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2 продовження додатка

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ1. Ініціатор розробленняПрограми Відділ освіти Менської міської ради
2. Підстава для розробкиПрограми Закони України «Про освіту», «Про повнузагальну середню освіту», «Про оздоровлення тавідпочинок дітей», «Про охорону дитинства»,«Про забезпечення санітарного та епідемічногоблагополуччя населення», постанова КабінетуМіністрів України від 24.03.2021 №305 «Прозатвердження норм та Порядку організаціїхарчування у закладах освіти та дитячих закладахоздоровлення та відпочинку»3. Розробник Програми Відділ освітиМенської міської ради4. Відповідальнийвиконавець Програми Відділ освітиМенської міської ради
5. Учасники Програми Відділ освіти Менської міської ради, Комунальнаустанова «Центр професійного розвиткупедагогічних працівників Менської міськоїради», Комунальна установа «Центр зобслуговування освітніх установ та закладівосвіти», Менське районне управлінняДержпродспоживслужби в Чернігівській області,Менський районний відділ ДСНС, закладизагальної середньої освіти6. Термінреалізації Програми 2022 – 2024 роки
7. Загальний обсягфінансових ресурсів,необхідних для реалізаціїПрограми, всього:у тому числі:

Всього: 15918002022р. - 4775402023р. - 5306002024р. - 583660
7.1. кошти бюджету МенськоїМТГ 1591800
7.2. кошти спеціальногофонду (спонсорськікошти, надходженняблагодійних внесків відбатьків в натуральнійформі, інші джерелакоштів, не забороненихзаконодавством)

-
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ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставленнядержави до проблем підростаючого покоління. Разом з тим, на сьогоднішній деньстан здоров'я дітей в Україні викликає найбільшу стурбованість. Упродовжостанніх років зберігається тенденція до його погіршення, яка обумовленавпливом різних негативних факторів соціально-економічного, екологічного тапсихо-емоційного характеру. Тому збереження здоров'я дітей України,відновлення їх життєвих сил шляхом організації якісного, повноцінногооздоровлення та відпочинку є важливим напрямком державної політики насучасному етапі.На жаль, через пандемію коронавірусу та карантинні обмеження, вминулому році робота пришкільних таборів була призупинена. Проте, влітку2019 року в 15 пришкільних таборах Менської міської громади протягом 14відпочинкових днів було забезпечено відпочинковими послугами 758 здобувачівосвіти. Вартість харчування у пришкільних таборах відпочинку становила 29,68грн в день на одного учня. Всі кошти спрямовувалися на організацію харчуваннядітей.Під час перебування учнів у пришкільних таборах, головна увагаприділяється формуванню соціально – психологічної адаптації до дитячогоколективу та зміцненню фізичного здоров'я. Основними оздоровчимифакторами в таборах є: максимальне перебування на відкритому повітрі, руховаактивність, раціональне харчування, чергування різних видів діяльності. Не меншважливим фактором залишається й організація мовних шкіл при таборахвідпочинку. Іншомовне середовище для учнів, під гаслом «канікули з користю»,забезпечують учителі англійської мови, залучаючи школярів до мовнихвікторин, спортивних естафет, інтерактивних ігор, драматизації улюбленихказок. Особлива увага приділяється оздоровленню та літньому відпочинку дітей,які потребують соціального захисту. Не залишається поза увагою й оздоровленнята відпочинок обдарованих і талановитих учнів.При обрахуванні розрахункових показників на організацію літньогооздоровлення та відпочинку дітей в пришкільних таборах враховувалосяпідвищення цін на продукти харчування, тривалість відпочинкової зміни,кількість здобувачів освіти, які будуть охоплені відпочинковими послугами тавартість харчування однієї дитини в день.Дана Програма створена для розв’язання наступної проблеми: створеннясприятливих умов та реалізація права на якісне оздоровлення і відпочинок дітей впришкільних таборах, які функціонують при закладах загальної середньої освітиМенської територіальної громади.
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Зміст 2022 рік 2023 рік 3024 рікВартість одного дітодня 45 грн 50 грн 55 грнК-ть дітей 758 758 758К-ть днів відпочинковоїзміни 14 14 14
Всього коштів 477540 530600 583660Всього: 1591800

ІІІ. Мета Програми
Метою Програми є створення сприятливих умов та реалізація права наякісне оздоровлення і відпочинок дітей. Досягнення поставленої метиздійснюватиметься шляхом оздоровчої, організаційно-координаційної таосвітньо-виховної діяльності. Реалізація заходів з оздоровлення та відпочинкудітей відповідає пріоритетним напрямкам розвитку громади. ОсновнимизавданнямиПрограми є:

- створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинкудітей в пришкільних таборахМенської територіальної громади;
- збільшення кількості дітей громади, охоплених організованими формамивідпочинку та оздоровлення;
- створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітейшляхом належної організації відпочинку в пришкільних таборах;
- надання послуг з відпочинку дітям, які потребують особливої соціальноїуваги та підтримки;
- формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя.

ІV. Реалізація Програми
Розвиток сфери оздоровлення та відпочинку дітей є передумовоюсприятливого соціально - економічного і демографічного майбутнього, отжепотребує першочергового вирішення як проблеми національного значення.Основними шляхами розв’язання проблем у сфері оздоровлення та відпочинкудітей є оздоровча, організаційно-координаційна та освітньо-виховна діяльність.Прийняття цієї Програми дозволяє поступово вирішувати проблеми у сферіоздоровлення та літнього відпочинку дітей.Програма передбачає протягом 2022-2024 років здійснення комплексузаходів щодо створення умов для належної організації оздоровлення і літньоговідпочинку дітейшляхом:
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- організації та проведення семінарів для директорів, інших відповідальнихосіб, які забезпечують роботу пришкільних таборів;
- забезпечення дітей відпочинковими послугами у пришкільних таборах.

V. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевогобюджету, виходячи з його фінансових можливостей, а також інших джерелфінансування, не заборонених чинним законодавством України, в межахвидатків, затверджених на відповідний рік за відповідним напрямком та в межахфінансових можливостей.Прогнозований обсяг фінансових ресурсів на 2022-2024 роки:

Рік Місцевий бюджет (тис.грн.) Інші джерелафінансування (тис. грн.) Всього(тис. грн.)2022 477540 - 4775402023 530600 - 5306002024 583660 - 583660Всього 1591800 - 1591800
VI. Очікувані результати Програми

У результаті реалізації заходів Програми очікується:
- організовувати проведення відпочинкової кампанії учнів у пришкільнихтаборах які діють при закладах загальної середньої освіти;
- підвищення рівня розвитку комунікаційних здібностей учнів, їхньої творчоїактивності, рівня вихованості і якості знань;
- зміцнення фізичних і психологічних сил дітей та підлітків, розвитоклідерських та організаторських якостей.

VIІ. Управління та контроль за ходом виконання Програми
Організація виконання Програми покладається на Відділ освіти Менськоїміської ради, Комунальну установу «Центр з обслуговування освітніх установ тазакладів освіти».Контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія Менськоїміської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти,культури, молоді, фізкультури і спорту, заступник голови з питань діяльностівиконавчих органів ради Прищепа В.В.
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VIII. Напрямки діяльності та основні заходи Програми оздоровлення талітнього відпочинку дітей в пришкільних таборах на 2022-2024 роки
№з/п Зміст заходу Виконавці Термінвиконання Джерелафінансування Обсягифінансування (тис.грн.)1 Організація відпочинку дітейшкільного віку в пришкільних таборах,створених на базі закладів загальноїсередньої освіти (організаціящоденного харчування учнів).

Відділ освіти,дирекціязакладівзагальноїсередньої освіти

2022 рік2023рік2024 рік
Місцевийбюджет,іншіджерелафінансування

477540530600583660

2 Забезпечення санітарно -епідеміологічного нагляду, дотриманнявимог протипожежної безпеки, наглядза підготовкою, відкриттям тафункціонуванням пришкільнихдитячих таборів відпочинку;дотримання правил безпеки під часперебування учнів у пришкільномутаборі.

Відділ освіти,МенськерайоннеуправлінняДержпродспоживслужби вЧернігівськійобласті,Менськийрайонний відділДСНС, дирекціязакладівзагальноїсередньої освіти

2022 рік2023рік2024 рік
Місцевийбюджет,іншіджерелафінансування

3 Проведення нарад з питань підготовкита проведення відпочинкової кампанії впришкільних таборах.
Відділ освіти 2022 рік2023рік2024 рік

Не потребуєфінансування
4 Організація контролю за дотриманнямнорм харчування, вимог санітарногозаконодавства та законодавства пробезпечність та окремі показники якостіхарчових продуктів. (НАССР).

Відділ освіти,МенськерайоннеуправлінняДержпродспоживслужби вЧернігівськійобласті

2022 рік2023рік2024 рік
Не потребуєфінансування

5 Сприяння залученню підприємствагропромислового комплексу громадидо надання фінансової та матеріальноїдопомоги в організації літньогооздоровлення та відпочинку упришкільних таборах

Дирекціязакладівзагальноїсередньої освіти

2022 рік2023рік2024 рік
Не потребуєфінансування

6 Забезпечення змістовного дозвілля,проведення культурно-масових тафізкультурно-спортивних заходів впришкільних таборах на базі закладівзагальної середньої освіти.

Дирекціязакладівзагальноїсередньої освіти

2022 рік2023рік2024 рік
Не потребуєфінансування

7 Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких профілактичнихзаходів з дітьми щодо пропагандиздорового способу життя, збереженнярепродуктивного здоров'я,

Дирекціязакладівзагальноїсередньої освіти
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профілактики соціально небезпечниххвороб, формування відповідальностіза власне життя (бесід, лекцій,тренінгів, анкетувань)8 Забезпечення відпочинковимипослугами дітей, що потребуютьособливої соціальної уваги тапідтримки: дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування;дітей з інвалідністю; дітей збагатодітних та малозабезпеченихсімей; талановитих та обдарованихдітей; дітей, які постраждали внаслідокстихійного лиха, техногенних аварій,катастроф; дітей, батьки яких загинуливід нещасних випадків навиробництві/або під час виконанняслужбових обов’язків; діти працівниківагропромислового комплексу тасоціальної сфери села; дітей, щоперебувають на диспансерному обліку;безпритульних та бездоглядних дітей;дітей внутрішньо переміщених осіб;дітей, батьки яких загинули,постраждали, брали участь у проведенніАТО та беруть участь у проведенніООС.

Відділ освіти,директоризакладівзагальноїсередньої освіти

2022 рік2023рік2024 рік
Не потребуєфінансування

9 Забезпечення впровадження системин а ц і о н а л ь н о г о - п а т р і о т и ч н о г овиховання, вдосконалення знаньіноземної мови в закладах відпочинкуна базі закладів загальної середньоїосвіти Менської територіальноїгромади.

Дирекціязакладівзагальноїсередньої освіти

2022 рік2023рік2024 рік
Не потребуєфінансування

10 Висвітлювати інформацію пропідготовку та проведення оздоровленнята відпочинку дітей, діяльність дитячихпришкільних таборів громади в засобахмасової інформації

Відділ освіти,дирекціязакладівзагальноїсередньої освіти

2022 рік2023рік2024 рік
Не потребуєфінансування

ВСЬОГО 1591800


