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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Старобільської міської ради
23 грудня 2020 р. № 3/37
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Міська програма
оздоровлення та відпочинку дітей Старобільської міської
територіальної громади
на 2021-2025 роки

м. Старобільськ
2020 рік
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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
Назва:
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Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей
Старобільської міської територіальної громади на
2021-2025 роки
Підстава для розроблення Закон України «Про оздоровлення та відпочинок
дітей».
Ініціатор розроблення
Старобільської міської ради
Програми
Розробник Програми
Відділ освіти Старобільської міської ради
Відповідальний
Відділ освіти Старобільської міської ради
виконавець
Учасники Програми
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
Виконавчий комітет, Відділ соціального захисту
населення,
Термін реалізації
2021-2025
Джерело фінансування
Бюджет Старобільської міської територіальної
громади
Обсяг фінансування
2021 р - 310,0 тис грн.
2022 – 0 грн
2023 – 0 грн
2024 – 0 грн
2025 – 0 грн
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І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
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Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є
реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок, максимальне охоплення
організованими формами оздоровлення дітей, що потребують особливої
соціальної уваги та підтримки.
В епоху розвинутої цивілізації та науково-технічного прогресу суспільство
постійно стикається з проблемою послаблених адаптаційних механізмів людини,
зниження стану здоров`я. Проживання в містах поряд з промисловими
підприємствами, з інтенсивним транспортним рухом, насиченою навчальною
програмою призводить до постійних перенавантажень організму та психіки дітей.
Поряд із цим об'єктивними причинами різкого зниження фізичного та
психологічного здоров'я, соціального та духовного стану підростаючого
покоління є екологічні проблеми, ускладнені наслідками Чорнобильської
катастрофи, неповноцінне харчування дітей, слабка матеріально-технічна база
системи охорони здоров'я і освіти, обмеження доступу дітей до позашкільної
освіти через комерціалізацію соціальної сфери, що унеможливлює задоволення їх
культурних інтересів та спортивно-оздоровчих потреб.
Незважаючи на проблеми, які склалися в державі та суспільстві, питання
оздоровлення та відпочинку дітей, формування здорового способу життя,
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збереження та поліпшення стану здоров`я підростаючого покоління залишається
одним із пріоритетних напрямків державної політики.
З 01.01.2009р. набрав чинності Закон України «Про відпочинок та
оздоровлення дітей», яким визначено основні засади державної політики у сфері
оздоровлення та відпочинку дітей, повноваження органів виконавчої влади і
органів місцевого самоуправління, правові, фінансові та організаційні засади
утворення і діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, права,
обов`язки та відповідальність усіх учасників процесу.
Аналіз стану сфери оздоровлення та відпочинку дітей громади вказує на
наявність певних проблем, що безпосередньо впливають на розвиток оздоровчого
процесу. Серед них: недостатнє фінансування заходів з оздоровлення дітей
пільгових категорій та придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку, зношеність матеріально-технічної бази дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку, питання наповнювальності дитячих таборів місцевої
оздоровчої бази.
Крім цього, на сьогодні актуальним є питання організації оздоровлення дітей
з обмеженими фізичними можливостями, учнівської та студентської молоді.
Також в районі відсутні спеціалізовані оздоровчі заклади для сімейного
відпочинку, відпочинку для молоді та дітей-інвалідів.
Потребують розвитку такі активні форми відпочинку та оздоровлення, як
організація таборів праці і відпочинку, трудових загонів, туристичних походів,
волонтерського руху. Зважаючи на ряд негативних явищ у підлітковому та
молодіжному середовищі (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія), особливістю
відпочинку та оздоровлення молоді має стати формування навичок здорового
способу життя.
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ІІ. Мета Програми
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Метою Програми є:
- створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку
дітей;
- розвиток різноманітних форм організації оздоровлення та відпочинку дітей,
молоді громади.
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ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання
Прийняття цієї Програми дозволить поступово вирішити проблеми у сфері
оздоровлення та відпочинку дітей.
Програма передбачає протягом 2021-2025 років здійснити комплекс заходів
щодо створення умов для належної організації оздоровлення і відпочинку дітей
шляхом:
- придбання путівок до дитячих оздоровчих закладів за рахунок коштів
місцевого бюджету;
- поширення інформації про можливості оздоровлення та відпочинку дітей у
дитячих оздоровчих закладах (проведення ярмарку оздоровчих послуг);
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- організація шкільних таборів денного перебування.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок бюджету Старобільської
міської територіальної громади та інших джерел не заборонених законом.
Конкретні обсяги фінансування на реалізацію заходів Програми за рахунок
бюджету громади визначаються щороку під час його затвердження.
ІV. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
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Протягом 2021-2025 років планується здійснити такі заходи:
- забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, шляхом придбання путівок
до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету
Старобільської міської територіальної громади;
- проведення перевірок щодо умов перебування дітей в оздоровчих закладах;
- розробка та видання інформаційно-методичної літератури стосовно
напрямів діяльності у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;
- постійне інформування населення про дитячі оздоровчі бази та їх
можливості.
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V. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми викладені у додатку до Програми

міської
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VI. Ресурсне забезпечення Програми
Вартість тис.грн.

2021 р.

2022 р.

2023 р.

3

4

310,0

-

5
-

2024 р. 2025 р.
6
-

7
-

VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
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Для координації роботи з оздоровлення та відпочинку дітей Виконавчим
комітетом міської ради створюється Координаційна рада з питань оздоровлення
та відпочинку дітей, яка здійснює координацію та контроль за ходом виконання
Програми, визначає першочерговість оздоровлення та відпочинку дітей за їх
соціальним статусом, матеріального становища сім'ї, у якій вона виховується.
Усі учасники Програми, задіяні в реалізації заходів, незалежно від джерел
фінансування заходів, звітують про хід виконання Програми перед Відділом
освіти міської ради щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним.
Відділ освіти міської ради щорічно у першому кварталі року, наступного за
звітнім, надає звіт про виконання Програми.
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Відділ освіти міської ради взаємодіє з Відділом соціального захисту
населення міської ради, Виконавчим комітетом міської ради та Департаментом
соціального захисту населення Луганської ОДА, установами, організаціями,
громадськими об’єднаннями з питань реалізації Програми.
VIІІ. Порядок
фінансування послуг з оздоровлення та відпочинку дітей
в літній період
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1. Цей Порядок визначає механізм фінансування послуг з оздоровлення та
відпочинку дітей Старобільської міської територіальної громади у межах
відповідних бюджетних призначень.
2. У закладах дитячого оздоровлення за рахунок бюджету Старобільської
міської територіальної громади фінансуються діти, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки:
- у розмірі 100 % - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування,
діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також
внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній
операції, діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського
протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час
масових акцій громадянського протесту, бездоглядні та безпритульні діти, дітиінваліди; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи;
- у розмірі 70 % - діти з багатодітних і малозабезпечених сімей; діти, батьки
яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання
службових обов'язків; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до
пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" діти, які перебувають на диспансерному обліку;
талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських,
обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад,
відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; дитячі творчі
колективи та спортивні команди, діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені
особи, діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій,
катастроф, діти зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, а також діти
працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села. Решта (30%) сплачується за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, професійних
спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел
не заборонених законодавством України.
3. Пришкільні табори з денним перебуванням дітей
Перебування дітей-сиріти, дітей, позбавлених батьківського піклування,
дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей, один із батьків яких
загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій,
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бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових
дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в
період участі в антитерористичній операції, дітей, один із батьків яких загинув
під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту,
бездоглядних та безпритульних дітей, дітей-інвалідів; дітей, потерпілих від
наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей, які постраждали внаслідок
стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф у таборі з денним перебуванням
фінансується у повному обсязі за рахунок бюджету Старобільської міської
територіальної громади. Дітей інших категорій – у розмірі 50 % за рахунок
%
рахунок
коштів
батьків, підприємств,
місцевого бюджету та 50
установ
та
організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків
юридичних та фізичних осіб, інших джерел не заборонених законодавством
України
4. При вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та
відпочинку дітей враховується соціальний статус дитини і матеріальне становище
сім'ї, у якій вона виховується.
Для вирішення питань першочерговості оздоровлення та відпочинку дітей
проводиться засідання Координаційної ради з питань оздоровлення та відпочинку
дітей.

