
Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації надає 

інформацію про проведені  заходи у березні 2016 року: 

 

У сфері державної  молодіжної та сімейної політики 

  

На Донеччині відзначили кращих жінок області. Напередодні 8 

березня у Бахмуті відбувся урочистий захід  для жінок з усієї області.  Голова 

Донецької ОДА Павло Жебрівський вручив жінкам Донеччини цінні 

подарунки, почесні грамоти та подяки облдержадміністрації за плідну працю, 

високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди 

Міжнародного жіночого дня. Нагороди отримали працівниці 

облдержадміністрації, Збройних сил України, міських рад, 

райдержадміністрацій, волонтери та громадські активісти. 

Після урочистої частини творчі колективи міста привітали усіх жінок 

святковим концертом. 

 

Донеччина готується до участі у Всеукраїнській благодійній акції 

«Серце до серця». 14 березня 2016 року т.в.о. заступника голови 

облдержадміністрації Ігор Стокоз провів засідання організаційного комітету з 

метою вирішення організаційних питань щодо участі Донецької області у ХІ 

Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця». Також участь у засіданні 

взяли керівники профільних управлінь та департаментів облдержадміністрації. 

  

Цього року акція проводиться з 4 по 24 квітня 2016 року з метою збору 

коштів на придбання медичного обладнання для реанімаційних відділень в 

обласні дитячі лікарні України. До проведення акції будуть залучені волонтери 

з числа молодіжних та дитячих громадських організацій, учні загальноосвітніх 

шкіл, студенти вищих навчальних закладів, жителі міст та районів. 

Спільними зусиллями, під час проведення масових заходів, благодійних 

концертів, виставок, спортивних змагань, фестивалів, в місцях відпочинку 

населення, торгівельних комплексах відбудеться збір коштів для закупівлі 

обладнання, що передаватиметься до обласних дитячих лікарень. 

  

Додатково. Акція проводиться щорічно Всеукраїнським благодійним 

фондом «Серце до серця». На зібрані кошти фонд закуповує медичне 

обладнання та безкоштовно передає в дитячі обласні лікарні. 

 

Молодь Донеччини - за здоровий спосіб життя. 16 березня у 

Краматорську на базі Донбаської державної машинобудівної академії відбувся 

«круглий стіл», присвячений обговоренню питань щодо способу життя серед 

молоді та діяльності громадських організацій, які працюють у напрямку 

пропаганди здорового способу життя. Зустріч була організована управлінням у 

справах сім'ї та молоді облдержадміністрації. 

Учасниками заходу також стали представники громадської організації 

«Молодь сходу», Донецький осередок національної організації скаутів України, 



активна молодь Артемівського медичного училища та Костянтинівського 

району. 

Під час круглого столу обговорені питання щодо участі громадських 

організацій у обласному конкурсі проектів для виконання яких надається 

фінансова підтримка, розглянутий план заходів акції «Молодь обирає здоров'я» 

та відзначення річниці трагедії на Чорнобильській АЕС. Затверджені основні 

напрямки роботи щодо пропаганди здорового способу життя на 2016 рік. 

Також представники громадських організацій презентували новітні 

ефективні методи профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі. 

За підсумками роботи круглого столу учасниками вирішено впроваджувати ці 

методи під час проведення обласних інформаційно-просвітницьких акцій для 

дітей та молоді з метою усвідомлення цінностей здоров’я та формування 

мотивації щодо здорового способу життя. 

 

 

У сфері оздоровлення дітей та молоді 

В Донецькій ОДА обговорили питання оздоровлення дітей та молоді. 

16 березня під головуванням т.в.о. заступника голови облдержадміністрації 

Ігоря Стокоза відбулось засідання обласної міжвідомчої комісії з питань 

підготовки та проведення оздоровлення, відпочинку дітей та студентської 

молоді влітку 2016 року. Начальник управління у справах сім’ї та молоді 

облдержадміністрації Лілія Золкіна розповіла про пріоритетні задачі на 2016 рік 

в області дитячого оздоровлення та відпочинку в Донецькій області:   

збереження існуючої мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку,     

збільшення кількості дітей, що охоплені послугами організованого 

оздоровлення та відпочинку, сприяння підвищенню якості послуг оздоровлення 

та відпочинку, що надаються дітям в Донецькій області.   

  Головним результатом дитячого оздоровлення та відпочинку в 

Донецькій області влітку 2015 року стало те, що завдяки консолідованим діям 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

управлінь та департаментів облдержадміністрації, підприємств і установ було 

забезпечено безпечне перебування дітей, в першу чергу дітей із зон активних 

бойових дій, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, організовано 

надання таким дітям послуг харчування і медичного обслуговування, що має 

велике соціальне значення в умовах проведення на території Донецької області 

АТО.   

   

Діти Донецької області відправилися на ІІ зміну до "Молодої 

гвардії".  Від Донецької області до міста Одеси на оздоровлення та відпочинок 

вирушили 60 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 

(діти-сироти, діти-інваліди, діти з малозабезпечених сімей, талановиті та 

обдаровані діти). Зміна триватиме 21 день з 09.03 до 29.03.2016 року. 

  

 

31 березня учасники колегії облдержадміністрації обговорили 

питання «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2016 



року». Начальник управління у справах сім’ї та молоді Лілія Золкіна окреслила 

основні задачі, які стоять перед органами влади - збільшення кількості 

оздоровлених дітей, створення безпечних умов для перебування дітей у 

дитячих оздоровницях, підвищення якості послуг. Вирішення пріоритетних 

завдань політики дитячого оздоровлення та відпочинку передбачає належне 

фінансування.   

У 2016 році на потреби дитячого оздоровлення та відпочинку в місцевих 

бюджетах передбачено 5,543 млн грн. Це трохи більше ніж торік, але в 4 рази 

менше, ніж обсяг фінансування з обласного бюджету. Також у ході виступу 

Лілія Золкіна звернулась до голови Донецької облдержадміністрації з 

проханням допомогти у вирішенні питання щодо подальшого функціонування 

дитячих здравниць на території Мангуського району. 

  У 2016 році заплановано оздоровити під час літнього відпочинку 92,8 

тисяч дітей Донеччини. 

 

  

 

  


