
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород 

 

Про зміни до Програми відпочинку 

та оздоровлення дітей на  

2017 - 2019 роки 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», у зв’язку із зміною повноважень та створенням відділу сім’ї, 

гендерної політики та соціально-трудових відносин у складі департаменту 

праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2017 - 

2019 роки, затвердженої рішенням ІX сесії міської ради VІІ скликання 22 

грудня 2016 року №501, а саме: 

1.1.  Головними розпорядниками коштів визначити департамент праці та 

соціального захисту населення (Біксей А.Б.) та управління освіти 

(Мухомедьянова Н.Б.) 

1.2. Пункт 5 рішення викласти у наступній редакції: «Інформація про хід 

виконання Програми оприлюднюється двічі на рік на офіційному сайті 

Ужгородської міської ради. Відповідальність за зміст та своєчасність 

оприлюднення звіту покласти на департамент праці та соціального захисту 

населення (Біксей А. Б.)».   

1.3. Паспорт Програми викласти у новій редакції згідно додатку 1 до 

даного рішення. 

1.4. Розділ 6 Програми викласти у наступній редакції: «Координація та 

контроль за виконанням Програми здійснюється департаментом праці та 

соціального захисту населення  Ужгородської міської ради». 

1.5. Додаток до Програми «Заходи щодо реалізації Програми відпочинку 

та оздоровлення дітей на 2017- 2019 роки» викласти у редакції згідно додатку 2 

до даного рішення. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

Міський голова                                                                                Б. АНДРІЇВ 



Додаток 1  

до рішення  ___ сесії __  скликання 

__________№_____ 

 

Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення Програми  Управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

програми  

 

3. Розробник Програми  Управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді 

4. Співрозробник Програми Департамент праці та соціального 

захисту населення 

5. Відповідальні виконавці Програми Департамент праці та соціального 

захисту населення, управління 

освіти 

6. Головний розпорядник бюджетних 

коштів 

Департамент праці та соціального 

захисту населення 

7. Учасники Програми  Департамент праці та соціального 

захисту населення 

Управління у справах культури, 

спорту та молоді; 

Управління освіти; Управління 

охорони здоров’я; 

 УМЦСССДМ; 

Держпродспоживслужба в м. 

Ужгороді 

8. Термін реалізації Програми  2017 - 2019 

9. Перелік бюджетів, які беруть участь 

у виконанні Програми  

Міський бюджет, інші джерела не 

заборонені законодавством 

10. Загальний обсяг ресурсів, 

необхідний для реалізації Програми 

згідно з додатком 

Х  

 

 

Секретар ради         А. СУШКО 



Додаток 2   

до рішення  ___ сесії __  скликання 

__________№_____ 

 

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 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

399,9 400,0 399,9 450,0 200,0 450,0 

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 
600,1 - 850,0 - 900,0 - 

Охоплення 

відпочинком 

протягом літніх 

канікул дітей, які 

потребують 

особливої 

соціальної уваги. 



 

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 

Департамент 
праці та 

соціального 
захисту 

населення 

- - - - - - 

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 

Держпродспож 

ивслужба в м. 

Ужгороді, 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення, 

управління у 

справах 

культури спорту 

та молоді, 

управління 

освіти,управлінн

я охорони 

здоров'я 

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 
Управління 

охорони здоров'я - - - - - - 

Організація якісного 

медичного 

обслуговування у 

дитячих закладах 

оздоровлення та 

відпочинку. 



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 

 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

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 та 

молоді, 

управління 

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 

Центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді 

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

Профілактика 

негативних 

проявів у 

дитячому 

середовищі. 



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 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 

Департамент 
праці та 

соціального 
захисту 

населення 

- - - - - - 

Поглиблення 
змісту і форм 

виховної роботи з 
дітьми, 

формування 
навичок ведення 

здорового способу 
життя серед дітей. 

3.5. З метою забезпечення 

Щороку 

Управління 
освіти, 

Управління у 
справах 

культури 
спорту та 

молоді 

- - - - - - 

Розвиток та 
реалізація творчих 

здібностей та 
обдарувань дітей. 

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. 

  ВСЬОГО:   1002,0 410,0 1252,9 465,0 1105,0 475,0  

Секретар ради                А. СУШКО  


