ІНФОРМАЦІЯ
про організацію оздоровлення, відпочинку і
зайнятості дітей та підлітків влітку 2014 року
На сьогоднішній день серйозне занепокоєння викликає здоров’я дітей і причиною цьому
є тенденція щодо збільшення рівня захворюваності підростаючого покоління протягом останніх
5 років. Аналіз ситуації в Україні свідчить, що 90 % усіх підлітків мають проблеми зі здоров'ям.
В свою чергу, здоров'я молоді - це запорука майбутнього нації.
Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України
проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні,
соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої
держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення
та відпочинок. Згідно Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» місті Миргороді
реалізується міська Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2012 – 2014 роки.
У місті Миргород впродовж останніх років наймасовішою формою відпочинку дітей
залишаються табори з денним перебуванням. Сім таборів, що діяли при всіх загальноосвітніх
навчальних закладах, охопили своїми послугами 761 дитину.
На базі позашкільних навчальних закладів працювали табори юних техніків,
натуралістів, туристів, спортсменів. Усього профільними змінами охоплено 105 учнів. Про цю
форму відпочинку дітей детальніше проінформує начальник відділу освіти.
Відділом у справах спорту, сім’ї та молоді забезпечується оздоровлення та відпочинок
дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. За рахунок путівок до закладів
оздоровлення та відпочинку Полтавської області та за її межами оздоровлено 52 дитини
(бюджетні –5 дітей з багатодітних сімей та 2 дитини з малозабезпечених сімей, 10% - 1 дитина з
малозабезпеченої сім’ї, 2 дитини-інваліда та 1 дитина з багатодітної сім’ї, 20% - 7 обдарованих
дітей та 1 дитина з багатодітної сім’ї, 30% - 1 дитина з багатодітної сім’ї, 1 дитина з
малозабезпеченої сім’ї та 13 дітей, що стоять на диспансерному обліку, 50% - 15 дітей
працівників бюджетної сфери та 3 дитини з багатодітних сімей).

Також реалізовано 5 путівок до МДЦ «Артек», з них оздоровилось за рахунок бюджетної
путівки оздоровилась 1 дитина-сирота, за 20% путівкою оздоровилась 1 дитина з багатодітної
сім’ї, за 30 % путівками оздоровилось 2 обдарованих дитини та за 50% - 1 дитина, що стоїть на
диспансерному обліку. На жаль, в 2014 році наші діти вже не матимуть змоги оздоровлюватись
в даному міжнародному дитячому центрі.

Відділом реалізовано 10 путівок до УДЦ «Молода гвардія»: 7 – бюджетні (оздоровилась
1 дитина з малозабезпеченої сім’ї, 3 дитини, позбавлені батьківського піклування, 3 дитини, що
стоять на диспансерному обліку) та 3 – 30% (оздоровилось 3 обдарованих дитини). Також
реалізовано 5 бюджетних путівок на зимове оздоровлення в дитячому санаторії-профілакторії
Полтавської області «Івушка» для дітей з багатодітних родин. Всього відділом у 2013 році
реалізовано 72 путівки.

Станом на 01.04. 2013 року відділом у справах спорту, сім’ї та молоді реалізовано 3
безкоштовних путівки до УДЦ «Молода Гвардія» - оздоровилась дитина, позбавлена
батьківського піклування та 2 дитини, що стоять на диспансерному обліку.

Через міські засоби масової інформації проінформовано населення міста про можливість
оздоровлення дітей пільгових категорій в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
Полтавської області та за її межами. На сьогоднішній день до відділу у справах спорту, сім’ї та
молоді надійшло 24 заяви від батьків, які бажають скористатись правом на оздоровлення дітей
пільгових категорій.
Влітку 2014 року плануються заходи з організації оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування. На ці цілі заплановано використати 4000 грн.
бюджетних коштів.

Управлінням праці та соціального захисту населення у 2013 році було оздоровлено 2
дитини, що мають статус постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС. В цьому році планується
також провести оздоровлення дітей даної категорії.
За рахунок коштів Фонду соціального страхування 179 дітей міста Миргорода в
минулому році скористалися можливістю здешевити путівки до дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку, при цьому сума коштів на покриття часткової вартості путівок становила
157 200 грн. та 35 800 грн. витрачено на придбання 13 путівок за повну вартість. В цьому році
на оздоровлення дітей передбачаються кошти в сумі 327 000 грн.
Центром соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді протягом червня 2013 року
проведено оплачувані громадські роботи для дітей та молоді у вільний від навчання час по
впорядкуванню парків, скверів. Всього було залучено 48 осіб та виконано об’єм робіт на суму
10 тис. грн. В цьому році планується залучити близько 45 осіб та використати 10 тис.
бюджетних коштів.

Протягом оздоровчих сезонів завдяки злагодженій роботі міської оперативної групи з
організації оздоровлення, адміністрацій навчальних закладів, начальників таборів відпочинку
та інших організацій, причетних до процесу оздоровлення здійснюються узгоджені дії в
напрямку недопущення масових харчових отруєнь, тяжких травм, скоєння злочинів, і
найголовніше - збереження життя дітей. Організація оздоровлення, відпочинку та зайнятості
дітей та підлітків влітку 2014 року покладається на оперативну групу, до складу якої
входитимуть керівники відповідних служб міськвиконкому (склад оперативної групи
додається).
Розроблено план заходів управлінь, відділів, центрів та служб виконавчого комітету
щодо організації оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей і підлітків влітку 2014 року, на
що складено відповідний кошторис витрат на загальну суму 943 989 грн., з яких: 655 309 грн. –
бюджетні кошти та 288 680 грн. – позабюджетні кошти (кошторис додається).
В першу чергу організовується забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей
пільгових категорій: дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з
малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей – інвалідів, дітей, що постраждали внаслідок
аварії на ЧАЕС, дітей, які знаходяться в туб вогнищах. Ці категорії дітей будуть відпочивати на
базі таборів із денним перебуванням, у позаміських закладах оздоровлення та відпочинку,
згідно путівок, які надходитимуть до відділу у справах спорту, сім’ї та молоді, управління
праці та соціального захисту населення, дитячого поліклінічного відділення.
На період літніх канікул відділом у справах спорту, сім’ї та молоді, Центром фізичного
здоров’я населення «Спорт для всіх», Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
службою у справах дітей, відділом культури та туризму та Молодіжними громадськими
організаціями «Миргородська молодіжна рада», «За нами майбутнє», «Молодіжний парламент»
планується проведення ряду спортивно – масових та молодіжно – розважальних заходів із
залученням учнівської та студентської молоді міста, а саме: заходи до Дня молоді (змагання
дворових команд з стрітболу, змагання з пляжного волейболу, святково-розважальний концерт,
дискотека, свято морозива тощо), заходи до Дня захисту прав дітей, Дня Прапора, Дня
незалежності, Івана Купала, а також групові розважальні заходи на базі пришкільних таборів.
Медичне обстеження дітей перед направленням до закладів оздоровлення та відпочинку
планується проводити Центром первинної медико-санітарної допомоги Миргородської ЦРЛ.

Відповідальність за дотримання санітарних та протипожежних вимог, оформлення санітарних
паспортів, збереження життя та здоров’я дітей покладається на начальників таборів з денним
перебуванням та начальників таборів праці та відпочинку.
Забезпечення громадського порядку в місцях відпочинку дітей покладається на
Миргородський міський відділ (з обслуговування м. Миргорода та Миргородського району)
УМВС України в Полтавській області.
У вересні 2014 року на чергове засідання виконавчого комітету відділом у справах
спорту, сім’ї та молоді буде підготовлено звіт про підсумки оздоровчої кампанії влітку 2014
року.

Начальник відділу у справах спорту,
сім’ї та молоді

В. М. Фісик

Про організацію оздоровлення, відпочинку і зайнятості
учнів та вихованців навчальних закладів міст влітку 2014 року
На виконання наказу Міністерства освіти і науки від 12.04.2013 № 436 «Про організацію
заходів літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2013 році», наказу Департаменту освіти і
науки від 18.04.2013 № 161 «Про організацію заходів з літнього оздоровлення та відпочинку
дітей у 2013 році» відділом освіти та навчальними закладами проведена робота щодо
забезпечення організованого відпочинку дітей.

Завдяки вчасно розпочатій підготовчій роботі, організаційним заходам та контролю за ходом
оздоровлення з боку міської оперативної групи, робочої групи при відділі освіти оздоровчий
період пройшов організовано.
Сім таборів, що діяли при всіх загальноосвітніх навчальних закладах, охопили своїми
послугами 627 дітей. В усіх таборах було організовано денний сон та забезпечено дворазове і
триразове харчування із розрахунку 16 грн. на одну дитину на добу, із яких 10 грн. платили
батьки, а 6 грн. дотувалися з бюджету – це склало 36 174 грн.

На базі позашкільних навчальних закладів працювали табори юних техніків,
натуралістів, туристів, спортсменів. Усього профільними змінами охоплено 105 учнів.
У 2013 році на базі ЗОШ № 1 імені Панаса Мирного та СШ № 5 діяли табори праці та
відпочинку, у яких перебували 30 учнів. Відділом освіти спільно з центром соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді й адміністраціями навчальних закладів була організована діяльність
таборів, де дітям вдалося попрацювати з благоустрою рідного міста, заробивши певні кошти, та
змістовно відпочити.

З метою ознайомлення з історичними місцями, пам’ятками України та області в екскурсійних
поїздках та туристичних походах взяли участь близько 1700 дітей.
Особлива увага приділялась оздоровленню в таборах дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей. Усього їх відпочило
в таборах цього літа 117 осіб. На відпочинок цих дітей, а також на харчування дітей із таборів
праці та відпочинку повністю були виділені бюджетні кошти в сумі 28 512 грн.

Цікавою та різноманітною була розважальна програма в таборах. Це і спортивні
змагання, і різноманітні конкурси, екскурсії, ігри, вікторини, концерти…
Минулого року була активною взаємодія позашкільних навчальних закладів із таборами
з денним перебуванням. Так, керівники гуртків центру естетичного виховання організували
заняття у таборах, концерт до Міжнародного дня захисту дітей, цикл вистав лялькового театру
«Петрушка», концертну програму ансамблю спортивного танцю «Престиж», виставку робіт
гуртківців декоративно-ужиткового відділу.

Працівники станції юних туристів провели в лісі Дні туризму для кожного табору, у ході
яких практично ознайомили дітей із елементами техніки пішохідного туризму, організували
змагання. На станції юних техніків діти, які оздоровлювалися, ознайомилися із видами гуртків
закладу, виробами гуртківців, пограли в боулінг, городки, теніс, розташовані на станції.
Дитячо-юнацька спортивна школа організувала для таборів спортивні змагання. На екскурсіях з
елементами гри побували діти в центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

Багато цікавих заходів провели працівники міської бібліотеки для дітей: літературні
ігри, вікторини, виставки малюнків, казкові мандрівки. Відкритими для дітей були і музеї міста,
у яких один день на тиждень вхід був безоплатним.
Завдяки злагодженій роботі міської оперативної групи з організації оздоровлення,
адміністрацій навчальних закладів, начальників таборів відпочинку, вихователів, медичних
працівників, кухарів вдалося забезпечити змістовний і безпечний відпочинок дітей влітку, не
допустити нещасних випадків, отруєнь дітей.
У цьому році планується організувати роботу також семи таборів з денним перебуванням
при загальноосвітніх навчальних закладах та чотирьох таборів при позашкільних навчальних
закладах, а також двох таборів праці та відпочинку при ЗОШ № 1 та СШ № 5. Всього в цих
таборах відпочине близько 760 дітей. Вартість харчування та бюджетна дотаційна частина
залишаться незмінними. Буде звільнено від оплати за харчування в таборах дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей, багатодітних
сімей, дітей, що проживають у тубвогнищах та дітей із таборів праці та відпочинку.

Дошкільні навчальні закладів у літній період будуть переведені на оздоровчий режим
роботи: із 1 червня по 31 серпня витрати на харчування дітей у ДНЗ буде збільшено на 10 %,
що складе близько 50 тис. грн. Ці кошти планується витратити в основному на збагачення
дитячого раціону свіжими фруктами та овочами. Таким чином буде частково оздоровлено до
800 дітей дошкільного віку.

Протягом літнього оздоровчого періоду станцією юних туристів планується організація
екскурсій та походів для школярів.
Спортивна школа продовжуватиме заняття спортивних секцій.
Протягом періоду роботи таборів відпочинку позашкільні навчальні заклади
запропонують для них традиційні та нові заходи. Бібліотека для дітей, крім уже знайомих форм
роботи, проведе дитячий ранок «Сонце дитинства», години повідомлення «Преса на всі
інтереси». У музеї Д.Гурамішвілі буде проходити виставка в’язаної іграшки.
На кожний табір буде розроблено положення, відповідно до якого здійснюватиметься
діяльність закладів відпочинку.
Перевірка готовності таборів із денним перебуванням до прийому дітей буде проведено
відповідною комісією, створеною на базі відділу освіти.
Начальник відділу
освіти міської ради

Т.М. Колибельнік

Про організацію оздоровлення дітей влітку 2013 року та
дотримання вимог санітарного законодавства
Влітку 2013 року при міських навчально-виховних закладах працювало 11 таборів із
денним перебуванням дітей, у яких відпочили 731 учень, в т. ч. у 7 ЗНЗ 626 учнів, у
позашкільних закладах СЮТ, СЮТур, ЦЕНТУМ та ДЮСШ 105 учнів та у 2 таборах праці і
відпочинку 30 дітей, по 15 у ЗНЗ № 1 та ЗНЗ № 5.
Згідно з Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" табори з денним
перебуванням - це заклади, утворені у навчальному закладі, закладі культури, охорони
здоров'я, фізичної культури та спорту в яких забезпечується належний догляд за дітьми,
виховний процес, повноцінне дозвілля і т. п., де діти перебувають протягом дня, але не менше 6
годин.
Табори праці і відпочинку - це заклади з денним , або цілодобовим перебуванням дітей,
мають спеціально облаштовану територію, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, у
якому здійснюється комплекс заходів, спрямованих на формування у дітей навичок безпечної
життєдіяльності, самообслуговування, колективізму.
На виконання Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" та вимог
ДСанПіНу 5.5.5.23-99 "Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих
оздоровчих закладів" держсанепідслужбою Миргородського району 22.03.12 р. директорам
НВЗ були направлені плани-завдання по покращенню санітарно-технічного стану пришкільних
оздоровчих таборів та якісної підготовки до оздоровчого сезону 2012 року.
Перед початком оздоровчого сезону, а саме 23.05.13 року комісією у складі заступника
міського голови, начальника міського відділу освіти, головного спеціаліста відділу освіти та
санітарного лікаря з гігієни дітей і підлітків Миргородської райСЕС було проведено комісійне
обстеження всіх закладів відпочинку, перевірка виконання планів-завдань та підписано акт
приймання дитячого табору до роботи.
Згідно цього Закону у таборах з денним перебуванням термін оздоровлення повинен
складати не менше 21 дня з обов'язковою організацією денного сну. На жаль у минулому році
ця норма не була витримана у повному обсязі в жодній школі. Всі табори працювали 18
календарних, або 14 робочих днів. Режим роботи таборів був із 8 до 17 год. Денний сон був
організований не для всіх дітей., а лише для 70-80% дітей.
Кратність харчування у всіх таборах була 3 разова, фактично вартість харчування для всіх
таборів склала 16 грн.
Норми продуктів харчування затверджені Постановою КМУ № 1591 від 22.11.2004 р.
виконувалися не в повному обсязі, що підтверджують і лабораторні дослідження калорійності
страв – при нормі калорійності обіду 796 ккал фактично сладала близько 600 ккал.
На літні місяці були виділені кошти для збільшення та покращення харчування на 10% у
дитячих навчальних закладах.
У кожному закладі були обладнані ізолятори та працювали мед. пункти. Мед. пункти були
забезпечені необхідним обладнання та не в повному обсязі медичними препаратами.
З метою своєчасної та якісної підготовки навчально-виховних закладів до оздоровлення
дітей влітку 2014 року держсанепідслужба пропонує провести ремонт всіх виділених для
таборів приміщень. Під час роботи таборів заборонити проведення будь-яких ремонтних робіт
у суміжних приміщеннях.
Необхідно виділити достатню кількість кімнат із розрахунку:
- ігрові – 2 м. кв. на 1 учня;
- спальні - 4 м. кв. на 1 учня;
- санвузли із розрахунку 1 унітаз на 15 дівчаток, 1 унітаз і пісуар на 20 хлопчиків.
Для дотримання правил особистої гігієни у таборі повинні працювати рукомийники із
розрахунку 1 на 8 дітей, та 1 мийка для ніг на 12 дітей.
Розмір ділянки території на 1 дитину повинен становити 150-200 м.кв., на них повинні
бути обладнані ігровий та фізкультурні майданчики.
Медпункти повинні бути оснащені необхідним обладнанням для оцінки ефективності
оздоровлення, медикаментами для надання першої медичної допомоги і оздоровлення дітей
диспансерної групи. Обладнати ізолятори для тимчасового перебування інфекційних хворих.

При виявленні ознак інфекційних хвороб у дітей та персоналу забезпечити їх своєчасну
ізоляцію в інфекційне відділення з наданням термінового повідомлення у держсанепідслужбу.
Заходи по фізичному вихованню повинні відповідати віку дітей, фізкультурно-оздоровча
робота у таборі узгоджуватися із медичним персоналом
Кожен табір повинен заключити угоди на проведення профдеззаходів та ремонт
технологічного ті холодильного обладнання.
Всі заклади повинні бути забезпечені доброякісною питною водою, гарячим
водопостачанням та резервним водопостачанням на випадок аварії.
Порядок організації харчування повинен здійснюватись у відповідності до наказів МОЗ та
МОН України від 01.06.05 року № 242/329, зареєстрованого в Мінюсті України 15.06.05 року за
№ 661/10941 "Порядок харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах". Харчування
дітей проводити відповідно до норм харчування затверджених Постановою Кабінету Міністрів
України від 22.11.04 року № 1591. Необхідно забезпечити проведення штучної "С"вітамінізації І або ІІІ страв із розрахунку 25 мг на 1 дитину.
У дитячих навчальних закладах на літній період збільшити фінансування на харчування
дітей на 10%.
Перед початком роботи табору всім закладам необхідно розробити та погодити в
Миргородському міжрайонному управлінні ГУ Держсаенідслужби у Полтавській області схеми
постачання продуктів харчування та примірні циклічні меню.

Начальник управління

Я.М.Степанько

Про організацію медичного забезпечення
та оздоровлення влітку 2014 року
Дитячого населення по Миргородському району всього – 11032 дитини, в тому числі
по місту – 6862 дитини.
Кількість школярів по Миргородському району - 6243, в тому числі по місту – 3843.
В 2013 році проведені медичні профілактичні огляди школярів.
І рангове місце займає патологія опорно-рухового апарату – 17,5%;
ІІ рангове місце – патологія органів шлунково-кишкового тракту - 13,8%.
ІІІ рангове місце – патологія органів зору – 12,5%.
ІУ рангове місце – патологія системи кровообігу – 9,5%.
Причини – малорухомий спосіб життя, вживання неякісної їжі, велике навантаження
дітей комп’ютерними технологіями.
Під диспансерним наглядом перебуває - 4339 дітей, із них по місту – 2622 дитини;
підлітків - 1787.
Особлива увага приділяється оздоровленню дітей пільгових категорій за рахунок
бюджетних коштів. Сформовані заявки на санаторно-курортне оздоровлення дітей, які
проживають в соціально-неадаптованих сім’ях, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних сімей,
дітей, які мають статус постраждалих від аварії на ЧАЕС.
В зв’язку з припиненням функціонування санаторіїв для дітей на південному березі
Криму, переглядається план оздоровлення в санаторіях обл. підпорядкування: Полтавський
ортопедичний, Ліщинський кардіоревматологічний, Лубенський протитуберкульозний,
Кременчуцький психоневрологічний.
Станом на 01.04.2014 р. оздоровлено 36 дітей в дитячих спеціалізованих санаторіях
МОЗ, із них дітей інвалідів – 4, дітей з багатодітних сімей – 8, дітей з малозабезпечених сімей
– 2, дітей, які мають статус постраждалих від аварії на ЧАЕС – 3.
В місцевих санаторіях оздоровлено 16 дітей пільгової категорії.
Планується оздоровлення дітей з хронічною патологією, в т.ч. дітей пільгових категорій
на базі дитячих лікарень області.

Заступник головного лікаря
з дитинства та пологової
допомоги

Л.П.Наумова

