
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 15.12.2020 № 2-22/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2015 № 3-9/VII 

,,Про  затвердження міської Програми оздоровлення та відпочинку  

дітей і учнівської молоді на 2016-2020 роки”  

 

З метою забезпечення ефективного оздоровлення та повноцінного 

відпочинку дітей і учнівської молоді, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 01.12.2015 № 3-9/VII „Про 

затвердження міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської 

молоді на 2016-2020 роки” (далі – Програма), а саме: 

1.1. Продовжити строк дії Програми до 31.12.2021. 

1.2. Додаток до Програми викласти в новій редакції, що додається.  

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику 

міського голови Ніщенко М.Е., контроль за виконанням рішення покласти на 

постійну депутатську комісію з гуманітарних питань (Денисюк Л.І.) 

 

 

Міський голова       В.О. Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Засенко 23880 



Додаток 

до рішення міської ради 

від 15.12.2020 № 2-22/VIII 

Для виконання програми необхідно здійснити такі заходи: 

№ 

п/п 

Заходи Виконавець Термін 

виконання  

Фінансування  

1 Спільно із зацікавленими організаціями проводити 

наради-семінари з питань координації зусиль, 

здійснення аналізу, уточнення стратегії реалізації 

заходів з оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської 

молоді 

Служба у справах дітей, 

молоді та спорту 

Двічі на 

рік 

- 

2 Проводити дослідження щодо оздоровлення дітей та 

учнівської молоді і моніторинг  програми оздоровлення 

та відпочинку дітей і учнівської молоді 

Служба у справах дітей, 

молоді та спорту, відділ 

освіти 

Постійно - 

3 Здійснювати безкоштовне медичне обстеження дітей та 

учнівської молоді, які направляються в дитячі оздоровчі 

заклади, та працівників дитячих закладів оздоровлення 

та відпочинку 

КП ,,Золотоніський 

 міський центр ПМСД 

(сімейної медицини)” 

 

Постійно При 

наявності 

коштів 

4 Забезпечити охоплення організованими формами 

відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій не 

менше показників попереднього року 

Служба у справах дітей, 

молоді та спорту, відділ 

освіти  

Постійно При 

наявності 

коштів 

5 Забезпечувати безпеку дітей і учнівської молоді під час 

перевезень до місць відпочинку та перебування в дитячих 

закладах оздоровлення і відпочинку 

Служба у справах дітей, 

молоді та спорту, 

Золотоніський ВП ГУНП в 

Черкаській області  

Постійно - 

6 Організовувати в дитячих закладах оздоровлення і 

відпочинку належну охорону громадського порядку, 

забезпечувати контроль за дотриманням вимог правил 

Відділ освіти, 

 Золотоніський ВП ГУНП в 

Черкаській області 

Постійно - 



пожежної безпеки, правил безпеки під час масових заходів 

7 Розглядати питання протипожежного стану об’єктів та 

місць літнього відпочинку і оздоровлення дітей на 

засіданнях міських комісій з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участю 

керівників цих закладів 

Відділ освіти, відділ НС Постійно - 

8 Сприяти оздоровленню дітей-сиріт; дітей, позбавлених 

батьківського піклування; рідних дітей батьків-

вихователів або прийомних батьків, які проживають в 

одному дитячому будинку сімейного типу або в одній 

прийомній сім’ї; дітей з багатодітних сімей; дітей з 

малозабезпечених сімей; дітей, зареєстрованих як 

внутрішньо переміщені особи;  дітей осіб, визнаних 

учасниками бойових дій відповідно до п. 19 ч.1 ст. 6 

Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”; дітей, один з батьків яких загинув 

(пропав безвісти) у зоні АТО або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час 

масових акцій громадського протесту; дітей, взятих на 

облік  як такі, що перебувають у складних життєвих 

обставинах; дітей, одному з батьків яких встановлено 

інвалідність I або II групи; дітей, батьки яких загинули 

від нещасних випадків на виробництві або під час 

виконання службових обов’язків 

Служба у справах дітей, 

молоді та спорту, відділ 

освіти 

Постійно При 

наявності 

коштів 

9 Організовувати роботу дитячих пришкільних таборів з 

денним перебуванням та таборів праці і відпочинку для 

старшокласників 

Відділ освіти 

 

Постійно При 

наявності 

коштів 

10 Організовувати роботу профільних таборів для дітей з 

інвалідністю, дітей з девіантною поведінкою та дітей, 

Служба у справах дітей, 

молоді та спорту, центр 

Постійно При 

наявності 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html


взятих на облік службою у справах дітей, молоді та 

спорту як такі, що перебувають у складних життєвих 

обставинах 

соціальної допомоги коштів 

11 Сприяти оздоровленню дітей, потерпілих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

КП ,,Золотоніський 

 міський центр ПМСД 

(сімейної медицини)”, 

служба у справах дітей, 

молоді та спорту, відділ 

освіти 

Постійно При 

наявності 

коштів 

12 Сприяти оздоровленню дітей, які перебувають на 

диспансерному обліку 

КП ,,Золотоніський 

 міський центр ПМСД 

(сімейної медицини)”, 

служба у справах дітей, 

молоді та спорту, відділ 

освіти 

Постійно При 

наявності 

коштів 

13 Сприяти оздоровленню дітей, які є відмінниками 

навчання, лідерами учнівського самоврядування та 

творчо обдарованих дітей 

Відділ освіти, служба у 

справах дітей, молоді та 

спорту 

Постійно При 

наявності 

коштів 

14 Проводити щорічний міський конкурс на кращий 

дитячий заклад відпочинку 

Відділ освіти 

 

Постійно При 

наявності 

коштів 

15 Сприяти проведенню під час літнього оздоровлення дітей 
комплексу спеціальних заходів соціального-виховного 
спрямування, що забезпечують організацію дозвілля, 
відновлення фізичних і психічних функцій дитячого 
організму, сприяють розвитку духовності та соціальної 
активності дітей 

Відділ культури, служба у 

справах дітей, молоді та 

спорту, відділ освіти                                                     

Постійно При 

наявності 

коштів 

16 Організовувати направлення дітей до дитячих центрів 

,,Артек” і ,,Молода гвардія” 

Служба у справах дітей, 

молоді та спорту 

Постійно При 

наявності 



коштів 

17 Організація та проведення мовних таборів Відділ освіти 

 

Постійно При 

наявності 

коштів 

18 Організація трансферту до дитячого табору 

оздоровлення 

Служба у справах дітей, 

молоді та спорту 

Постійно При 

наявності 

коштів 

19 Сприяти оздоровленню дітей працівників 

агропромислового комплексу та соціальної сфери села 

 

Служба у справах дітей, 

молоді та спорту, відділ 

освіти 

Постійно При 

наявності 

коштів 

20 Забезпечити формування банку даних дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки 

Служба у справах дітей, 

молоді та спорту, відділ 

освіти 

Постійно - 

21 Забезпечити широкий інформаційний супровід заходів з 

виконання Програми  

Служба у справах дітей, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, центр соціальної 

допомоги 

Постійно - 

 

 

Секретар ради             Н.О. Сьомак 


