 грн.(сто п’ятдесят сім тисяч гривень) з
сільського бюджету с.Татарова.
За кошти обласного бюджету оздоровлено 15 дітей, використано
91035грн.
- з 22.06. по 12.07.2018 року у приміському закладі оздоровлення та
відпочинку «Сокіл» Галицького району;
За кошти державного бюджету в закладах круглорічної дії УДЦ «Молода
Гвардія» та МДЦ «Артек» оздоровлено 6 дітей.
Благодійно оздоровлено 228 дітей:
- 128 дітей відпочило з 01.06. по 18.06.2018 року та з 07.08. по 20.08.2018року
у приміському закладі оздоровлення та відпочинку «Карітас» ДОК «Дитяче
селище», с.Яблуниця;
дітей оздоровлено з 08.06. по 18.06.2018р. та з 14.08. по 27.08.2018р., у
приміському закладі оздоровлення та відпочинку «Чабан», с.Поляниця;
дітей оздоровлено з 04.06. по 18.06.2018р., з 22.06. по 09.07.2018р., з 10.07.
по 27.08.2018р., з 28.07. по 10.08.2018р. у приміському закладі оздоровлення
та відпочинку «Едельвейс», с.Микуличин;
дітей оздоровлено з 04.06. по 13.06.2018р., з 15.06. по 28.06.2018р. у
приміському закладі оздоровлення та відпочинку «Петрос» с.Татарів;
дитини оздоровлено в Республіці Молдова, м.Вадул-луй-Воде з 11.08.2018р.
по 22.08.2018р.
Першочерговим завданням було надання оздоровчих послуг дітям соціально
незахищених категорій, які проживають на території Яремчанського регіону.
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 оздоровча кампанія 2018 року успішно
завершена.

Начальник відділу молоді
та спорту міськвиконкому

Роман Слободян

