проект

УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
(двадцята (38) сесія сьомого скликання)
від 23 грудня 2019 року
м. Городня
Про
внесення
змін
до
Програми
оздоровлення
та
відпочинку
дітей
Городнянської об`єднаної територіальної
громади на 2019-2020 роки
З метою удосконалення організації повноцінного відпочинку та
оздоровлення дітей, а також стимулювання діяльності дитячих оздоровчих
закладів, відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок
дітей», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Городнянська міська рада в и р і ш и л а:
1.
Внести та затвердити зміни та доповнення до Програми
оздоровлення та відпочинку дітей Городнянської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням чотирнадцятої (35) сесії
Городнянської міської ради сьомого скликання від 23.05.2019 «Про
затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей Городнянської ОТГ
на 2019-2020 роки», у частині фінансування, а саме:
1.1. В п. 6 розділу «Загальна характеристика» цифри «1237,4 тис. грн.»
замінити на «1340,0 тис. грн.» та доповнити пунктами «6.1. 2019 рік – 677,7 тис.
грн.» та «6.2. 2020 рік – 662,3 тис. грн.»;
1.2. Таблицю розділу 3 «Фінансове забезпечення Програми» викласти у
такій редакції:

Рік
2019
2020
Усього витрат

Орієнтовний обсяг виділених коштів на
оздоровлення, тис. грн
677,7
662,3
1340,0

1.3.
Розділ 5. «Основні заходи щодо реалізації Програми» викласти у
редакції згідно додатку.
2.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
Городнянської міської ради з питань бюджету, планування, фінансів та
соціально-економічного розвитку.

Міський голова

А.І. Богдан

Додаток
до рішення двадцятої (38) сесії Городнянської міської ради
сьомого скликання від 23.12.2019 року «Про внесення змін до
Програми оздоровлення та відпочинку дітей Городнянської
об`єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки»
»

№
з/п

1
1.
1.1

1.2

2.
2.1

3.
3.1

Перелік заходів Програми

Строк
виконан
ня
заходу

2
3
Організаційно-методичне забезпечення
Розробка та видання інформаційно2019,
методичних посібників з питань
2020
оздоровлення та відпочинку дітей
роки

Виконавці

Джерела
фінансування
(бюджет)

4

5

Відділ освіти
Городнянської
міської ради

Міський
бюджет

Орієнтовані
обсяги
фінансування
(тис. грн.),
у т. ч. по роках
2019
2020
6
7

Очікуваний результат

8

Забезпечення матеріалами
директорів закладів освіти,
керівників дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку
Організація та проведення семінару
травень Відділ освіти
Не потребує
Створення належних умов
для керівників дитячих закладів
2019,
Городнянської
фінансування
для освітньої, культурнооздоровлення та відпочинку
2020
міської ради
виховної, фізкультурно роки
оздоровчої роботи,
організація якісного
медичного обслуговування
і харчування
Поширення інформації про оздоровчі послуги, що надаються дитячими закладами оздоровлення та відпочинку
Висвітлення у засобах масової
2019,
Відділ освіти
Не потребує
Підвищення престижу
інформації заходів з підготовки та
2020
Городнянської
фінансування
дитячих закладів
проведення літньої оздоровчої
роки
міської ради
оздоровлення та
кампанії
відпочинку, надання
інформації про можливості
оздоровлення дітей,
збільшення відсотка
оздоровлених дітей на
території Городнянської
ОТГ
Забезпечення функціонування мережі дитячих оздоровчих закладів
Забезпечення роботи таборів з
щорічно Відділ освіти
Міський
233,9
272,6 Забезпечення роботи
0,2

-

денним перебуванням дітей на базі
загальноосвітніх та позашкільних
закладів освіти (харчування дітей)

3.2

3.3

4

5

Забезпечення роботи сезонного
дитячого закладу оздоровлення та
відпочинку «Полісяночка»
Першочергово забезпечити
оздоровленням та відпочинком дітей,
які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки, а саме:
з 100% оплатою путівок - дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
піклування; дітей, один із батьків яких
загинув (пропав безвісти) у районі
проведення антитерористичних
операцій, або помер внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних у районі проведення
антитерористичних операцій;
з 80% оплатою путівок решта категорій дітей
Проведення заходів, спрямованих на
зміцнення матеріально-технічної бази,
ремонту сезонного дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку
«Полісяночка»
Здійснення контролю щодо умов
перебування дітей в закладах
оздоровлення та відпочинку

Залучення коштів підприємств,
установ та організацій усіх форм

Городнянської
міської ради

щорічно

Відділ освіти
Городнянської
міської ради

щорічно

Відділ освіти
Городнянської
міської ради

травень серпень
2019,
2020
років

Відділ освіти
Городнянської
міської ради,
Держпродспоживслужба, ДСНС

2019,
2020

Відділ освіти
Городнянської

бюджет

закладів щорічно,
відпочинок дітей, у т.ч.
дітей, що потребують
особливої уваги та
підтримки

Міський
бюджет

202,6

375,8

Забезпечення роботи
закладу щорічно,
оздоровлення дітей, що
потребують особливої
уваги та підтримки

Міський
бюджет

241,0

13,9

Створення належних умов
перебування дітей

Не потребує
фінансування

-

-

Забезпечення безпечних
умов перебування дітей у
дитячих закладах
оздоровлення та
відпочинку, надання
методичної та практичної
допомоги працівникам цих
закладів
Забезпечення оздоровчими
послугами дітей, що

За рахунок
коштів, не

власності, благодійних та релігійних
роки
міської ради
організацій, профспілок, добровільних
внесків, юридичних і фізичних осіб
6.
Організація змістовного оздоровлення і відпочинку дітей
6.1 Забезпечити впровадження системи
2019,
Відділ освіти
національного-патріотичного
2020
Городнянської
виховання та козацького вишколу в
роки
міської ради
дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку
6.2 Організація та проведення в дитячих
травень- Відділ освіти,
закладах оздоровлення та відпочинку серпень відділ культури,
культурно-масових, розважальних
2019,
молоді та спорту
заходів, туристичних та екскурсійних
2020
Городнянської
поїздок для ознайомлення з історикороків
міської ради
культурними об’єктами області,
відвідування музеїв, театрів
Забезпечення безпечного перевезення травень- Відділ освіти
7
дітей до місць відпочинку і у
серпень Городнянської
зворотному напрямі, посилення
2019,
міської ради,
персональної відповідальності
2020
керівники закладів
керівників і працівників дитячих
років
оздоровлення та
оздоровчих закладів за життя та
вілпочинку
здоров’я дітей під час перебування їх
у зазначених закладах, дотримання
санітарних, протипожежних правил,
охорони праці та безпеки
життєдіяльності
Всього:

заборонених
законодавством

потребують особливої
уваги та підтримки

Не потребує
фінансування

-

Формування духовно
розвинутої особистості,
патріота своєї держави

Не потребує
фінансування

-

Формування духовно
розвинутої особистості,
патріота своєї держави,
пропагування історичного
надбання українського
народу

Не потребує
фінансування

-

Забезпечення безпечного
перебування дітей в
дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку

677,7

662,3

