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Про внесення змін до Програми  

оздоровлення та відпочинку 

дітей у 2019 році 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статті 7 Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей“,                

статті 5 Закону України „Про охорону дитинства“, Бюджетного кодексу 

України, керуючись рішенням першого пленарного засідання тридцять сьомої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 лютого 2018 року    

№ 90 „Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування програм 

Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та 

включення до Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади“, враховуючи висновки та рекомендації 

постійних комісій міської ради, з метою реалізації права дітей на оздоровлення 

та відпочинок, охоплення організованими формами оздоровлення різних 

категорій дітей, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

внести зміни до підпункту 1.1 рішення сорок шостої сесії Пирятинської 
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затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році“, 

виклавши в новій редакції Програму оздоровлення та відпочинку дітей у      

2019 році (додається). 
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Вступ 

 

Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є 

реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок, охоплення організованими 

формами оздоровлення різних категорій дітей. 

Упродовж останніх років за медичними показниками зберігається 

тенденція до погіршення стану здоров’я дітей. 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, недостатня матеріально-технічна база системи 

охорони здоров’я і освіти. Поліпшення 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 в період літніх канікул. 

Тому збереження здоров’я дітей, відновлення життєвих сил та 

запобігання їх бездоглядності шляхом організації якісного, повноцінного 

оздоровлення та відпочинку є важливим напрямком діяльності Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади. 

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 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма  

 

Затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році у 

закладах оздоровлення та відпочинку України (за винятком                                

тимчасово окупованої території України чи районів проведення 

антитерористичної операції) 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. 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 2019 року оздоровчими послугами у закладах оздоровлення та 

відпочинку області передбачається охопити 590  учнів (вихованці) закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади. 



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 2. Визначення мети 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 2019 році, а також запровадити відкритий, 

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

та відпочинку. 

 

Розділ 3. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми, обсягів 

та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 

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 та міського бюджетів, виділених в 

установленому порядку, а також за рахунок батьківської доплати та інших 

джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

З метою оздоровлення дітей в оздоровчих закладах Полтавської області 

та надання якісного відпочинку дітям, які виховуються в сім’ях з дітьми, 

здійснюються заходи з відшкодування частини вартості путівки дитячим 

закладам за послуги з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного 

бюджету та бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі     

715358 грн. (в тому числі 233058 грн. – кошти обласного бюджету, 521000 грн. 

– кошти бюджету міської об’єднаної територіальної громади, 41300 грн – 

кошти батьків). 

З вартості путівки здійснити відшкодування її частини в розмірі 70%        

(35% - кошти міської об’єднаної територіальної громади, 35% - кошти 



обласного бюджету у вигляді субвенції). Розмір відшкодування може бути 

встановлений не менше одного та не більше двох прожиткових мінімумів для 

дитини від 6 до 18 років.  

У разі, якщо два прожиткові мінімуми менше від 70 % вартості путівки, 

тоді оплату здійснювати у наступних пропорціях: 

один прожитковий мінімум – за рахунок коштів обласного бюджету, 

решту оплати від 70 % вартості путівки  –  за рахунок коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. Батьківська доплата 

становить 30 % вартості путівки. 

Скористатися даною Програмою мають право сім’ї  з дітьми віком від 7 

до 18 років.   

Планується оздоровити 590 дітей у таборах з денним перебуванням на 

базі: 

Пирятинського ліцею – 335, з них: Філія Пирятинського ліцею – 60, 

вихованці ДЮСШ – 75, СЮТ - 30; 

Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 4 – 155, з них вихованці БДЮТ - 40; 

Опорного закладу Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 6  – 100. 

Фінансування оздоровчих заходів планується провести за рахунок коштів 

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

харчування дітям в таборах з денним перебуванням,  проводиться 1 раз в рік у 

літній період з розрахунку 27 грн. на дитину (590 дітей х 14 днів х 27,00 грн.) = 

223020,0 грн., з них 181720,0 грн. кошти бюджету міської ОТГ (590 дітей х 14 

днів х 22,00 грн.), 41300,0 грн. кошти батьків (590 дітей х 14 днів х 5,00 грн.).  

Витрати, пов’язані з наданням послуг з харчування дітям у таборах 

відпочинку з денним перебуванням, здійснюються за рахунок коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади в межах затверджених кошторисів 

закладів загальної середньої освіти. 

У 2019 році в таборах оздоровлення та відпочинку області та поза її 

межами планується оздоровити 65 дітей, які проживають на території 

Пирятинської ОТГ, з числа дітей пільгових категорій  та дітей, які виховуються 

в сім’ях з дітьми, за наступних умов: 

100 % оплатою вартості путівки з бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади: діти–сироти, діти, позбавлені батьківського 

піклування,   

діти, які виховуються в сім’ях з дітьми, за рахунок коштів обласного та 

бюджету об’єднаної територіальної громади на умовах співфінансування та 

батьківської доплати.  

Фінансування оздоровчих заходів для дітей–сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, планується провести за рахунок коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади в розмірі 189000 грн. 

Загалом в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді 

проживає 27 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 

Розділ 4. Перелік завдань,  заходів Програми та результативні показники 

Виконання Програми дасть змогу: 



створити доступну систему інформування потенційних споживачів 

послуг дитячих закладів оздоровлення та відпочинку про такі послуги; 

організувати оздоровлення та відпочинок дітей, підлітків Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади; 

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.  

Під час реалізації Програми матимуть змогу оздоровитися у закладах 

оздоровлення та відпочинку і спортивно – оздоровчих таборах Полтавської 

області діти пільгових категорій та діти, які виховуються у сім’ях з дітьми; у 

закладах оздоровлення та відпочинку України – діти, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки; в таборах з денним перебуванням закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти – 590 учнів (вихованців). 

 

Розділ 5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Організацію виконання даної Програми буде проводити виконком 

Пирятинської міської ради спільно з відділом освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради.  

Контроль за виконанням Програми здійснюватимуть заступник міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради 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.). 

 

 

 

Виконувач обов’язків начальника  

відділу освіти, молоді та спорту С.В.Заніздра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 1 

 до Програми
  

П А С П О Р Т 

Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 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 

05.12.2018 № 206 

3. Розробник програми Відділ освіти, молоді та спорту  Пирятинської 

міської ради 

4. Співрозробник програми  

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ освіти, молоді та спорту  Пирятинської 

міської ради 

Заклади загальної середньої освіти 

6. Учасник програми Заклади загальної середньої  та позашкільної 

освіти 

7. Термін реалізації програми 2019 

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: 

 

795358 

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 521000 

 Коштів інших джерел 274358 

 

 

 Додаток 2 

 до Програми 

 

Ресурсне забезпечення Програми оздоровлення та відпочинку дітей  

у 2019 році  

 
Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат на 

виконання 

Програми, 

грн. 

І ІІ ІІІ 

2019 рік   

Обсяг ресурсів, усього 

(грн.), 

у тому числі: 

795358   795358 

Кошти міської ОТГ 521000   521000 

Кошти обласного 

бюджету 

 

233058 

   

233058 

Кошти не бюджетних 

джерел (батьків) 

41300   41300 

  



 Додаток 3 

 до Програми 

 
Напрями діяльності та заходи  

Програми оздоровлення та відпочинку дітей  

у 2019 році  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

№  Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік  

заходів  

Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела  

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

гривень, у 

тому числі: 

 

Очікувани

й результат 

1 Відпочинок та 

оздоровлення 

дітей влітку 

2019 року 

Відшкодування 

частини 

вартості 

путівки до 

закладів 

оздоровлення 

та відпочинку 

Полтавської 

області влітку 

2019 року 

Протягом   

2019  

року 

Виконком 

міської 

ради, 

відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту  

міської 

ради 

Кошти міської 

ОТГ, 

субвенція з обласного 

бюджету 

(на умовах 

співфінансування)  

Усього -  

482,116 

 

в тому числі:  

кошти 

обласного 

бюджету -

233,058   

 
 кошти міської 

ОТГ  - 

249,058   

 

Оздоровлення 

79 дітей  у 

позаміських 

таборах 

оздоровлення 

2 Відпочинок та 

оздоровлення 

дітей влітку 

2019 року 

Оплата 

вартості 

дворазового 

харчування 

учнів та 

вихованців 

Червень -

липень 

2019 

Виконком 

міської 

ради, 

відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту  

міської 

ради 

Кошти міської 

ОТГ, 

 (22 грн.  вартості 

харчування – кошти 

міської 

ОТГ, 

 5 грн. – батьківська 

доплата) 

Усього -

223,020 

 

 в тому числі: 

кошти 

бюджету 

міської ОТГ- 

181,720 

  

кошти 

батьків – 

41,300 

Організація 

відпочинку та 

оздоровлення 

для 590 дітей 

3 Відпочинок та 

оздоровлення  

дітей, які 

потребують 

особливої 

соціальної 

уваги та 

підтримки 

протягом      

2019 року 

Оплата 

вартості 

путівок до 

закладів 

оздоровлення 

та відпочинку 

України 

відповідно до 

умов Програми 

Січень-

грудень 

2019 

Виконком 

міської 

ради, 

відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту  

міської 

ради 

Кошти міської 

ОТГ 

 

 

90.222 

 

 

 

 

Оздоровлення 

27 дітей-сиріт 

та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

  Всього:    795,358  



 Додаток 4 

 до Програми 

 

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

 

Пирятинська  міська  рада 

вул. Соборна, 21, м. Пирятин, 

Пирятинський  район, Полтавська  область  

 
Код відомчої класифікації __02___________________________________ 

Код функціональної класифікації ___0213140, 0211020, 0211090, 0215031   

Код функції  ____2730, 2230 _______________________________________      

 

 
№

  

Показники Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено  

на 2019 рік 

В тому числі по місяцях, тис. грн. 

В
сь

о
го

, 

ти
с.

 г
р

н
. В т.ч. за 

рахунок 

загальног

о фонду 

бюджету 

С
іч

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  

58-ої 

сесії міської 

ради від 

01.08.2019 

№ 272 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Пирятинської 

міської   

ради 

795,358 795,358 

     

3
8

7
,0

9
4

 

1
6
4

,0
7

4
 

2
4
1

,1
9

0
 

3
.0

 

   

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

(кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

 
 

Виконувач обов’язків начальника  

відділу освіти, молоді та спорту С.В.Заніздра  

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка  

 

 

01 серпня 2019 року 


