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Програма «Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021 роки» 

 

 

Мета програми 

 
 

Метою програми  «Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021 роки» є 
організація змістовного дозвілля, відпочинку 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 закладів освіти 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.  

Загальна кількість дітей м. Запоріжжя, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки, та мають право на оздоровлення та відпочинок, 

складає 16494 дитини, з них 3885 дітей, які перебувають на диспансерному 

обліку. Порівняно з загальною кількістю дітей пільгових категорій відсоток 

дітей, які перебувають на диспансерному обліку та мають право на 

оздоровлення та відпочинок, залишається досить високим і складає 23,6%. 

За підсумками оздоровчої кампанії 2019 року було оздоровлено 210 дітей, 

які перебувають на диспансерному обліку, що склало 5,4% від загальної 

кількості дітей, які перебувають на диспансерному обліку (3885 дітей 

шкільного віку).  

З метою вирішення зазначеної проблеми необхідно забезпечити 

функціонування пришкільних таборів денного перебування (на базі закладів 

загальної середньої освіти 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: 

- дітей-сиріт, 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 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, 

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; 

- дітей, 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; 

- дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщених осіб; 

- дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії 

зіткнення; 

- 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 таких, що 

перебувають у складних життєвих обставинах; 

- дітей з інвалідністю; 

- дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

- дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, 

катастроф; 

- дітей з багатодітних сімей; 

- дітей із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- дітей, 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; 

- 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, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, 

змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських 

організацій; 

- дітей – учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд, 

вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл; 

- дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери 

села. 



 
 

  

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 2019-2021 роки» 

 

 

Завдання і заходи  

з виконання  програми «Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021 роки»                              
(найменування міської цільової програми) 

 

Найменування завдання Найменування заходу 

Головний 
розпорядник 
бюджетних 

коштів, 
виконавці 

Джерела 
фінансування 

(бюджет міста, 
державний, 
обласний 

бюджети, інші) 

Обсяги фінансових ресурсів, тис. грн. 

Всього 

за роками 

20191 20201 20211 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Завдання 1  

Створення умов для 

організації змістовного 

дозвілля та оздоровлення 

школярів 

1. Забезпечення функціонування 

пришкільних таборів денного 

перебування 

Департамент 

освіти і 

науки міської 

ради, 

територіальні 

відділи 

освіти 

Бюджет міста 

2 620,953 1 242,865 0,000 1 378,088 

2. Направлення школярів до 

позаміських дитячих закладів 

відпочинку та оздоровлення 
8 348,643 2 984,020 2 055,942 3 308,681 

3. Направлення школярів які 

потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки до дитячих 

закладів відпочинку 

34 687,596 14 311,819 4 506,832 15 868,945 

4. Організація підвозу дітей до 

закладів оздоровлення та відпочинку 
1 353,719 494,848 310,184 548,687 

Разом за завданням 1 47 010,911 19 033,552 6 872,958 21 104,401 

Разом за програмою  47 010,911 19 033,552 6 872,958 21 104,401 

 

 

Секретар міської ради               Р.О.Пидорич  

 

 



Додаток 2 

             до Програми «Оздоровлення та відпочинок 

             2019-2021 роки»  

 

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування  

Програма «Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021 роки»   
(найменування міської цільової програми) 

 

 

Обсяг 
фінансування, 

всього, тис.грн. 
 

За роками виконання 

20191 20201 20211 

1 2 3 4 5 

Бюджет міста, в тому числі: 47 010,911 19 033,552 6 872,958 21 104,401 

Державний бюджет 0 0 0 0 

Обласний бюджет 0 0 0 0 

Інші джерела*(за рахунок 

коштів спеціального фонду 

бюджету)  

469,901 222,829 0 247,072 

 

 

Секретар міської ради              Р.О.Пидорич 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Додаток 3 

             до Програми «Оздоровлення та відпочинок 

             2019-2021 роки»  

 

Очікувані результати 

виконання програми «Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021 роки» 
(найменування міської цільової програми) 

 

Найменування 

завдання 

Найменування показників 

виконання завдання 

Одиниця 

виміру 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів 

Значення показників 

усього 
у тому числі за роками 

20191 20201 20211 

Створення умов для 

організації змістовного 

дозвілля та оздоровлення 

школярів 

Кількість пришкільних таборів Од. 

 

Особи 

 

 

Особи 

 

Особи 

 

 

 

Особи 

Департамент 

освіти і науки 

міської ради, 

територіальні 

відділи освіти 

90 30 30 30 

Кількість дітей в пришкільних 

таборах 
3903 1950 0 1953 

Кількість дітей направлених до 

позаміських дитячих закладів 

відпочинку та оздоровлення 
763 288 185 290 

Кількість дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та 

підтримки, яких планується 

направити на відпочинок 

3685 1603 477 1605 

Кількість дітей, для яких 

організовано підвіз до закладів 

оздоровлення та відпочинку 
2274 794 424 1056 

 
 
Секретар міської ради              Р.О. Пидорич



 

  

 


