Додаток 
до рішення виконавчого
комітету Баришівської селищної ради
від 19.10.2021 року № 243


Звіт про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей

Службою у справах дітей та сім’ї Баришівської селищної ради розроблено Місцеву цільову Програму оздоровлення та відпочинку дітей Баришівської селищної ради на 2021-2023 роки, яка затверджена сесією Баришівської селищної ради від 22.01.2021 року № 133-04-08 та кошторис в сумі на 2021 рік – 950 тис. грн, 2022 рік – 1 300 тис. грн., 2023 рік – 1 600 тис. грн. 
Службою у справах дітей та сім’ї був надісланий лист до селищної ради від 15.03.2021 № 96/01-29 про виділення коштів в сумі 900 000 грн. для придбання 200 пільгових путівок для оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки та проведення процедури відкритих торгів для проведення закупівлі путівок на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій, але, нажаль, у зв’язку із поширенням коронавірусу COVID-19 та введенням карантину, кошти на оздоровлення виділені не були. Залучено батьківські кошти для оздоровлення та відпочинку дітей в сумі 1 мільйон 76 тис. грн.
Завдяки тісній співпраці із службою у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації забезпечено підбір та направлення 29 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на оздоровлення за кошти обласного та державного бюджету:
-  ДПУ «Міжнародного дитячого центру «Артек» Пуща – Водиця м. Київ - 7 дітей (2 дітей - з багатодітної сім’ї, 3 дітей - учасника бойових дій, 2 дітей – диспансерний облік);
- ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія» м. Одеса - 8 дітей (1 дитина-сирота, 2 дітей, позбавлених батьківського піклування, 5 дітей з багатодітної сім’ї);
- ДЗОВ «Рассвет» смт Сергіївка, Одеської області – 10 дітей (3 дітей-сиріт, 4 дитини, позбавлені батьківського піклування, 2 дитини з багатодітної сім’ї, 1 дитина з інвалідністю);
- ДОЗ СТ «Чайка» Богуславський район – 2 дітей (2 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах);
- КД ЗОВ «Зоряний» с. Карапиші, Київська область – 2 дітей (2 дітей з інвалідністю).
В вересні 2021 року було проведено в навчальних закладах анкетування щодо оздоровлення дітей, за результатами анкетування оздоровчими та відпочинковими послугами в літній період охоплено 864 дитини, з них 135 дітей– це оздоровлення, 729 дітей охоплено відпочинком. 
Організований відпочинок груп дітей у супроводі педагогів та викладачів:
 - 68 дітей, учасники аматорського народного ансамблю сучасного бального танцю «Юність» при Культурно-мистецькому центрі Баришівської селищної ради, приймали участь у  Міжнародному  фестивалі  «Сонячна Олімпія» та відпочивали в м. Кранево (Болгарія);
- 50 дітей – вихованці ЦПР «Мрія» (21 дитина – м. Кітен, Республіка Болгарія, табір «Вместе», 29 дітей – смт Затока, Одеської області, база відпочинку «Бриз»);
- 26 дітей – відпочинок у дитячому таборі в Карпатах.
- 20 дітей - християнський спортивно-туристичний табір «Фавор» Карпати.
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