Підведено підсумки оздоровчої кампанії 2018 року.
За статистичними даними на території району проживає 2555 дітей віком
від 7 до 17 років, які відповідно до чинного законодавства мають право на
відпочинок та оздоровлення. Згідно плану проведення оздоровчої кампанії 2018
року охоплено оздоровленням та відпочинком 1920 дітей віком від 7 до 17
років, або 75 % від загальної кількості таких дітей у районі, а саме:
у стаціонарних оздоровчих закладах – 628 дітей або 25 % дітей пільгових
категорій;
у закладах з денним перебуванням – 1168 дітей (46%) із них 872 дитини
пільгових категорій або 34,1 %;
Оздоровлення дітей відбувалося за рахунок бюджетів усіх рівнів:
державного і обласного - за путівками департаменту соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації, місцевого - субвенцій сільських рад і районного
бюджету, та позабюджетні кошти - за рахунок підприємств, установ та
організацій, часткової батьківської доплати та самостійного оздоровлення дітей
батьками.
Підбір дітей пільгових категорій проводився заздалегідь, згідно черги.
У 2018 році забезпечення дітей району оздоровленням здійснювалося у
8 стаціонарних закладах, які розташовані поза межами району, та відпочинком –
у 17 закладах з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої
освіти. На території району відсутні стаціонарні заклади оздоровлення дітей.
Мережу таборів відпочинку з денним перебуванням дітей на базі закладів
загальної середньої освіти збережено на рівні 2017 року. Організованим
відпочинком охоплено 1168 дітей (46,0% від загальної чисельності дітей
шкільного віку), з них пільгових категорій – 872 (34,1% від загальної
чисельності дітей шкільного віку).
З початку 2018 року, за рахунок коштів державного бюджету на
оздоровлення до МДЦ "Артек" та "Молода гвардія" направлено 20 дітей: 13 позбавлені батьківського піклування, 4 – діти з багатодітної сім’ї, 1 обдарована
дитина та 2 дитини учасника АТО.
За рахунок коштів обласного бюджету на оздоровлення в дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку "Бригантина", "Лісова пісня", "Дружба", "Чайка",
які розташовані на території області, направлено 20 дітей: 8 - позбавлені
батьківського піклування, 1 - багатодітної сім’ї, 1 – сирота, 9 - учасників АТО та
1 - загиблого учасника АТО.
На здійснення заходів з оздоровлення та відпочинку 2018 року залучено
674,8 тис.грн., в тому числі: 558,4 тис.грн. коштів місцевого бюджету
(386,9 тис.грн. – проведення відпочинку та 298,1 тис.грн. – на оздоровлення
дітей у стаціонарних закладах за рахунок субвенції сільських рад і районного
бюджету) та 116,4 тис.грн. позабюджетні кошти.
За рахунок коштів місцевого бюджету охоплено оздоровленням в таборі
"Дружба" (с. Войнівка, Олександрійський район) 35 дітей району пільгової
категорії.

Комунальним закладом "Знам'янський районний центр первинної медикосанітарної допомоги" на санаторно-курортне лікування, за рахунок коштів
державного бюджету, з початку 2018 року направлено 141 дитину району до
санаторіїв: 3 – інваліди,64 - "Д" облік, 5 – ЧАЕС, 39 – сироти, 30 – багатодітні.
Пропозицій та звернень щодо оздоровлення та відпочинку дітей, які
проживають у населених пунктах Донецької та Луганської областей,
розташованих на лінії зіткнення не надходило.
З метою залучення позабюджетних коштів для проведення оздоровчої
кампанії 2018 року, управлінням направлялися листи керівникам
сільськогосподарських підприємств району, з проханням виділити кошти на
придбання путівок для оздоровлення дітей району, в тому числі дітей батьки
яких працюють на підприємстві.
На сайті районної державної адміністрації та шпальтах районної газети
"Сільське життя" публікуються інформації щодо проведення оздоровчої
кампанії 2018 року.

