
Додаток 
до  рішення  третьої  сесії
восьмого скликання 
від 23.12.2020 № 15

Програма
оздоровлення та відпочинку

дітей на 2021 рік 

2020 рік
1. Паспорт

 програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 рік
(далі - Програма)

1. Ініціатор розроблення 
Програми 

Виконавчий комітет Миколаївської 
сільської ради

2. Підстава для розроблення Рішення ___ сесії Сумської обласної 



Програми
ради ___ скликання від _________ 
«Про Обласну програму оздоровлення 
та відпочинку дітей на 2021 рік»

3. Розробник Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради,
Відділ соціального захисту населення 
Миколаївської сільської ради

4. 
Відповідальний 
виконавець Програми

Відділ освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради, 
Відділ соціального захисту населення 
Миколаївської сільської ради

5. Учасники Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради,
Відділ соціального захисту населення,
заклади освіти громади

6. 
Термін реалізації 
Програми 2021 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:

240 850 

8.
1 Кошти місцевого бюджету 217 040

8.
2 Кошти інших джерел 23 810

8.
3 Кошти обласного бюджету -

2.Визначення  проблеми,  на  розв’язання  якої
спрямована програма

Найважливішим  стратегічним  завданням  нашої  держави  є
забезпечення  соціального  захисту  дитинства  -  реалізація  права  на
оздоровлення та відпочинок. Після прийняття Верховною Радою України у
2008  році  Закону  України  «Про  оздоровлення  та  відпочинок  дітей»  були
визначені  принципи,  основні  напрями  державної  політики  у  сфері
оздоровлення  та  відпочинку  дітей,  а  також  повноваження  суб'єктів  її
реалізації.

Програма оздоровлення та відпочинку дітей Миколаївської сільської
територіальної громади на 2021 рік спрямована на повноцінне оздоровлення
та відпочинок дітей не менше як 50% шкільного віку (у тому числі  дітей



пільгових  категорій),  залучення  до  оздоровчо-виховного  процесу
максимальної  кількості  дитячих  закладів  оздоровлення  та  відпочинку  і
фахівців,  забезпечення  якісного  медичного  обслуговування  і  харчування,
створення належних умов для культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої
та спортивної роботи. 

З  цією  метою  відділом  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської
сільської ради щороку оновлюється кількісний банк даних та списки дітей
шкільного віку (за наявності  документів, що підтверджують їх статус),  які
оздоровлюватимуться  та  відпочиватимуть  за  рахунок коштів  державного  і
місцевого бюджетів, з метою їх оперативного направлення у дитячі заклади
оздоровлення та відпочинку і санаторно-курортні заклади області та поза її
межі, зокрема дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки
(за наявності документів, що підтверджують їх статус), у тому числі:

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;
-  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,  один  із  батьків  яких  загинув  (пропав  безвісти)  у  районі
проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення
національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  і  стримування  збройної  агресії
Російської  Федерації  у  Донецькій  та  Луганській областях,  бойових дій чи
збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії  чи каліцтва,
одержаних  у  районі  проведення  антитерористичних  операцій,  здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії  Російської Федерації  у Донецькій та Луганській областях,
бойових  дій  чи  збройних  конфліктів,  а  також  внаслідок  захворювання,
одержаного  у  період  участі  в  антитерористичній  операції,  у  здійсненні
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 

-  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;

- діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; 
-  діти,  які  проживають у населених пунктах,  розташованих на лінії

зіткнення; 
-  рідні  діти  батьків-вихователів  або  прийомних  батьків,  які

проживають  в  одному  дитячому  будинку  сімейного  типу  або  в  одній
прийомній сім’ї;

-  діти,  взяті  на  облік  службами  у  справах  дітей  як  такі,  що
перебувають у складних життєвих обставинах;

- діти з інвалідністю;
- діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
-  діти,  які  постраждали  внаслідок  стихійного  лиха,  техногенних

аварій, катастроф;
- діти з багатодітних сімей;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73


- діти з малозабезпечених сімей;
- діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві

або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів,
які загинули під час виконання службових обов’язків; 

-діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;
- 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;

- діти - учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд;
- діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери

села».
Якість  послуг  з  оздоровлення  та  відпочинку  забезпечується  якістю

послуг в різних напрямках діяльності оздоровчого закладу, а саме: безпека
життя  дітей,  стан  матеріально-технічної  бази,  рівень  комфортності,  якість
послуг  з  організації  харчування,  медичного  обслуговування,  оздоровчо-
профілактичної, фізкультурно-спортивної роботи.

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

відпочинком  дітей  Миколаївської  сільської  територіальної  громади,  які
потребують  особливої  уваги  та  підтримки,  поєднання  взаємопов’язаних
завдань  і  заходів,  які  спрямовані  на  забезпечення  проведення  якісного
оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до потреб регіону. 

4.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування , строки та етапи виконання програми

З  метою реалізації  поставлених  завдань  Програмою  передбачається
здійснення наступних заходів:

придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

організація роботи пришкільних, профільних таборів оздоровлення та
відпочинку.

участь  у  обласних  семінарах,  тренінгах  з  питань  підготовки  до
оздоровчої кампанії та підведення підсумків її проведення.

здійснення  обстеження  дитячих  пришкільних  таборів  щодо  стану
підготовки  до  проведення  літніх  оздоровчих  кампаній,  проведення  в
установленому порядку перевірки дотримання норм харчування у дитячих
закладах.

розробка  методичних  рекомендацій  щодо  діяльності  пришкільних
оздоровчих таборів, профільних таборів.

проведення зустрічей, семінарів та лекцій з підлітками, схильними до
правопорушень,  напередодні  відкриття  оздоровчого  сезону  та  під  час
оздоровчої кампанії в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.



проведення  концертних  програм,  вистав,  театралізованих  і
культурологічних  заходів  в  пришкільних  таборах,  спортивних  змагань.
Розширення маршрутів туристичних поїздок, подорожей, походів.

 залучати  до  співпраці  дитячі,  молодіжні  та  жіночі  громадські
організації, благодійні фонди, міжнародні організації.

 практикувати  проведення  тематичних  змін,  профільних  таборів  із
залученням  висококваліфікованих  спеціалістів  у  галузі  освіти,  науки,
культури, спорту, діячів мистецтв тощо.

Організація відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської громади у
2021  році  буде  здійснюватися  у  пришкільних  таборах  і  закладах
оздоровлення та відпочинку області і України.

Видатки  для  фінансування  Програми,  пов'язані  з  оздоровленням  та
відпочинком  дітей,  здійснюються  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету,
інших джерел, не заборонених законодавством. 

Програмою передбачається використання коштів на оздоровлення та 
відпочинок дітей на суму 240 850 грн (217 040 – МБ, 23 810 – ПБ), з них : 

-на харчування дітей в літніх пришкільних таборах – 80 850 грн. (57 040 грн –
МБ, 23 810 грн – ПБ), 
-на  придбання  путівок в  позаміських таборах  оздоровлення  та  відпочинку
дітей пільгових категорій – 160 000 грн. (160 000 – МБ) 

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:

2021 рік 240 850 

Кошти  місцевого  бюджету,
грн.

2021 рік 217 040

Кошти інших джерел, грн. 2021 рік 23 810
Кошти обласного бюджету 2021 рік -

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;
- збільшити кількість дітей, охоплених організованими формами відпочинку
та оздоровлення, які спрямовані на якісні результати; 



-  збільшити  кількість  дітей  пільгових  категорій,  охоплених  послугами
оздоровлення;
- забезпечити направлення дітей на оздоровлення у заклади оздоровлення та
відпочинку Сумської області та за її межі.

Заходи, спрямовані на виконання Програми:  
- забезпечення закупівлі послуг з оздоровлення та відпочинку, організації і
направлення дітей пільгових категорій до закладів оздоровлення, відпочинку
області та за її межі; 
-  забезпечення  оздоровлення  дітей,  які  потребують  особливої  соціальної
уваги та підтримки; 
- організація та забезпечення оздоровлення, відпочинку дітей у пришкільних
таборах відпочинку; 
-  проведення  заходів,  спрямованих  на  координацію  та  контроль  за
дотриманням вимог та норм проведення оздоровчо-відпочинкового процесу,
діяльністю оздоровчих закладів, упровадження виховного компоненту. 

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.

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА



Додаток 1 до Програми 
Напрями діяльності та заходи Програми

№
з/п

Назва напряму
діяльності

(пріоритетні завдання)

Заходи Термін виконання Виконавець Джерела
фінансування

Очікуване
фінансування

Очікувані результати

1. Створення 
сприятливих умов для 
діяльності 
пришкільних таборів 
відпочинку, мовних 
таборів.

Забезпечити
відпочинок дітей у

пришкільних,
мовних
таборах

(харчування)

Протягом
оздоровчо-

відпочинкового
періоду 2021 року

Відділ освіти,
молоді та спорту
Миколаївської
сільської ради

Місцевий
бюджет

57 040 Забезпечення дітей та
учнівської молоді
послугами відпочинку
шляхом залучення їх до
пришкільних таборів.
Організація роботи
мовних таборів з метою
залучення молоді до
вивчення англійської
мови. Забезпечення
якісного, калорійного
харчування дітей у
таборах відпочинку

Позабюджетні
кошти

(батьківська
плата)

23 810

2. Забезпечення 
соціального
захисту та прав дітей
пільгових категорій на
відпочинок та
оздоровлення

Забезпечити
оздоровлення та
відпочинок дітей

пільгових
категорій у

заміських таборах,
центрах (путівки)

Протягом
оздоровчо-

відпочинкового
періоду 2021 року

Відділ
соціального

захисту
населення

Миколаївської
сільської ради

Місцевий
бюджет

160 000 Забезпечення соціальної
підтримки дітей та прав
дітей пільгових
категорій на
оздоровлення та
відпочинок

Обласний
бюджет

-

УСЬОГО: Усього:
Місцевий 
бюджет:
Позабюджетні 
кошти:
Обласний 
бюджет:

240 850 

217 040

23 810
-




