
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей Гірської 
сільської ради на 2022 – 2025 роки 

 
Керуючись Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

«Про охорону дитинства», п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 2, п.3 ч.4 ст. 42, п.2 ч. 3 ст. 50, ч.1 
ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши 
рекомендації постійної депутатської комісій з питань бюджету, фінансів, 
соціально-економічного та культурного розвитку та з питань освіти, культури, 
сім’ї, молоді, спорту, у справах релігії, соціального захисту населення та 
охорони здоров’я, з метою належної організації оздоровлення та відпочинку 
дітей, Гірська сільська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей Гірської 

сільської ради на 2022-2025 роки (додається). 
2. Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначати при 

затвердженні місцевого бюджету Гірської сільської ради на відповідний рік. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з 

питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку та 
з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, у справах релігії, соціального 
захисту населення  та охорони здоров’я. 

 
 
 
від ________ 2021 року 
№ ______ 

 
Сільський голова Роман ДМИТРІВ 



Додаток 
до рішення Гірської сільської ради 

від ______2021 року № _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ ГІРСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  
на 2022-2025 роки 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Гора 
2021 рік 



П А С П О Р Т 
Програми оздоровлення та відпочинку дітей Гірської сільської 
територіальної громади на 2022 – 2025 роки (далі Програма). 

 
 Назва, дата і номер 

розпорядчого документа 
органу виконавчої влади про 

розробку Програми 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бюджетний 

кодекс України (зі змінами і 
доповненнями) 

1. Замовник Програми Гірська сільська рада 
2. Розробник Програми Служба у справах дітей Гірської 

сільської ради 
3. Брали участь у розробці 

Програми 
Виконавчі органи Гірської сільської ради 

4. Відповідальні виконавці Гірська сільська рада, 
Виконавчий комітет сільської ради, 
Головний бухгалтер виконавчого 
комітету Гірської сільської ради, 
Служба у справах дітей 
виконавчого комітету Гірської 
сільської ради, 
Управління гуманітарного 
розвитку та соціального захисту 
населення 

5. Мета Програми Створення сприятливих умов та 
забезпечення дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки, 
послугами з оздоровлення та відпочинку 

6. Термін реалізації Програми 2022-2025 роки 
7. Перелік джерел фінансування, 

які беруть участь у виконанні 
Програми 

Обсяг фінансування затверджується 
Гірською сільською радою у межах 
коштів, передбачених в місцевому 
бюджеті Гірської сільської 
територіальної громади на поточний рік 
для реалізації заходів, а також за рахунок 
інших джерел, не заборонених 
законодавством 



8.  Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми 

_____________ 

 
1. Загальні положення 

 
Права дитини на відпочинок і дозвілля, відновлення здоров’я визначено 

Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про оздоровлення та 
відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», «Про 
соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» та іншими нормативно-
правовими актами.  

Важливим постає питання в забезпеченні соціального захисту дитинства, 
турботі про здоров’я підростаючого покоління, реалізації конституційного 
права дітей на оздоровлення та відпочинок, як невід’ємної складової  місцевої 
політики. В зв’язку з впливом різних факторів стан здоров’я дітей 
погіршується. Стресові перевантаження під час навчання у дітей шкільного віку 
сприяють розвитку у них різних хронічних захворювань. Рівень захворюваності 
дітей шкільного віку набуває значних масштабів і потребує посилення уваги 
місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Економічні негаразди у державі викликають стрімке погіршення рівня 
життя багатьох сімей громади. Зростає кількість сімей з дітьми, сімейний 
бюджет яких не дозволяє оздоровити дитину.  

Діти є майбутнім потенціалом суспільства, від стану здоров’я якого 
залежить подальший розвиток України. 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. Останніми роками особлива увага приділяється 
оздоровленню дітей, які потребують соціального захисту. Не залишається поза 
увагою й оздоровлення обдарованих і талановитих дітей, лідерів (лідерок) 
учнівського самоврядування. Ця програма створена для розв’язання наступної 
проблеми: організації повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, 
зміцнення здоров’я дитячого населення Гірської сільської ради шляхом 
удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення 
державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових 
послуг. 

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

 
2.  Мета Програми 

 
Метою Програми створення сприятливих умов та забезпечення дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, послугами з 
оздоровлення та відпочинку. 

Організоване оздоровлення та відпочинок забезпечує поліпшення стану 



здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, зайнятість у період канікул, 
запобігає їх бездоглядності, дає можливість продовжити виховний процес та 
розвиток творчих здібностей дітей. 

 
3. Шляхи і засоби реалізації Програми 

 
3.1 Основними шляхами розв’язання проблеми є:  

1) виділення коштів з місцевого бюджету для співфінансування закупівлі 
путівок;  

2) закупівля путівок для оздоровлення та відпочинку дітей пільгових 
категорій; 

3) збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами 
відпочинку та оздоровлення;  

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

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

6) формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя; 
7) організація таборів з денним перебуванням при закладах освіти 

громади (за наявності коштів).  
3.2 Засобами розв’язання проблеми є:  

1) організація оздоровлення та відпочинку дітей; 
2) підвищення якості та безпеки оздоровчих послуг для дітей; 
3) збільшення кількості дітей, охоплених послугами відпочинку та 

оздоровлення, в першу чергу, дітей, які потребують особливої соціальної уваги 
та підтримки, збільшення частки дітей, охоплених послугами оздоровлення. 

 
4. Основні завдання і заходи Програми 

 
4.1 Основні завдання програми: 

1) збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами 
відпочинку та оздоровлення; 

2) оптимізація фінансового та організаційного механізму щодо 
оздоровлення та відпочинку дітей протягом 2022-2025 років; 

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

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

5) створення умов для якісного відпочинку дітей шкільного віку в 
таборах, профілактики бездоглядності дітей та підлітків під час літніх канікул 
шляхом організації профільних, спортивних таборів, мовних таборів, а також 
таборів праці та відпочинку. 

4.2  Основні заходи програми: 
 

    Орієнтовний 



 
№ 

 
Зміст   заходу 

 

 
Відповідальні 

виконавці 

 
Термін 
викона

ння 

план   
фінансування 

Місцевий, 
державний, 
обласний, 
районний 

бюджети, інші 
джерела 

фінансування,  
ограни 

самоорганізац
ії населення 
(далі ОСН) 

1 Формування бази даних 
дітей для оздоровлення та 
відпочинку. 

служба у 
справах дітей, 

Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

захисту 

весь 
період 
програ

ми 

не потребує  

2 Організація відпочинку 
дітей шкільного віку в 
закладах з денним 
перебуванням, створених на 
базі закладів загальної 
середньої освіти. 

сільська рада,  
Управління 

гуманітарного 
розвитку та 
соціального 

захисту 

весь 
період 
програ

ми 

в межах 
фінансових 

можливостей  

3 Закупівля путівок для 
оздоровлення та відпочинку 
дітей. 

сільська рада,  
Управління 

гуманітарного 
розвитку та 
соціального 

захисту 

весь 
період 
програ

ми 

місцевий 
бюджет, ОСН 

4 Організація в літній період 
контролю за дотриманням 
санітарних норм та якістю 
харчування дітей в закладах 
відпочинку з денним 
перебуванням. 

сільська рада,  
Управління 

гуманітарного 
розвитку та 
соціального 

захисту 

весь 
період 
програ

ми 

при умові 
організації 

відпочинку в 
межах 

фінансових 
можливостей   

5 Забезпечення 
транспортуванням дітей, які 
потребують особливої 
уваги, обдарованих та 
талановитих дітей до місць 
відпочинку. 

сільська рада,  
Управління 

гуманітарного 
розвитку та 
соціального 

захисту 

весь 
період 
програ

ми 

в межах 
фінансових 

можливостей 



 
 

5. Очікувані результати, ефективність Програми 
 
5.1 Виконання програми дасть змогу: 

1) організувати оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки - діти-сироти, діти, позбавлені 
батьківського піклування, діти, взяті на облік службою у справах дітей як такі, 
які перебувають у складних життєвих обставинах, діти осіб, визнаних 
учасниками бойових дій відповідно до частини першої статті 6 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", діти з 
інвалідністю, здатні до самообслуговування (за відсутності медичних 
протипоказань); діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, діти, 
які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; 
діти з багатодітних і малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від 
нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; 
діти, які перебувають на диспансерному обліку; обдарованим і талановитим 
дітям, які досягли особливих успіхів у тій чи іншій сфері діяльності, а саме: 
переможцям, лауреатам та/або дипломантам  олімпіад, творчих конкурсів, 
фестивалів, спартакіад, спортивних змагань не нижче районного, міського рівня 
(1-3 особисте або командне місце); членам дитячих творчих колективів та 
спортивних команд-переможців, лауреатам та/або дипломантам олімпіад, 
творчих конкурсів, фестивалів, спартакіад, спортивних змагань не нижче 
районного, міського рівня (1 – 3 особисте або командне місце); дітям, які є 
лідерами та активістами дитячих громадських організацій; відмінникам 
навчання (при вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та 
відпочинку дітей враховується соціальний статус дитини і матеріальне 
становище сім'ї, у якій вона виховується); 

2) забезпечити якісний відпочинок та оздоровлення дітей; 
3) створити оптимальні умови для безпечного та ефективного 

перебування дітей у пришкільних денних оздоровчих таборах. 
 

6. Шляхи реалізації Програми 
 

6.1 Обсяг фінансування затверджується Гірською сільською радою у межах 
коштів, передбачених бюджетом Гірської сільської територіальної громади на 
поточний рік для реалізації заходів Програми. 
6.2 Виконавчий комітет та депутати Гірської сільської ради здійснюють 
контроль за правильністю нарахування і фінансування та проведенням інших 
видатків, передбачених у Програмі. 
 

7. Строки виконання Програми 
 

Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2022 – 2025 



років. 
 

8. Ресурсне забезпечення Програми 
 

8.1 Програма реалізовується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших 
джерел, не заборонених законодавством. 
8.2 Ресурсне забезпечення наведено у додатку № 1 до Програми. 
8.3 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 
становить: на 2022 рік – 1 404 000 - грн., на 2023 рік – __________ грн., на 2024 
рік – _______ грн., 2025 рік – __________ грн. 
8.4 Зміни до Програми вносяться відповідно до законодавства. 
 
 

Секретар ради                                                         Людмила ШЕРШЕНЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток №1 
        до Програми 

 
 

Ресурсне забезпечення Програми відпочинку та оздоровлення дітей  
на  2022-2025 роки 

 
  

Таблиця розрахунку видатків згідно Програми оздоровлення та 
відпочинку дітей Гірської сільської ради на 2022 – 2025 роки 

                                                                                                                    
 

Обсяг коштів, які 
пропонується 
залучити на 

виконання програми 
(тис. грн) 

 

Всього, 
витрати 

на 
програму 

Роки виконання програми 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 

Місцевий бюджет 
сільської 
територіальної 
громади 

  1 404 000    

Разом       
 


