ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Боратинської
сільської ради
від 30.05.2018 № 4/5
ПРОГРАМА
оздоровлення та відпочинку дітей Боратинської сільської ради
на 2018-2020 роки
Паспорт Програми
Ініціатор розроблення Програми
Підстава для розроблення

Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої
влади про розроблення Програми
Розробник Програми
Відповідальний виконавець
Програми
Учасники Програми
Термін реалізації Програми
Перелік бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Програми
(для
комплексних
Програм)
Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів,
необхідних
для
реалізації Програми
(тис. грн.), у тому числі:
Коштів обласного бюджету
(тис. грн.)
Коштів місцевого бюджету
(тис. грн.)
Коштів інших джерел
(тис. грн.)

Боратинська сільська рада
Конвенція «Про права дитини» від 20 листопада
1989 року (ратифікована Україною 27 лютого 1991
року). Закони України: «Про оздоровлення та
відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про
позашкільну освіту», «Про соціальну роботу з
сім’ями, дітьми та молоддю», «Про фізичну
культуру і спорт», «Про охорону дитинства».
Постанова Кабінету Міністрів України від
22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм
харчування у навчальних та оздоровчих закладах»

Боратинська сільська рада
Боратинська сільська рада
Боратинська сільська рада, заклади загальної
середньої
2018 – 2020 роки
Місцевий бюджет
Обласний бюджет

1 950 000

590 000
1 360 000
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I. Загальні положення
Програма з відпочинку та оздоровлення дітей Боратинської сільської
ради на 2018 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до
Законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону
дитинства».
Актуальність розроблення та прийняття цієї Програми зумовлено
необхідністю впровадження державної політики щодо створення
оптимальних умов для оздоровлення та відпочинку дітей.
II. 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
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.
III. Напрями виконання Програми
1. Організація оздоровлення та відпочинку дітей.
2. Підвищення якості та безпеки оздоровчих послуг для дітей.
3. Впровадження новітніх методик дитячого оздоровлення.
4. Сприяння підвищенню якості роботи педагогічного, медичного
персоналу.
5. Збільшення кількості дітей, охоплених послугами відпочинку та
оздоровлення, в першу чергу, дітей, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки, збільшення частки дітей, охоплених послугами
оздоровлення.
IV. 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: дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, дітям-інвалідам, дітям, потерпілим від наслідків
Чорнобильської катастрофи, дітям з малозабезпечених сімей, дітям, які
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постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф,
дітям з багатодітних сімей, а також тим, батьки яких загинули від
нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових
обов’язків, талановитим та обдарованим дітям, бездоглядним та
безпритульним дітям, дітям працівників агропромислового комплексу та
соціальної сфери села.
Також очікується поліпшення якості та доступності послуг з
оздоровлення та відпочинку, розвиток мережі дитячих закладів
відпочинку.
V. Фінансове забезпечення Програми
Програма реалізовується за рахунок коштів місцевого, обласного
бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
Під час формування проекту місцевого бюджету селищна рада
передбачає асигнування на реалізацію Програми в межах можливостей
місцевого бюджету.
Орієнтовані обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 1 до
Програми.
VI. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий
комітет Боратинської сільської ради. Постійна комісія з гуманітарних
питань та депутатської етики щороку до 10 жовтня інформує виконавчий
комітет про хід виконання Програми.
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Додаток 1
Заходи з реалізації оздоровлення та відпочинку дітей Боратинської
сільської ради на 2018-2021 роки
№
з/п
1

1

2

3

4

5

6

7

Орієнтовні
обсяги та
Зміст заходу
джерело
фінансування
2
3
4
Організаційна робота щодо створення умов для оздоровлення дітей
Розробити положення про підбір Врублевська
Не потребує
та направлення дітей пільгових О.Й. – спецаліст фінансування
категорій на оздоровлення та з питань освіти;
відпочинок за рахунок коштів Керівники
місцевого бюджету
закладів освіти
Провести міжвідомчі наради,
Не потребує
навчальні семінари з питань Врублевська
фінансування
організації
оздоровлення
та О.Й.
відпочинку дітей
Провести
опитування
для
Не потребує
вивчення потреб дітей та їхніх
фінансування
батьків
у
послугах
із Керівники
оздоровлення та відпочинку з закладів освіти
урахуванням
соціального
становища та віку дітей
Впроваджувати
альтернативні
В межах
напрями роботи з організації
виділених
відпочинку дітей під час літніх
коштів
Керівники
канікул (робота мовних таборів,
закладів освіти
дозвіллєвих гуртків, проведення
екскурсій, туристичних походів
тощо)
Вивчити санітарні умови, умови
з пожежної безпеки, енерго,
Керівники
водопостачання
в таборах з
закладів освіти
денним перебуванням та літніх
мовних таборах закладів освіти
Забезпечити оздоровлення та
1 770
Врублевська
відпочинок дітей, які потребують
місцевий,
О.Й.;
особливої
соціальної
уваги
обласний
керівники
(придбання путівок)
закладів освіти
Відповідальні
виконавці

Забезпечити оздоровлення та
відпочинок дітей працівників
Боратинської сільської ради
(придбання путівок)

Начальник
відділу
соціального
захисту

135
місцевий

тис. грн.
За роками
2018 2019 2020
5

6

7

570

600

600

45

45

45

5
1

2
Організувати підвіз та супровід
8 дітей до місць оздоровлення та
відпочинку
Забезпечити роботу таборів з
денним перебуванням та літніх
9 мовних таборів, створених на
базі закладів загальної середньої
освіти
Провести в таборах з денним
перебуванням, літніх мовних
таборах культурно-масові заходи
10
(флеш-моби, екскурсії, майстеркласи, проекти тощо)
Забезпечити
проведення
інформаційно-просвітницьких
профілактичних заходів з дітьми
та молоддю щодо пропаганди
здорового
способу
життя,
збереження
репродуктивного
здоров’я,
профілактики
11
соціально небезпечних хвороб,
формування
у
молоді
відповідальності за власне життя
(бесід,
лекцій,
тренінгів,
анкетувань)

3
Соціальні
працівники
закладів освіти
Керівники
закладів освіти

4
3
місцевий

5
1

6
1

7
1

45
місцевий

15

15

15

Не потребує
фінансування
Відповідальні за
роботу таборів
Не потребує
фінансування
Педагоги,
медичні
працівники
закладів
загальної
середньої освіти

Висвітлювати інформацію про
роботу дитячих таборів на сайтах Відповідальні за
12
та інших засобах масової роботу таборів
інформації.:

Не потребує
фінансування

