Додаток 2
до рішення міської ради
20.12.2017 №13
Програма «Оздоровлення та відпочинок на 2016-2018 роки»
Мета програми
Метою програми «Оздоровлення та відпочинок на 2016-2018 роки» є
організація відпочинку, змістовного дозвілля та оздоровлення дітей.
Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання
Враховуючи запити батьківської громадськості та той факт, що у період
літніх канікул зростає ризик дитячої бездоглядності, що є потенційною
загрозою до зростання правопорушень серед неповнолітніх, виникає потреба
щодо створення на базі навчальних закладів міста умов для змістовного
дозвілля дітей та отримання ними комплексу заходів соціального, виховного,
медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на відновлення
фізичних та психічних функцій дитячого організму.
Дані поглибленого щорічного медичного огляду свідчать про потребу
дітей в оздоровчих послугах. У 2017 році загальний рівень здоров’я дітей
знижується; частка хворих дітей зросла на 0,90 % та складає 61,8 %, тенденція
до погіршення стану здоров’я дітей набула сталого характеру.
З метою вирішення зазначеної проблеми необхідно забезпечити
функціонування пришкільних таборів денного перебування (на базі навчальних
закладів міста), направлення дітей до спортивно-оздоровчих (або профільних)
таборів та позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
Насамперед, необхідно в літній період забезпечити відпочинок та
оздоровлення дітей віком від 7 до 18 років, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки а саме:
діти-сироти;
діти, позбавлені батьківського піклування;
діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту
19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»;
діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі
проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів
або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі
проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів,
а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в
антитерористичній операції;
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;
діти, зареєстровані як внутрішньо переміщенні особи;
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діти-інваліди;
діти з багатодітних сімей;
діти із малозабезпечених сімей, які відповідно до чинного
законодавства одержують державну соціальну допомогу;
діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві
або під час виконання службових обов’язків;
діти, які знаходяться на диспансерному обліку;
діти одиноких матерів, які отримують державну допомогу
відповідно до чинного законодавства;
обдаровані та талановиті діти – переможці міжнародних,
всеукраїнських, обласних, міських, районних конкурсів, фестивалів, спартакіад,
змагань, олімпіад; відмінники навчання; вихованці позашкільних навчальних
закладів різних типів – переможці конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів
різних рівнів; вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл для проведення
навчально-тренувальних зборів;
діти працівників бюджетної сфери.
Нормативно-правовою базою для організації відпочинку та оздоровлення
дітей є: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України
«Про оздоровлення та відпочинок дітей», Закон України «Про освіту», Закон
України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про охорону
дитинства».
Завдання і заходи
Завдання і заходи визначені у Додатку 1.
Обсяги та джерела фінансування
Обсяги та джерела фінансування визначені у Додатку 2.
Очікувані результати, ефективність програми
Очікувані результати, ефективність програми, розрахункові показники
визначені у Додатку 3
Координація та контроль за ходом виконання програм
Департамент освіти і науки міської ради забезпечує виконання
запланованих програмою завдань та заходів і досягнення очікуваних
показників, проводить аналіз і комплексну оцінку результатів, виконання
завдань та заходів програми і готує відповідний звіт.
Секретар міської ради

Р.О.Пидорич

Додаток 1
до Програми «Оздоровлення та відпочинок
на 2016-2018 роки»
Завдання і заходи
з виконання програми «Оздоровлення та відпочинок на 2016-2018 роки»
(найменування міської цільової програми)

Найменування завдання

1

Завдання 1
Створення умов для
організації змістовного
дозвілля та оздоровлення
школярів

Головний
розпорядник
бюджетних
коштів,
виконавці

Джерела
фінансування
(бюджет
міста,
державний,
обласний
бюджети,
інші)

2

3

4

1. Забезпечення функціонування
пришкільних таборів денного
перебування

Департамент
освіти і науки
міської ради,
територіальні
відділи освіти

Бюджет міста

Найменування заходу

2. Направлення школярів до
спортивно-оздоровчих та
профільних таборів
цілодобового перебування
3. Направлення школярів до
позаміського дитячого закладу
відпочинку та оздоровлення
4.Забезпечення відпочинку дітей,

Обсяги фінансових ресурсів, тис.грн.
за роками
Всього

20161

20171

20181

5

6

7

8

3012,685

943,105

1007,095

1241,701

82,450

25,592

27,668

39,966

9417,225

1238,584

3979,874

1704,956

21044,629

8257,334

6222,528

8083,005
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які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки
5. Організація підвозу дітей до
таборів оздоровлення та
відпочинку
Разом за завданням 1
Разом за програмою

Секретар міської ради

1063,258

281,920

380,213

1525,093

34958,634
34958,634

10746,535
10746,535

11617,378
11617,378

12594,721
12594,721

Р.О.Пидорич

Додаток 2
до Програми «Оздоровлення та відпочинок
2016-2018 роки»
Орієнтовні обсяги та джерела фінансування
Програма «Оздоровлення та відпочинок на 2016-2018 роки»
(найменування міської цільової програми)

Обсяг
фінансування,
всього, тис.грн.
1

Бюджет міста, в тому
числі:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Інші джерела*(за
рахунок коштів
спеціального фонду
бюджету)
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20161

За роками виконання
20171

20181

2

3

4

5

34958,634

10746,535

11617,378

12594,721

535,786

169,486

161,193

205,107

Р.О.Пидорич

Додаток 3
до Програми «Оздоровлення та відпочинок
2016-2018 роки»
Очікувані результати
виконання програми «Оздоровлення та відпочинок на 2016-2018 роки»
(найменування міської цільової програми)

Найменування
завдання
Створення умов для
організації змістовного
дозвілля та оздоровлення
школярів

Найменування показників
виконання завдання

Одиниця
виміру

Кількість таборів

Од.

Кількість дітей в пришкільних
таборах

Особи

Кількість дітей в спортивнооздоровчих та профільних
таборах цілодобового
перебування

Особи

Кількість дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та
підтримки, яких планується
направити на відпочинок

Секретар міської ради

Головний
розпорядник
бюджетних
коштів
Департамент
освіти і науки
міської ради,
територіальні
відділи освіти

Значення показників
у тому числі за роками
усього

20161

20171

20181

87

29

29

29

5886

1980

1953

1953

2586

238

704

1644

3037

1517

1230

290

Особи

Р.О.Пидорич

