
                                                                                                   Додаток 1 до Програми
                                                                                                   затверджений  рішенням ІХ сесії 
                                                                                                   Хустської міської радиVII скликання  
                                                                                                   від 16.12.2019 р. №1760

Заходи
щодо виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку

школярів м. Хуста на 2020-2022 роки

1. Організаційно - методичне та інформаційне забезпечення оздоровлення
і відпочинку школярів

1.1.Щороку приймати участь  у Всеукраїнських та регіональних селекторних
нарадах,  семінарах  і  тренінгах  з  питань  підготовки  до  оздоровчої  кампанії  та
підбиття підсумків її проведення.

Управління виконавчого комітету 
Хустської міської ради  :  

освіти, релігій та у справах національностей;
праці та соціального захисту населення

Очікуваний результат: 
Формування  механізму  співпраці  між  різними  ланками  виконавчої  влади,
органами  місцевого  самоврядування,  неурядовими  організаціями  щодо  питань
організації оздоровлення і відпочинку дітей, учнівської молоді.

1.2.  Сприяти  охопленню  відпочинковими  та  оздоровчими  послугами  не
менше 50% дітей шкільного віку.

Управління виконавчого комітету
Хустської міської ради  :  

освіти, релігій та у справах національностей;
 праці та соціального захисту населення

Очікуваний результат: 
Створення умов для організації змістовного дозвілля, оздоровлення і відпочинку
дітей, учнівської молоді, поліпшення стану їх здоров’я.

1.3.Забезпечити  організацію  та  функціонування  у  літній  канікулярний
період оздоровчих (відпочинкових) таборів при школах міста для учнів ЗЗСО із
першочерговим залученням до них дітей пільгових категорій.

Управління   освіти, релігій та у справах  
національностей    виконавчого  комітету  

Хустської міської ради :
Очікуваний результат: 

Забезпечення належного змістовного оздоровлення і відпочинку учнівської
молоді 

1.4. Забезпечувати  надання  організаційно-методичної  допомоги
загальноосвітнім навчальним закладам з питань відпочинку та оздоровлення дітей
і учнівської молоді.

Управління     освіти, релігій та у справах  
національностей   виконавчого комітету  



Хустської міської ради
Очікуваний результат: 

Підвищення рівня та  якості  послуг,  що надаються закладами відпочинку та
оздоровлення.

2.Забезпечення підтримки організації відпочинку та оздоровлення дітей
2.1.Рекомендувати під час літнього оздоровлення дітей надавати пільги в

оплаті комунально-побутових послуг та інших місцевих податків і зборів дитячим
закладам відпочинку та оздоровлення. 

Управління житлово-комунального господарства
Виконкому Хустської міської ради

Очікуваний результат: 
підвищення  рівня  послуг  оздоровлення  і  відпочинку  дітей  та  учнівської

молоді.
2.2.  Забезпечити  оздоровлення  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування  та  дітей  із  числа  інших пільгових  категорій,  передбачених  чинним
законодавством. 

Управління      виконавчого комітету  
Хустської міської ради:

освіти, релігій та у справах національностей;
праці та соціального захисту населення

Очікуваний результат: 
Оздоровлення  дітей  соціально-незахищених  категорій  населення.

Збільшення кількості оздоровлених дітей із числа пільгових категорій. 
3. Медичне забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей

3.1. Забезпечити  літні  заклади  відпочинку  необхідною  кількістю
медикаментів, згідно встановленого переліку.

Управління освіти, релігій та у справах
національностей виконкому 

Хустської міської ради
Очікуваний результат: 
надання І-ої невідкладної кваліфікованої медичної допомоги дітям.

3.2.Забезпечувати  супровід  медичними  працівниками  організованих  груп
дітей до місць відпочинку/оздоровлення та у зворотному напрямку.

Управління освіти, релігій та у
 справах національностей спільно з

відділом охорони здоров’я Хустської
райдержадміністрації

Очікуваний результат: 
Надання дітям, за необхідності, спеціалізованої медичної допомоги під час

перевезення.
3.3. Проводити  безкоштовні  медичні  огляди  дітей,  які  направляються  у

табори відпочинку/оздоровлення.
Управління освіти, релігій та у справах

національностей спільно з
відділом охорони здоров’я Хустської

райдержадміністрації



3.4. Забезпечити  надання  послуг  медичними  працівниками  дітям,  які
перебувають у таборах відпочинку/оздоровлення. 

Управління освіти, релігій та у справах
національностей спільно з
відділом охорони здоров’я 

Хустської райдержадміністрації
3.5. Здійснювати  контроль  за  належними санітарно-гігієнічними умовами

перебування дітей у таборах оздоровлення та відпочинку.
Управління освіти, релігій та

 у справах національностей,
управління Держпродспоживслужби

 в Хустському районі (за згодою),
відділ охорони здоров’я 

Хустської райдержадміністрації (за згодою)
Очікуваний результат: 
забезпечення  належних  безпечних  умов  перебування  дітей  у  міських  закладах
відпочинку та оздоровлення

4. Міжнародне співробітництво
4.1. Ініціювати обмін групами дітей з країнами ближнього зарубіжжя (за рахунок
коштів не заборонених чинним законодавством).

Управління освіти, релігій та
 у справах національностей

 виконавчого комітету
Хустської міської ради

Очікуваний результат: 
Розширення кругозору дітей, набуття знань про культурні та історичні традиції
інших країн.

Секретар ради                                                                       Володимир ЕРФАН




