
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про хід виконання міської програми відпочинку 
та оздоровлення дітей на період до 2008 року 

Заслухавши інформацію начальника відділу у справах сім'ї та молоді 
Ковкрак Т .М. та у зв'язку із закінченням терміну дії міської програми 
відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 19.06.200Зр. N!!250-1З-24, 
керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України ''Про місцеве 
самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з . . 
гуманІтарних питань, МІська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про хід виконання міської програми відпочинку 
та оздоровлеиия дітей на період до 2008 року взяти до відома (додається). 

2. Відділу У справах сім'ї та молоді розробити міську програму 
відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2012 року У новій редакції. 
з. Визнати таким, що В'Іратило чинність рішення Броварської міської 

ради від 19.06.200Зр. N!!250-1З-24 ,Дро міську програму відпочинку 

та оздоровлеШЧІ дітей на період дО 20~~R~~'· 
4. КОН'Іроль за виконанням цьо .... ві· ~1Jq~1 ~ покласти на заступника 
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Інформація 
про хід виконання міської проrpами відпочинку та оздоровлення дітей 

на період до 2008 року 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2003р. 
N!!33 "Про державну проrpаму відпочинку та оздоровлення дітей на період 
до 2008 року", розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 
26.03.2003р. N!! 157 "Про обласну проrpаму відпочинку та оздоровлення дітей 
на період до 2008 року" було затверджено рішення Броварської міської ради 
від 19.06.2003р. N!!250-13-24 "Про міську проrpаму відпочинку та 
оздоровлення дітей на період до 2008 року", на виконання якої протягом 
2003-2007 років проводилась така робота: 

Відповідно до зазначених програм відділ у справах сім'ї та молоді 
здійснює координацію робіт, пов'язаних із реалізацією заходів щодо 
оздоровчої кампанії та організації літнього відпочинку та оздоровлення 

дітей. 

Щороку у квітні місяці на оперативній нараді при міському голові 
заслуховувались питання підготовки відпов~ ~озділів до 
оздоровлення і відпочинку дітей міста та видавалось розпорядження міського 
голови, в якому чітко прописувались завдання відділам та управлінням, які 
займаються питаннями оздоровлення дітей. 

Управління освіти, відділ у справах сім'ї та молоді, відділ у справах 
захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС управління праці та 
соціального захисту населення, служба у справах дітей, дитяча лікарня, 
проводили підбір та направлення дітей на оздоровлення в дитячі оздоровчі 
заклади із ЧИС!lа дітей - сиріт та дітей, позбавл~них батьківського 
піклування, дітей - інвалідів, дітей із багатодітних' та мал~забезпечених 
сімей, дітей праЦівників органів внутрішніх справ, ві~ськовослужбовців, які 
загинули під час виконання службових' обов' язків, дітей з девіантною 
поведінкою, дітей, які перебувають на диспансерному обліку, дітей
напівсиріт, талановитих та обдарованих дітей, ді~ей, пос~аждалих внаслідок 
аварії на ЧАЕС, врflX'oВУЮЧИ при цьому, що право на забезпечення путівкою 

. має дитина, яка в поточному році не отримувала путівку до дитячого 
оздоровчого закладу за рахунок місцевого та державного бюджетів. 
Погодження списків. дітей, які напр~ться .на оздоровлення, у всіх 
відповідних інстанціяХ проводилось за 1 О ДШВ до ВІдправлення групи. 

До проведення літнього відпочинку та о~доровле~ дітей із соціально 
незахищених категорій сімей були залучеНІ кошти МІсцевого бюджету, 

а саме: 

2003 2004 2005 2006 2007 

8,3 тис.грн. 8,0 тис.грн. 58,0 тис.грн. 50,0 тис.грн. 480,0 тис.грн. 



На ці кошти оздоровлено таку кількість дітей: 
22 20 93 74 293 

ДОТ (76-ДОЗ (Доз (55 -доз 
М. ПеРeJIcnав- "Переcnавсь "Чвйка" "Меркурій" "Меркурій" 
Хмe.nьницький кий" Запорізька Запорізька обл., Запорізька обл., 

(М. ПереRcnав- обл., Акимівський Акимівський р-н; 
Хмельницький) 

Акимівський р-н) 238 - АР Крим, м. 
Р-Н.; 17- Aлyшra, с. Чвйка, 

спортивному ЗАТ ДОТ "Берег") 
таборі 

"Гетьман", м. 
Мелітополь) 

Починаючи з 2003 року за запрошенням Президента комітету 
поріднених міст Фонтене-су-Буа Ерве ПУАР'Є 8 дітей віком 11-12 років із 
числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей
напівсиріт, у липні місяці, оздоровлюються у центрі відпочинку м. Сен -
Сюльпіс. 

Управління у справах сім'ї та молоді Київської облдержадміністрації 
надає щороку влітку до дитячих оздоровчих закладів, відповідно до 
розподілу по Київській області, путівки ДJIJI оздоровлення дітей із соціально 
незахищених категорій сімей. За звітний період таких путівок надано: 

2003 2004 2005 2006 2007 
32 S9 82 74 69 

З2-ДОТ 29 -ДИТRЧИЙ 40 -ДОТ "Лісова зо-доз зо-доз 

"Переcnавсь санаторій казка" "Ювілейний", "Ювілейний" 

кий" "ПОЛJlна" (Володарський с. Дернівка, (Київська область, 

(М. (Баришівський рвЯон с.логвин) Баришівський р-н; Баришивський 

ПереJlCnав- район) 2-ДОЗ 5 - ДОЗ "Чайка", район); 

Хмельниць зо-дот "Автодорожник" с. Сергіївна, ЗІ - ДОЗ "Факел" 
кий) "Переcnавсь с. Сергіївка, Одеська обл.; (М. Керч); 

кий" Одеська обл. 20 - ДОЗ "Ясний", S-ДОЗ 

(М. ПереJlCnав- 20 - "КОСМОС" с. Л' Jl'l"ИXaТКИ, "Донецьке ОРЛJl" 

Хмельницький) с. Рибаківка, Обухівський р-н; (Донецька обл.) 
Миколаівська обл. 1 б -дц "Молода З - мдц "~олода 
20 - ДОТ "ЧвЯка" гвардіJl", М. Одеса; ГвардіJl" 

(Одеська обл .. , З-ДОЗ 

Білroроддністровсь "Автодорожник" , с. 
кий раііон, Сергіівка, Одеська 

с.Сергіївка). обл. 

Відправлено на відпочинок та оздоровлення в МТПТ ,,Артек" 
6 8 9 19 S 

Щороку при загальноосвітніх закладах міста ІІІ?ацювали приmкШьн! 
оздоровчі табори денного перебува,ння. ~o роботи у таборах були залучеНІ 
кваліфіковані педагогічні та меДИЧНІ працІВНИКИ. 
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Кількість пришкільних оздоровчих таборів денного перебування: 
2003 2004 2005 2006 2007 
--- 3 9 9 7 

Відпочивало в пришкільних оздоровчих таборах денного перебування дітей: 
- 191 380 271 630 

Працівниками санітарно-епідеміологічної станції забезпечувався 
контроль за утриманням приміщень денного перебування дітей, загального 

користування, приміщень харчоблоків, організацією медичного 
обслуговування дітей. З метою недопущення харчових отруєнь та гострих 
кишкових захворювань особлива увага була направлена на організацію 

харчування відпочиваючих дітей - утримання приміщень харчоблоку, умов 
транспортування продуктів харчування, наявності супроводжувальної 
документації інше. 

Броварською міською радою у 2006 та 2007 роках було надано 
фінансову допомогу Закарпатській обласній профспілковій організації на 
балансі якої знаходиться оздоровчий заклад "Вогник" (для ремонтну 

приміщень табору) у розмірі 10,0 тис.грн. щороку. У червні 2006 року у 
цьому таборі було оздоровлено 64 дітей працівників освіти із знижкою в 
оматі за путівки, у 2007 році - 40 дітей. 

За сприянням служби у справах неПОВНОЛІТНІХ Київської 
облдержадміністрації щороку діти, які перебувають на профілактичному 
обліку служби у справах дітей Броварської міської ради , оздоровлюються в 
б б б . "с·" еег " о ласному о оронио - спортивному та Орl ІЧ та етьман. 

Всі діти, які перебувають у соціально - реабілітаційному центрі 
"Любисток" за кошти місцевого бюджету та за спонсорські кошти 
благодійних організацій постійно влітку оздоровлюються в оздоровчо -
лікувальних закладах України та за кордоном (Німеччина, Італія, Іспанія, 

Австрія). 

Відділ у справах захисту населення від Hac~iдкiв. аварії на ~c 
упрaвлiинJI праці та соціального захисту населення ВІДПОВІДНО до розподІлу 

путівок спільно з управліВИJIМ освіти постійно проводить оздоровлення 
дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕс. 

2003 2004 2005 2006 2007 

238 380 197 211 --
Загалом, протягом звітного пері~ДУ, оздоровлено за KO~ місцевого 

бюджету, кошти благодійних Ф~НДl~, ба:ь~~ських КОШТІВ, соцстраху, 
установ та підприємств міста таку КІЛЬКІсть ДІтеи. 

Загальна кількість оздоровлених дітей шкільного віку: 

2003 2004 2005 2006 2007 
8626 8036 8437 8087 -----

з 



(Заranьна (Заranьна кількість (Заranьна кількість (Зaranьна 

кількість дітеіі дітеіі шкільного дітеіі шкільного кількість дітеіі 

шкільного віку віку 11011) віку 11308 ) шкільного віку 
13274) 10360) 

Відсоткове відношення від загальної кількості дітей шкільного віку: 
.-_ ...... 64,98% 72,9% 74,6% 78,0% 

ИачаJlЬНllК віддіJlУ 
У справах сім'і та МОJlоді Т.М.Ковкрак 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ 

07400 Київська область, Мо Бровари 
вул. Гагаріна,18, К03 12-3 13 
Тел.lфакс: (294) 6-57-86 
Від 11. 040 tl!IJOR Н!! f)(-t?9, I-Ir;l, 
НаН!! за -----

Про включевви питавь ва 

чергову сесію 

Розрахунковий рахунок 

Н!! 35415016001745 
МФО 821018 УДК в 
Київській області М.Київ 
код 23582074 

Секретарю 

Броварської міської ради 

Сапожку І.В. 

Відділ у справах сім'ї та молоді просить Вас вКJПOЧИТИ до переліку 
питань на чергову сесію Броварської міської ради, яка відбудеться у березні, 

такі питання: 
1. Про хід виконання міської програми відпочинку та оздоровлення 

дітей на період до 2008 року. 
2. Про підписання договору про співробітництво щодо забезпечення 

права кожної дитини на вихованІОІ в сімейному середовищі, 
попередження направлення дітей до інтернатних установ, розвитку 
спеціалізованих послуг для вразливих сімей з дітьми, сімейних форм 
влаштування дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, впровадження в місті концепції <<Місто, дружнє до 

ДИТИНИ». 

НачаJlЬНИК відділу 
Т.М. Ковкрак 

.. 
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