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I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма оздоровлення та відпочинку дітей  на 2021-2023 роки (далі – 

Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та інші 

нормативно – розпорядчі документи  з питань оздоровлення та віпочинку дітей. 

Затвердження програми зумовлено необхідністю реалізації сучасної 

державної політики в галузі оздоровлення та відпочинку дітей, спрямованої на 

забезпечення надання якісних послуг з оздоровлення та відпочинку, у першу 

чергу для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

Стан здоров’я дітей - один з найважливіших показників рівня соціально-

економічного розвитку суспільства, тому особливого значення набуває 

організація ефективного оздоровлення та відпочинку дітей 

Постійна увага органів місцевого самоврядування приділяється наданню 

якісних послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки, в першу чергу оздоровлення дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, осіб, визнаних учасниками 

бойових, дітей, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, дітей з 

інвалідністю, дітей, потерпілим від наслідків Чорнобильської катастрофи, та 

інших категорій. 

Станом на 01.01.2021 рік в Боратинській територіальній громаді 

становить  1407 учнів пільгових категорій. 

 

ІІ. ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА 

ПРОГРАМА 

Літнє оздоровлення та відпочинок дітей сприяє поліпшенню та 

зміцненню фізичного та психологічного стану здоров’я дітей, відновленню 

життєвих сил. Крім того, оздоровлення дітей під час канікул запобігає 

бездоглядності дітей, створює умови для розкриття та розвитку їх творчих 

здібностей та формуванню здорового способу життя. 

Діти вразливих категорій нашої громади потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки, зокрема, надання їм якісних, повноцінних та 

комфортних послуг з оздоровлення та відпочинку. Адже упродовж останніх 

років зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, зумовлена 

негативними факторами соціально-економічного, екологічного та 

психоемоційного характеру. 



ІІІ. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Метою Програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку 

дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Боратинської сільської ради 

шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, 

забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та 

відпочинкових послуг. 

Основними завданнями Програми є: 

- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення 

та відпочинку; 

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

шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку; 

- сприяння ініціативі та активності дітей у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства; 

- профілактика негативних явищ;  

- формування здорового способу життя у дитячому середовищі. 

Видатки, пов’язані з оздоровленням та відпочинком дітей, здійснюються 

за рахунок коштів обласного та місцевого бюджету, виділених в установленому 

порядку. 

За рахунок коштів обласного та місцевого бюджету послуги з 

оздоровлення та відпочинку надаються відповідно до чинного законодавства  

дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (дітям пільгових 

категорій) визначених в частині 13 статті 1 Законі України  «Про оздоровлення 

та відпочинок дітей», а саме:  

1) дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;  

2)  діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-

21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту"; 

3)  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, 

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


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;  

4) 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; 

5) діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; 

6) діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії 

зіткнення; 

7) рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають 

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

8)   діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають 

у складних життєвих обставинах; 

9) діти з інвалідністю; 

10) діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

11) діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, 

катастроф; 

12) діти з багатодітних сімей; 

13) діти з малозабезпечених сімей;  

14) 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; 

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

16) діти, які перебувають на диспансерному обліку; 

17) талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, 

всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, 

змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських 

організацій;  

18) діти - учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд; 

19) дітям працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери 

села. 

 

IV. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого, 

обласного бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України. 



Під час формування проекту місцевого бюджету сільська рада передбачає 

асигнування на реалізацію Програми в межах можливостей місцевого бюджету. 

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання 

проекту обласного та місцевих бюджетів області на відповідний рік у межах 

обсягу видатків, затвердженого обласним органом місцевого самоврядування 

на відповідний рік. 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми наведений у Додатку 2 до 

програми. 

V. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ 

Координація та контроль виконання заходів, передбачених Програмою, 

покладається на службу у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення 

та відділу освіти. 

У випадку необхідності внесення змін протягом терміну виконання 

Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів та 

вносить їх на розгляд сесії сільської ради. 

         Начальник служби у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення 

щороку до 10 жовтня інформує виконавчий комітет  Боратинської сільської 

ради про хід виконання програми. 

 

VI. ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ 

У результаті виконання заходів Програми очікується збільшення 

кількості дітей, яким надаються послуги з оздоровлення та відпочинку. 

Успішне виконання Програми забезпечить щорічне якісне надання послуг 

з оздоровлення та відпочинку у першу чергу дітям, які потребують соціальної 

уваги та підтримки. 

  



                                                                                                                    Додаток 1 

до Програми 

 

 

Паспорт Програми 

 

 

1. 

Ініціатор розроблення 

Програми 

Боратинська сільська рада 

 

 

2. 

 

 

Дата, номер і назва  

розпорядчого документа  

органу виконавчої влади  

про розроблення 

Програми 

Закон України  «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей», та інші законодавчо 

нормативні –акти. 

3. Розробник Програми Боратинська сільська рада  

 

4. 

Відповідальний 

Виконавець Програми 

Службу у справах дітей, сім’ї та соціального 

захисту населення  

Відділ освіти 

5. Учасники Програми Боратинська сільська рада, заклади загальної 

середньої освіти 

6. 

 

Термін реалізації 

Програми 

2021– 2023 роки 

 

 

 

7. 

 

Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми  

 

Місцевий бюджет 

Обласний бюджет 

 

 

 

8. 

 

 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів,  

необхідних для реалізації 

Програми (тис. грн), у  

тому числі:  

3 382 500 

 

1) 

 

Коштів 

обласного бюджету (тис.  

грн) 

1 221 000 

 

2) 

 

 

Коштів місевого  

бюджету (тис.  

грн) 

 

2 161 500 

 

3) 

Коштів 

інших джерел  (тис. грн) 
 

 

 

  



                                                                                                                    Додаток 2 

                                                                                                                         до Програми 

№ 

з.п. 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Орієнтовні 

обсяги та 

джерело 

фінансування 

За роками 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Оранізаційна робота щодо створення умов для оздоровлення дітей 

 

1. 

Провести міжвідомчі наради, 

навчальні семінари з питань 

організації оздоровлення та 

відпочинку дітей 

відділ освіти, 

справах дітей, 

сім’ї та 

соціального 

захисту 

не потребує 

фінансування 
0 0 0 

2. 

Провести опитування для 

вивчення потреб дітей та 

їхніх батьків у послугах із 

оздоровлення та відпочинку з 

урахуванням соціального 

становища та віку дітей 

керівники 

закладів 

освіти 

 

не погребує 

фінансування 
0 0 0 

  3. 

Впроваджувати 

альтернативні напрями 

роботи з організації 

відпочинку дітей під час 

літніх канікул (робота літніх 

мовних майданчиків, 

дозвіллєвих гуртків, 

проведення екскурсій, 

туристичних походів тощо) 

керівники 

закладів 

освіти 

В межах 
виділених 

коштів 
0 0 0 

4. 

Вивчити санітарні умови, 

умови з пожежної безпеки, 

енерго-, водопостачання в 

закладах освіти де будуть 

організованні альтернативні 

форми відпочинку  

 

Керівники 

закладів 

освіти 

не погребує 
фінансування 

0 0 0 

5. 

Забезпечити оздоровлення та 

відпочинок дітей, які 

потребують особливої 

соціальної уваги (придбання 

путівок в межах Волинської 

області) в порядку черговості 

відповідно визначених в 

відділ освіти; 

служба у 

справах дітей, 

сім’ї та 

соціального 

захисту 

1 633 500 
місцевий          

544 500 544 500 544 500 



 

частині 13 статті 1 Законі 

України  «Про оздоровлення 

та відпочинок дітей» 

 
1 089 000 
обласний 

363 000  363 000 363 000 

6. 

Забезпечити оздоровлення та 

відпочинок дітей які 

зареєстровані на території 

Боратинської сільської ради 

та не є учнями закладів освіти 

Боратинської територіальної 

громади (придбання путівок 

путівок в межах Волинської 

області) 

служба у  

справах дітей, 

сім’ї та 

соціального 

захисту 

198 000 
місцевий, 

 
66 000 66 000 66 000 

132 000 
обласний 

44 000 44 000 44 000 

7. 

Забезпечити оздоровлення та 

відпочинок дітей, із сімей 

які опинилися в складнних 

життєвих обставинах   

служба у 

справах дітей, 

сім’ї та 

соціального 

захисту 

330 000 

місцевий 
110 000 110 000 110 000 

8. 

Організувати роботу літніх 

мовтих майданчиків 

створених на базі закладів 

загальної середньої освіти 

керівники 

закладів 

освіти 

не потребує 

фінансування 
0 0 0 

9. 

Забезпечити проведення 

інформаційно- 

просвітницьких 

профілактичних заходів з 

дітьми та молоддю щодо 

пропаганди здорового 

способу життя, збереження 

репродуктивного здоров'я, 

профілактики соціально 

небезпечних хвороб, 

формування у молоді 

відповідальності за власне 

життя (бесід, лекцій, 

тренінгів, анкетувань) 

педагоги, 

медичні 

працівники 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти, 

служба у 

справах дітей, 

сім’ї та 

соціального 

захисту 

не потребує 

фінансування 
0 0 0 

10. 

Висвітлювати інформацію 

про оздоровлення та 

відпочинок дітей в засобах 

масової інформації 

служба у 

справах дітей, 

сім’ї та 

соціального 

захисту 

не потребує 

фінансування 
0 0 0 


