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Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
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Про Програму відпочинку 

та оздоровлення дітей на  

2017 - 2019 роки 
 

 Відповідно до статті 7 Закону України „Про оздоровлення та відпочинок 

дітей”, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, з метою оздоровлення та забезпечення 

повноцінного відпочинку дітей та підлітків, створення належних умов для 

освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої роботи та організації 

якісного медичного обслуговування і харчування, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Погодити Програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2017- 2019 

роки з подальшим внесенням її на розгляд сесії міської ради (додається).  

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

Міський голова                                 Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОГОДЖЕНО 

рішення виконкому 

______________ № ___ 

 

П Р О Г РА М А 

відпочинку та оздоровлення дітей на 2017- 2019 роки 

 

1. Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор Програми Управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді 

2. Розробник Програми Управління у справах культури, 

спорту, сім'ї та молоді 

3. Головні розпорядники коштів Управління освіти; 

Управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді 

4. Відповідальні виконавці 

Програми 

Управління у справах культури, 

спорту, сім'ї та молоді; 

Управління освіти 

5. Учасники Програми Управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді; 

Управління освіти; 

Відділ охорони здоров’я; 

УМЦСССДМ; 

Держпродспоживслужба в м. 

Ужгороді 

6. Термін реалізації Програми 2017-2019 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Міський бюджет, інші джерела не 

заборонені законодавством 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

4 510 тис. грн. 

У тому числі:  

міський бюджет – 3 160,0 тис.грн.;  

інші джерела – 1 350,0 тис.грн. 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання 

яких спрямована Програма 

 

 Програма розроблена відповідно до Закону України „Про оздоровлення 

та відпочинок дітей”, Постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 

323 „Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення 

дітей в Україні”. 

 Турбота про здоров’я дітей є одним із основних показників ставлення 

держави до проблем підростаючого покоління.  



Саме стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Упродовж останніх 

років зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, що зумовлена 

негативними факторами соціально-економічного, екологічного та 

психоемоційного характеру. Вплив постійних факторів ризику, у тому числі 

стресові перевантаження, призводять до порушення механізму саморегуляції 

фізіологічних функцій і сприяють розвитку у дітей  хронічних захворювань. 

У місті залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним 

з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров’я та 

соціального благополуччя населення. Не вдається уникнути тенденції до 

зростання кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 

З огляду на вищезазначене, з метою створення сприятливих умов та 

реалізації права на якісне оздоровлення і відпочинок  соціально незахищених 

категорій дітей, розроблено Програму відпочинку та оздоровлення дітей 2017 -

2019 роки. 
 

3. Визначення мети та основних завдань Програми 
 

Метою Програми є забезпечення соціального захисту дітей через 

створення сприятливих умов для їх оздоровлення та змістовного відпочинку. 

Завдання програми: 

- організація оздоровлення та відпочинку більшої кількості дітей; 

- поліпшення якості оздоровлення та відпочинку; 

- удосконалення  організації оздоровчої роботи з дітьми; 

- створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, 

медико-оздоровчих, інноваційних проектів оздоровлення та змістовного 

дозвілля дітей. 
 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування, строки та етапи виконання Програми 
 

Розвиток сфери оздоровлення та відпочинку дітей є передумовою 

сприятливого соціально-економічного і демографічного майбутнього, отже 

потребує першочергового вирішення, як проблеми національного значення.

 Основними шляхами розв’язання проблем у сфері оздоровлення та 

відпочинку дітей є оздоровча,  організаційно-координаційна та освітньо-

виховна діяльність. 

Фінансове забезпечення заходів, пов’язаних з організацією і проведенням 

оздоровлення та відпочинку  дітей, які потребують особливої соціальної уваги 

та підтримки, планується здійснити за рахунок коштів міського бюджету та 

коштів інших джерел, що не суперечать чинному законодавству згідно з 

додатком 2 до Програми. 

Методи розв’язання проблем, зазначених у програмі, реалізовуватимуться 

відповідно до чинного законодавства.  

Реалізація Програми розрахована на 3 роки. Протягом її дії планується 

використати 4 510,00 тис. грн.  

З них 3 160,00 тис. грн. з міського бюджету згідно з додатком 1 до 

Програми. 



 

5. Очікувані результати від реалізації Програми 

 

Реалізація цієї Програми надасть змогу: 

- збільшити відсоток дітей, охоплених організованими формами 

відпочинку та оздоровлення; 

- удосконалити форми лікувально-оздоровчої роботи з дітьми та 

учнівською молоддю. 

Результативним показником є співвідношення виділених коштів до 

кількості охоплених оздоровленням та відпочинком дітей і даний показник 

становить для придбання путівок – 350 грн.(ліжко-день); для організації 

харчування в пришкільних таборах – 35,00-40,00 грн. (1 день/1 дитину). 

 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

 Координація та контроль за виконанням Програми здійснюється 

управлінням у справах культури, спорту, сім’ї та молоді Ужгородської міської 

ради. 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Програми 

 

Розрахунок потреби коштів для реалізації Програми відпочинку та 

оздоровлення дітей на 2017- 2019 роки 
(ресурсне забезпечення програми) 

      

Обсяг коштів, на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми 

(тис грн.) 
Усього витрат 

на виконання 

Програми 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Міський бюджет 1002,0 1053,0 1105,0 3160,0 

Інші джерела 410,0 465,0 475,0 1350,0 

Усього: 1412,0 1518,0 1580,0 4510,0 

 

 

 

  

 

 



 

Додаток 2 

до Програми 

 

Заходи щодо реалізації Програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2017- 2019 роки  

 
№ 

п/п Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Обсяги фінансування  

(тис. грн.) 

Очікуваний 

результат 
2017 2018 2019 

Міський 

бюджет 

інші 

джер

ела 

Міський 

бюджет 

інші 

джер

ела 

Міський 

бюджет 

інші 

джер

ела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровча 

діяльність 

1.1. Придбання путівок до  

дитячих закладів 

оздоровлення та 

відпочинку для дітей, які 

потребують особливої 

соціальної уваги та 

підтримки. 

Щороку 

Управління у 

справах 

культури, 

спорту, сім’ї та 

молоді 

200,0 400,0 200,0 450,0 200,0 450,0 

Охоплення 

оздоровленням та 

відпочинком 

протягом літніх 

канікул дітей, які 

потребують 

особливої 

соціальної уваги. 

1.2. Організовувати роботу 

пришкільних таборів, 

таборів праці та 

відпочинку. 
Щороку 

Управління 

освіти 
800,0 - 850,0 - 900,0 - 

Охоплення 

відпочинком 

протягом літніх 

канікул дітей, які 

потребують 

особливої 

соціальної уваги. 

 

 

 

 

 

 



Продовження додатку 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організацій

но-коорди 

наційна 

діяльність 

2.1. Приймати участь у 

обласних семінарах, 

тренінгах з питань 

підготовки до оздоровчої 

кампанії та підведення 

підсумків її проведення. 

Щороку 

Управління у 

справах 

культури 

спорту, сім’ї та 

молоді, 

управління 

освіти 

- - - - - - 

Покращення 

роботи 

координаційної 

ради з питань 

оздоровлення та 

відпочинку дітей. 

2.2. Здійснювати 

обстеження дитячих 

закладів оздоровлення та 

відпочинку щодо стану 

підготовки до проведення 

літніх оздоровчих 

кампаній, проводити в 

установленому порядку 

перевірки дотримання норм 

проживання та харчування 

у дитячих закладах. 

Щороку 

Управління у 

справах 

культури 

спорту, сім’ї та 

молоді, 

управління  

освіти,відділ 

охорони 

здоров'я, 

Держпродспож

ивслужба в м. 

Ужгороді 

2,0 - 3,0 - 5,0 - 

Покращення 

якості надання 

дітям послуг з 

оздоровлення та 

відпочинку 

щороку. 

2.3. Направляти до дитячих 

закладів  оздоровлення та 

відпочинку кваліфікованих 

лікарів-педіатрів та 

середніх медичних 

працівників. 

 

Щороку 
Відділ охорони 

здоров'я 
- - - - - - 

Організація 

якісного 

медичного 

обслуговування  у 

дитячих закладах 

оздоровлення та 

відпочинку. 

 

 

 

 

 

 



Продовження додатку 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 2.4. Сприяти залученню 

підприємств міста до 

надання фінансової та 

матеріальної допомоги в 

організації літнього 

оздоровлення та відпочинку 

дітей. 

Постійно 

Управління у 

справах 

культури 

спорту, сім’ї та 

молоді 

- - - - - - 

Збільшення 

відсотку дітей, 

охоплених 

організованими 

формами 

відпочинку та 

оздоровлення. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітньо-

виховна 

діяльність 

та інформа 

ційне 

забезпечен 

ня 

3.1. Розробити методичні 

рекомендації щодо 

діяльності пришкільних 

оздоровчих таборів, 

профільних таборів, таборів 

праці та відпочинку. 

Забезпечувати надання 

організаційно-методичної 

допомоги працівникам 

дитячих закладів 

оздоровлення та 

відпочинку з питань 

організації відпочинку та 

оздоровлення дітей. 

Щороку 

Управління 

освіти, 

Управління у 

справах 

культури 

спорту, сім’ї та 

молоді, відділ 

охорони 

здоров'я 

- 

 

3,0 

 

- 5,0 - 10,0 

Вдосконалення 

виховної роботи з 

дітьми у дитячих 

закладах 

оздоровлення та 

відпочинку. 

3.2. Проводити зустрічі, 

семінари та лекції з 

підлітками, схильними до 

правопорушень, 

напередодні відкриття 

оздоровчого сезону та під 

час оздоровчої кампанії в 

дитячих закладах 

оздоровлення та 

відпочинку. 

 

 

 

Щороку у 

ІІ 

кварталі 

Управління у 

справах 

культури 

спорту, сім’ї та 

молоді, центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

5,0 

Профілактика 

негативних 

проявів у 

дитячому 

середовищі. 

 

 



 

Продовження додатку 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 3.3. Проводити концертні 

програми, вистави, 

театралізовані і 

культурологічні заходи в 

дитячих закладах 

оздоровлення та 

відпочинку, спортивні 

змагання. Розширити 

маршрути  туристичних 

поїздок, подорожей, 

походів. 

Щороку 

Управління у 

справах 

культури 

спорту, сім’ї та 

молоді,  

управління 

освіти 

- 5,0 - 8,0 - 10,0 

Розвиток дітей, 

реалізація 

творчих 

здібностей. 

3.4. З метою поглиблення 

змісту і форм виховної 

роботи під час 

оздоровлення дітей 

залучати до співпраці 

дитячі, молодіжні та жіночі 

громадські організації, 

благодійні фонди, 

міжнародні організації. 

Щороку 

Управління у 

справах 

культури 

спорту, сім’ї та 

молоді 

- - - - - - 

Поглиблення 

змісту і форм 

виховної роботи з 

дітьми, 

формування 

навичок ведення 

здорового 

способу життя 

серед дітей. 

3.5. З метою забезпечення 

творчого розвитку 

талановитих і обдарованих 

дітей практикувати 

проведення тематичних 

змін, профільних таборів із 

залученням 

висококваліфікованих 

спеціалістів у галузі освіти, 

науки, культури, спорту, 

діячів мистецтв тощо. 

Щороку 

Управління 

освіти, 

Управління у 

справах 

культури 

спорту, сім’ї та 

молоді 

- - - - - - 

Розвиток та 

реалізація 

творчих 

здібностей та 

обдарувань дітей. 

  ВСЬОГО:   1002,0 410,0 1053,0 465,0 1105,0 475,0  



 



 


