ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 23.01.2018 № 15
м. Золотоноша

Про затвердження плану дій щодо реалізації
Стратегії відпочинку та оздоровлення дітей
м. Золотоноша на 2018-2020 роки
Відповідно до протоколу № 2 засідання координаційної ради Черкаської
облдержадміністрації з оздоровлення, відпочинку, зайнятості дітей та
учнівської молоді від 08.12.2017, листа служби у справах дітей, молоді та
спорту від 17.01.2018 № 5, керуючись п.1 „а” ч.1 ст.32 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити план дій щодо реалізації Стратегії відпочинку та
оздоровлення дітей м. Золотоноша на 2018-2020 роки (далі - план дій), що
додається.
2. Керівникам управлінь, відділів, служб виконавчого комітету, іншим
виконавцям, зазначеним у плані дій, забезпечити його виконання.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Суддю С.В., службу у справах дітей, молоді та спорту (Харін В.Г.) та відділ
освіти (Строкань О.М.).
Перший заступник міського голови

Харін 53672

О.М. Масло

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 23.01.2018 № 15

План дій щодо реалізації Стратегії відпочинку та оздоровлення дітей
м. Золотоноша на 2018-2020 роки
№

1.

2

3.

4.

5.

6.

Найменуванні заходів

Термін
Відповідальні
виконання виконавці
І Активізація діяльності органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та громадських організацій у сфері відпочинку та
оздоровлення дітей
Спільно
із
зацікавленими 2018-2020 Служба у справах
сім’ї,
молоді
та
організаціями
проводити
наради- роки
спорту,
відділ
семінари з питань координації зусиль,
культури,
відділ
здійснення
аналізу,
уточнення
освіти.
стратегії
реалізації
заходів
з
оздоровлення та відпочинку дітей і
учнівської молоді.
Проводити
дослідження
щодо 2018-2020 Служба у справах
дітей, молоді та
оздоровлення дітей та учнівської роки
спорту, відділ освіти
молоді і моніторинг міської програми
оздоровлення та відпочинку дітей і
учнівської молоді.
Здійснювати безкоштовне медичне 2018-2020 ЦРЛ
обстеження дітей та учнівської молоді, роки
які направляються в дитячі оздоровчі
заклади, та працівників дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку.
Служба у справах
Забезпечити охоплення організованими
формами відпочинку та оздоровлення 2018-2020 дітей, молоді та
спорту, ЦРЛ
дітей пільгових категорій не менше роки
показників попереднього року.
Забезпечувати безпеку дітей і учнівської 2018-2020 Служба у справах
дітей, молоді та
молоді під час перевезень до місць роки
спорту,
відділ
відпочинку та перебування в дитячих
поліції
ГУ
закладах оздоровлення і відпочинку.
Національної поліції
Організовувати в дитячих закладах 2018-2020 Служба у справах
дітей, молоді та
оздоровлення і відпочинку належну роки
спорту, МНС,
охорону
громадського
порядку,
відділ поліції ГУ
забезпечувати контроль за дотриманням
Національної поліції
вимог правил пожежної безпеки, правил
безпеки під час масових заходів.

Розглядати питання протипожежного 2018-2020 Служба у справах
дітей, молоді та
стану об’єктів та місць літнього роки
спорту,
відділ
відпочинку і оздоровлення дітей на
освіти, відділ НС
засіданнях міських комісій з питань
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій за участю
керівників цих закладів.
8. Сприяти оздоровленню дітей-сиріт, 2018-2020 Служба у справах
дітей, молоді та
дітей,
позбавлених
батьківського роки
спорту
піклування, які виховуються у сім’ях
опікунів, піклувальників, прийомних
сім’ях, ДБСТ, дітей з багатодітних,
малозабезпечених
сімей,
дітей,
зареєстрованих
як
внутрішньо
переміщені особи, дітей осіб, визнаних
учасниками бойових дій відповідно до
п. 19 ч.1 ст. 6 Закону України „Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”, дітей, один з
батьків яких загинув (пропав безвісти)
у зоні АТО або помер внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час масових акцій
громадського протесту.
9. Організовувати
роботу
дитячих 2018-2020 Відділ освіти
пришкільних
таборів
з
денним роки
перебуванням
ІІ. Співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з
громадськими об’єднаннями в напрямі оздоровлення та відпочинку дітей та
молоді
у
1. Організовувати
роботу
профільних 2018-2020 Служба
справах дітей,
таборів для дітей-інвалідів та дітей з роки
молоді
та
девіантною поведінкою.
спорту,
центр
соціальної
допомоги
2. Сприяти оздоровленню дітей, потерпілих 2018-2020 ЦРЛ, УПСЗН
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
роки
3. Сприяти
оздоровленню
дітей,
які 2018-2020 ЦРЛ
перебувають на диспансерному обліку.
роки
Міськвиконком
4. Сприяти оздоровленню дітей, які є 2018-2020 Відділ освіти
відмінниками
навчання,
лідерами роки
учнівського самоврядування та творчо
обдарованих дітей.
7.

5.
6.

7.

8.

Проводити щорічний міський конкурс на
кращий дитячий заклад відпочинку.
Сприяти проведенню під час літнього
оздоровлення дітей комплексу спеціальних
заходів
соціального-виховного
спрямування, що забезпечують організацію
дозвілля, відновлення фізичних і психічних
функцій дитячого організму, сприяють
розвитку
духовності
та
соціальної
активності дітей.
Організовувати направлення дітей до
міжнародного
українського
дитячого
центру „Молода Гвардія”.
Організація та проведення мовних таборів

2018-2020
роки
2018-2020
роки

2018-2020
роки

2018-2020
роки
9. Передбачати проведення під час таборів 2018-2020
заходів
з
військово-патріотичного роки
виховання учнівської молоді із залученням
безпосередніх учасників антитерористичної
операції та військовослужбовців.
10. Висвітлювати хід виконання програми у 2018-2020
засобах масової інформації.
роки

Керуючий справами

Відділ освіти
Відділ культури,
служба
у
справах дітей,
молоді
та
спорту, відділ
освіти
Служба
у
справах дітей,
молоді
та
спорту
Відділ освіти
Служба
у
справах дітей,
молоді
та
спорту, відділ
освіти
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О.В. Шакура

