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ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
/0 березня 2021 року
Про програму оздоровлення та
відпочинку дітей Володимирецької
селищної територіальної громади
Керуючись СТ.54 Закону України «Нро місцеве самоврядування в
Україні», з метою матеріальної підтримки учасників операції об’єднаних сил,
членів їх сімей та осіб, які проживають в зоні її проведення, за погодженням
з постійними комісіями та виконкомом селищної ради,
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
1.
Схвалити
програму оздоровлення та відпочинку дітей
Володимирецької селищної територіальної громади, що додається.
2.
Рекомендувати депутатам Володимирецької селипщої ради
затвердити програму оздоровлення та відпочинку дітей Володимирецької
селищної територіальної громади
рішення доручити в.о. начальника
З.
Контроль /3^;;.гвикс
ма Друзя
управління соціально^їсуаетурно)/С'
Селищний голов^Ці

Василь КОВЕНЬКО

СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого
комітету Володиюфецьісої
селищної ради
від_________№ _________

ЗАТВЕРЖЕНО
Рішення сесії Володимирецької
селищної ради
БІД

ПРОГРАМА
оздоровлення та відпочинку дітей Володимирецької селишдої територіальної
громади на 2021-2023 роки
Загальні положення
ПолішЕпення та зміцнення фізичного і психологічного 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 у
період канікул.
Стан здоров'я дітей - один із найважливіших показників рівня соціальноекономічного розвитку суспільства, тому особливого значення набуває
організація ефективного оздоровлення та відпочинку підростаючого покоління.
Конвенцією СОН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою
України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й
громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із
найважливіших стратегічних завдань нашої держави щодо забезпечення
соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та
відпочинок.
Станом на 01.01.2021 року на території Володимирецької селшцної
територіальної громади проживає 5061 дітей шкільного віку.
Існуючі на сьогодні дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторії
потребують не тільки модернізації & матеріально-тезшічного стану, а й
удосконалення змісту і структури освітньо-виховної діяльності з урахуванням
сучасних вимог.
Відсутній механізм державної підтримки та економічного стимулювання
діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв шляхом
встановлення пільг із землекористування, оплати житлово-комунальних послуг,
сплати податків і зборів, оформлення правовстановлюючих документів на
земельні ділянки.
Визначення понять
Відпочинок - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного,
медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію
дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних фз^нкцій дитячого організму,
сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються
в дитячому заіоіаді оздоровлення та відпочинку протягом відпочшшової зміни;
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оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного,
медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та
зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей, що здійснюються в дитячому
закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни;
відпочинкова зміна - період перебування дитини в дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів;
оздоровча зміна - період перебування дитини в дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує
послуги з оздоровлення та відпочинку;
профільна зміна (туристична, спортивна, додаткової освіти; юних
біологів, математиків, екологів тощо) - період перебування дитини в дитячому
закладі оздоровлення та відпочинку, протягом якого дитина крім послуг з
оздоровлення та відпочинку отримує комплекс послуг, спрямованих на
розвиток певних здібностей та інтересів;
тематична зміна - оздоровча або відпочинкова зміна, протягом якої
дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс
додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів за .
напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної
реабілітації, соціального захисту тощо за спеціальною програмою;
дитячий заклад оздоровлення та відпочинку - постійно або тимчасово
діючий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для
оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце
розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології
для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до
державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та
відпочинку;
державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і
нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних
державних соціальних гарантій щодо забезпечення необхідними послугами з
оздоровлення та відпочинку дітей;
мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - сукупність
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (працюючих та непрацюючих)
незалежно від форми власності, типу та підпорядкування;
дитячий заклад санаторного типу “ заклад, у якому діти перебувають
цілодобово і де поряд з оздоровчими надається комплекс медичних послуг,
спрямованих на поліпшення стану їхнього здоров'я, запобігання
захворюванням. З урахуванням природно-кліматичних умов, наявної
лікувально-оздоровчої бази, кадрового забезпечення такі заклади можуть бути
спеціалізованими;
дитячий центр - заклад, що функціонує протягом року, в якому діти
перебувають цілодобово. Центр має відповідне кадрове забезпечення,
спеціально відведену територію, матеріально-технічну базу, які відповідають
санітарно-гігієнічним нормам, для організації оздоровлення, відпочишо^ та
навчання дітей;

позаміський заклад оздоровлення та відпочинку - заклад, що функціонує
протягом року, сезонно або під час канікул, у якому діти перебувають
цілодобово. ЗаБслад повинен мати спеціально відведену територію, що
знаходиться в курортній або заміській зоні, матеріально-технічну базу, що
відповідає санітарно-гігієнічним нормам, кадрове забезпечення дата організації
оздоровлення;
табір з денним перебуванням - табір, 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 і де діти
перебувають протягом дня, але не менше шести годин;
дитячий заклад праці та віддочишсу - заклад з денним або цілодобовим
перебуванням, у якому поряд з відпочинком організовується трудова діяльність
з метою формування у дітей трудових інтересів і навичок;
наметове містечко - тимчасово діючий заклад з денним або цілодобовим
перебуванням, облаштований на спеціально відведеній території, що відповідає
санітарно-гігієнічним вимогам та нормам, у якому здійснюється комплекс
заходів, спрямованих на формування у дітей навичок безпечної
життєдіяльності, самообслуговування, колективізму;
діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, - дітисироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти осіб, визнаних
учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6
Закону України "Про стаїус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисіу;
діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісш) 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 зброш ої 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 каліщва, одержаних під час масових акцій
громадянського протесту; діти, зареєстровані ж внутрішньо переміщені особи;
діти, які проживають у населених пунктах, розташоваїшх на лінії зіткнення;
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; діти з інвалідністю; діти, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха,
техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних сімей; діти з

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 І або П 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;
діти, які потребують особливих умов для оздоровлення, - діти з
особливими фізичними та психічними потребами, які не можуть перебувати в
закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального
догляду та створення спеціальних умов.
Мета і основні завдання Проірами
Метою Програми є створення умов для зміцнення фізичного та психічного
здоров’я дітей пшяхом належної організації оздоровлення і відпочинку.
Основні завдання Програми;
- підвищення рівня та якості послуг у сфері відпочинку і оздоровлення дітей;
- створення умов для гармонійного розвитку особистості, підтримки творчого
потенціалу дітей під час проведення оздоровчої кампанії;
- підтримка інноваційних проектів та нових методик виховної роботи у сфері
оздоровлення та відпочинку, формування здорового способу життя;
- збільшення кількості дітей, охоплених організаційними формами відпочинку
та оздоровлення;
- створення умов для якісного відпочинку дітей ппсільного віку в пришкільних
таборах, профілактики бездоглядності дітей та підлітків під час літніх канікул
пшяхом організації профільних, спортивних таборів, а також таборів праці та
відпочинку.
Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змоіу:
- підвипщти рівень охоплення дітей послугами з оздоровлення, насамперед
тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
- створити умови для якісного відпочинку дітей ппсільного віку в
пришкільних таборах, профілактики бездоглядності дітей та підлітків під час
літніх канікул шляхом організації профільних, спортивних таборів, а також
таборів праці та відпочинку;
- зберегти мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
- забезпечити у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, санаторіях
оптимальні умови для зміцнення здоров’я дітей, в тому числі тих, які
потребують особливих }туюв для оздоровлення;
- поліпшення стану здоров'я дітей, відновлення їх життєвих сил, зайнятість
під час літніх канікул, запобігання бездоглядності.

Фінансове забезпечення виконання Програми
Видатки, пов’язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються за
рахунок виділених в установленому порядку коштів з державного і місцевого
бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і
фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не
заборонених законодавством.
Обсяги фінансування на виконання Програми визначені у додатку до
Програми (Додаток 2).

Додаток 2
до Програми

Обсяги фінансування Програми
оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2023 роки
Найменування заходу
1. Забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку
цітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підгримки
2. Забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку
цітей, ЯКІ потребують особливої соціальної уваги та
підтримки, шляхом надання грошової допомоги для
компенсації вартості путшок на оздоровлення або
відпочинок дітей
3. Забезпечення послугами оздоровлення дітей, які
потребують особливих умов для оздоровлення (дітей 3
інвалідаїстю, які не можуть самостійно пересуватися,
разом 3 одним із батьків або особою, що їх замінює)

4. Орішизація відпочинку дітей шкільноїх) віку в
закладах з дешгем перебуванням, які функціонують на
базі закладів освіти територіальної громади
5. Організація перевезення дітей на оздоровлення та
відпочинок

6. Поліпшення матеріально-технічної

дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку, в тому числі
закладів з денним перебуванням, які функціонують на
базі закладів освіти територіальної грома.ди

^оі/Лх.

ба:ш

Орієнтовні обсяги
фінансування, тис. грн.
2023
2021
2022
0
0
0
140.0

120.0

130.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

)
Додаток 1
до Програми

Зіаходи з виконання місцевої Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2023 рокз^
Найменування заходу

Термін
виконанн

Відповідальні за вшсоиання

Джерело
фінайсування

я

Орієнтовні обсяги
фінансування, тис. гривень
2023
2022
2021

І. Забешечення координації та контролю за підготовкою і ироведенням оздоровчої кампанії
Участь у всеукраїнських,
обласних та місцевих
семінарах, нарадах та
інпіих заходах щодо
організації та провіедення
дитячої оздоровчої
кампанії

Щороку

Проведення нарад для
керівників та
педагогічного персоналу
дитячих закладів
відпочинкз'', які
функціонують на базі
закладів освіти (дитячому
заЕсладі оздоровлення та
відпочинк)0
Володимирецької

Щороку,
травеньлипень

відділ соціального захисту населення
Управління соціально-культурної сфери
Володимирецької селищної ради, відділ освіти,
культури, туризму, охорони здоровку молоді
та спорту Управління соціально-культурної
сфери Володимирецької селшцноїради.
Комунальне некомерційне підприємство
«Володимирецький центр первинної медикосанітарної допомоги» Володимирецької
селищноїради
відділ соціального захисту населення
Управління соціально-культурної сфери
Володимирецької селищноїради, відділ освіти,
культури, туризму, охорони здоров’я, молоді
та спорту Управління соціально-культурної
сфери Володимирецької селшцної ради,
Комунальне некомерційне підприємство
«Володимирецький центр первинноїмедикосанітарної допомоги» Володимирецької
селищноїради

Селищний
бюджет

0,0

0,0

0,0

Селиіцний
бюджет

0,0

0,0

0,0

територіальної громади

Всього

0,0

0,0

0,0

Селиїцний
бюджет

0,0

0,0

0,0

Інші джерела

0,0

0,0

0,0

Обласний
бюджет
Селищний
бюджет
Інші джерела

120,0

130,0

140,0

20,0

22,0

24,0

II, За&ездечшня дітей організованими формами відпочинку та оздоровлення
1.

2.

Забезпечення послугами
оздоровлення та
ві;т;почиш<у дітей, які
потребують особливої
соціальної уваги та
підтримки

Щороку

Забезпечення иослзтами
оздоровлення та
відпочщшсу дітей, які
потребують особливої
соціальної уваги та
підтримки, шляхом
надання грошової
допомоги для компенсації
вартості путівок на
оздоровлення або
відпочинок дітей

ТТЩороку,
травень вересень

відділ соціального захисту населення
Управління соціально-культурної сфери
Володгширецької селищної ради, відділ освіти,
культури, туршму, охорони зд о р о в, молоді
та спорту Управління соціально-культурної
сфери Володимирецької селищної ради,
Комунальне некомерційне підприємство
«Володимирецький центр первинної медикосанітарної допомоги» Володимирецької
селищної ради
відділ соціального захисту населення
Управління соціально-культурної сфери
Володимирецької селищної ради, відділ освіти,
культури, туризму, охорони здоровії, молоді
та спорту Управління соціально-культурної
сфери Володимирецької селищної ради.
Комунальне некомерційне підприємство
«Володимирецький центр первинної медикасанітарної допомоги» Володимирецької
селищної ради

Забезде^іення послугами
оздоровлення дітей, які
потреб}тоть особливих
умов для оздоровлення
(дітей з інвалідністю, які
не можуть самостійно
пересуватися, разом з
одним із батьків або
особою, що їх замінює)
Прийманш документів
для забезпечення
послугами із санаторнокурортного лікування
дітей з інвалідністю,
інвалідність яких
пов'язана з наслідками
Чорнобильської
катастрофи, у супроводі
одного з батьків,
відповідно до чинного
законодавства
ОрганЬація відпочинку
дітей шкільного віку в
закладах з денним
перебуванням
Підбір та направлення
дітей селипцюї
територіальної громади на
оздоровлення та
відпочинок до державного

Щороку

відділ соціального захисту населення
Управління соціально-культурної сфери
Володимирецької селищної ради, відділ освіти,
культури, туризму, охорони здоров’я, молоді
та спорту Управління соціально-культурної
сфери Володимирецької селищної ради,
Комунальне некомерційне підприємство
«Володгширецький центр первинної медикосанітарної допомоги» Володимирецької
селищної ради

Селищний
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Державшій
бюджет

Щороку

Щороку
Щороку

відділ соціального захисту населення
Управління соціально-культурної сфери
Володимирецької селищної ради

відділ освіти, культури, туризму, охорони
здоров’я, молоді та спорту Управління
соціально-культурної сфери Володгширецької
селищноїради

Селищний
бюджет

відділ соціального захисту населення
Управління соціально-культурної сфери
Володимирецької селищноїради

Державний
бюджет

7.

підприємства
"Український дитячий
центр "Молода гвардія"
(м. Одеса), державного
підприємства України
"Міїкнародний дитячий
центр "Артек" (Київська
область)
Організація перевезення
дітей на оздоровлення та
відпочинок

Іпщі джерела

Щороку

відділ соціального захисту населення
Управління соціально-культурної сфери
Воподштрецької селищноїради, Комунальне
некомерційне підприємство «Володимирецький
центр первинної медико-санїтарної допомоги»
____ Володимирецької селищноїради

Селищний
бюджет
Інші джерела

Всього

140,0

152,0

164,0

0,0

0,0

Ш. ОрганізацШно-метгодичне, інформаційне та кадрове забезпе*їення відпочинку і оздоровлення дітей
1.

Організація в дитячих
заісяадах відпочинку
проведенюі тематичних
змін щодо вивчення та
застосування іноземних
мов, творчого та
спортивного розвитку,
національнопатріотичного виховання
тощо

Щороку,
червеньсерпень

відділ освіти, культури, туризму, охорони
здоров'я, молоді та спорту Управління
соціально-культурної сфери Володимирецької
селищноїради

Селищний
бюджет

0,0

Забезпечення змістовного
дозвілля, проведення
культурно-масових та
фізкультурно-спортивних
заходів із використанням
пластової методики
виховання у дитячих
закладах відпочинку
Налагодження системи
контролю щодо
перебування на території
селипщої територіальної
громади організованих
груп дітей в готелях, на
базах відпочинку, в
наметових містечзсах
Формування банку даних
дітей ппсільного віку, що
потребують оздоровлення
та відпочинку в дитячих
закладах оздоровлення та
відпочинк>^

Щороку,
червеньсерпень

відділ освіти, культури, туризму, охорони
здоров’я, молоді та спорту Управління
соціально-культурної сфери Володимирецької
селищноїради

Селищний
бюджет

0,0

0,0

0,0

Щороку,
червеньсерпеиь

відділ освіти, культури, туризму, охорони
здоровк, молоді та спорту Управління
соціально-культурної сфери Володимирецької
селищноїради

Селищний
бюджет

0,0

0,0

0.0

Щороку

Селйіцний
бюджет

0,0

0,0

0,0

ОрганЬація та
забезпечення широкого
інформаційного с^тіроводу
заходів щодо організації

Щороку,
червеньсерпень

відділ соціального захисту Населення
Управління соціально-культурної сфери
Володимирецької селищноїради, відділ освіти,
культури, туризму, охорони здоров’я,, молоді
та спорту Управління соціально-культурної
сфери Володимирецької селиіцноїради.
Комунальне некомерційне підприємство
«Володимирецький центр первинної медикосанітарної допомоги» Володимирецької
селищноїради
відділ освіти, культури, туризму, охорони
здоров’я, молоді та спорту Управління
соціально-культурної сфери Володимирецької
селищноїради

Селйщний
бюд’жет

0,0

0,0

0,0

б.

та проведення оздоровчої
кампанії
Формування банку даних
дітей цікішіного віку, що
потребують оздоровлення
та відпочинку в дитячих
зщсііадах оздоровлення та
відпочинкз^

Організація та
забезпечення широкого
інформацішого с>т[роводу
заходів щодо оргшяізації
та гфоведейня оздоровчої
кампанії
Всього
Разоім за Програмою
7.

Щороку

відділ соціального захисту населення
Управління соціально-культурної сфери
Володимирецької седищноїради, відділ освіти,
культури, піуризму, охорони здоров’я,, молоді
та спорту Управління соціально-культурної
сфери Володтчирецької селищноїради,
Комунальне некомерційне підприємство
«Володимирецький центр первинної медикосанітарної допомоги» Володгширецької
селищноїради

Селищний
бюджет

0,0

0,0

0,0

Щороку,
червеньсерпень

відділ освіти, культури, туризму, охорони
здоров’я, молоді та спорту Управління
соціально-культурної сфери Володшшрецької
селищноїради

Селищний
бюджет

0,0

0,0

0,0

0;,0
140,0

0,0
152,0

0,0
164,0

