
   
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

5 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

18  травня 2016 року 

  

Про затвердження міської Програми 

оздоровлення та відпочинку дітей 

на 2016-2020 роки  

 

 

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», врахувавши висновки та рекомендації спільного 

засідання виконавчого комітету та постійних комісій міської ради, 

Гребінківська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити міську Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 

2016-2020 роки (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту, 

туризму, соціального захисту населення (Карпець С.Г.). 

 

  

             

Міський голова                                                          В. Колісніченко 
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П А С П О Р Т 

міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 - 2020 роки 
 

1. Ініціатор розроблення програми  Виконавчий комітет 

Гребінківської міської ради 

2. Розробник програми Виконавчий комітет 

Гребінківської міської ради 

4. Співрозробники програми Постійні комісії Гребінківської 

міської ради 

5. Відповідальний виконавець програми  відділ освіти,  молоді та спорту 

райдержадміністрації 

6. Учасники програми  Виконавчий комітет 

Гребінківської міської ради, 

відділ освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації,   

управління праці та соціального 

захисту населення, служба у 

справах дітей 

райдержадміністрації,  

районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді.  

7. Термін реалізації програми 2016 – 2020 роки 

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

І етап 

8. Обсяг фінансування програми з 

бюджету міста 

196000 грн. 
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Додаток 

 до рішення 5-ї сесії Гребінківської 

 міської ради сьомого скликання 

 від 18.05.2016 р. 

 

 

МІСЬКА  ПРОГРАМА 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 - 2020 роки 

 

Визначення проблеми 
 

    Турбота про  здоров'я  дітей  є  одним  з основних показників 

ставлення держави до проблем підростаючого покоління.  

     Стан   справ   у   цій   сфері   викликає занепокоєння.  Упродовж  

останніх  років  в  Україні  зберігається тенденція  до   погіршення   стану   

здоров'я   дітей,   зумовлена негативними   факторами  соціально-

економічного,  екологічного  та психоемоційного характеру.  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.  

      Залишається високим  рівень  інвалідності  серед дітей,  що є одним з 

найбільш  несприятливих  явищ  у  комплексі  характеристик стану здоров'я 

та соціального благополуччя населення. Не вдається  

уникнути тенденції до зростання  кількості  дітей-сиріт  і  дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

     Конвенцією ООН  про  права дитини,  ратифікованою Верховною 

Радою України,  проголошено,  що діти  мають  не  тільки особливі потреби,  

а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права.  Одним із 

найважливіших стратегічних  завдань нашої  держави  в  забезпеченні  

соціального  захисту  дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та 

відпочинок.  

         Міська рада приділяє значну увагу  оздоровленню дітей  шкільного  

віку, і в першу чергу дітей пільгових категорій. Впродовж  останніх  років 

наймасовішою  формою відпочинку та оздоровлення  дітей  залишаються 

табори з денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах.  

В 2015 році в місті працювали 4 пришкільних таборів з денним 

перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, у 

яких відпочивало 200 учнів. 100% забезпечується оздоровлення  дітей-сиріт 

та дітей позбавлених батьківського піклування, які навчаються в 

загальноосвітніх закладах міста, дітей з малозабезпечених  сімей, 

талановитих та обдарованих дітей, дітей осіб, визнаних учасниками бойових 

дій; дітей, зареєстрованих як внутрішньопереміщені особи.     

Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації   забезпечується  

організоване  направлення дітей пільгових  категорій району, обдарованих, 

талановитих  дітей  на оздоровлення   в дитячі заклади оздоровлення та 

відпочинку,   розташовані в області та за межами.  



 4 

            Протягом оздоровчих сезонів здійснюються узгоджені дії всіх 

структурних підрозділів місцевих органів державної виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування  та іншими організаціями, причетними до 

процесу оздоровлення в напрямку не допущення масових харчових отруєнь,  

тяжких  травм,  скоєння  злочинів,   і найголовніше - збереженню  життя  

дітей.  

Мета Програми 
 

     Створення  сприятливих  умов  для якісного відпочинку та оздоровлення 

дітей.  

Шляхи,  засоби реалізації програми та строки виконання 
 

Реалізація програми передбачає співпрацю органів місцевого 

самоврядування, виконавчої влади, територіальних підрозділів центральних 

органів виконавчої влади та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у 

відповідності до законодавства та державних соціальних стандартів 

оздоровлення та відпочинку дітей. 

     Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2016-2020 років. 

 

Фінансове забезпечення 

 

Фінансування Програми в необхідних обсягах передбачається 

здійснювати за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не 

заборонених законодавством.  

Кошти на реалізацію міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

на 2016-2020 роки направити у вигляді субвенції районному бюджету. 

Завдання програми та очікувані результати 

 

 Основними завданнями Програми є:  

1. Збільшення кількості дітей,  охоплених організованими формами 

відпочинку та оздоровлення перш за все дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки, з числа дітей шкільного віку: 

-  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

-  бездоглядних та безпритульних дітей; 

-  дітей-інвалідів;  

- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;  

-  дітей, що постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, 

катастроф; 

-   дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій; 

- дітей, які виховуються в сім’ях внутрішньопереміщених осіб та 

фактично проживають на території міста Гребінка; 

-    дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або  

під час виконання службових обов'язків;  

-     дітей, які перебувають на диспансерному обліку; 

- талановитих та обдарованих дітей (переможці міжнародних, 

всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, 
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спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських 

організацій, дитячих творчих колективів та спортивних команд);  

-    дітей працівників бюджетної сфери;  

2.      Удосконалення та підтримка мережі дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку.  

3. Поліпшення матеріально-технічного, інформаційно-методичного  

забезпечення діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

4.   Створення сприятливих умов  для реалізації соціально-педагогічних,  

медико-оздоровчих  заходів відпочинку та оздоровлення дітей. 

5. Підвищення престижу вітчизняної системи відпочинку та  

оздоровлення дітей.  

 

Виконання Програми дасть змогу: 
 

1. Забезпечувати зростання кількісті дітей,  охоплених організованими  

формами відпочинку та оздоровлення перш за все дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки . 

2. Зміцнити матеріально-технічну  базу діючих дитячих закладів 

оздоровлення та зберегти  їх  кількість. 

3. Урізноманітнити та підвищити якість оздоровчих послуг. 

4. Забезпечити високий  рівень  фахової  підготовки  працівників  

дитячих закладів відпочинку. 

5. Підвищити рівень   методичного та інформаційного забезпечення.  

6.   Проводити моніторинг програми та формувати інформаційний простір. 

    Показники ефективності Програми визначаються на основі моніторингу 

реалізації заходів програми. 

 

Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Координацію здійснює відділ освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації, а контроль - постійна комісія міської ради з питань 

охорони здоров’я, освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту та 

туризму, соціального захисту населення. 
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Ресурсне забезпечення  
 

Міської  програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 - 2020 роки 

 
Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

програми 

 

Всього, 

витрати на 

програму 

тис. грн. 

Етапи виконання програми  

2016 р. 2017 р. 2018 р. 

 

 

2019 р. 2020 р. 

   районний бюджет 882 164,0 170,2 176,4 182,6 188,8 

   міський бюджет 196 30 33 38 40 45 

Інші джерела 

фінансування 
- - - - - 

 

 

Розрахунок фінансових витрат програми з міського бюджету на реалізацію заходів 

програми: 

На придбання путівок в позаміські табори   на 2016 рік - 16 тис. грн.;  2017 рік -17 

тис. грн.;  2018 рік – 20 тис. грн.;  2019 рік – 21 тис. грн.;  2020 рік – 23 тис. грн..  

 

Харчування дітей в пришкільних таборах, відповідно по роках: 14 тис. грн., 16 тис. 

грн., 18 тис. грн., 19 тис. грн., 22 тис. грн.                 
 

 

Міський голова         В. І. Колісніченко 


