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Програма оздоровлення та відпочинку 
дітей м. Кремінна на 2012р.
Загальні положення
Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави у вирішенні проблеми зміцнення здоровя дітей, молоді та сімей з дітьми, забезпечення їх соціального захисту є створення системи оздоровлення та відпочинку.
Оздоровлення та відпочинок дітей, молоді здійснюється на базі оздоровчих закладів, які були створені й функціонують в Україні як різновид позашкільних закладів. У радянські часи їхня діяльність набула масового поширення. Саме в той час була сформована певна ідеологія роботи з дітьми та молоддю в літній період через піонерську та комсомольську  організації. 
Необхідність поліпшення становища дітей і молоді в області, їх  соціального захисту,  створення  сприятливих умов для фізичного, інтелектуального, духовного розвитку та майбутньої повноцінної життєдіяльності, законодавчого врегулювання  питання організації відпочинку та оздоровлення  спонукала до розробки нової програми оздоровлення дітей.
 «Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2012 роки «Кремінське літо» визначає  мету,  основні  завдання  та   засади організації оздоровлення дітей і молоді (далі - Програма) як складової  загальної  системи забезпечення   відновлення здоров'я   нації. 
Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Нормативно-правове регулювання у сфері оздоровлення та відпочинку дітей здійснюється відповідно до Законів України “Про оздоровлення та відпочинку дітей” від 4.09.2008 № 375-VI, «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III, Постанови Кабінету Міністрів від 14.05.1997 № 323 «Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні». 

З метою створення сприятливих умов для організації та проведення дитячого оздоровлення, надання оздоровчих послуг дітям, які потребують особливої уваги та підтримки дітям, Кремінською міською радою було розроблено програму оздоровлення та відпочинку дітей м. Кремінна на 2011рік.
                                            Мета програми
 	Проведення оздоровчих заходів дітей, які мешкають на території м. Кремінна, організація  повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей  пільгових категорій
Заходи програми
Забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій шляхом їх направлення до оздоровчого комплексу «Южний» (АР Крим, Бахчисарайський район, с. Піщане, Верхній городок, 34) – 4 осіб та до ПЗОВ «Мрія» - 5 осіб на відпочинок та оздоровлення.
                                                     Фінансування
	Фінансування даних заходів у сумі 26004,00 грн. здійснюються за рахунок коштів загального фонду міського бюджету м. Кремінна поетапно:
	І етап: серпень-листопад 2012 року – 10480,00 грн. для оздоровлення дітей у ПЗОВ «Мрія»;
	ІІ етап: серпень -жовтень 2012 року – 15524,00 грн. для оздоровлення дітей у оздоровчому комплексі «Южний».

                         Результативні показники Програми
Виконання Програми забезпечить:
	задоволення потреби населення   в   якісних   і доступних  оздоровчих послугах;

створення сприятливих  умов  для зміцнення здоров'я дітей і молоді;
збільшення  кількості  оздоровлених  дітей і  молоді пільгових категорій:
( дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей – інвалідів, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей працівників органів внутрішніх справ і військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей обдарованих і талановитих)
	збереження та розвиток інфраструктури сфери оздоровлення та відпочинку;

удосконалення  виховної роботи в дитячих оздоровчих закладах, покращення роботи з підготовки педагогічних кадрів.
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