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1. Паспорт
 програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2018 рік

(далі - Програма)
1. Ініціатор розроблення Програми Миколаївська сільська рада

2.
Підстава для розроблення 
Програми

Рішення 18 сесії Сумської обласної 
ради 7 скликання від 02.03.2018 «Про 
Обласну програму оздоровлення та 
відпочинку дітей на 2018 рік»

3. Розробник Програми 
Відділ освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради

4. 
Відповідальний виконавець
Програми

Відділ освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради

5. Учасники Програми 
Відділ освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради,
заклади освіти громади

6. Термін реалізації Програми 2018 рік

7. 
Перелік місцевих бюджетів, що
беруть участь у виконанні
Програми

Місцевий бюджет, обласний бюджет

8. 
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми. Із них:

153 665

8.1 Кошти місцевого бюджету 112 100

8.2 Кошти інших джерел 22 366
8.3 Кошти обласного бюджету 19 199

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Турбота  про  здоров'я  дітей  є  одним  з  основних  показників

ставленнядержави до проблем підростаючого покоління.Упродовж останніх
років  в  Україні  зберігається  тенденція  допогіршення  стану  здоров'я  дітей,
зумовлена  негативними  факторамисоціально-економічного,  екологічного  та
психоемоційного  характеру.  Одниміз  найважливіших  стратегічних  завдань
нашої держави в забезпеченнісоціального захисту дитинства є реалізація їх
права на оздоровлення тавідпочинок.

Вплив  постійно  діючих  факторів  ризику,  в  тому  числі  стресові
перевантаження,  зокрема  у  шкільному  віці,  призводить  до  порушення
механізму  саморегуляції  фізіологічних  функцій  і  сприяє  розвитку  у  дітей
хронічних  захворювань.  Все  це  аж  ніяк  не  сприяє  доброму  засвоєнню
шкільноїпрограми,  дитина гірше однолітків  адаптується  до навколишнього
середовища.З урахуванням складної та небезпечної ситуації, що склалася на
сходікраїни  у  зв’язку  з  проведенням  там  антитерористичної  операції,
прогнозованимє  збільшення  дітей  пільгової  категорії  та,  відповідно,
зростання потреби убюджетному оздоровленні.Ускладнює ситуацію і повна
відсутність  фінансування  оздоровчоїкампанії  за  рахунок  коштів  Фонду



соціального  страхування  з  тимчасової  втратипрацездатності.Відсутність  у
районі стаціонарних закладів оздоровлення та відпочинкуне дає можливості
стовідсотково  охопити  послугами  оздоровлення  дітейпільгових  категорій.
Основною  формою  відпочинку  в  районі  багато  роківзалишається  робота
таборів  відпочинку  на  базах  загальноосвітніх  навчальнихзакладів.Щороку
постає питання щодо розроблення єдиного механізму фінансовоїпідтримки
закладів  відпочинку  стосовно  придбання  продуктів  харчування,медичного
забезпечення,  а  також  придбання  путівок  для  оздоровлення  узаміських
таборах дітей пільгових категорій.Незважаючи на проблеми, які склалися в
державі  та  суспільстві,  питанняоздоровлення  та  відпочинку  дітей,
формування  здорового  способу  життя,збереження  та  поліпшення  стану
здоров`я  підростаючого  поколіннязалишається  одним  із  пріоритетних
напрямків державної політики.

3.Визначення мети програми
Метою  Програми  є  забезпечення  оздоровленням  та  відпочинком

дітейМиколаївської  сільської  територіальної  громади,  які  потребують
особливої уваги та підтримки, поєднаннявзаємопов’язаних завдань і заходів,
які  спрямовані  на  забезпечення  проведенняякісного  оздоровлення  та
відпочинку дітей відповідно до потреб регіону.

4.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів
таджерел фінансування , строки та етапи виконання програми
Шляхи і засоби розв’язання проблем полягають у наступному:

- зміцнення здоров’я підростаючого покоління, покращення адаптації дітейдо
змін навколишнього середовища;
- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формамивідпочинку
та оздоровлення;
-  створення  належних  умов  для  реалізації  соціально-педагогічних
аспектіввідпочинку  та  оздоровлення  дітей;придбання  путівок  до  дитячих
закладів  оздоровлення  та  відпочинкуобласті  за  рахунок  коштів  місцевого
бюджету;
- поширення інформації про можливості оздоровлення та відпочинку дітей
удитячих закладах оздоровлення та відпочинку області.

Організація  відпочинку  та  оздоровлення  дітей  у  2018  році
будездійснюватись  у  пришкільних  таборах  і  закладах  оздоровлення  та
відпочинку області і України.

Видатки  для  фінансування  Програми,  пов'язані  з  оздоровленням
тавідпочинком  дітей,  здійснюються  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету,
інших джерел, не забороненихзаконодавством.

Програмою  передбачається  використання  коштів  на  оздоровлення
тавідпочинок дітей на суму 153 665грн (112 100 – МБ, 22 366– ПБ, 19 199 –
ОБ), з них : 
-на харчування дітей в літніх пришкільних таборах –54 600 грн. (38 430 грн –
МБ, 16 170 – ПБ), 



-на  придбання  путівок  в  позаміськихтаборах  оздоровлення  та  відпочинку
дітей пільгових категорій –79 199 грн. (60 000 – МБ, 19 199 – ОБ), 
-на харчування дітейдошкільного віку, які навчаються у навчально-виховних
комплексах – 19 866грн. (13 670– МБ, 6 196 – ПБ).

5. Ресурсне забезпечення Програми
Ресурсне забезпечення

Програми Обсяг коштів, які
пропонується залучити на

виконання програми

Етапи виконання
програми

Усього витрат на
виконання програми,

грн.

Обсяг  ресурсів  усього,  у
тому числі:

2018 рік 153 665

Кошти  місцевого  бюджету,
грн.

2018 рік 112 100

Кошти інших джерел, грн. 2018 рік 22 366
Кошти обласного бюджету 2018 рік 19 199

6. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми наведено в додатку 1.

7. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Основні завдання Програми:

-  забезпечити  виконання  вимог  основних  нормативних  документів
проведення
оздоровчо-відпочинкового процесу;
- забезпечити якість надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей;
- не допустити зменшення мережі закладів відпочинку;
- збільшити кількість дітей, охоплених організованими формамивідпочинку
та оздоровлення, які спрямовані на якісні результати;
-  збільшити  кількість  дітей  пільгових  категорій,  охоплених  послугами
оздоровлення;
-  забезпечити  направлення  дітей  на  оздоровлення  відповідно  до
Порядкупідбору  та  направлення  дітей  до  закладів  оздоровлення  та
відпочинку району,області, України (додаток 2 до Програми). 

Заходи, спрямовані на виконання Програми:
-  забезпечення  закупівлі  послуг  з  оздоровлення  та  відпочинку,  організації
інаправлення  дітей  пільгових  категорій  до  закладів  оздоровлення,
відпочинкуобласті;
-  забезпечення  оздоровлення  дітей,  які  потребують  особливої  соціальної
увагита підтримки;
- організація та забезпечення оздоровлення, відпочинку дітей у пришкільних
таборах відпочинку;
-  проведення  заходів,  спрямованих  на  координацію  та  контроль  за
дотриманнямвимог та норм проведення оздоровчо-відпочинкового процесу,
діяльністюоздоровчих закладів, упровадження виховного компоненту.



Результативні показники:
Збільшити  відсоток  охоплення  дітей  організованими  формами

відпочинкута оздоровлення, зокрема:
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей-інвалідів;
- дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи;
-  дітей,  які  постраждали  внаслідок  стихійного  лиха,  техногенних
аварій,катастроф;
- дітей із багатодітних сімей;
- дітей із малозабезпечених сімей;
- дітей, які перебувають на диспансерному обліку;
-талановитих та обдарованих дітей (переможців та призерів міжнародних,
всеукраїнських,  обласних,  районних,  конкурсів,  фестивалів,
змагань,спартакіад);
- відмінників навчання;
- дітей ,зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;
- дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві абопід
час виконання службових обов’язків;
- дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сферисела;
-  дітей,  осіб,  визнаних  учасниками  бойових  дій  відповідно  до  пункту
19частини  першої  статті  6  Закону  України  «Про  статус  ветеранів  війни,
гарантії їхсоціального захисту»;
-  дітей,  один  із  батьків  яких  загинув(пропав  безвісти)  у  районі
проведенняантитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів
або  помервнаслідок  поранення,  контузії  чи  каліцтва,  одержаних  у  районі
проведенняантитерористичних  операцій,  бойових  дій  чи  збройних
конфліктів,  а  такожвнаслідок захворювання ,  одержаного у період участі  в
антитерористичнійоперації.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація  та  контроль  виконання  заходів,  передбачених

Програмою,покладається  на  відділ  освіти,  молоді  і  спорту  Миколаївської
сільської ради. Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради
здійснює  аналіз  стану  реалізації  Програми  та  надає  інформацію  про
виконання  заходів  за  вимогою  структурних  підрозділів  Миколаївської
сільської ради, виконкому, депутатів, інших громадян.


