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ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є
реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок, стовідсоткове охоплення
організованими формами оздоровлення дітей, що потребують особливої
соціальної уваги та підтримки.
В епоху розвинутої цивілізації та науково-технічного прогресу суспільство
постійно стикається з проблемою послаблених адаптаційних механізмів людини,
зниження стану здоров`я. Проживання поряд із промисловими підприємствами, з
інтенсивним транспортним рухом, насичена навчальна програма призводить до
постійних перенавантажень організму та психіки дітей. Поряд із цими
об'єктивними причинами різкого зниження фізичного та психічного стану
здоров'я, соціального та духовного стану підростаючого покоління є екологічні
проблеми, ускладнені наслідками Чорнобильської катастрофи.
З урахуванням складної та небезпечної ситуації, що склалася на сході країни
у зв’язку з проведенням там антитерористичної операції, прогнозованим є
розширення переліку категорій дітей та, відповідно, зростання потреби у
бюджетному оздоровленні.
Незважаючи на проблеми, які склалися в державі та суспільстві, питання
оздоровлення та відпочинку дітей, формування здорового способу життя,
збереження та поліпшення стану здоров`я підростаючого покоління залишається
одним із пріоритетних напрямків державної політики.
Протягом літнього періоду 2015 року в районі працював єдиний заклад
оздоровлення та відпочинку – комунальний заклад «Позаміський дитячий заклад
оздоровлення та відпочинку «Деснянка» Куликівської районної ради, в якому за
рахунок повного та часткового фінансування вартості путівок за кошти районного
бюджету та залучені кошти мали змогу отримати відпочинкові послуги та послуги
з оздоровлення 124 дитини шкільного віку нашого району.

Існує цілий ряд проблем, які безпосередньо впливають на розвиток
оздоровчого процесу в районі. Серед них: недостатнє фінансування заходів із
оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги і підтримки, та
придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку району,
зношеність матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку.
Одним із пріоритетних питань державної політики у сфері оздоровлення та
відпочинку дітей є збереження діючих та відновлення роботи дитячих оздоровчих
закладів, що тривалий час не працюють. Потребує постійного оновлення та
приведення у відповідність до єдиних державних стандартів матеріально-технічна
база діючого оздоровчого закладу – комунального закладу «Позаміський дитячий
заклад оздоровлення та відпочинку «Деснянка» Куликівської районної ради.
Нагальною є проблема організації виховного процесу та дозвілля в закладах
оздоровлення та відпочинку. Із метою вдосконалення роботи в цьому напрямку
необхідно забезпечити дитячі заклади оздоровлення та відпочинку сучасною
методикою проведення змістовного дозвілля, вжити заходів щодо поліпшення
виховної, культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми під час
літніх канікул. Потребують розвитку такі активні форми відпочинку та
оздоровлення як: організація таборів праці і відпочинку, трудових загонів,
туристичних походів, волонтерського руху. Зважаючи на ряд негативних явищ у
підлітковому та молодіжному середовищі (тютюнопаління, алкоголізм,
наркоманія), особливістю відпочинку та оздоровлення молоді має стати
формування навичок здорового способу життя.
Визначення понять
Відпочинкова зміна - період перебування дитини в дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів;
відпочинкові послуги - заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з
дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію
раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами
проживання;
відпочинок - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного,
медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію
дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму,
сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються в
дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни;
державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і
нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних
соціальних гарантій щодо забезпечення необхідними послугами з оздоровлення та
відпочинку дітей;

діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, - дітисироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти осіб, визнаних учасниками
бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; діти, один із батьків яких
загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій,
бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових
дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період
участі в антитерористичній операції; діти, один із батьків яких загинув під час
масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; діти,
зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; бездоглядні та безпритульні діти;
діти-інваліди; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти, які
постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з
багатодітних і малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасних
випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; діти, які
перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - переможці
міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів,
фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих
громадських організацій; дитячі творчі колективи та спортивні команди, а також
діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села і селища;
діти, які потребують особливих умов для оздоровлення, - діти з особливими
фізичними та психічними потребами, які не можуть перебувати в закладах
оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та
створення спеціальних умов;
дитячий заклад оздоровлення та відпочинку - постійно або тимчасово
діючий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для
оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування,
матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг
з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних
стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку;
оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного,
медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та
зміцнення фізичного і психічного стану здоров'я дітей, що здійснюються в
дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни;
оздоровча зміна - період перебування дитини в дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує
послуги з оздоровлення та відпочинку;
послуги з оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального,
виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються
дитячим закладом оздоровлення та відпочинку і спрямовані на відновлення та
поліпшення фізичного і психічного стану здоров'я дитини;

профільна зміна (туристична, спортивна, додаткової освіти: юних біологів,
математиків, екологів тощо) - період перебування дитини в дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку, протягом якого дитина крім послуг з оздоровлення та
відпочинку отримує комплекс послуг, спрямованих на розвиток певних здібностей
та інтересів;
тематична зміна - оздоровча або відпочинкова зміна, протягом якої дитина
крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс додаткових послуг,
спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів за напрямами позашкільної
освіти, фізичної культури та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту
тощо за спеціальною програмою.
ІІІ. Мета Програми
Метою Програми є:
- створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей;
- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та
оздоровлення;
- покращення стану матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку;
- підвищення рівня кваліфікації кадрів дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку;
- створення умов для збереження діючих та відновлення роботи непрацюючих
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
SWOT-аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації Програми
Сильні сторони (S)
 зростання уваги до оздоровлення дітей у
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
району;
 збільшення обсягів фінансування за
рахунок коштів інших джерел на оздоровлення
та відпочинок дітей;
 збільшення загальної кількості дітей
району,
охоплених
оздоровчими
та
відпочинковими послугами протягом літнього
періоду;
 запобігання
злочинності
та
правопорушень серед дітей та молоді;
 запобігання
порушенням
у
сфері
санітарної та протипожежної безпеки під час
організації оздоровлення та відпочинку дітей.

Слабкі сторони (W)
 недостатнє фінансування заходів щодо
оздоровлення дітей пільгових категорій, які
потребують першочергової уваги, за рахунок
коштів обласного та районного бюджетів;
 відсутність дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку цілорічного функціонування, а
також спеціалізованих закладів для сімейного
відпочинку, оздоровлення молоді, дітей з
особливими потребами;
 слабка
матеріально-технічна
база
стаціонарного
оздоровчого
закладу
комунального закладу «Позаміський дитячий
заклад оздоровлення та відпочинку «Деснянка»
Куликівської районної ради;
 недостатній рівень престижу дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку району
серед населення;
 висока вартість путівок, батьківських
доплат до дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку.

Можливості (О)
 щорічне
збільшення
фінансування
оздоровлення дітей з районного бюджету;
 розвиток мережі дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку;
 підвищення професійного рівня кадрів
для роботи в дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку;
 упровадження нових форм роботи
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
району
щодо
сімейного
відпочинку,
оздоровлення молоді, дітей з особливими
потребами тощо;
 удосконалення та розширення роботи з
надання
послуг,
забезпечення
безпеки
життєдіяльності, розвитку та вдосконалення
матеріально-технічної бази;
 сприяння розвитку духовності, моралі,
формування навичок здорового способу життя.

Загрози (Т)
 відсутність достатньої кількості коштів в
районному бюджеті на оздоровлення дітей
району;
 неспроможність власника стаціонарного
дитячого оздоровчого закладу утримувати його в
умовах економічної кризи;
 підвищення ціни на путівки до дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку внаслідок
інфляції;
 зменшення кількості дітей пільгових
категорій, охоплених оздоровчими послугами;
 припинення
діяльності
стаціонарного
закладу оздоровлення та відпочинку;
 нестача кваліфікованих кадрів для роботи в
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування. Строки та етапи виконання
Прийняття цієї Програми дозволить поступово вирішити проблеми у сфері
оздоровлення та відпочинку дітей.
Програма передбачає протягом 2016-2020 років здійснити комплекс
заходів щодо створення умов для належної організації оздоровлення і відпочинку
дітей шляхом:
- забезпечення належних умов функціонування дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку;
- придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
району за рахунок коштів місцевого бюджету;
- організації та проведення семінарів для директорів, методистів,
вихователів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
- поширення інформації про можливості оздоровлення та відпочинку дітей
у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку району (використання веб-сайту
райдержадміністрації, сайту районної ради, проведення ярмарку оздоровчих
послуг тощо).
Програма є довгостроковою та розроблена на період до 2020 року.
Обсяг коштів на оздоровлення визначається органами виконавчої влади
щорічно під час формування відповідного бюджету, виходячи з конкретних
завдань Програми та реальних фінансових можливостей бюджету. Обсяг
фінансування Програми в поточному бюджетному періоді може коригуватися у
разі виникнення непередбачуваних факторів, що вплинули на своєчасність
виконання окремих заходів та проведення відповідних видатків.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного
бюджету, профспілкових коштів та інших джерел згідно з додатком 1 до
Програми.
V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Протягом 2016-2020 років планується здійснити такі заходи:
- забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, шляхом придбання путівок
до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку району за рахунок коштів
районного бюджету;
- проведення семінарів-навчань для директорів, методистів та вихователів
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
- проведення перевірок щодо умов перебування дітей в дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку району;
- проведення конкурсів та визначення переможців кращої організації
літнього відпочинку та оздоровлення дітей серед виконкомів селищної, сільських
рад, профспілкових організацій, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
- постійне інформування населення про дитячу оздоровчу базу району та її
можливості.
У результаті виконання Програми планується щорічне збільшення кількості
дітей, яким надаються послуги з оздоровлення та відпочинку.
VI. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми викладені у додатку 2 до Програми.
VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на сектор
у справах молоді та спорту управління соціального захисту населення районної
державної адміністрації.
Контроль за виконанням заходів Програми покладається на районну
державну адміністрацію.
Про хід реалізації Програми сектор у справах молоді та спорту управління
соціального захисту населення районної державної адміністрації щорічно до 10
квітня звітує перед районною радою.
Заступник голови
районної державної адміністрації

О.В. Баглай

Додаток 1
до Програми оздоровлення та відпочинку
дітей Куликівського району на 2016-2020 роки
Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми
тис. грн
Етапи виконання програми
Обсяг коштів, які пропонується
залучити до виконання програми

Усього витрат
на виконання
програми

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

2016 рік
тис. грн

2017 рік
тис. грн

2018 рік
тис. грн

2019 рік
тис. грн

2020 рік
тис. грн

250,0

270,0

290,0

310,0

330,0

1450,0

Районний бюджет

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

600,0

Залучені кошти

150,0

160,0

170,0

180,0

190,0

850,0

Всього,
у тому числі:

Заступник голови
районної державної адміністрації

О.В. Баглай

Додаток 2
до Програми оздоровлення та відпочинку
дітей Куликівського району на 2016-2020 роки
Напрямки діяльності та основні заходи Програми оздоровлення та відпочинку дітей
Куликівського району на 2016-2020 роки
№
з/п
1
1

1.1

1.2

2.
2.1

Пріоритетні
Перелік заходів Програми
завдання
2
3
Поширення інформації про оздоровчі послуги,
що надаються дитячими закладами
оздоровлення та відпочинку району
забезпечення роботи тематичної
сторінки веб-сайту
райдержадміністрації

Строк
виконання
заходу
4

започаткування у засобах масової
інформації рубрики статей з
метою поширення інформаційного
поля стосовно можливостей
оздоровлення та відпочинку дітей
в Куликівському районі

20162020
роки

Забезпечення функціонування мережі дитячих
оздоровчих закладів
проведення заходів, спрямованих на зміцнення
матеріально-технічної бази, ремонту
комунального закладу «Позаміський дитячий
заклад оздоровлення та відпочинку
«Деснянка» районної ради

20162020
роки

20162020
роки

Виконавці

5

Джерела
фінансу
вання
(бюджет)
6

Орієнтовані обсяги фінансування
(тис. грн.), у тому числі по роках
2016
2017
2018 2019
2020
8

9

10

11

12

Очікуваний результат

13

сектор інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю апарату
райдержадміністрації,
сектор у справах молоді та
спорту управління соціального
захисту населення (далі УСЗН) райдержадміністрації
редакція районної газети
«Поліська правда»

не
потребує
фінансува
ння

надання електронної
доступної інформації про
існуючу мережу дитячих
закладів оздоровлення та
відпочинку району

не
потребує
фінансува
ння

підвищення престижу
дитячих закладів
оздоровлення та
відпочинку району,
надання інформації про
можливості
оздоровлення дітей,
збільшення
оздоровлених дітей на
території району

сектор у справах молоді та
спорту УСЗН
райдержадміністрації, відділ
освіти райдержадміністрації

районний
бюджет

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

збереження дитячого
закладу оздоровлення
району

3.

3.1

4.
4.1

5.

5.1

5.2

6.

Здійснення контролю щодо умов перебування
дітей в закладах оздоровлення та відпочинку
області
проведення перевірок щодо умов
утримання та виховання дітей в
оздоровчих закладах
району

Створення належних умов для роботи
оздоровчих закладів
сприяння забезпеченню
безперебійного електро-, водо-,
газопостачання дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку

Проведення заходів, направлених на
підвищення рівня та якості послуг, що
надаються закладами оздоровлення та
відпочинку району
проведення районного етапу
конкурсу на кращу організацію
літнього відпочинку та
оздоровлення серед
виконкомів селищної та сільських
рад, профспілкових організацій
проведення нарад з питань
підготовки та проведення
оздоровчої кампанії
Організація повноцінного оздоровлення і
відпочинку дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки

травень серпень
20162020
років

сектор у справах молоді та
спорту
УСЗН
райдержадміністрації,
відділ
освіти райдержадміністрації, КЗ
«Куликівська
центральна
районна лікарня» районної
ради, Ніжинське міськрайонне
управління держсанепідслужби
в Чернігівській області

не
потребує
фінансува
ння

забезпечення безпечних
умов перебування дітей у
дитячих закладах
оздоровлення та
відпочинку району,
надання методичної та
практичної допомоги

червеньсерпень
20162020
років

відділ житлово-комунального
господарства, містобудування
та архітектури
райдержадміністрації,
виконкоми селищної та
сільських рад

не
потребує
фінансува
ння

забезпечення належних
умов функціонування
дитячих закладів
оздоровлення та
відпочинку та
безпечного перебування
в них дітей

червеньсерпень
20162020
років

сектор у справах молоді та
спорту УСЗН
райдержадміністрації

районний
бюджет

лютийжовтень
20162020
років

сектор у справах молоді та
спорту УСЗН
райдержадміністрації

не
потребує
фінансува
ння

0,5

0,5

0,6

0,7

0,8

підвищення престижу
дитячих закладів
оздоровлення та
відпочинку району,
стимулювання роботи у
сфері оздоровлення
дітей
оперативний аналіз
підготовки та ходу
оздоровчої кампанії,
виявлення та усунення
недоліків

6.1

створення районного електронного
централізованого банку даних для
обліку дітей, що потребують
особливої соціальної уваги та
підтримки

20162020
роки

сектор у справах молоді та
спорту УСЗН
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації

не
потребує
фінансува
ння

6.2

забезпечення оздоровлення дітей,
що потребують особливої
соціальної уваги та підтримки:
дітей-сиріт; дітей, позбавлених
батьківського піклування; дітей
осіб, визнаних учасниками
бойових дій відповідно до пункту
19 частини першої статті 6 Закону
України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального
захисту"; дітей, один із батьків
яких загинув (пропав безвісти) у
районі проведення
антитерористичних операцій,
бойових дій чи збройних
конфліктів або помер внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних у районі проведення
антитерористичних операцій,
бойових дій чи збройних
конфліктів, а також внаслідок
захворювання, одержаного в
період участі в антитерористичній
операції; дітей, один із батьків
яких загинув під час масових акцій
громадського протесту або помер
внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних під час
масових акцій громадського
протесту; дітей, зареєстрованих як
внутрішньо переміщені особи;
бездоглядних та безпритульних
дітей; дітей-інвалідів; дітей, які
потерпілі від наслідків
Чорнобильської катастрофи;

20162020
роки

управління соціального захисту
населення, відділ освіти
райдержадміністрації,
КЗ «Куликівська центральна
районна лікарня» районної ради

районний
бюджет

97,5

107,4

117,2

127,0

136,8

забезпечення принципу
соціальної рівності при
розподілі путівок для
дітей, що потребують
особливої соціальної
уваги та підтримки
забезпечення якісними
оздоровчими послугами
дітей, що потребують
особливої соціальної
уваги та підтримки

дітей, які постраждали внаслідок
стихійного лиха, техногенних
аварій, катастроф; дітей з
багатодітних і малозабезпечених
сімей; дітей, батьки яких загинули
від нещасних випадків на
виробництві або під час виконання
службових обов'язків; дітей, які
перебувають на диспансерному
обліку; талановитих та
обдарованих дітей - переможці
міжнародних, всеукраїнських,
обласних, міських, районних
олімпіад, конкурсів, фестивалів,
змагань, спартакіад, відмінники
навчання, лідерів дитячих
громадських організацій; дитячих
творчих колективів та спортивних
команд, а також дітей працівників
агропромислового комплексу та
соціальної сфери села і селища
6.3

6.4

7.

залучення до оздоровлення дітей,
що потребують особливої
соціальної уваги та підтримки,
коштів спеціальних фондів,
внесків шефів, благодійних
організацій та інших джерел, не
заборонених законодавством
забезпечення направлення дітей на
оздоровлення до Українського
дитячого центру “Молода гвардія”
згідно з Положенням про порядок
направлення дітей для
оздоровлення та відпочинку до
Українського дитячого центру
“Молода гвардія”

Організація змістовного оздоровлення і
відпочинку дітей

20162020
роки

управління соціального
захисту населення, відділ
освіти райдержадміністрації, КЗ
«Куликівська центральна
районна лікарня» районної ради

20162020
роки

сектор у справах молоді та
спорту УСЗН
райдержадміністрації

за
рахунок
коштів
незаборонених
законодавством
за
рахунок
державного
бюджету
та інших
джерел,
незаборонених
законодав
ством

забезпечення
оздоровчими послугами
дітей, що потребують
особливої уваги та
підтримки
забезпечення
оздоровчими послугами
дітей, що потребують
особливої уваги та
підтримки

7.1

7.2

7.3

проведення в дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку
роботи виїзного консультативного
пункту центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді;
здійснення освітньопрофілактичної роботи щодо
пропаганди здорового способу
життя в рамках спеціалізованого
формування „Мобільний
консультативний пункт соціальної
роботи”; поширення соціальнопросвітницької продукції щодо
пропаганди
здорового способу життя,
збереження репродуктивного
здоров’я
забезпечити
впровадження
системи
національнопатріотичного
виховання
та
козацького вишколу в дитячих
закладах
оздоровлення
та
відпочинку області
організація проведення в дитячих
закладах
оздоровлення
та
відпочинку
культурно-масових,
розважальних
заходів,
туристичних
та
екскурсійних
поїздок для ознайомлення з
історико-культурними об’єктами
району, області, країни,
відвідування музеїв, театрів

червеньсерпень
20162020
років

районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді

не
потребує
фінансува
ння

надання дітям
психолого-педагогічної і
соціальної допомоги

20162020
роки

сектор у справах молоді та
спорту
УСЗН
райдержадміністрації,
відділ
освіти райдержадміністрації

не
потребує
фінансува
ння

формування духовно
розвинутої особистості,
патріота своєї держави

червеньсерпень
20162020
років

відділ культури і туризму
райдержадміністрації, сектор
мобілізаційної роботи та з
питань запобігання і виявлення
корупції апарату
райдержадміністрації,
Куликівське відділення поліції
Ніжинського відділу поліції
головного управління
національної поліції в
Чернігівській області, районний
сектор управління державної
служби надзвичайних ситуацій
України в Чернігівській області

не
потребує
фінансува
ння

формування духовно
розвинутої особистості,
патріота своєї держави,
пропагування
історичного надбання
українського народу
безпечного перебування
дітей в дитячих закладах
оздоровлення та
відпочинку

7.4

забезпечення
безпечного
перевезення дітей
до місць
відпочинку
і
у
зворотному
напрямку, посилення персональної
відповідальності
керівників
і
працівників дитячих оздоровчих
закладів за життя та здоров’я дітей
на час перебування їх у зазначених
закладах,
дотримання санітарних,
протипожежних правил, порядку
проведення купання дітей у
водоймищах

Всього:

Заступник голови
районної державної адміністрації

червеньсерпень
20162020
років

600 тис. грн

виконкоми селищної та
сільських рад, КЗ «Куликівська
центральна районна лікарня»
районної ради, Ніжинське
міськрайонне управління
держсанепідслужби в
Чернігівській області,

не
потребує
фінансува
ння

забезпечення безпечного
перебування дітей в
дитячих закладах
оздоровлення та
відпочинку

сектор мобілізаційної роботи та
з питань запобігання і
виявлення корупції апарату
райдержадміністрації,
Куликівське відділення поліції
Ніжинського відділу поліції
головного управління
національної поліції в
Чернігівській області, районний
сектор управління державної
служби надзвичайних ситуацій
України в Чернігівській області
районний
бюджет

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

О.В. Баглай

