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Про підсумки проведення в ОТГ
організованого відпочинку та
оздоровлення дітей влітку 2018 року

 З метою організації повноцінного відпочинку, оздоровлення дітей у літній
період 2018 року, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної,
фізкультурно-оздоровчоїта спортивної роботи, організації якісного харчування 
виконавчим органом Брошнів-Осадської селищної ради ОТГ здійснювалася
відповідна робота щодо сприяння оздоровлення дітей та учнівської молоді.

Виконавчий комітет селищної ради ОТГ максимально намагався зробити
оздоровлення та дозвілля дітей сучасним і різноплановим, щоб малеча нашої
громади добре відпочила, набралася сил до навчання, набула корисних навичок
та знань, зміцнила здоров`я.

Оздоровча кампанія проводилася відповідно до Законів України від
04.09.2008 № 375-VІ «Про оздоровлення та відпочинок дітей», від 26.04.2001
№2402-ІІІ «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від
14.05.1997 № 323 «Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та
оздоровлення дітей в Україні, програми оздоровлення і відпочинку дітей та
молоді Брошнів – Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади
на 2018-2020 роки.

Сьогодні в ОТГ проживають 1,0 тисяч дітей шкільного віку. Влітку цього
року заходами оздоровлення та відпочинку охоплено 195 дітей, що складає 19,5
% від загальної кількості.

Одним із основних чинників забезпечення якісного оздоровлення та
відпочинку дітей є належне та своєчасне фінансування. Так, на проведення
літньої оздоровчої кампанії 2018 року з селищного бюджету виділено близько
106 тис. грн.

В 2018 році оздоровлення та відпочинок дітей здійснювався в:
 наметовому містечку в урочищі «Конвалія» для здобувачів освіти Креховицької

та Кадобнянської гімназій (40 дітей);



 пришкільному духовному таборі (Брошнів – Осадський ліцей, 30 дітей);

 пришкільному мовному таборі (Брошнів – Осадський ліцей, 44 дитини).

Для дітей, які оздоровлювалися в цих таборах, було організовано
розважально-спортивні заходи, а також були проведені різноманітні краєзнавчі
екскурсії. Окрім того, було проведено першу в області літню школу «Юний
фінансист». На ці заходи було виділено 45 тис грн.

Через механізм часткового відшкодування вартості путівки з селищного
бюджету відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету були закуплені
путівки в:
 урочище Підлюте «Веселі канікули з Богом»( 18 дітей);

 ДОЦ «Зоряний» Запорізька обл. ( 14 дітей);

 ЛОК «Перлина Карпат» (2 дитини)

 ЛОК « Лімниця»(30 дітей).

За путівками, наданими із державного бюджету було оздоровлено 4
дітей. Діти мали змогу відпочити в оздоровчих «ДПУ «МДЦ "Артек" (м. Київ, 2
дитини), «ДП «УДЦ"Молода гвардія" (м. Одеса, 2 дитини).

За кошти обласного бюджету 8 дітей оздоровилося в ЛОК «Сокіл»
Галицькогорайону.Одна дитина, батько якої є учасникомАТО, оздоровлювалася
в Херсонській області.

Під час підготовки та проведення оздоровчої кампанії першочергова увага
постійно приділялася оздоровленню дітей пільгових категорій: дітей учасників
АТО, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; дітей-інвалідів, дітей –
призерів змагань та конкурсів різного рівня, відмінників навчання та
диспансерних хворих, юних спортсменів.

Завдяки злагодженій роботі виконавчого комітету, депутатського корпусу
селищної ради літнє оздоровлення дітей вдалося провести на належному рівні.

Керуючись ЗакономУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчийкомітет селищної ради об’єднаної територіальної громади

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про підсумки проведення в ОТГ організованого
відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2018 року взяти до відома.

2. Роботу відділу освіти, молоді та спорту виконавчогокомітету
селищної ради ОТГ щодо організації оздоровчої кампанії влітку 2018 року
визнати доброю.

3. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчомукомітетуселищної
ради ОТГ

3.1. Сприяти першочерговому оздоровленню дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок
чорнобильської катастрофи, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей,
дітей воїнів АТО, дітей, які перебувають на диспансерному обліку, дітей з
девіантною поведінкою,  а також обдарованих і талановитих дітей.

3.2. Розширювати напрямки роботи пришкільних таборів (мовний,
духовний, еколого – натуралістичний, STEM – табір, школа юного фінансиста,



молодіжноголідерства та ін.);
3.3. Провести широку рекламно-агітаційну роботу «Літо з користю» щодо

залучення дітей на оздоровлення у пришкільні табори;
3.4. Забезпечити дієвий контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних

вимог та створенням безпечних умов перебування дітей у пришкільних
оздоровчихтаборах;

3.5. Вишукати можливість щодо залучення спонсорських коштів на
здешевлення вартості путівок.

4. Фінансовому відділу виконавчого комітету селищної ради ОТГ при
формуванні бюджету на 2019 рік передбачити збільшення фінансування
оздоровчоїкампанії наступного року.

Брошнів-Осадський селищний голова Назарій Іванів


