УКРАЇНА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Про затвердження районної програми відпочинку та оздоровлення дітей району
на період 2018-2022 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, Закону
України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування”, враховуючи лист голови Роздільнянської
районної державної адміністрації Н.В. Бараненко від 13 грудня 2017 року № 2264/1/16/01-33,
висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з бюджету, банківської діяльності,
фінансово-економічних питань та питань регуляторної політики, з питань освіти, культури,
молодіжної політики, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту
населення, з метою створення сприятливих умов для забезпечення відпочинку та
оздоровлення дітей району, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну програму відпочинку та оздоровлення дітей району
на період 2018-2022 роки (далі-Програма), що додається.
2. Фінансовому управлінню Роздільнянської районної державної адміністрації при
складанні проектів бюджетів Роздільнянського району на 2018-2022 роки передбачати
витрати на реалізацію зазначеної Програми, виходячи із наявних можливостей бюджету на
відповідні роки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради
з бюджету, банківської діяльності, фінансово - економічних питань та питань регуляторної
політики, з питань освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури і спорту,
охорони здоров’я та соціального захисту населення.
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Районна програма відпочинку та оздоровлення дітей
району на період 2018-2022 років

м. Роздільна
2017 рік

Додаток 1
Напрями діяльності та заходи районної програми відпочинку та оздоровлення дітей району на період 2018-2022 років
№
з/п
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відділ
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охорону
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порядку,
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щодо 2022
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і
постійного
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кількості дітей,
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формами
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оздоровлення.
Організувати
роботу не менш
одного
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дитячого
оздоровчого
закладу
та
табору праці та
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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

Роздільнянська районна державна адміністрація

2.

Розробник Програми

3.

Співрозробники Програми

4.

Відповідальний виконавець
Програми

5.

Учасники Програми

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
Роздільнянської районної державної
адміністрації
РЦСССДМ, служба у справах дітей, фінансове
управління Роздільнянської районної державної
адміністрації
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
Роздільнянської районної державної
адміністрації
РЦСССДМ, служба у справах дітей, фінансове
управління Роздільнянської районної державної
адміністрації, Роздільнянська районна державна
адміністрація, Роздільнянська районна рада,
органи місцевого самоврядування району, відділ
освіти, кримінальна поліція у справах дітей.

6.

Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади
про розроблення Програми

6.

Термін реалізації Програми

7.

Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні Програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, всього,
у тому числі:
коштів районного бюджету

8.

Вимоги Конвенції ООН «Про відпочинок та
оздоровлення дітей Роздільнянського району
на період 2018-2022 років», Закон України
«Про
відпочинок та оздоровлення дітей»,
піклування Закон України «Про забезпечення
організаційно-правових
умов
соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського»,
Програми
відпочинку та
оздоровлення дітей Одеської області на 20142017 роки, затвердженої рішенням Одеської
обласної ради від 21 лютого 2014 року № 1025VІ, пункту 16 частини 1 статті 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування».
2018-2022 роки
Районний бюджет

2007000,0 грн.
2007000,0 грн.

Загальні положення
Відпочинкова зміна – період перебування дитини в дитячому оздоровчому закладі
оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів;
Оздоровча зміна – період перебування дитини в дитячому оздоровчому закладі
оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з
оздоровлення та відпочинку;
Профільна зміна (туристична, спортивна, додаткової освіти: юних біологів,
математиків, екологів тощо) – період перебування дитини в дитячому оздоровчому закладі
оздоровлення та відпочинку, протягом якого дитина крім послуг з оздоровлення та
відпочинку отримує комплекс послуг, спрямованих на розвиток певних здібностей та
інтересів;
Тематична зміна – оздоровча або відпочинкова зміна, протягом якого дитина крім
послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на
розвиток її здібностей та інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та
спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту тощо за спеціально. програмою;
Відпочинок – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного,
гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію дозвілля дітей,
відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку
духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни;
оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного,
гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і
психічного стану здоров’я дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та
відпочинку протягом оздоровчої зміни.
Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку – постійно або тимчасово діючий,
спеціально організований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення,
відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну
базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку
дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та
відпочинку.
Державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей – встановлені
законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх
комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій щодо
забезпечення необхідними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей. Діти, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки: діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування; рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, опікунських
сімей, які проживають в одній сім’ї; діти-інваліди; діти, потерпілі від наслідків
Чорнобильської катастрофи; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на
виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти осіб, визнаних учасниками
бойових дій; дітей зареєстрованих, як внутрішньо переміщені особи, діти з багатодітних та
малозабезпечених сімей; талановиті та обдаровані діти (переможці міжнародних,
всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники
навчання, лідери дитячих громадських організацій), бездоглядні та безпритульні діти; діти,
що постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти працівників
агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Одним із пріоритетних завдань місцевої влади є турбота про здоров’я підростаючого
покоління. Саме тому, в районі щорічно питанню відпочинку та оздоровлення дітей
приділяється посилена увага. В районі не має стаціонарних оздоровчих закладів. Але,
щорічно за ініціативою працівників відділу у справах сім’ї, молоді та спорту РДА,

відділу освіти РДА, ДЮСШ, ЦТДУМ, відділу культури і туризму РДА, ЦСССДМ
проводиться змістовний відпочинок та оздоровлення дітей. Особлива увага приділяється
військово-патріотичному вихованню молоді, здоровому способу життя молоді, залучення
молоді до занять різними видами спорту. Маємо надію і в наступні роки ми зможемо
приділяти посилену увагу оздоровленню дітей нашого району та виховання молоді у дусі
патріотизму та любові до рідної землі.
За даними статуправління в районі проживає 6117 дітей віком з 7 до 16 років. За
період фінансування програми в районі оздоровлено:
В 2015 році оздоровчими та відпочинковими послугами охоплено: за наступними
напрямками:
На 30-ти пришкільних майданчиків охоплено відпочинковими послугами 1993 дітей
та використано 345,8 тис. грн.; в тому числі по категоріям:
дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування – 139;
дітей-інвалідів – 46;
дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 745;
дітей постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 21;
діти, батьків яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час
виконання службових обов’язків – 2;
діти, які перебувають на диспансерному обліку –24;
талановитих та обдарованих дітей – 217;
дітей працівників АПК та соціальної сфери села – 511;
безпритульні, бездоглядні -15;
інші-273.
За вказаною Програмою на суму 220,8 тис. грн. проведений тендер, переможцем
якого визнано дитячий оздоровчий табір відпочинку «Шанс» смт. Сергіївка Білгород –
Дністровського району Одеської області, де було придбано 64-и путівок для дітей соціально
незахищених категорій (за категоріями: дітей сиріт - 10; дітей, позбавлених батьківського
піклування – 19; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 35).
За рахунок коштів обласного бюджету оздоровлено 30 дітей соціально незахищених
категорій в таборі відпочинку «Связист» смт.Сергіївка Білгород-Дністровського району
Одеської області (за категоріями: дітей сиріт – 6, дітей, позбавлених батьківського
піклування – 12, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 12).
Крім цього, було заплановано підвіз дітей соціально-незахищених категорій
Роздільнянського району влітку 2015 року до табору відпочинку «Шанс» та «Чайка» смт.
Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області та у зворотному напрямку в сумі
70,0, фактично виділено 33,4 тис. грн.
В 2016 році на оздоровлення дітей виділено 238 тис.грн. ЦСССДМ проведені
тендерні процедури на придбання путівок в оздоровчі табори Одеської області для дітей
соціально незахищених категорій. Переможцем був визнаний дитячий оздоровчий табір
відпочинку «Шанс» смт.Сергіївка Б-Дністровського району, в якому в оздоровлено 43
дитини та оздоровлено 16 дітей в таборі відпочинку «Перлини Чорномор’я» смт.Сергіївка БДністровського району.
За рахунок коштів обласного бюджету 23 дітей відпочивали в таборі відпочинку
«Связист». смт.Сергіївка. За категоріями оздоровлено:дітей сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування - 41 дитина; діти з сімей опікунів - 4; багатодітних,
малозабезпечених - 12 дітей; малозабезпечених - 7 дітей;; учасників бойових дій - 1 дитина;
діти-інваліди - 1дитина. За рахунок коштів державного бюджету в ДП УДЦ «Молорда
гвардія» оздоровлено 16 дітей; за категоріями: діти сирота та діти позбавлені
батьківського піклування – 6дітей; багатодітні, малозабезпечені – 1 дитина; обдаровані – 10
дітей; в ДП МДЦ «Артек» відпочило 3-є обдарованих дітей. За профспілкові кошти
працівників освіти оздоровлено 95 дітей.
В 2017 році з районного бюджету на оздоровлення дітей соціально-незахищених
категорій та підвіз дітей до оздоровчих закладів виділено 270800 гривень.
За рахунок коштів районного бюджету оздоровлено 40 дітей в санаторії С.Лазо
смт.Сергіївка. В обласному таборі відпочинку «Плай» оздоровлено 25 дітей.

Оздоровлено в ДП УДЦ «Молода гвардія» - 31 дитина; в МДЦ «Артек» оздоровлено
– 18 дітей. В санаторії «Мала долина» оздоровлено - 20 дітей. Влітку оздоровлено - 60 дітей в
таборі відпочинку «Патріот» та 60 дітей в спортивному таборі відпочинку «Чемпіон» на базі
організації Профспілки працівників освіти і науки України в смт.Лиманське.
На базі військової частини в таборі відпочинку «Укроп» оздоровлено - 45 дітей
(керівник Василенко В.М. - голова громадської організації «Громада Роздільнянщини»).
Безпосереднє виконання вищевказаних Програм здійснює відділ у справах сім ї,
молоді та спорту районної державної адміністрації.
Ведеться банк даних на дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей та дітейінвалідів, дітей ЧАЕС, діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або
під час виконання службових обов’язків; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій; дітей
зареєстрованих, як внутрішньо переміщені особи, талановиті та обдаровані діти (переможці
міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад,
відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій), бездоглядні та безпритульні
діти; діти, що постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти
працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села; які в першу чергу
підлягають оздоровленню. На обліку служби у справах дітей Роздільнянської
райдержадміністрації в 2017 році перебуває 220 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.(сиріт - 74; позбавлених батьківського піклування-174). Під опікою
та піклуванням перебуває 173 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 26
дітей проживають в 11 прийомних сім’ях, в ДБСТ проживає 10 дітей Відділом у справах
сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації вчасно виявляються діти, які
одержали статус сироти чи позбавленого батьківського піклування або влаштовані в
прийомну сім’ю. З їх опікунами налагоджений постійний контакт, вони ознайомлені зі
своїми обов’язками по відношенню до дітей, в тому числі і з правами дітей на
оздоровлення.
Відповідно до статей 13, 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”,
статті 7 Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей», Закону України «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування», Програми відпочинку та оздоровлення дітей
Одеської області на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 21
лютого 2014 року № 1025-VІ, районної «Програми відпочинку та оздоровлення дітей в
Роздільнянському районі на 2015-2017 роки», затвердженої рішенням районної сесії від 05
вересня 2014 року №785-VІ, настала необхідність прийняти Програму «Відпочинку та
оздоровлення дітей в Роздільнянському районі на період 2018-2022 років».
2. Визначення мети Програми
Мета програми - реалізація права кожної дитини на оздоровлення та відпочинок
шляхом запровадження комплексу спеціальних заходів соціального, виховного, медичного,
гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення стану
здоров'я дітей, організацію їх змістовного відпочинку.
Метою Програми є об'єднання в єдину систему зусилля держави щодо захисту прав
дітей; забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в
районі відповідно до вимог Конвенціїї ООН про права дитини та з урахуванням цілей
розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН, і стратегії підсумкового документа
Спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН «Світ, сприятливий для
дітей».

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування; строки та етапи виконання Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного
бюджету, місцевих бюджетів, та інших коштів не заборонених законодавством. Обсяги

фінансування Програми затверджуються щорічно рішенням районної ради в межах наявного
фінансового ресурсу.
Виконання заходів Програми фінансується з місцевого бюджету в сумі 2007,0 тис.
гривень.
Термін дії Програми – 2018-2022 роки, та буде реалізовуватися в три етапи.
В результаті виконання Програми буде налагоджена взаємодія органів виконавчої влади і
органів місцевого самоврядування та інших служб, а саме:
- реалізація права кожної дитини на оздоровлення та відпочинок шляхом запровадження
комплексу спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного
характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення стану здоров'я дітей, організацію їх
змістовного відпочинку та оздоровлення;
- створення належних умов для збереження та зміцнення фізичного здоров'я дітей,
формування здорового способу життя;
- розвиток творчого потенціалу дітей, організація їх естетичного та патріотичного виховання;
- створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей.

4. Напрямки діяльності та заходи Програми
Відповідно до статті 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,
Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Програми відпочинку та
оздоровлення дітей Одеської області на 2014-2017 роки», затвердженої рішенням Одеської
обласної ради від 21 лютого 2014 року № 1025-VІ, відповідно до пункту 16 частини 1 статті
43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення
оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в районі відповідно до
вимог Конвенції ООН про права дитини та з урахуванням цілей розвитку, проголошених
Декларацією тисячоліття ООН, і стратегії Підсумкового документа Спеціальної сесії в
інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН "Світ", сприятливий для дітей, планується
виконувати наступні завдання:
Основне завдання - збереження, розвиток та ефективне використання мережі
відповідних дитячих оздоровчих закладів, для чого:
• забезпечити до 2022 року оздоровлення в дитячих оздоровчих закладах не менш як 50
відсотків дітей шкільного віку;
• забезпечити до 2022 року оздоровлення всіх дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування;
• забезпечити до 2022 року оздоровлення не менш як 70 відсотків дітей із
малозабезпечених, багатодітних та неповних сімей.
5. Очікувані результати та ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
Збільшити кількість дітей, охоплених організованими формами відпочинку та
оздоровлення, зокрема:
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, опікунських сімей, які
проживають в одній сім’ї;
- дітей-інвалідів;
- дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;
- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;
- дітей з девіантною поведінкою;
- дітей, працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання
службових обов’язків;
- дітей, які перебувають на диспансерному обліку;
- талановитих та обдарованих дітей;
- дітей військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків;

- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій;
- дітей зареєстрованих, як внутрішньо переміщені особи.
Підвищити контроль за організацією оздоровлення та відпочинку, забезпечити високий
рівень фахової підготовки працівників оздоровчих закладів, підвищити рівень науковометодичного та інформаційного забезпечення.

6. Координація та контроль за виконанням заходів Програми
Безпосереднє виконання Програми здійснює відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
Роздільнянської районної державної адміністрації.
Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Роздільнянська районна
рада та Роздільнянська районна державна адміністрація. Поточний контроль за ходом
реалізації Програми здійснює комісія з питань освіти, культури, молодіжної політики,
фізичної культури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.
Інформація про хід виконання Програми подається відділом у справах сім’ї, молоді та
спорту Роздільнянської районної державної адміністрації до Роздільнянської районної ради
та фінансового управління районної державної адміністрації щорічно.

