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6. Про пiдсумки оздоровлення та вiдпочинку дiтей
та завдання на 2016 piK

влiтку 2015 року

Проаналiзувавши та обговоривши питання про пiдсумки оздоровлення
та вiдпочинку дiтей влiтку 20t5 року та завдання на 2016 piK, виТзне спiльне
засiдання колегii районноi державноТ адмiнiстрацiТ та зборiв адмiнiсr,ративно господарського активу району вiд |7.09.20|5 року вiдмiчае, tцо робота з
органiзацii оздоровлення дiтей в районi проведена на наJIежному piBHi.
За даними Головного управлiння статистики у Харкiвськiй облас'гi
станом на 01.01.2015 в районi мешкають 2503 дитини оздоровчого BiKy.
Iз загальноi кiлькостi дiтей у поточному роrдi в районi оздоровленням та
вiдпочинком охоплено 2470 дiтей, або 98,6 Yо вiд заг€шьноТ кiлькостi (у 201а
роцi показник становив 9|,7Уо\.
Загальний вiдсоток охоплення дiтей пiльгових категорiй послугами з
оздорlовлення та вiдпочинку склада€ 98,8оh (в 2014 роцi - 97,2уо).
В санаторному режимi працюв€tпи Bci 12 ЩНЗ та 5 групи при НВК, в
якLIх 0здоровлено 635 дошкiльникiв (100%).У бюджетах MicbKoT та сiльських
рад передбаченi кошти на збiльшення BapTocTi харчування пiд час
оздоровлення дiтей в дошкiльних навчаJIьних закладах. Середrrя BapTicTb
харчування однiеТ дитиIlи на день склЕLпа 13,75 грн.
Не заJIишилось поза увагою оздоровлення внутрiшньо перетчtiщенtrх
дiтей, протягом 20l5 року оздоровлено 27 дiтей. Послугами з оздоровленнrI
забезпеко 2 дiтей, батьки яких беруть участь у проведеннi АТО.
За рахунок бюджетних коштiв оздоровлено 56 дiтей (50 дитини у
2014рошi): з бюджетiв рiзних piBHiB на закупiвлю путiвок у 2al5 porri
використано 22а,22 тис. грн. Оздоровчi послуги за бюджетнi кошттд
надавапи сь дiтяrл сотдiапьно уразливих категорiй.
Зважаючи IIа викладене вище' спiльне виiЪне засiдання колегiТ районlтоТ
дер}кавноТ алмiнiстрацii та зборiв адмiнiстративно - господарського aKTllBy
району вiд 17.а9.20|5 року вважае за необхiдне:
1. lнформацiю про
роцi взяти до вiдома.

пiдсl/мки оздоровлення та вiдпочинку лiтей

_у

2015

та вlдпочинку
2. Визначити контрольнi плановi пок€вники оздоровлення
дiтеЙ районУ у 2016 рочi:
IJq п?поппRпенн,
оздоровленням та вlдпочинк :ом 2150 дiтей,
2.1. Забезпечити охоплення
BiKy,
Iцо станОвитЬ 85,8Оlо вiд загаЛьноТ кiлЬкостi дiтей шкiльного
2.2. Забезпечити охоплення оздоровленням та вiдпочинком 1500 дiтей
пiльгових категорiй, Що становить 92,зуо вiд загzшьнот кiлькостi дiтей
та
соцiалъно-ур€lзливих категорiй, забезпечивши при цьому оздоровленням
дiтей, позбавлених батькiвського пiклування"
100%

вiдпочинком
дiтей-iнвалiдiв.

дiтей-сирiт,

Голова районноi державноi
адмiнiстрацii
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