
 

 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 23.12.2020 р. № 164 

с. Руська Поляна 

 

Про схвалення «Програми 

оздоровлення та відпочинку 

дітей на 2021-2023 роки» 

  
Відповідно до ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

виконавчий комітет Руськополянської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Пропонувати сесії Руськополянської сільської ради затвердити  Програму 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2023 роки (далі – Програма), 

що додається. 

2. Відділу освіти, культури, туризму, молоді, спорту забезпечити виконання 

заходів, передбачених Програмою. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

освіти, культури, туризму, молоді, спорту Нечипоренко О. О. 

 

 

        Сільський голова                                           Олег ГРИЦЕНКО 
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до рішення виконавчого комітету 
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с. Руська Поляна – 2021 р 

 

 

 

 



ПРОГРАМА 

оздоровлення та відпочинку дітей  

на 2021-2023 роки 

 
Загальні положення 

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2023 роки (далі – 

Програма)  Руськополянської сільської ради розроблена відповідно до ст. 7 

Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей ” та з метою 

удосконалення організації повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей 

Руськополянської сільської ради Черкаського району Черкаської області. 

Одним із найважливіших завдань нашої держави в забезпеченні 

соціального захисту дитинства, турботі про здоров’я дітей є реалізація 

конституційного права дітей на оздоровлення та відпочинок.  

Стан здоров’я дітей є одним із найбільш важливих показників рівня 

соціально-економічного розвитку суспільства тому особливого значення 

набуває організація ефективного оздоровлення та відпочинку підростаючого 

покоління.  

Нагальним стратегічним завданням органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування до забезпечення соціального захисту дитинства є 

реалізація права дітей на оздоровлення та відпочинок. 

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 рік враховує 

моніторинг реалізації попередньої програми та акцентує увагу на збереження 

мережі дитячих закладів та розвитку матеріально-технічної бази закладів, яка 

повинна відповідати Державним соціальним стандартам кількісного і якісного 

оздоровлення та відпочинку дітей. 

 

Мета та завдання Програми 

Метою Програми є створення сприятливих умов для якісного відпочинку 

та оздоровлення дітей. 

Досягнення поставленої мети буде здійснюватись шляхом покращення 

умов оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку; впровадження інноваційних форм у навчально-культурні 

програми цих закладів; вироблення ефективних механізмів забезпечення 

оздоровчими послугами максимальної кількості дітей в першу чергу тих, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

Основні завдання Програми: 

 – збільшення кількості дітей, охоплених змістовними організованими 

формами оздоровлення та відпочинку перш за все дітей, які потребують 

соціальної уваги та підтримки; 



 – створення умов для якісного відпочинку дітей шкільного віку в 

таборах, профілактики бездоглядності дітей та підлітків під час літніх канікул 

шляхом організації профільних, спортивних таборів, а також таборів праці та 

відпочинку; 

 – створення умов для гармонійного розвитку особистості, підтримки 

творчого потенціалу дітей під час проведення оздоровчої кампанії; 

 – створення безпечних та комфортних умов перебування дітей у 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку; 

Фінансове забезпечення Програми 

Програма реалізовується за рахунок коштів місцевих бюджетів, коштів 

підприємств, установ, організацій, професійних спілок та інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

Заходи з літнього оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки, здійснюватимуться як за рахунок 

коштів державного, так і місцевих бюджетів. 

Фінансування організації харчування учнів у пришкільних 

відпочинкових таборах денного перебування у частині покриття видатків на 

електроенергію, заробітну плату кухарів, помічників кухарів і підсобних 

робітників здійснювати із місцевого бюджету, у частині придбання продуктів 

харчування – із місцевого бюджету, субвенцій сільських рад, спонсорської 

допомоги у натуральній формі та інших коштів, не заборонених чинним 

законодавством. Харчування учнів здійснюється в межах норм, передбачених 

постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку». Списання продуктів харчування на одну особу 

віком від 6 до 16 років проводити відповідно до вищевказаної норми. 

Обсяг фінансування Програми визначається щорічно під час складання 

проектів місцевих бюджетів у межах видатків, передбачених головним 

розпорядником коштів, відповідальним за виконання завдань і заходів 

Програми, та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Заходи Програми 

Перелік заходів з виконання Програми наведено у додатку до Програми. 

Очікувані результати виконання Програми 

 Виконання програми дасть змогу: 

 – забезпечити оздоровленням та відпочинком в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку не менш як 50 відсотків дітей шкільного віку;  



 – створити у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку оптимальні 

умови для відновлення та зміцнення здоров’я дітей; 

 – здійснити заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази усіх 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

Механізм реалізації програми та контроль за її виконанням 

Координація заходів, передбачених Програмою, здійснює відділ освіти, 

культури, туризму, молоді, спорту Виконавчого комітету Руськополянської 

сільської  ради. 

Контроль за виконанням заходів, передбачених Програми здійснюють 

керівники навчальних закладів. 

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів 

здійснює головний розпорядник коштів. 

 

 

         Секретар виконавчого комітету                                     Надія ШПАК 

 

 

  



Додаток 1 

до Програми оздоровлення та відпочинку  

дітей на 2021-2023 роки 

 

Заходи  

з реалізації Програми оздоровлення та відпочинку дітей  

на 2021-2023 роки 

№ 

з/п 

Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(грн) 

У тому числі за 

роками 

    2021 2022 2023 

1 Розробити 

положення про 

підбір та 

направлення дітей 

пільгових 

категорій на 

оздоровлення та 

відпочинок за 

рахунок коштів 

місцевого бюджету 

Відділ  освіти, 

культури, 

туризму, 

молоді, 

спорту та  

служба у 

справах дітей  

Не потребує 

фінансування 

   

2 Постійно 

оновлювати базу 

даних дітей, які 

потребують 

особливої 

соціальної уваги та 

підтримки, та 

мають бути 

направлені на 

оздоровлення та 

відпочинок 

Відділ  освіти, 

культури, 

туризму, 

молоді, 

спорту та  

служба у 

справах дітей  

Не потребує 

фінансування 

   

3 Забезпечити 

оздоровлення та 

відпочинок дітей, 

які потребують 

особливої 

соціальної уваги 

Відділ  освіти, 

культури, 

туризму, 

молоді, 

спорту та  

служба у 

справах дітей  

В межах 

виділених 

асигнувань  

   



(придбання 

путівок) 

4 Забезпечити 

роботу в літній 

період таборів з 

денним 

перебуванням на 

базі 

загальноосвітніх 

закладів освіти 

Відділ  освіти, 

культури, 

туризму, 

молоді, 

спорту та  

служба у 

справах дітей, 

керівники 

закладів  

Не потребує 

фінансування 

   

5 Організувати 

харчування дітей в 

пришкільних 

дитячих таборах 

відпочинку на базі 

загальноосвітніх 

закладів освіти 

Відділ  освіти, 

культури, 

туризму, 

молоді, 

спорту та  

служба у 

справах дітей, 

керівники 

закладів  

468034 141400 155540 171094 

6 Забезпечити 

проведення для 

дітей спортивно-

масових заходів, 

еколого-

натуралістичних, 

природоохоронних, 

краєзнавчих 

екскурсій та 

туристичних 

поїздок для 

ознайомлення з 

визначними 

пам'ятками 

вітчизняної історії 

та культури. 

Відділ  освіти, 

культури, 

туризму, 

молоді, 

спорту та  

керівники 

закладів  

В межах 

виділених 

асигнувань 

   

7 Тримати під 

особливим 

контролем 

зайнятість учнів, 

Відділ  освіти, 

культури, 

туризму, 

молоді, 

Не потребує 

фінансування 

   



які стоять на 

обліку у 

виконавчому 

комітеті сільської 

ради та які 

виховуються в 

неблагополучних 

сім'ях 

спорту та  

служба у 

справах дітей  

8 Забезпечити 

проведення 

інформаційно-

просвітницьких 

профілактичних 

заходів з дітьми 

щодо пропаганди 

здорового способу 

життя, збереження 

репродуктивного 

здоров'я, 

профілактики 

соціально 

небезпечних 

хвороб, 

формування у дітей 

відповідальності за 

власне життя 

(бесід, лекцій, 

тренінгів, 

анкетувань) 

Відділ  освіти, 

культури, 

туризму, 

молоді, 

спорту та  

служба у 

справах дітей, 

керівники 

закладів  

Не потребує 

фінансування 

   

9 Розробити план 

заходів щодо 

роботи на 

спортивних 

майданчиках, на 

стадіоні за місцем 

проживання в 

літній період із 

залученням 

вчителів 

з  фізичного 

Відділ  освіти, 

культури, 

туризму, 

молоді, 

спорту та  КЗ 

«Спорт для 

всіх»  

Не потребує 

фінансування 

   



виховання з метою 

масової зайнятості 

дітей волейболом, 

баскетболом, 

футболом, 

організувати 

проведення 

змагань серед 

учнів шкіл 

10 Забезпечити підвіз 

дітей до 

пришкільних 

таборів відпочинку 

Керівники 

навчальних 

закладів 

23170 7000 7700 8470 

11 Забезпечити 

роботу 

пришкільних 

таборів 

необхідними 

медикаментами 

Керівники 

навчальних 

закладів, 

шкільні 

медичні 

сестри 

33100 10000 11000 12100 

 

 

         Секретар виконавчого комітету                                     Надія ШПАК 

 


