від 05 жовтня 2018 року

№ 254-р

Про підсумки проведення оздоровчої
кампанії влітку 2018 року
У районі мешкає 3000 дітей шкільного віку, з них 767 дітей, які
виховуються у малозабезпечених та багатодітних сім’ях, 83 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, 82 дітей з інвалідністю, 12 дітей, що
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 154 дитини, які
перебувають на диспансерному обліку, 123 талановитих та обдарованих,
відмінників навчання та 8 дітей внутрішньо-переміщених осіб.
Станом на 10 вересня 2018 року оздоровчими та відпочинковими
послугами охоплено 1634 дитини.
У літній період 2018 року оздоровлення дітей здійснювалося на базі
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Миколаївської та Одеської
областей, відпочинок – у пришкільних таборах на базі загальноосвітніх закладів
району.
На придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення виділено
300000 гривень відповідно до районної комплексної соціальної програми
оздоровлення та відпочинку дітей Голованівського району на 2018-2022 роки та
20000 гривень для оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції
відповідно до районної комплексної програми соціальної підтримки сімей
загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і
поранених учасників антитерористичної операції та вшанування пам’яті
загиблих на 2016-2020 роки.
У дитячий заклад санаторного типу «ім. С.Лазо» у м. БілгородДністровський Одеської області придбано 40 путівок для дітей пільгових
категорій та 5 путівок у табір «Ольвія» м.Очаків Миколаївської області.
Серед дітей, які оздоровилися в таборі «Ольвія» та «ім. С.Лазо»,
21 дитина-сирота та діти, позбавлені батьківського піклування, 12 дітей з
багатодітних та малозабезпечених сімей, 6 дітей учасників антитерористичної
операції, 6 обдарованих дітей.
За кошти обласного та державного бюджету 30 дітей оздоровилися в
таборах «Перлина Чорномор’я» м. Білгород-Дністровський, «Бригантина»
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Новоархангельський район, «Артек» м. Київ, Пуща Водиця, «Молода гвардія»
м.Одеса.
На проведення оздоровчої кампанії в бюджетах сільських рад було
передбачено кошти на придбання путівок для дітей пільгових категорій в
стаціонарні оздоровчі заклади в розмірі 333700 грн.
Використано 243000 грн. на придбання 36 путівок для дітей пільгових
категорій до дитячого табору ДЗОВ «Чайка» Гайворонського району, ТОВ ДОЗ
«Бригантина» Новоархангельського району та до ДЗОВ «Ольвія» м. Очакова.
Не передбачили кошти на оздоровлення дітей Шепилівська,
Межиричківська, Люшнюватська, Лебединська, Крутеньківська, Красногірська,
Роздольська та Розкішненська сільські ради, Голованівська та Побузька
селищні ради.
Вербівською та Троянською сільськими радами виділено кошти на
оздоровлення в розмірі 12000 грн. та 10000 тис. грн. відповідно, але не
закуплено жодної путівки до дитячих таборів.
Грузькою та Ємилівською сільськими радами передбачено по
13000 грн. та оздоровлено по 2 дитини кожною сільською радою на суму
25200 грн. у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Ольвія»
м.Очакова.
Семидубською сільською радою на оздоровлення дітей передбачено
20000 грн. Закуплено 2 путівки в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку
«Чайка» Гайворонського району, на що витрачено 11760 грн.
На всі заплановані кошти бюджету Перегонівської сільської ради в розмірі
41580 гривень відпочили 6 дітей в таборі «Бригантина» Новоархангельського
району.
У бюджеті Наливайківської сільської ради заплановано 15000 грн. та
витрачено 12600 грн. на закупівлю 2 путівок в ДЗОВ «Ольвія» м. Очакова.
70000 грн. заплановано Капітанською сільською радою та використано
31500 грн., закупивши 5 путівок до цього ж табору.
Молдовською сільською радою заплановано 34700 грн. та витрачено на
2 путівки до табору «Бригантина» 34650 грн.
Липовеньківською сільською радою заплановано 55000 грн., використано
41160 грн. на придбання 7 путівок для дітей пільгових категорій до табору
«Чайка» м. Гайворона.
Клинівською сільською радою заплановані кошти в розмірі 5000 грн. та
придбано 1 путівку також до табору «Чайка».
У бюджеті Журавлинської сільської ради передбачено 13000 грн.,
закуплено 2 путівки до табору «Чайка» м. Гайворона на суму 11760 грн.
Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,
рішення колегії районної державної адміністрації від 28 вересня 2018 року
№ 24 та з метою підведення підсумків оздоровлення та відпочинку дітей району
влітку 2018 року:
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1. Сільським, селищним головам:
передбачати в бюджетах кошти на оздоровлення дітей пільгових категорій;
сприяти у межах чинного законодавства залученню підприємств, установ
та організацій, благодійних і релігійних організацій до надання фінансової та
матеріальної допомоги в організації оздоровлення та відпочинку дітей.
2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації:
забезпечувати оздоровленням дітей, які потребують соціальної уваги та
підтримки, у першу чергу дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей
учасників антитерористичної операції, дітей громадян України, які
переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції, талановитих та обдарованих дітей, дітейпереможців обласних та районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань,
спартакіад;
забезпечувати організацію підбору та направлення дітей в оздоровчі
табори відповідно до методичних рекомендацій;
продовжити проводити роз’яснювальну роботу щодо оздоровлення та
відпочинку дітей пільгових категорій;
про проведену роботу надати інформацію заступнику голови районної
державної адміністрації Бугаєнко О.П. до 31 жовтня 2018 року.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

