
                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  Воскресенської  селищної
ради №6 від 06.03. 2018 р. 

Цільова соціальна програма
відпочинку та оздоровлення дітей Воскресенської селищної ради

на 2018-2022 роки

Загальні положення

Програма  з  відпочинку  та  оздоровлення  дітей  Воскресенської
селищної ради на 2018 – 2022 роки (далі – Програма) розроблена відповідно
до Законів України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону
дитинства»,  «Про  забезпечення  організаційно-правових  умов  соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

Актуальність  розроблення  та  прийняття  цієї  Програми  обумовлена
необхідністю  реалізації  сучасної  державної  політики  щодо  створення
оптимальних умов для оздоровлення та відпочинку дітей.

Мета і основні завдання Програми

Метою  Програми  є  організація  повноцінного  оздоровлення  та
відпочинку  дітей,  зміцнення  здоров’я  дитячого  населення  Воскресенської
селищної ради шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку
дітей,  забезпечення  державних  гарантій  щодо  доступності  та  якості
оздоровчих та відпочинкових послуг.

Основними завданнями Програми у сфері оздоровлення та відпочинку дітей
є:

збільшення  кількості  дітей,  охоплених  різноманітними  організаційними
формами відпочинку та оздоровлення;

 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;

 формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя.

Напрями виконання Програми

1. Організація оздоровлення та відпочинку дітей.
2. Підвищення  якості  та  безпеки  послуг  для  дітей   з  відпочинку  та

оздоровлення.



3. Збільшення  кількості  дітей,  охоплених  послугами  відпочинку  та
оздоровлення,  в  першу  чергу,  дітей,  які  потребують  особливої  соціальної
уваги та підтримки.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма,
обґрунтування необхідності її розв’язання

Рівень  захворюваності  дітей  шкільного  віку  набуває  значних
масштабів і потребує посиленої уваги місцевих органів державної влади та
місцевого самоврядування.

Сьогодні  загальновизнаною цінністю світове  співтовариство  вважає
стан  здоров’я  людини.  Здоров’я  нації  розглядається  як  показник
цивілізованості  держави,  що  відтворює  соціально-економічне  становище
суспільства.  Здоров’я  населення  є  головним  критерієм  доцільності  та
ефективності  всіх  без  винятку  сфер  господарської  діяльності.  Фахівці
вважають,  що близько 75% хвороб у  дорослих є  наслідком умов життя  у
дитячі та молоді роки.

На стан здоров’я сучасного мешканця Воскресенської селищної ради
впливає ціла низка факторів,  серед яких значне місце посідають рівень та
спосіб життя, шкідливі звички, екологічний стан в регіоні.

Загострення  проблем  спричинено  сукупністю  взаємопов’язаних  та
взаємообумовлених чинників, серед яких у сфері оздоровлення та відпочинку
дітей є недостатнє фінансування відпочинку та оздоровлення дітей.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування  заходів,  визначених  Програмою,  здійснюється  за
рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, а також за рахунок інших
джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Під  час  формування  проекту  місцевого  бюджету  селищна  рада
передбачає  асигнування  на  реалізацію  Програми  в  межах  можливостей
місцевого бюджету.

Організація та контроль за ходом виконання Програми

Організація  виконання  Програми  покладається  на  відділ  освіти,
культури,  молоді та спорту Воскресенської селищної ради, інші органи, які
визначені  відповідальними  виконавцями  заходів  Програми.  Безпосередній
контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснюється відділом
освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради.



Координація виконання Програми здійснюватиметься відділом освіти,
культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради.

Відділ  освіти,  культури,  молоді  та  спорту   щороку  до  25  грудня
інформує виконавчий комітет про хід виконання Програми.

Очікувані результати виконання Програми

Підвищення  ефективності  місцевого  самоврядування,  установ  та
організацій  у  вирішенні  завдань  організації  якісного  оздоровлення  та
відпочинку дітей та підлітків.

Поєднання організаційних, фінансових та інших можливостей органів
місцевого  самоврядування,  з  метою  підвищення  рівня  комфортності  умов
перебування дітей у закладах відпочинку та оздоровлення.

Збільшення кількості дітей, охоплених оздоровленням і відпочинком,
насамперед  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,
дітей-інвалідів, дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи,
дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей, талановитих та обдарованих
дітей - переможців Всеукраїнських, обласних, районних олімпіад, конкурсів,
фестивалів,  змагань,  спартакіад,  дітей  з  високим  рівнем  навчання,  лідерів
дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів та спортивних
команд.

Своєчасне  та  в  необхідному  обсязі  фінансування  заходів  з
оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги
та  підтримки,  дітей,  які  потребують  особливих  умов  для  оздоровлення,  а
також цільове використання бюджетних коштів, передбачених на зазначені
потреби.

__________________________________________________________



ЗАХОДИ
щодо реалізації Цільової соціальної програми 

відпочинку та оздоровлення  дітей Воскресенської  селищної ради
на 2018-2022 роки

1. Організаційне супроводження оздоровлення та відпочинку дітей

1.1.  Розробляти  та  забезпечувати  здійснення  заходів,  спрямованих  на
розвиток  дитячого  оздоровлення  та  відпочинку,  стимулювання  діяльності
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Воскресенська селищна рада, відділ
освіти,  культури,  молоді  та  спорту
Воскресенської  селищної  ради,
територіальний  центр  соціального
обслуговування  Вітовської
райдержадміністрації

1.2. Вживати  заходів  з  розвитку  різноманітних  форм  і  видів  організації
оздоровлення та відпочинку дітей (літні мовні табори, табори відпочинку з
денним  перебуванням  ,  туристичні  походи  і  поїздки,  літні  спортивні
змагання, спартакіади, художні, музичні та інші творчі конкурси і фестивалі),
постійного збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами
оздоровлення та відпочинку.

Воскресенська селищна рада, відділ
освіти,  культури,  молоді  та  спорту
Воскресенської  селищної  ради,
територіальний  центр  соціального
обслуговування  Вітовської
райдержадміністрації

1.3.  Забезпечити контроль за укладанням відділом освіти, культури, молоді
та  спорту  Воскресенської  селищної  ради,  дитячими закладами  відпочинку
договорів  з  підприємствами,  що  реалізують  відповідні  товари  та  надають
послуги.

Постійна  комісія  Воскресенської
селищної  ради  з  питань  освіти,
культури,  молоді,  фізкультури  і
спорту,  охорони  здоров’я  та
соціального захисту населення 



2. Організація оздоровлення та відпочинку дітей
із соціально незахищених категорій

2.1.  Забезпечувати  у  першочерговому порядку  оздоровлення  та  відпочинок
дітей,  які  потребують  особливої  соціальної  уваги  та  підтримки,  зокрема,
дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування  (у  тому  числі
вихованців  дитячих  будинків  сімейного  типу  та  прийомних  сімей);  дітей-
інвалідів, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; дітей внутрішньо
переміщених  осіб  з  зони  проведення  антитерористичної  операції  та
тимчасово окупованої території України та дітей учасників бойових дій в зоні
АТО.

Воскресенська селищна рада, відділ
освіти,  культури,  молоді  та  спорту
Воскресенської  селищної  ради,
територіальний  центр  соціального
обслуговування  Вітовської
райдержадміністрації

 

2.2. Передбачити кошти з місцевого бюджету на придбання путівок для дітей
в стаціонарні дитячі табори для таких категорій дітей:

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;
- дітей-інвалідів;
- талановитих та обдарованих дітей;
-  дітей  внутрішньо  переміщених  осіб  з  зони  проведення

антитерористичної операції та тимчасово окупованої території України;
- дітей учасників бойових дій в зоні АТО.

Воскресенська селищна рада, відділ
освіти,  культури,  молоді  та  спорту
Воскресенської селищної ради

2.3.  Забезпечити  своєчасне  інформування  про  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування, які потребують оздоровлення в літній
період.

Відділ  освіти,  культури,  молоді  та
спорту   Воскресенської  селищної
ради Воскресенської селищної ради
                                       



2.4.  Вживати  заходів  щодо  створення  умов  для  повноцінного   літнього
відпочинку,  зайнятості  дітей  із  використанням  бази  закладів  загальної
середньої освіти та закладів позашкільної освіти.

Воскресенська селищна рада, відділ
освіти,  культури,  молоді  та  спорту
Воскресенської селищної ради

2.5.  Сприяти  залученню  підприємств,  установ  та  організацій  усіх  форм
власності,  благодійних  та  релігійних  організацій  до  надання  фінансової,
матеріальної допомоги в організації оздоровлення і відпочинку дітей.

Воскресенська селищна рада, відділ
освіти,  культури,  молоді  та  спорту
Воскресенської селищної ради

2.6.  Здійснювати  аналіз  стану  ефективності  літнього  відпочинку  та
оздоровлення у дитячих закладах відпочинку та оздоровлення різних типів за
визначеними критеріями.

Воскресенська селищна рада, відділ
освіти,  культури,  молоді  та  спорту
Воскресенської селищної ради

3. Медичне забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей

3.1. Забезпечити  організацію  своєчасного  безкоштовного  проведення
медичного  обстеження  дітей,  які  направляються  на  оздоровлення  та
відпочинок.

Керівники закладів загальної 
середньої освіти та закладів 
дошкільної освіти,
Жовтнева районна центральна 
лікарня

3.2.  Вживати  заходів  щодо  забезпечення  безпечного  перевезення  дітей  до
місць  відпочинку  та  у  зворотному  напрямку,  а  також  перебування  їх  у
дитячих  закладах  оздоровлення  та  відпочинку.  Посилити  персональну
відповідальність  керівників  і  працівників  закладів  відпочинку  за
дотриманням  санітарних,  протипожежних  правил,  порядку  проведення
екскурсій, походів і купання дітей у водоймах. 
        Організовувати щороку роз’яснювальну роботу серед дітей про суворе
дотримання  правил  поводження  на  воді,  з  легкозаймистими  та
вибухонебезпечними речовинами.



Воскресенська селищна рада, відділ
освіти,  культури,  молоді  та  спорту
Воскресенської  селищної  ради,
керівники  закладів  загальної
середньої  освіти  та  закладів
дошкільної освіти

4. Організаційно-методичне забезпечення оздоровлення
та відпочинку дітей

4.1. Розробити  та  видати  інформаційно-аналітичні  матеріали  з  питань
оздоровлення та відпочинку дітей.

Відділ  освіти,  культури,  молоді  та
спорту  Воскресенської  селищної
ради

4.2. Організувати роботу з висвітлення в засобах масової інформації питань
про організацію відпочинку та оздоровлення дітей, мережу дитячих закладів
відпочинку. 

Відділ  освіти,  культури,  молоді  та
спорту  Воскресенської  селищної
ради

4.3.  Проводити  семінари  та  наради  з  питань  підготовки  до  оздоровчої
кампанії та підбиття підсумків її проведення.

Відділ  освіти,  культури,  молоді  та
спорту  Воскресенської  селищної
ради

5. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення оздоровлення 
та відпочинку дітей

5.1. Щороку передбачати видатки на реалізацію заходів цієї Програми під час
складання бюджетних запитів та при затвердженні бюджету селищної ради.

      


