
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Баштечківської  

сільської ради 

від 24.11.2020 р. № 2-12/VІІІ 

Паспорт 

Цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку дітей  

в Баштечківській об’єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки 

 

1. Замовник програми : Баштечківська сільська рада ОТГ. 

2. Розробник Програми: Баштечківська сільська рада ОТГ. 

3. Термін реалізації Програми: 2021-2023 роки. 

4. Етапи фінансування програми: щорічно. 

5. Прогнозні обсяги та джерела фінансування (тис. грн.): 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування 

 

у тому  числі  за роками 

2021 2022 2023 

Бюджет ОТГ  50,0 60,0 70,0 

6. Очікувані результати виконання Програми: 

виконання  цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку 

дітей на 2021 - 2023 роки дасть змогу: 

- щороку забезпечувати оздоровленням та відпочинком не менше 50 % 

дітей пільгових категорій віком 7-16 років. Зокрема, дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей осіб, визнаних учасниками 

бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дітей, один із 

батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної 

операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної 

операції, 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, дітей, зареєстрованих як внутрішньо  переміщені 

особи, бездоглядних та безпритульних дітей, дітей-інвалідів, дітей, потерпілих 

від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей, які постраждали внаслідок 

стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, дітей із багатодітних і 

малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на 

виробництві або під час виконання службових обов’язків, талановитих та 

обдарованих дітей (переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, 

районних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, 

відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій), дітей 

працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села; 



- створити сприятливі умови для реалізації соціально-педагогічних, 

медико-оздоровчих, інноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей. 

Термін проведення звітності: інформувати про хід виконання Програми 

один раз на рік. 

 

Замовник Програми                      ________________       

Керівник Програми                       ________________       

 

 

Обгрунтування доцільності розроблення програми 

 

Для розв’язання проблем галузі необхідно дотримуватись принципів 

планування та послідовності, чітко визначити перспективи з урахуванням усіх 

потреб галузі, використовуючи цільове пріоритетне спрямування бюджетних 

коштів для вирішення першочергових завдань. 

 Для галузі актуальними залишаються питання фінансової підтримки 

оздоровлення та відпочинку дітей, завдання збільшення позабюджетних 

додаткових надходжень. З цією метою необхідно об’єднати зусилля державного 

і недержавного секторів, що призведе до суттєвих змін якості надання 

оздоровчих та відпочинкових послуг. 

 Державна політика у сфері оздоровлення та відпочинку дітей 

ґрунтується на таких принципах: рівність права кожної дитини на оздоровлення 

та відпочинок; визнання пріоритетним у діяльності органів державної влади та 

місцевого самоврядування здійснення заходів, спрямованих на зміцнення 

здоров’я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку; створення 

оптимальних умов для безпечного й ефективного перебування дітей у дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку; створення умов для зміцнення фізичного  

та психічного здоров’я  дітей шляхом  належної організації оздоровлення та 

відпочинку; надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки; адресність соціальної 

допомоги, що надається з державного, обласного, районного  бюджетів для 

оздоровлення та відпочинку дітей. 

 Цільова соціальна програма з оздоровлення та відпочинку дітей на  2021 

- 2023 роки (далі – програма) розроблена  на виконання Конституції України,  

«Про державні цільові програми», «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

«Про оздоровлення та відпочинок дітей». 

 Програма є нормативним документом для збереження і розвитку 

оздоровчих та відпочинкових послуг, які являють собою комплекс спеціальних 

заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного 

характеру, що надаються  дитячим закладам оздоровлення та відпочинку . 

 

Метою програми є: 

- створення належних умов для ефективної реалізації державної політики 

щодо відпочинку та оздоровлення дітей на місцевому рівні; 

- надання якісних послуг з відпочинку та оздоровлення дітей; 



- зміцнення кадрового потенціалу та підвищення престижу праці в дитячих 

закладах відпочинку та оздоровлення; 

- створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, 

медико - оздоровчих, інноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей; 

- збереження мережі закладів відпочинку та оздоровлення в об’єднаній 

територіальній громаді, покращення їх матеріально-технічної бази.  

 

 

Основні завдання програми: 

 Реалізація  цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку 

дітей на 2021-2023 роки забезпечить: 

- об’єднання зусиль органів державної влади та недержавних організацій у 

напрямку забезпечення якісного відпочинку та оздоровлення дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 

- створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування 

дітей у закладах оздоровлення та відпочинку; 

- усунення недоліків у роботі закладів оздоровлення та відпочинку, 

збереження їх мережі; 

- підтримку ініціатив молодіжних громадських організацій, спрямованих на 

формування культури здорового способу життя; 

- покращення виховної роботи у закладах різних типів, сприяння 

патріотичному вихованню дітей, популяризації народних традицій, 

утвердження духовних цінностей, розвиток нахилів та здібностей дітей під 

час проведення у закладах оздоровлення та відпочинку тематичних змін; 

- вчасне надання необхідної невідкладної допомоги; 

- урізноманітнення форм відпочинку дітей за рахунок створення та 

забезпечення діяльності наметових таборів; 

- створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей 

шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку. 

 

Фінансування програми 

 

Фінансування програми передбачається здійснювати за рахунок коштів  

бюджету ОТГ, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на кожен рік 

передбачаються щорічно при формуванні  бюджету ОТГ і затверджуються 

рішенням сільської ради про бюджет на відповідний бюджетний період. 

Контроль за ефективним використанням коштів здійснюється відповідно 

до законодавства. 

 

Механізм виконання та контроль за реалізацією програми 

 

Координацію діяльності органів виконавчої влади, пов’язаної з виконанням 

цієї програми, здійснює відділ культури, молоді та спорту Баштечківської 



сільської ради ОТГ. Програма реалізується за участю структурних підрозділів 

Баштечківської сільської ради ОТГ, місцевих громад, громадських організацій. 

Контроль за виконанням програми покладається на керівництво 

Баштечківської сільської ради ОТГ та координаційну раду з питань літнього 

оздоровлення та відпочинку дітей. 

Відділ культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради ОТГ 

щорічно інформує зацікавлені структури про хід виконання програми. 

 Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми наведені  у 

додатку. 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                     Ольга СТЕПАНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Додаток  

до Цільової соціальної програми 

з оздоровлення та відпочинку 

дітей в Баштечківській 

об’єднаній територіальній 

громаді на 2021-2023 роки 
 

 

Перелік організаційних заходів виконання Програми 

 

 

№ 

п/п 
ЗАХОДИ Виконавець 

Джерела 

фінансування 

1  
Забезпечення роботи Координаційної ради  з 
питань відпочинку та оздоровлення дітей 

Відділ освіти ,  

молоді та спорту 

 

 

2 Здійснення заходів з оздоровлення дітей, 
вихованців закладів системи освіти Відділ освіти, 

молоді та спорту 

В межах 

кошторисних 

призначень 

3 Забезпечення  безперебійного електро-, 
водо-, газо- та теплопостачання, виконання   
інших   робіт   щодо   життєво   важливих 
складових функціонування дитячих закладів  
під час перебування в них дітей; підтримка 
дитячих закладів  шляхом встановлення 
пільг із землекористування, оплати 
комунально-побутових  послуг,  сплати 
місцевих податків і зборів 

Відділ 

освіти,молоді та 

спорту 

 

4 Проведення роботи з питань профілактики 
негативних явищ у дитячому та 
молодіжному середовищі, пропаганди 
здорового способу життя для дітей, які 
перебувають в дитячих закладах 
(пришкільних таборах 

Адміністрації 

дитячих закладів  

відпочинку дітей,   

відділ освіти ,  

молоді та 

спорту,соціальний 

працівник 

В межах 

кошторисних 

призначень 

5 Сприяння у проведенні  громадськими 

об’єднаннями, фондами, молодіжними, 

релігійними організаціями наметових 

таборів, таборів праці і відпочинку, 

духовно-просвітницьких таборів щодо 

оздоровлення та відпочинку дітей 
 

Відділ освіти ,  

молоді та спорту 

В межах 

кошторисних 

призначень 

 

Секретар сільської ради                                                    Ольга СТЕПАНЮК 


