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Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків Запорізького
району влітку2020 року (при знятті карантину)
Для здійснення підготовки і проведення оздоровлення та відпочинку
дітей влітку 2020 році в районі проведені організаційні та практичні заходи,
згідно пунктів Комплексної районної програми з оздоровлення та відпочинку
дітей, сімейної, тендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-202]
роки, затвердженої рішенням Запорізької районної ради від 23.12.2016 № 6, зі
змінами та доповненнями (далі - Комплексна програма).
Внесено зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від
22.05.2019 № 214 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей в
Запорізькому районі Запорізької області протягом 2019 - 2021*років» щодо
затвердження в новій редакції, складу оперативного районного штабу з
координації оздоровчої кампанії у Запорізькому районі Запорізькій області
протягом 2019 - 2021 років ,
З метою підготовки та організації проведення оздоровчої кампанії влітку
2020 року проведені онлайн-наради при заступнику голови Запорізької
райдержадміністрації щодо підготовки до оздоровчої кампанії: 11.02.2020,
15.04.2020; 18.05.2020 року.
Загальна чисельність дітей Запорізького району (без урахування дітей
ОТГ), віком від 7 років до 18 складає 3067 дітей. Послугами оздоровлення та
відпочинку влітку 2020 року планувалося охопити - 2147 дітей, що складає
70% від загальної чисельності дітей шкільного віку, в т.ч.: оздоровленням - 920
дітей (30%), відпочинком - 1227 дітей (40%).
В тому числі планувалось охопити послугами оздоровлення та
відпочинку: дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 42
(100%), дітей з інвалідністю - 15 (100%), дітей учасників УБД АТО - ЗО (59%).
дітей з багатодітних сімей - 302 (70%).
У 2020 році, на.літню оздоровчу кампанію було заплановано витратити
521,063 тис. грн. з районного бюджету та бюджетів сільських та селищних рад,

з них: з районного бюджету - 390,063 тис. грн., з бюджетів сільських та
селищних рад - 13 1,00 тис. грн.
Також у червні 2020 році в Запорізькому районі планували здійснювати
свою діяльність, 8 пришкільних оздоровчих таборів з денним перебуванням та
гарячим харчуванням (для 425 дітей), 8 літніх мовних таборів (для 160 дітей) та
різноманітні пришкільні майданчики, трудові об’єднання старшокласників (для
близько 900 дітей).
Але через продовження режиму карантину та відповідно рекомендацій,
наданих у листі МОН від 16.04.2020 №1/9-213 «Щодо проведення підсумкового
оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року», масові
заходи із залученням учасників освітнього процесу, у тому числі робота
пришкільних оздоровчих майданчиків та оздоровча робота серед дошкільнят,
влітку 2020 року в закладах освіти здійснюватися не буде.
Проте, за умови відкриття дитячих оздоровчих закладів оздоровлення та
відпочинку (далі - ДЗОВ) у серпні 2020 року, управлінням соціального захисту
населення та відділом освіти, молоді, спорту, культури та туризму
райдержадміністрації були проведені практичні заходи щодо придбання путівок
в ДЗОВ на 4 зміну (на серпень місяць) для дітей району за кошти районного
бюджету.
Станом на 19.06.2020 року, за кошти районного бюджету через
електронну систему «Ргогогго» проводились державні закупівлі путівок на 4
зміну в ДЗОВ:
- 18.05.2019 управлінням для дітей працівників АПК, бюджетних та
державних установ, організацій, закладів Запорізького району Запорізької
області (укладено договір на придбання 6 путівок шляхом часткового
фінансування (на суму - 17325,00 грн., економія - 675,00 грн., частка районного
бюджету за 1 путівку складає - 2887,50 грн.). Переможець торгів - ПП
«Курорти Приазов’я», власник ДЗОВ «Факел» (Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Бахчисарайська, 8), період оздоровлення - 4 зміна, з 08.08.2020 по
28.08.2020.
- КНМУ «Запорізький районний методичний кабінет» Запорізької
районної ради Запорізької області для дітей пільгових категорій району
проводить процедуру закупівлі 20 путівок (за повну вартість) на суму 195,00
тис .грн.). Станом на 19.06.2020 - процедура закупівлі триває.
За умови оздоровлення дітей району за кошти обласного бюджету на 4
зміні (серпень 2020), батькам або законним представникам дитини з районного
бюджету буде надання адресна грошова допомога у розмірі 200 грн. на оплату
проїзду дітей пільгової категорії, які оздоровилися у позаміських ДЗОВ, на
загальну суму 7,5 тис. грн.
Сільські та селищні ради планують закупати путівки для дітей пільгових
категорій (на 131,00 тис. грн.) після зняття карантину та відкриття ДЗОВ.
Таким чином, за умови відкриття ДЗОВ у серпні 2020 року, планується
направити на оздоровлення в ДЗОВ 60 дітей пільгових категорій, віком від 7 до
18 років:

- за кошти обласного бюджету: 34 дітей на 4 зміну, в ДЗОВ «Лазурна
радуга» (Запорізька обл,, Якимівський р-н, смт Кирилівка);
- за кошти районного бюджету 26 дитини, з них: 6 дітей (шляхом
часткового фінансування) на 4 зміну, з 05,08.2020 по 25.08.2020 в ДЗОВ
«Факел» (м. Бердянськ); 20 дітей (за повну вартість путівки) на 4 зміну в ДЗОВ
на узбережжі‘Азовського моря.
Залишається проблемним питанням
відсутність в бюджетах
Малокатерйнівської, Миколай-Пільської, НаталівськоТ сільських та селищних
рад коштів на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки (придбання путівок в ДЗОВ, кошти на перевезення в ДЗОВ, тощо).
Керуючись статтями 16, 22, 23, 28, п. 9 ч, 1 ст. 39 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації». Законом України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей», рішенням Запорізької районної ради від 23,12.2016 № 6
«Про Комплексну районну програму з оздоровлення та відпочинку дітей,
сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки», зі
змінами та доповненнями та з метою належної організації та проведення
оздоровчої кампанії, за умови зняття режиму карантину та відкриття влітку
2020 ДЗОВ
ЗОБОВ’ЯЗУЮ :
]. Структурні підрозділи райдержадміністрації: управління соціального
захисту населення, відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму:
1) забезпечити проведення на належному рівні оздоровчої кампанії для
дітей та підлітків Запорізького району влітку 2020 року;
2) посилити взаємодію щодо виконання заходів з організації
оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги
та підтримки, влітку 2020 року.
,
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2. Рекомендувати виконкомам Малокатерйнівської, Миколай-Пільської,
Наталівської сільських та селищних рад передбачити в своїх бюджетах кошти
на організацію оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки (придбання путівок в ДЗОВ, на
перевезення дітей до ДЗОВ, тощо) у 2020 році.
3. Рекомендувати КНП «Запорізький районний центр первинної медикосанітарної допомоги» Запорізької районної ради Запорізької області направляти
на санаторно-курортне оздоровлення, у першу чергу, дітей з інвалідністю,
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних,
малозабезпечених сімей, дітей УБД АТО, дітей з сімей внутрішньо
переміщених осіб, які знаходяться на диспансерному обліку.

