
  
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

десята сесія 
восьмого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
  червня 2021 року                             Деражня                                            №  
 
   Про затвердження Програми   
оздоровлення та відпочинку дітей  
Деражнянської територіальної  
громади на 2021 рік  
 

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,  з метою 

створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей, 

враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада 

                                 
ВИРІШИЛА:  

 
1. Затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 рік 

(додається). 

2. Фінансування Програми проводитиметься за рахунок коштів бюджету 

Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік (додаток 1 до 

Програми). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської 

ради Валентину СИДОРУК та постійну комісію з питань регламенту, 

депутатської діяльності та етики, законності, прав людини, охорони здоров’я, 

освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, соціального захист населення 

(голова комісії Микола ЧЕРКАСЬКИЙ). 

 

Міський голова                                                                      Андрій КОВПАК                                               



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішення сесії міської ради 
від  червня 2021 року №    

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Програма оздоровлення та відпочинку дітей  

Деражнянської міської територіальної громади  

на 2021 рік 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деражня - 2021 



Загальні положення 

Програма відпочинку та оздоровлення дітей Деражнянської  міської 
територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма) розроблена відповідно 
до Законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону 
дитинства».          

Актуальність розроблення та прийняття цієї Програми зумовлено 
необхідністю впровадження державної політики щодо створення оптимальних 
умов для оздоровлення та відпочинку дітей.      

Стан здоров’я дітей – один із найважливіших показників рівня 
соціально-економічного розвитку суспільства, тому особливого значення 
набуває організація ефективного оздоровлення та відпочинку підростаючого 
покоління. 

Мета і основні завдання Програми 

Метою Програми є організація повноцінного оздоровлення та 
відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Деражнянської  
міської територіальної громади шляхом удосконалення системи оздоровлення 
та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та 
якості оздоровчих та відпочинкових послуг. 

Основними завданнями Програми у сфері оздоровлення та відпочинку дітей є: 

• збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами 
відпочинку та оздоровлення; 

• створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей 
шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку; 

• надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки; 

• формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя. 

Основні цільові групи  

Основними цільовими групами є такі пільгові категорії дітей віком від 7 до 17 років: 
            
-  діти-сироти, напівсироти та діти, позбавлені батьківського піклування;  
-  діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до 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 з 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 переміщені особи та фактично 
проживають на території Деражнянської  міської територіальної громади;  
- діти з інвалідністю (за відсутності медичних протипоказань та  здатності до 
самообслуговування);           
- бездоглядні та безпритульні діти;         
-  діти з багатодітних сімей;          
- діти з малозабезпечених сімей (сім’ї яких відповідно до законодавства 
одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям);  
- діти сімей, котрі потрапили в складні життєві умови;  
- талановиті та обдаровані діти (переможці міжнародних, всеукраїнських, 
обласних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, 
відмінники навчання та інші обдаровані діти). 

Фінансове забезпечення Програми 

Програма реалізовується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших 
джерел, не заборонених законодавством.       

Орієнтовані обсяги та джерела фінансування наведені в додатку 1 до 
Програми. 

Організація управління та контролю за ходом виконання Програми 

Контроль за виконанням Програми покладається на секретаря міської 
ради Валентину СИДОРУК та постійну комісію з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики, законності, прав людини, охорони здоров’я, 
освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, соціального захист населення 
(голова комісії Микола ЧЕРКАСЬКИЙ). 

Очікувані результати виконання Програми 

1. Підвищення ефективності місцевого самоврядування, установ та 
організацій у вирішенні завдань організації якісного оздоровлення та 
відпочинку дітей та підлітків.          

  2.    Збільшення кількості дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком 
під час літніх канікул, з числа потребуючих особливої соціальної уваги та 
підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету та інших незаборонених 
законодавством коштів передбачених на оздоровлення та відпочинок дітей. 

 
 
Секретар міської ради        Валентина СИДОРУК



   Додаток 
до Програми оздоровлення  

та відпочинку дітей  
Деражнянської міської  

територіальної громади  
на 2021 рік 

 
 

Фінансове обґрунтування 
Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 рік 

 

№ з/п Зміст заходу Відповідальні 
виконавці 

Орієнтовні обсяги 
фінансування ( грн.) 

1 2 3 4 

1. 

Постійно оновлювати базу 
даних дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та 
підтримки, та мають бути 
направлені на оздоровлення та 
відпочинок 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 

Служба у справах 
дітей 

Не потребує 
фінансування 

2. 

Забезпечити проведення для 
дітей спортивно-масових заходів, 
еколого-натуралістичних, 
природоохоронних, краєзнавчих 
екскурсій. 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 

Не потребує 
фінансування 

3. 

Забезпечити оздоровлення та 
відпочинок дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги, 
талановитих та обдарованих дітей 
(придбання путівок). 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 100 000, 00 

4. 

Забезпечити проведення 
інформаційно-просвітницьких 
профілактичних заходів з дітьми 
щодо пропаганди здорового 
способу життя, збереження 
репродуктивного здоров'я, 
профілактики соціально 
небезпечних хвороб, формування 
відповідальності за власне життя 
(бесід, лекцій, тренінгів, 
анкетувань)  

Відділ освіти, молоді 
та спорту 

Служба у справах 
дітей 

Не потребує 
фінансування 

 Всього:  100 000,00 
 
 



 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ відділу освіти, молоді та спорту 
Деражнянської міської ради  
№ ___ від ____ червня 2021 
наказ відділу фінансів  
Деражнянської міської ради  
№ ___ від ____ червня 2021 

 

Паспорт програми 

1 Ініціатор розроблення 
Програми 

Виконавчий комітет Деражнянської  
міської ради 

2 Законодавча  база, дата,  
номер і назва розпорядчого 
документа про розроблення 
програми, нормативні 
документи  

Закон України «Про оздоровлення та 
відпочинок дітей» 
Закон України «Про охорону 
дитинства»; 
Постанова Кабінету Міністрів 
України від 17.07.2009 № 734 
«Порядок направлення дітей до 
дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку за рахунок коштів 
державного бюджету»        

3 Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту 
Деражнянської  міської ради 

4 Відповідальний виконавець 
Програми 

Виконавчий комітет Деражнянської  
міської ради, відділ освіти, молоді та 
спорту Деражнянської  міської ради 

5 Учасники (співвиконавці 
Програми) 

Структурні підрозділи виконавчого 
комітету Деражнянської  міської ради 

7 Термін реалізації програми 2021 рік 
8 Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 
Програми (для комплексних 
Програм) 

Місцевий бюджет, інші джерела 
фінансування, не заборонені чинним 
законодавством України  

9 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, усього,  
у тому числі: 

 100 000,00 грн. 

9.1 - кошти місцевого бюджету   100 000,00 грн. 
 

 
Начальник відділу    ______________   Євген БАЛІГАР 



 
ПОГОДЖЕНО 
Начальник відділу фінансів  _______________   Валентина ПЕТРІВ 


