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Додаток
до рішення Старобільської міської ради
від «23» листопада 2017р. №34/12
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Міська цільова програма
підтримки культурного відпочинку дітей з багатодітних сімей
«Щаслива родина – щаслива дитина»
на період 2018-2020 рр..

Старобільськ-2017
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1. ПАСПОРТ

Міської цільової програми
підтримки культурного відпочинку дітей з багатодітних сімей
«Щаслива родина – щаслива дитина»
на період 2018-2020 рр.. (ДАЛІ - ПРОГРАМА)
Лисюк Г.М., депутат Старобільської міської
ради
Барабаш С.О., секретар міської ради
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Виконавчий комітет Старобільської міської
ради
КЗ «Парк культури та відпочинку»
2018 – 2020 роки
2018 рік – 46368 грн
2019 рік – 46368 грн
2020 рік - 46368 грн
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139104 грн
139104 грн
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Ініціатор розроблення
Програми
2. Розробник
Програми
3. Співрозробники Програми
4. Відповідальний виконавець
Програми
5. Учасники Програми
6. Термін реалізації Програми
7. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, за
роками:
Усього:
7.1. кошти бюджету
м.Старобілььска
7.2. кошти інших джерел

0,0 тис.грн
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1.Загальні положення
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Міська цільова програма підтримки культурного відпочинку дітей з
багатодітних сімей «Щаслива родина – щаслива дитина» на період 2018-2020
рр.. (далі Програма) розроблена розроблена відповідно до Законів України
«Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III, «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних
сімей» від 19.05.2009 № 1343-VI (із змінами), Указів Президента України «Про
заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей» від 12 листопада 1999
року № 1460/99, «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту
багатодітних і неповних сімей» від 30 грудня 2000 року № 1396/2000.
Актуальність розроблення і прийняття цієї Програми зумовлена
необхідністю реалізації політики держави у сфері створення сприятливих умов
для всебічного розвитку багатодітної сім'ї, найповнішого виконання
багатодітною сім'єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня, посилення
ролі багатодітної сім'ї як первинного осередку суспільства, захисту прав дитини
та створення умов для її повноцінного та гармонійного розвитку.
Розбудова демократичної, правової держави потребує від органів
місцевого самоврядування вжиття заходів для розвитку у громадян
духовності і моральних цінностей та впевненості кожної людини, сім'ї,
особливо багатодітної і найменш захищеної, у своєму майбутньому.
Позитивне ставлення до власного майбутнього та віру в нього потрібно
формувати з дитинства. Це і визначає актуальність прийняття заходів щодо
поліпшення становища багатодітних сімей.
В місті проживає 98 багатодітних родин, де виховується 379 дітей.
З метою вирішення проблем багатодітних родин м. Старобільська і
розроблена Програма підтримки культурного відпочинку дітей з багатодітних
сімей «Щаслива родина – щаслива дитина» на період 2018-2020рр..
2. Мета Програми
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Мета цієї Програми полягає у створенні правових, соціальних і
економічних умов для належного функціонування та розвитку багатодітних
сімей у м. Старобільську, забезпечення виконання сім’ями основних їх функцій,
передусім виховної.
3. Основні завдання Програми
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Основними завданнями Програми є:
– створення додаткових соціально-економічних умов для повноцінного
виховання дітей у багатодітних сім’ях;
– створення максимально сприятливих умов для відпочинку дітей з
багатодітних сімей у період міських та державних свят;
– забезпечення умов для проведення дозвілля і культурного відпочинку
багатодітних сімей;
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– підвищення авторитету багатодітних сімей, формування
підростаючого покоління бажання створювати міцні багатодітні сім’ї.

у

4. Основний зміст та шляхи реалізації Програми
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1. Діти з багатодітних сімей у визначенні дні (п.3) мають право обрати 2
види атракціонів для безкоштовного користування з наведеному нище переліку
атракціонів комунального закладу «Парк культури та відпочинку»:
- дошкільний вік (до 6 років): "Північ" (разом з одним із батьків),
"Сонечко"; (разом з одним із батьків ), "Карусель дитяча" (разом з одним із
батьків);
- 6-10 років: "Автодром", "Карусель дитяча", "Гойдалки дитячі",
"Сонечко";
- 10-14: "Гойдалки підліткові", "Автодром" для дітей та дорослих
(залежно від росту);
- 15-18 років: "Гойдалки дорослі","Автодром" для дорослих.
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2. Багатодітна сім’я 24 серпня (День незалежності України) може
безкоштовно скористатись для спільного сімейного користування наступними
атракціонами: "Лодка" (5-ти міст.) або "Катамарани" на 30 хв.
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3. Дні надання пільг багатодітним родинам та дітям з багатодітних сімей
за Програмою:
- 1 червня – Міжнародний день захисту дитини;
- 28 червня – День Конституції України;
- 24 серпня – День незалежності України;
- День міста (дата визначається Статутом територіальної громади
м.Старобільськ).
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4. Право на безкоштовне користування дитиною атракціонами КЗ «Парк
культури та відпочинку» надається:
1) багатодітним родинам та дітям сімей даної категорії, які зареєстровані
у місті Старобільськ;
2) багатодітним родинам та дітям з багатодітних сімей категорії
«внутрішньо переміщені особи», у яких у довідці внутрішньо переміщеної
особи, місце фактичного проживання зазначено місто Старобільськ.
Багатодітна родина підтверджує своє право на безкоштовне користування
атракціонами КЗ «Парк культури та відпочинку» надаючи Довідку внутрішньо
перемішеної особи, де зазначено місце фактичного проживання.
Право на безкоштовне користування дитиною атракціонами КЗ «Парк
культури та відпочинку» (п.1) надається на підставі посвідчення дитини з
багатодітної сім’ї (з 6 років) або посвідчення батьків багатодітної сім’ї (для
дітей до 6 років), встановленого зразку.
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Право на безкоштовне користування атракціонами багатодітною сім’єю
для спільного користування (п.2) надається на підставі посвідчень батьків
багатодітної сім’ї.

st

ar

ob

el

sk

.l

g.

ua

5. Механізм реалізації права на безкоштовне користування атракціонами:
1) скористатись правом на безкоштовне користування атракціонами може
кожна дитина з багатодітної сім’ї у визначені дні (п.3) по 1 разу на кожний
визначений вид атракціону (п.1);
2) багатодітна сім’я у визначені дні (п.3) для спільного сімейного
користування може отримати безкоштовно 30 хв на один із зазначених у п.2
атракціонів.
3) з метою фіксації права на безкоштовне користування атракціонами
посвідчення батьків багатодітної сім’ї або посвідчення дитини з багатодітної
сім’ї надаються до каси парку, де у журналі «Реєстрація права на безкоштовне
користування атракціонами за Програмою підтримки культурного відпочинку
дітей з багатодітних сімей «Щаслива родина – щаслива дитина» на період 20182020 рр» вносяться записи.
Журнал реєстрації містить наступні розділи: №з/п; дата; ПІБ; номер
посвідчення; перелік атракціонів, якими бажає скористатись багатодітна сім’я
або дитина.
Касир після реєстрації даних видає квитки на атракціони з написом
«Програма».
4) наприкінці робочого дня, зазначені квитки надаються директору КЗ
«Парк культури та відпочинку» з метою звітності та для подальшого складання
інформаційно-аналітичної довідки щодо стану реалізації Програми.
5) на підставі наданої до виконавчого комітету Старобільської міської
ради директором КЗ «Парк культури та відпочинку» інформаційно-аналітичної
довідки та використаних квитків, здійснюється компенсація витрат
комунального закладу на реалізацію Програми.
5. Очікувані результати Програми
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Виконання програми дасть змогу:
– підвищити рівень та якість життя багатодітних сімей міста;
– розширити роботу із соціального захисту багатодітних сімей міста;
– сформувати сприятливі умови для формування сімейних традицій щодо
спільного культурного відпочинку, дозвіллєвої діяльності багатодітних сімей;
– забезпечення прав дитини на виховання у родині, всебічний та
гармонійний розвиток, задоволення потреб у культурному відпочинку тощо;
– урізноманітнити сімейні традиції багатодітних сімей.
6. Контроль за здійсненням Програми та фінансування
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Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює Старобільська
міська рада, в особі постійної комісії міської ради з питань економічного
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розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності, та Старобільський
міський голова.
Головним координатором у реалізації Програми є виконавчий комітет
Старобільської міської ради, який розробляє та затверджує Порядок реалізації
Програми.
Безпосередній виконавець - директор КЗ «Парк культури і відпочинку»,
який щорічно надає інформаційно-аналітичну довідку про хід виконання
Програми в поточному році, пропозиції та заходи щодо її організаційного та
фінансового забезпечення в наступному році.

Прогнозні розрахунки втрати доходів місцевого бюджету
на реалізацію міської програми підтримки багатодітних сімей
на 2018-2020 роки
грн
46368,0 грн
46368,0 грн
46368,0 грн
139104,0 грн

sk

.l

g.

ua

Етапи реалізації
2018рік
2019 рік
2020 рік
Усього:
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Розрахунок:
1) 379 дітей х 14,0 грн = 5306,0 грн (максимальна вартість 1 квитка на 1
день)
2) 5306,0 грн х 2 = 10612,0 грн (вартість 2-х квитків на 1 день)
3) 10612,0 грн х 4 дні = 42448,0 грн (вартість річних пільгових квитків)
4) 98 сімей х 40 грн = 3920,0 грн (вартість квитків відповідно до п.2 роз.4)
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Секретар міської ради

С.О.Барабаш

