проєкт

УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
(перша сесія восьмого скликання)
від 10 грудня 2020 року
м. Городня
Про затвердження Програми
оздоровлення та відпочинку дітей
Городнянської ОТГ на
2021 рік
З метою удосконалення організації повноцінного відпочинку та
оздоровлення дітей, а також стимулювання діяльності дитячих оздоровчих
закладів, відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок
дітей», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Городнянська міська рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей Городнянської
об’єднаної територіальної громади на 2021 рік (далі - Програма) згідно додатку.
2.Відділу освіти Городнянської міської ради ( Смоляр Г.Л.) забезпечити
організаційне виконання заходів Програми.
3. Фінансовому відділу Городнянської міської ради ( Гончар Н.О.) під час
формування показників міського бюджету на відповідний рік передбачати
кошти на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Городнянської міської ради з з питань освіти, культури, спорту та роботи з
молоддю та комісію з питань бюджету, планування, фінансів, соціальноекономічного розвитку, законності та правопорядку.
Міський голова

Андрій БОГДАН

Додаток
до проєкту рішення першої сесія восьмого скликання
Городнянської міської ради від
10 грудня 2020 року
«Про затвердження Програми
оздоровлення та відпочинку дітей Городнянської ОТГ на
2021 рік»
»

ПРОГРАМА
оздоровлення та відпочинку дітей
Городнянської об’єднаної територіальної громади
на 2021 рік

м. Городня
2020 рік

ПРОГРАМА
оздоровлення та відпочинку дітей
Городнянської об’єднаної територіальної громади
на 2021 рік
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.

Ініціатор розроблення
Програми

Городнянська міська рада

2.

Розробник Програми

Відділ освіти Городнянської міської
ради

3.

Відповідальний виконавець
Програми

4.

Учасники програми

5.

Терміни реалізації програми

6.

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, усього

7.

Основні джерела фінансування
Програми

Відділ освіти Городнянської міської
ради
Виконком Городнянської міської ради,
фінансовий відділ, відділ освіти, відділ
культури, молоді та спорту
Городнянської міської ради, управління
праці та соціального захисту населення,

Протягом 2021 року
1041,1 тис. грн.
Місцевий бюджет

1. Загальні положення
Необхідність затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей
Городнянської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма)
зумовлена необхідністю реалізації сучасної державної політики в галузі
оздоровлення дітей, спрямованої на забезпечення сприятливих умов для
всебічного розвитку дітей та молоді.
Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є
охоплення організованими формами оздоровлення дітей, що потребують
особливої соціальної уваги та підтримки.
Упродовж останніх років за медичними показниками зберігається
тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, що зумовлено негативними
соціально-економічними, екологічними та іншими факторами.
Поліпшення стану здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил,
запобігання бездоглядності, створення умов для продовження виховного
процесу та розвитку творчих здібностей забезпечується шляхом організації
оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема в період літніх канікул.
Основні поняття, які використовуються:
відпочинок – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного,
медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію
дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму,
сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей і здійснюються в
дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни;
оздоровлення – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного,
медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та
зміцнення фізичного і психічного стану здоров'я дітей, що здійснюються в
дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни;
послуги з оздоровлення – комплекс спеціальних заходів соціального,
виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються
дитячим закладом оздоровлення та відпочинку і спрямовані на відновлення та
поліпшення фізичного і психічного стану здоров'я дитини;

відпочинкові послуги – заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей
з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію
раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами
проживання;
оздоровча зміна – період перебування дитини в дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує
послуги з оздоровлення та відпочинку;
відпочинкова зміна – період перебування дитини в дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів;
табір з денним перебуванням – заклад відпочинку, тимчасово утворений у
навчальному закладі, закладі культури, охорони здоров’я, фізичної культури та
спорту, в якому забезпечується належний догляд за дітьми, виховний процес, їх
повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів, в якому діти
перебувають протягом дня, але не менше 6 годин.
2. Мета і основні завдання Програми
Головною метою виконання Програми є забезпечення повноцінного
оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних умов для освітньої,
культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, якісного
медичного обслуговування й харчування, забезпечення державних гарантій
щодо доступності та якості відповідних послуг, а також максимального
стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
Основні завдання Програми:
- створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку
дітей;
- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами
відпочинку та оздоровлення;
- покращення стану матеріально-технічної бази дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку;

- підвищення рівня кваліфікації кадрів дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку;
-
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органів
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самоврядування, профспілкових організацій, підприємств, установ стосовно
питань організації оздоровлення та відпочинку дітей;
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фінансового

та
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оздоровлення та відпочинку дітей та учнівської молоді протягом літнього
періоду 2021 року;
- забезпечення доступності та якості оздоровчих послуг для різних
категорій дитячого населення;
- удосконалення мережі закладів оздоровлення та відпочинку;
- сприяння організації оздоровлення та відпочинку за кордоном;
- інформаційне та рекламне забезпечення оздоровлення та відпочинку
дітей протягом літнього періоду 2021 року.
3. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством
України.
Рік

Орієнтовний обсяг виділених коштів на
оздоровлення, тис. грн

2021

1041,1

Усього витрат

1041,1

4. Очікувані результати виконання Програми
У результаті реалізації заходів Програми очікується збільшення кількості
дітей, учнівської молоді, яким надаються послуги з оздоровлення та
відпочинку.

Виконання Програми забезпечить щорічне якісне надання послуг з
оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги
та підтримки, а саме: 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;
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;
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з
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діти,

які

постраждали
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Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха,
техногенних

аварій,

катастроф;

діти

з

багатодітних

сімей;

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.
Також

очікується

поліпшення

якості

та

доступності

послуг

з

оздоровлення та відпочинку, збереження мережі дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку, підвищення рівня їх матеріально-технічного забезпечення.

5. Основні заходи щодо реалізації Програми

№
з/п

Перелік заходів Програми

Строк
виконан
ня
заходу

Орієнтовані
обсяги
фінансування
(тис. грн.),

4

5

6

Міський
бюджет

0,2

1
1.

2
Організаційно-методичне забезпечення

1.1

Розробка та видання інформаційнометодичних посібників з питань
оздоровлення та відпочинку дітей

2021
рік

Відділ освіти
Городнянської
міської ради

2.1

Висвітлення у засобах масової
інформації заходів з підготовки та
проведення літньої оздоровчої
кампанії

2021 рік

Відділ освіти
Городнянської
міської ради

3.

Забезпечення функціонування мережі дитячих оздоровчих закладів

1.2

2.

3

Виконавці

Джерела
фінансування
(бюджет)

Очікуваний результат

7

Забезпечення матеріалами
директорів закладів освіти,
керівників дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку
Організація та проведення семінару
травень Відділ освіти
Не потребує
Створення належних умов
для керівників дитячих закладів
2021
Городнянської
фінансування
для освітньої, культурнооздоровлення та відпочинку
року
міської ради
виховної, фізкультурно оздоровчої роботи,
організація якісного
медичного обслуговування
і харчування
Поширення інформації про оздоровчі послуги, що надаються дитячими закладами оздоровлення та відпочинку
Не потребує
фінансування

-

Підвищення престижу
дитячих закладів
оздоровлення та
відпочинку, надання
інформації про можливості
оздоровлення дітей,
збільшення відсотка
оздоровлених дітей на
території Городнянської
ОТГ

3.1

Забезпечення роботи таборів з
денним перебуванням дітей на базі
загальноосвітніх та позашкільних
закладів освіти (харчування дітей)

3.2

Забезпечення роботи сезонного
дитячого закладу оздоровлення та
відпочинку «Полісяночка»
Першочергово забезпечити
оздоровленням та відпочинком дітей,
які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки, а саме:
з 100% оплатою путівок - дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
піклування; дітей, один із батьків яких
загинув (пропав безвісти) у районі
проведення антитерористичних
операцій, або помер внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних у районі проведення
антитерористичних операцій;
з 80% оплатою путівок - решта
категорій дітей
Проведення заходів, спрямованих на
зміцнення матеріально-технічної бази,
ремонту сезонного дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку
«Полісяночка»
Здійснення контролю щодо умов
перебування дітей в закладах
оздоровлення та відпочинку

3.3

4

щорічно

щорічно

Відділ освіти
Городнянської
міської ради

Відділ освіти
Городнянської
міської ради

щорічно

Відділ освіти
Городнянської
міської ради

травень серпень
2021
року

Відділ освіти
Городнянської
міської ради,
Держпродспоживслужба, ДСНС

Міський
бюджет

365,0

Забезпечення роботи
закладів щорічно,
відпочинок дітей, у т.ч.
дітей, що потребують
особливої уваги та
підтримки

Міський
бюджет

305,8

Забезпечення роботи
закладу щорічно,
оздоровлення дітей, що
потребують особливої
уваги та підтримки

Міський
бюджет

370,1

Створення належних умов
перебування дітей

Не потребує
фінансування

-

Забезпечення безпечних
умов перебування дітей у
дитячих закладах
оздоровлення та
відпочинку, надання
методичної та практичної
допомоги працівникам цих
закладів

5

6.

Залучення коштів підприємств,
2021 рік Відділ освіти
установ та організацій усіх форм
Городнянської
власності, благодійних та релігійних
міської ради
організацій, профспілок, добровільних
внесків, юридичних і фізичних осіб
Організація змістовного оздоровлення і відпочинку дітей

Забезпечити впровадження системи
національного-патріотичного
виховання та козацького вишколу в
дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку
6.2 Організація та проведення в дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку
культурно-масових, розважальних
заходів, туристичних та екскурсійних
поїздок для ознайомлення з історикокультурними об’єктами області,
відвідування музеїв, театрів
Забезпечення безпечного перевезення
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дітей до місць відпочинку і у
зворотному напрямі, посилення
персональної відповідальності
керівників і працівників дитячих
оздоровчих закладів за життя та
здоров’я дітей під час перебування їх
у зазначених закладах, дотримання
санітарних, протипожежних правил,
охорони праці та безпеки
життєдіяльності
Всього:
6.1

За рахунок
коштів, не
заборонених
законодавством

-

Забезпечення оздоровчими
послугами дітей, що
потребують особливої
уваги та підтримки

2021 рік

Відділ освіти
Городнянської
міської ради

Не потребує
фінансування

-

Формування духовно
розвинутої особистості,
патріота своєї держави

травеньсерпень
2021
року

Відділ освіти,
відділ культури,
молоді та спорту
Городнянської
міської ради

Не потребує
фінансування

-

Формування духовно
розвинутої особистості,
патріота своєї держави,
пропагування історичного
надбання українського
народу

травеньсерпень
2021
року

Відділ освіти
Городнянської
міської ради,
керівники закладів
оздоровлення та
вілпочинку

Не потребує
фінансування

-

Забезпечення безпечного
перебування дітей в
дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку

1041,1

Примітка: обсяги фінансування програми уточнюються під час формування або уточнення бюджету на відповідний рік.

