
  

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
двадцятої сесії сьомого скликання 

(друге засідання) 

 

                                                          

03 березня 2017 року                                                                                           № 29 

 

Про внесення змін до Програми 

оздоровлення та відпочинку дітей  

у 2017 році 

 

 

      Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства 

економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради шостого скликання від 04 березня 2011 року „Про Порядок 

розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 

моніторингу і звітності про їх виконання та включення до щорічних програм 

економічного та соціального розвитку населених пунктів Пирятинської міської 

ради“, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення дев’ятнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради  сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 323 

„Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році“, 

виклавши Програму в новій редакції (додається). 

       2. Відповідальність за виконання заходів вищезазначеної Програми 

покласти на відділ освіти міської ради (Василенко М.В.) та відділ 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради (Цюра І.О.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну 

комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 
 

 

Міський голова                                                                          О.РЯБОКОНЬ  

 



 Додаток  

 до рішення двадцятої сесії 

                                                                             Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 (друге засідання) 

 03 березня 2017 року № 29 
 

 

 

ПРОГРАМА 

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ 

У 2017 РОЦІ 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

м. Пирятин 



ЗМІСТ 

 

Вступ. 

Розділ 1. Оцінка поточної ситуації. 

Розділ 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році. 

Розділ 3. Мета Програми. 

Розділ 4. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми. 

Розділ 5. Обсяги та джерела фінансування Програми. 

Розділ 6. Строки та етапи виконання Програми. 

Розділ 7. Перелік завдань і заходів на впровадження Програми. 

Розділ 8. Результативні показники реалізації головних цілей Програми. 

Розділ 9. Організація виконання, здійснення контролю за виконанням Програми. 

 

Додатки: паспорт Програми; 

  ресурсне забезпечення Програми; 

  напрямки діяльності та заходи Програми; 

  інформація про виконання Програми; 

  календарний план. 

 



Вступ 

  

Підростаюче покоління, діти та підлітки є майбутнім потенціалом 

суспільства, від стану здоров’я якого залежить подальший розвиток незалежної 

України. 

Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є 

реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок, охоплення організованими 

формами оздоровлення різних категорій дітей. 

 

Розділ 1. Оцінка поточної ситуації 

 

В епоху науково-технічного прогресу суспільство постійно стикається з 

проблемою послаблених адаптаційних механізмів людини, зниження стану 

здоров’я. Насичена навчальна програма призводить до постійних 

перенавантажень організму та психіки дітей. Одночасно з цим об’єктивними 

причинами різкого зниження фізичного та психологічного здоров’я, 

соціального та духовного стану підростаючого покоління є соціально-

економічні, психоемоційні та екологічні проблеми, неповноцінне харчування 

дітей, слабка матеріально-технічна база системи охорони здоров’я і освіти, 

обмеження доступу дітей до позашкільної освіти через комерціалізацію 

соціальної сфери, що зменшує можливості задоволення дитячих культурних 

інтересів та спортивно-оздоровчих потреб. 

Тому збереження здоров’я дітей України, відновлення їх життєвих сил 

шляхом організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є 

важливим напрямком державної політики на сучасному етапі. 

Проведення літніх канікул у дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку є одним із найбільш масових та доступних видів організованого 

дозвілля школярів, суттєвим внеском у покращення соціального стану сімей з 

дітьми. 

 

Розділ 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році 

 

Затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році у 

закладах оздоровлення та відпочинку Полтавської області зумовлено 

необхідністю реалізації сучасної державної політики оздоровлення дітей, 

спрямованої на забезпечення сприятливих умов для їх всебічного розвитку. 

Збереження здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил шляхом 

організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є важливим 

напрямком діяльності соціальної політики. З 2015 року значно обмежені 

фінансові ресурси на оздоровлення дітей області. Відсутнє фінансування 

оздоровлення дітей Фондом соціального страхування з тимчасовою втрати 

працездатності. В той же час вартість путівки до позаміських закладів 

оздоровлення та відпочинку щороку збільшується. 

Для вирішення проблем, що виникають при організації літнього 

оздоровлення дітей, потрібні спільні зусилля органів виконавчої влади та 



місцевого самоврядування, які повинні спрямовуватись перш за все на 

здешевлення вартості путівок для дітей, в тому числі в частині батьківської 

оплати. 

Протягом літнього періоду 2017 року оздоровчими послугами у закладах 

оздоровлення та відпочинку області передбачається охопити 747 дітей – учнів 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Пирятинської міської 

ради. 

Програма розроблена для розв’язання наступної проблеми: створення 

сприятливих умов та реалізація права дитини на якісне оздоровлення і 

відпочинок. 

Терміни, які застосовуються в Програмі, вживаються в значенні, 

наведеному в статті 1 Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей“. 

 

  

Розділ 3. Мета Програми 

 

Метою Програми є створення сприятливих умов для реалізації права 

кожної дитини на якісне оздоровлення і відпочинок, зміцнення здоров’я 

дитячого населення Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, 

забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та 

відпочинкових послуг. 

Реалізація Програми дозволить забезпечити ефективне проведення 

оздоровчо-відпочинкової кампанії у 2017 році, а також запровадити відкритий, 

об’єктивний і прозорий підбір та направлення дітей до закладів оздоровлення 

та відпочинку. 

  

Розділ 4. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми 

 

Шляхами вирішення проблем оздоровчо-відпочинкової кампанії є:  

залучення до співпраці органів виконавчої влади та інших зацікавлених 

сторін (професійні спілки, об’єднання громадян, фонди, підприємства, установи 

та організації, що забезпечують проведення оздоровлення та відпочинок дітей 

відповідно до вимог державних соціальних стандартів надання послуг з 

оздоровлення та відпочинку дітей); 

створення умов доступного та належного рівня отримання послуг з 

оздоровлення та відпочинку дітей у закладах оздоровлення та відпочинку 

області всіх типів. 

Видатки, пов’язані з оздоровленням та відпочинком дітей, здійснюються 

частково за рахунок коштів обласного бюджету, бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади, виділених в установленому порядку, а також за 

рахунок батьківської доплати та інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством. 

 

 

 



Розділ 5. Обсяги та джерела фінансування Програми 

 

Виходячи з того, що планується оздоровити 132 дітей в оздоровчих 

закладах Полтавської області, з метою надання якісного оздоровлення та 

відпочинку дітей, планується за рахунок коштів обласного бюджету та 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади здійснити часткову оплату 

вартості путівки в розмірі прожиткового мінімуму для дитини від 6 до 18 років 

(50% - кошти міської об’єднаної громади, 50% - обласний бюджет), тобто 

0,5*1727,00*132=113982,00 грн. – за рахунок коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади, 114,0  тис.грн. – за рахунок субвенції з 

обласного бюджету. 

Планується оздоровити 587 дітей у таборах з денним перебуванням: 

Пирятинський ліцей – 145; 

Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 4 – 135; 

Пирятинська зш І-ІІІ ст.№ 6 – 90; 

Пирятинська зш І-ІІ ст.№1 – 62; 

Олександрівська зш І ст. – 10; 

Пирятинський центр дитячої та юнацької творчості – 40; 

Пирятинська дитячо-юнацька спортивна школа – 75; 

Пирятинська станція юних техніків – 30.  

Фінансування оздоровчих заходів планується провести за рахунок коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади та коштів батьків.  Оплата  

харчування дітей в таборах з денним перебуванням буде проводитися 1 раз в 

рік у літній період з розрахунку 27 грн. на дитину (587 дітей х 14 днів х 27,00 

грн.) = 221886,00 грн. (з них 180796,00 грн. кошти бюджету міської ОТГ (587 

дітей х 14 днів х 22,00 грн.), 41090,00 грн. кошти батьків (587 дітей х 14 днів х 

5,00 грн.). 

В планах на 2017 рік оздоровити 28 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які проживають на території Пирятинської ОТГ, в 

закладах оздоровлення та відпочинку. 

Фінансування оздоровчих заходів планується провести за рахунок коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади в розмірі 112 000 (28 х 

4000 грн). 

 

 

Розділ 6. Строки та етапи виконання Програми 

 

Термін дії Програми: протягом 2017 року. 

 

Розділ 7. Перелік завдань і заходів на впровадження Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

створити доступну систему інформування потенційних споживачів 

послуг дитячих закладів оздоровлення та відпочинку про такі послуги; 

організувати оздоровлення та відпочинок більшої кількості дітей – учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів Пирятинської міської ради; 



вжити заходів щодо збереження життя і здоров’я дітей під час літніх 

канікул; 

сприяти організації для дітей та підлітків змістовного дозвілля у закладах 

оздоровлення та відпочинку; 

забезпечити відповідно до законодавства перебування дітей у дитячих 

закладах оздоровлення.  

 

Розділ 8. Результативні показники реалізації головних цілей Програми 

 

Під час реалізації Програми матимуть змогу пройти оздоровлення у 

закладах оздоровлення та відпочинку і спортивно – оздоровчих таборах 

Полтавської області 132 дітей; в закладах оздоровлення та відпочинку країни –  

28 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; в таборах з 

денним перебуванням загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів – 

587 учнів та вихованців. 

 

Розділ 9. Організація виконання, здійснення контролю за виконанням 

Програми 

 

Організацію виконання даної Програми буде проводити виконком 

Пирятинської міської ради спільно з відділом освіти Пирятинської міської ради.  

Контроль за виконанням Програми здійснюватиме заступник міського 

голови з питань діяльності виконкому Шикеринець І.С. та постійна комісія 

міської ради з питань освіти, молоді, культури, молоді, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти  М.В. Василенко           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 
П А С П О Р Т 

(загальна характеристика програми) 

 

Програма оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році 

 

1. Ініціатор розроблення програми Виконком  Пирятинської  міської  ради   

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа міської ради про 

розроблення програми 

Розпорядження міського голови  від  06.12.2016 № 133  

 

3. Розробник програми Відділ освіти Пирятинської міської ради 

4. Співрозробник програми  

5. Відповідальний виконавець програми Відділ освіти Пирятинської міської ради 

6. Учасник програми  

7. Термін реалізації програми протягом 2017 року 

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми (для 

комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього, у тому числі: 

 

 561886 грн.  

9.1. коштів бюджету міської ОТГ                                              406796 грн 

 Коштів інших джерел                                              155090 грн. 

 
Додаток 2 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 

Ресурсне забезпечення Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році 

                                                                                                                                                                       грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат на 

виконання 

Програми, 

тис. грн. 
І ІІ ІІІ 

2017 рік 20__рік 20__рік 20__ - 20__р.р. 
 

20__ - 20__р.р. 

Обсяг ресурсів, 

усього (тис. грн.), 

у тому числі: 

 

561886 

     

561886 

Кошти міської ОТГ 406796     406796 

Кошти обласного 

бюджету 
 

114000 

     

114000 

Кошти батьків 41090     41090 

 

 

Додаток 3 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 

Напрями діяльності та заходи Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році 

 

№  Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік  

заходів  

Програми 

Строк 

виконан-

ня заходу 

Виконавці 

Джерела фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

гривень, у 

тому числі: 

Очікувани

й результат 

1 Відпочинок та Часткова Протягом Виконком Кошти міської   



 

Додаток 4 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

 

Пирятинська  міська  рада 

вул. Соборна, 21, м. Пирятин, 

Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 
Код відомчої класифікації __01___________________________________ 

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету___0111010, 0111090, 0113160, 0115130 

Код КЕКВ  ____2730, 2230 _______________________________________      

 
№

  

Показники Правова 

підстава 

Відповідальни

й за 

проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено  

на 2017 рік 

В тому числі по місяцях, тис. грн. 

В
сь

о
го

, 

ти
с.

 г
р

н
. В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

сі
ч
ен

ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь
 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь
 

В
ер

ес
ен

ь
 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь
 

1 Освітні 

заходи 

Рішення  

20-ої 

сесії  міської  

ради  від 

03.03.2017 

№ 29  

Відділ освіти 

Пирятинської 

міської   

ради 
561886 561886     

3
6
2
4

8
6
 

1
7
0
8

0
0
 

2
8
6
0

0
 

     

 
У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу 

(кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

Начальник відділу освіти М.В. Василенко 

 

Секретар міської ради       Т.Г.Чайка   
03 березня 2017 року 

оздоровлення 

дітей влітку 

2017 року 

оплата вартості 

путівок до 

закладів 

оздоровлення 

та відпочинку 

Полтавської 

області влітку 

2017 року 

2017  

року 

міської 

ради, 

відділ 

освіти 

міської 

ради 

ОТГ, 

субвенція з обласного 

бюджету 

(50% вартості путівок 

– кошти міської 

ОТГ, 

 50% - субвенція  з 

обласного бюджету)  

228000  

(114000 – 

кошти 

обласного 

бюджету,  

114000 – 

кошти міської 

ОТГ) 

Виконання 

2 Відпочинок та 

оздоровлення 

дітей влітку 

2017 року 

Оплата 

вартості 

дворазового 

харчування 

учнів та 

вихованців 

Травень -

червень 

2017 

Виконком 

міської 

ради, 

відділ 

освіти 

міської 

ради 

Кошти міської 

ОТГ, 

 (22 грн  вартості 

харчування – кошти 

міської 

ОТГ, 

 5 грн – батьківська 

доплата) 

221886 

 (180796 – 

кошти міської 

ОТГ,  

41090 – кошти 

батьків)  

Виконання  

3 Відпочинок та 

оздоровлення 

дітей-сиріт та 

дітей 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

влітку 2017 

року 

Оплата 

вартості 

путівок до 

закладів 

оздоровлення 

та відпочинку 

Травень-

серпень 

2017 

Виконком 

міської 

ради, 

відділ 

освіти 

міської 

ради 

Кошти міської 

ОТГ, 

 

112000 Виконання  

  Всього:    561886  


