розпорядження голови районної державної адміністрації від 21 травня
2018 року № 114-р «Про підготовку та проведення оздоровчої кампанії влітку
2018 року» з відповідними завданнями, термінами виконання та визначенням
відповідальних за їх виконання, даним розпорядженням затверджено склад
міжвідомчого оперативного штабу з координації роботи щодо підготовки та
проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році.
На 2018 рік відповідно до вищезазначеної Програми було виділено кошти
на оздоровлення дітей пільгових категорій в сумі 299,4 тис.грн. в тому числі
селищною та 12 сільськими радами району у сумі 221,4 тис. грн. та 78,0 тис.
грн. з районного бюджету, що у 1,8 разів більше ніж у минулому році.
Станом на 01.09.2018 року всього оздоровлено 334 дитини, у тому числі:
за рахунок коштів державного бюджету - у МДЦ “Артек” і ДЦ “Молода
гвардія” оздоровлено 7 дітей;
за рахунок коштів обласного бюджету - 12 дітей в с.Сергіївка, Одеської
обл. «Перлина Чорномор’я», Кіровоградській області дитячі оздоровчі табори
«Бригантина» та «Дружба»;
за рахунок коштів місцевого бюджету - 46 дітей в с.Рибаківка,
Миколаївської обл. табори «Альбатрос» та «Колос» на суму 285,8 тис. грн.;
за направленнями управління охорони здоров’я облдержадміністрації
оздоровлено 13 осіб;
за рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством (власні
кошти батьків, залучені та інші кошти) 256 дітей.
Безоплатні путівки в районні надавалися: дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування; дітям-інвалідам здатним до
самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань); дітям із
малозабезпечених сімей, сім’ї яких відповідно до чинного законодавства
одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям; дітям із
багатодітних сімей; дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно
до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»; дітям, зареєстрованим як внутрішньо
переміщені особи; дітям, які перебувають на обліку служб у справах дітей, як
такі що опинилися в складних життєвих обставинах; обдарованим і
талановитим дітям, які досягли особливих успіхів у тій чи іншій сфері
діяльності, а саме: переможцям олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань,
спартакіад не нижче районного рівня (1-3 особисте або командне місце).
На території району стаціонарні оздоровчі заклади відсутні, а при
12 загальноосвітніх закладах району з 01 червня по 16 червня 2018 року
функціонували 7 пришкільних оздоровчих таборів з денним перебуванням
для 796 дітей. На відпочинок дітей в 2018 році виділено кошти з місцевого
бюджету в сумі 182,7 тис. грн. з розрахунку 16,40 гривень на одну дитину в
день (середня вартість харчування).

