
Проєкт рішення 

вноситься Олександрівським 

селищним головою  
 

Дванадцята сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ 

від 28 квітня 2021 року                                                              № ___ 

                смт Олександрівка 

 

Про затвердження комплексної програми  

оздоровлення і відпочинку дітей  

Олександрівської селищної ради  

на 2021-2025 роки 

 

 Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законами України «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», 

наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 13 серпня 

2009 року № 2881 «Про затвердження Державного соціального стандарту 

оздоровлення та відпочинку дітей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 10 вересня 2009 року   № 854/16870 , та з метою створення необхідних 

умов для забезпечення якісного відпочинку і оздоровлення дітей громади, 

збільшення кількості дітей, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку 
 

СЕЛИЩНА РАДА  В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити комплексну програму оздоровлення і відпочинку дітей 

Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки (додається). 

 

2. Затвердити порядок направлення дітей на оздоровлення та 

відпочинок до стаціонарних закладів відпочинку за рахунок коштів бюджету 

Олександрівської територіальної громади (додається). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального 

захисту населення.  

 

 

 

Селищний голова                                                              О.Безпечний 
 



 ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення сесії Олександрівської 

селищної ради  

28 квітня 2021 року   №_______  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА  

оздоровлення і відпочинку дітей 

Олександрівської селищної ради  

на 2021 – 2025 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
смт Олександрівка 

2021 рік 
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ПАСПОРТ  

комплексної програми оздоровлення і відпочинку дітей  

Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки 

 

1 Програма 

затверджена: 

Рішенням сесії Олександрівської селищної 

ради від 28 квітня 2021 року № ______ 

2 Ініціатор розроблення 

програми 

Олександрівська селищна рада 

3 Розробник програми Відділ соціального захисту населення  

Олександрівської селищної ради 

4 Співрозробники 

програми 

Відділ освіти Олександрівської селищної ради 

5 Відповідальний 

виконавець програми 

Відділ соціального захисту населення, відділ 

освіти Олександрівської селищної ради 

6 Учасники програми Відділ соціального захисту населення, відділ 

освіти Олександрівської селищної ради 

7 Термін реалізації 

програми 

2021-2025 роки 

8 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми 

всього, у тому числі: 

2369,00 тис. грн 

8.1 Кошти місцевого 

бюджету  

Всього: 2264,00 тис грн, у тому числі: 

2021 рік – 409,00 тис грн 

2022 рік – 435,00 тис грн 

2023 рік – 450,00 тис грн 

2024 рік – 470,00 тис грн 

2025 рік – 500,00 тис грн 

 

8.2 Кошти з інших 

джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

Всього: 105,00 тис грн, у тому числі: 

2021 рік – 5,00 тис грн 

2022 рік – 10,00 тис грн 

2023 рік – 20,00 тис грн 

2024 рік – 30,00 тис грн 

2025 рік – 40,00 тис грн 

 

9. Основні джерела 

фінансування 

програми 

Кошти місцевого бюджету та інші джерела, не 

заборонені чинним законодавством України. 



І.Загальні положення 
 

Програма оздоровлення і відпочинку дітей  Олександрівського селищної 

ради на 2021 – 2025 роки (далі – Програма) розроблена на виконання               

Законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону 

дитинства», «Про позашкільну освіту», наказу Міністерства України у справах 

сім’ї, молоді та спорту від 13 серпня 2009 року № 2881 «Про затвердження 

Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2009 року                

№ 854/16870, та з метою створення необхідних умов для забезпечення якісного 

відпочинку і оздоровлення дітей громади, збільшення кількості дітей, 

охоплених послугами оздоровлення та відпочинку.  

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 

Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є 

реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок, охоплення організованими 

формами оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки. 

Нагальною є проблема організації виховного процесу та дозвілля в 

закладах оздоровлення та відпочинку. З метою вдосконалення роботи в цьому 

напрямку необхідно забезпечити дитячі заклади оздоровлення та відпочинку 

сучасною методикою проведення змістовного дозвілля, вжити заходів щодо 

поліпшення виховної, культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи з 

дітьми під час літніх канікул. Зважаючи на ряд негативних явищ у підлітковому 

та молодіжному середовищі (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія), 

особливістю відпочинку та оздоровлення молоді має стати формування навичок 

здорового способу життя. 

  

ІІІ. Головна мета та основні завдання Програми 
 

Розвиток сфери оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків є 

передумовою сприятливого соціально-економічного і демографічного 

майбутнього, отже потребує першочергового вирішення як проблеми 

національного значення. 

Основною метою Програми є створення належних умов для оздоровлення 

та повноцінного відпочинку дітей, збільшення кількості дітей, охоплених 

організованими формами відпочинку та оздоровлення, впровадження якої дасть 

можливість забезпечити якісне оздоровлення і відпочинок дітей. 

Основними шляхами і засобами розв’язання проблем є: 

створення умов для повноцінного літнього відпочинку і оздоровлення 

дітей шкільного віку громади, особливо дітей соціально незахищених 

категорій;  

збільшення обсягів фінансування з бюджету громади на потреби 

відпочинку та оздоровлення; 

збереження, розвиток та раціональне використання матеріально-технічної 

бази інфраструктури сфери відпочинку і оздоровлення; 
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інформаційно-методичного забезпечення діяльності закладів відпочинку 

та оздоровлення; 

організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки, на базі лікувально-оздоровчих закладів; 

запровадження та більш широке використання нових форм активного 

відпочинку – стаціонарні та пересувні наметові табори, профільні табори з 

денним перебуванням при загальноосвітніх школах, туристично-краєзнавчі 

походи тощо; 

 забезпечення збереження і зміцнення здоров’я дітей і підлітків, розвитку 

особистісних якостей шляхом формування здорового способу життя.  

 

ІV. Основні напрямки Програми 
 

Для досягнення поставленої мети у рамках Програми повинно бути 

забезпечено виконання наступного напрямку:  

стовідсоткове охоплення організованими формами оздоровлення дітей 

(від 7 до 18 років включно) пільгових категорій, а саме: 

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, здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях; 

дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; 

рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають 

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

дітей, взятих на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають 

у складних життєвих обставинах; 

дітей з інвалідністю; 

дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей; 

дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи; 

дітей, які перебувають на диспансерному обліку; 

талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, 

всеукраїнських, обласних, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, 

спартакіад; 

дітей, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; 

дітей – учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд; 

дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села. 

 

V. Очікувані результати виконання Програми 
 

Виконання Програми сприятиме: 

удосконаленню в громаді системи оздоровлення та відпочинку; 
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створенню сприятливих умов для зміцнення здоров’я дітей та підлітків; 

збільшення кількості оздоровлених дітей та підлітків щороку на 5%; 

збільшенню фінансових ресурсів на виконання заходів з відпочинку та 

оздоровлення з бюджету громади; 

запровадженню нових нетрадиційних форм активного відпочинку 

учнівської молоді. 

 

VІ. Фінансове забезпечення Програми 
 

Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися за 

рахунок коштів бюджету Олександрівської територіальної громади у межах 

видатків, що передбачатимуться головним розпорядником на виконання 

програм і заходів з відпочинку і оздоровлення дітей та підлітків, а також із 

залученням коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок,  

інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України. 

Обсяги бюджетних асигнувань визначатимуться, виходячи з необхідності 

забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, 

орієнтованих витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених 

норм та нормативів, прогнозних цін та тарифів на послуги оздоровлення з 

урахуванням індексу росту споживчих цін тощо, а також з урахуванням 

можливостей дохідної частини бюджету громади та спрямування на вказані цілі 

інших коштів, не заборонених чинним законодавством України. 

 

VІІ. Організація контролю за виконанням Програми 
1. Контроль та координація за ходом виконання Програми покладається 

на відповідальних виконавців – відділ соціального захисту населення 

Олександрівської селищної ради та відділ освіти Олександрівської селищної 

ради. 

2. Структурні підрозділи селищної ради щороку до 05 грудня надають 

інформацію відділу соціального захисту населення про хід виконання 

Програми. 

  

 



VІІІ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ 

щодо реалізації  комплексної програми оздоровлення і відпочинку дітей  

Олександрівської селищної ради 

на 2021 – 2025 роки 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

(роки) 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(тис. грн.) 

Очікувані джерела 

фінансування 

Очікувані результати 

бюджет 

громади 

(тис.грн.) 

інші 

джерела 

(тис.грн.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Забезпечити оздоровлення 

дітей окремих категорій на 

базі стаціонарних оздоровчих 

закладів  

Відділ 

соціального 

захисту 

населення 

селищної ради  

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

49,00 

55,00 

60,00 

70,00 

80,00 

49,00 

55,00 

60,00 

70,00 

80,00 

- 

- 

- 

- 

- 

Збільшення щороку на 5% 

оздоровлення дітей окремих 

категорій 

2 Забезпечення відпочинку дітей 

на базі таборів з денним 

перебуванням 

Відділ освіти 

селищної ради 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

365,00 

390,00 

410,00 

430,00 

460,00 

360,00 

380,00 

390,00 

400,00 

420,00 

5,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

Забезпечення сприятливих умов 

для змінення здоров’я дітей, 

шляхом надання якісних 

відпочинкових послуг 

3 Практикувати організацію 

відпочинку та оздоровлення 

школярів територіальної 

громади під час осінніх, 

зимових та весняних канікул, 

проведення протягом 

навчального року змістовних 

екскурсій тощо. 

Відділ освіти 

селищної ради, 

служба у 

справах дітей 

селищної ради, 

відділ культури, 

молоді та спорту 

селищної  ради 

2021-2025 В межах бюджетних призначеньна 

утримання відповідних виконавців 

Забезпечити методичну та 

організаційну допомогу 

педагогічним працівникам 

навчальних закладів у проведенні 

культурно – масових і 

спортивних заходів, гурткової 

роботи під час осінніх, зимових 

та весняних канікул 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Сприяти проведенню 

тематичних та профільних 

змін у дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку 

для дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та 

підтримки. 

Відділ освіти 

селищної ради, 

служба у 

справах дітей 

селищної ради, 

відділ культури, 

молоді та спорту 

селищної  ради 

2021-2025 В межах бюджетних призначень на 

утримання відповідних виконавців 

Продовжувати практику 

створення профільних шкіл на 

базі загальноосвітніх навчальних 

закладів району 

5 З метою забезпечення надання 

своєчасної організаційно- 

методичної допомоги, роботи 

консультативних 

пунктів для допомоги дитячим 

оздоровчим закладам з питань 

організації якісного та 

змістовного відпочинку дітей, 

надання дітям психолого – 

педагогічної та соціальної 

допомоги, здійснювати виїзд 

фахівців причетних служб у 

табори 

Відділ освіти 

селищної ради, 

служба у 

справах дітей 

селищної ради, 

центр 

соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

 

2021-2025 В межах бюджетних призначень на 

утримання відповідних виконавців 

Забезпечити психологічний 

супровід під час оздоровлення та 

відпочинку дітей  в пришкільних 

таборах з денним перебуванням 

 

 

 

___________________________ 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішення Олександрівської    

 селищної ради 

28квітня 2021 року № _____ 

 

ПОРЯДОК 

направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до стаціонарних 

закладів відпочинку за рахунок коштів бюджету  

Олександрівської територіальної громади 
 

І. Загальні положення 
 

1.1. Порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до 

стаціонарних закладів відпочинку за рахунок коштів бюджету Олександрівської 

територіальної громади (далі – Порядок) застосовується під час підбору та 

направлення дітей на оздоровлення до дитячих закладів за путівками, які 

придбаваються за рахунок видатків місцевого бюджету, передбачених відділу 

соціального захисту населення Олександрівської селищної ради.  
 

1.2. Відділ соціального захисту населення закупляє путівки для 

оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого 

бюджету відповідно до чинного законодавства.  
 

1.3. Підбір та направлення дітей, які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки, до дитячих закладів оздоровлення здійснюється комісією з 

розгляду питань надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам 

населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (далі – комісія). 
 

1.4. Придбані відділом соціального захисту населення Олександрівської 

селищної ради путівки на оздоровлення дітей надаються безоплатно. 
 

1.5. До дитячих закладів оздоровлення направляються діти віком від 7 до      

18 років.  
 

1.6. За пільговою путівкою дитина не може бути направлена до дитячого 

закладу оздоровлення та відпочинку більше одного разу за один календарний 

рік. 

ІІ. Порядок надання дітям путівок для оздоровлення 

у дитячих закладах оздоровлення 
 

2.1. Безоплатні путівки надаються:  

дітям – сиротам; 

дітям, позбавленим батьківського піклування; 

дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 
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дітям з інвалідністю, здатних до самообслуговування (за відсутності 

медичних протипоказань); 

дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

дітям, одному з батьків яким встановлено інвалідність І або ІІ групи; 

талановитим та обдарованим дітям – переможцям міжнародних, 

всеукраїнськихолімпіад. 
 

2.2.Секретар комісії здійснює підбір дітей до дитячого закладу 

оздоровлення за безоплатними путівками відповідно до протокольного рішення 

комісії, складає списки дітей за підписом селищного голови та разом із 

заповненими путівками у день відправлення дітей передає до закладу 

оздоровлення. 

Документи мають зберігатися в відділі соціального захисту населення 

протягом трьох років. 
 

2.3. Бланки путівок заповнюються уповноваженим працівником сектору 

соціальної допомоги на підставінаказу начальника відділу соціального захисту 

населення Олександрівської селищної ради, виданоговідповідно до 

протокольного рішення комісіїта засвідчується підписом начальника відділу, 

який скріплюється печаткою. 
 

2.4. Оформлені належним чином путівки (разом з оформленими 

медичними довідками) передаються у день початку оздоровчої зміни 

відповідальному працівнику закладу оздоровлення. 
 

 

IІІ. Перелік документів, необхідних для отриманнянаправлення дітей на 

оздоровлення та відпочинок до стаціонарних закладів відпочинку 
 

3.1. Необхідні для отримання путівки документи батьки (особи, які їх 

замінюють) подають до відділу соціального захисту населення. 

Копії документів мають бути завірені в установленому законодавством 

порядку або подаватись із пред'явленням оригіналів. 

3.2. Для отримання безоплатних путівок подаються такі документи: 

3.2.1. для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: 

копія документа, що посвідчує особу; 

копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти/дитини, 

позбавленої батьківського піклування; 

3.2.2. для дітей з інвалідністю, здатних до самообслуговування (за 

відсутності медичних протипоказань); дітей, одному з батьків яких встановлено 

інвалідність I або II групи; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи: 

копія документа, що посвідчує особу; 

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної 

категорії; 

3.2.3. для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно 

до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»: 

копія документа, що посвідчує особу; 
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копія посвідчення учасника бойових дій батька/матері; 

3.2.4. для дітей – переможців міжнародних, всеукраїнськихолімпіад: 

копія документа, що посвідчує особу; 

копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що 

підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади 

міжнародного, всеукраїнського рівнів (1 - 3 особисте місце), отриманих у 

поточному або попередньому році. 

3.3. Перед відправленням діти, яким надається путівка, повинні пройти 

медичний огляд в установленому законодавством порядку, отримати медичну 

довідку на дитину, яка від'їжджає в дитячий заклад оздоровлення та 

відпочинку, за формою № 079/о, затвердженою наказом Міністерства охорони 

здоров'я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522. 
  

3.4. Батьки дитини (особи, які їх замінюють) дають письмову згоду на 

обробку персональних даних  і використання їх за необхідності, згоду на 

проведення в оздоровчому закладі необхідних діагностичних, лікувальних 

процедур у разі захворювання дитини відповідно до вимог Закону України 

«Про захист персональних даних». 
 

 

ІV. Проїзд дітей до стаціонарних закладів відпочинку 
 

4.1. Проїзд дітей до стаціонарних закладів відпочинку проводиться у 

супроводі батьків (осіб, які їх замінюють) за рахунок власних коштівбатьків 

(осіб, які їх замінюють). 
 

4.2. Відповідальними за збереження життя та здоров’я дітей, які 

направляються до стаціонарних закладів відпочинку на весь період 

перебування в дорозі, в день заїзду тана весь період перебування у зворотній 

дорозіє батьки(особи, які їх замінюють), що супроводжують дітей. 
 

4.3. Стаціонарний заклад відпочинку після заїзду дитини у триденний 

термін повідомляє відділ соціального захисту населення Олександрівської 

селищної ради про відповідність кількості дітей, що прибули фактично до 

закладу, кількості виділених путівок на зміну. 

 

______________________ 
 


