ДОВІДКА
про заходи щодо забезпечення організованого відпочинку та
оздоровлення дітей влітку 2019 року в регіоні
Станом на 20.05.2019 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 31 травня 2019.
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 31 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».
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 2635 дітей віком від 7 до 17 років.
На території міської ради відповідно до поданих списків налічується 424
дитини пільгових категорій, з яких 226 заплановано оздоровити у 2019 році,
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 150 тис. грн. на оздоровлення дітей
пільгових категорій у 2019 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 2019 року.
Начальник відділу молоді
та спорту міськвиконкому
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