
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 30.11.2021 № 15-5/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про  затвердження  програми оздоровлення та  

відпочинку дітей і учнівської молоді на 2022-2026 роки  

 

Розглянувши лист служби у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради (18.11.2021 № 3796)  про 

затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді 

на 2022-2026 роки, з метою створення належних умов для проведення 

оздоровчих заходів та зайнятості дітей влітку, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити програму оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської 

молоді на 2022 – 2026 роки, згідно з  додатком. 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради та іншим виконавцям забезпечити виконання даної програми. 

3. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) при формуванні бюджету 

Золотоніської міської територіальної громади в межах наявних фінансових 

ресурсів та пріоритетів, визначених бюджетним законодавством і міською 

радою, передбачити фінансування заходів цієї програми. 

4.  Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику 

міського голови, контроль за виконанням рішення покласти на постійну 

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

 

 

 
Секретар ради        Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 

 

 
Ніна Засенко 23880 



Додаток 

до рішення міської ради 

від 30.11.2021 № 15-5/VIII 

 

 

Програма 

оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді 

на 2022 – 2026 роки 
 

Паспорт програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради 

2. Розробник програми Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради 

3. Відповідальний 

виконавець 
Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради 

4. Учасники програми  Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту; 

відділ освіти;  

КП ,,Золотоніський міський центр   

ПМСД  (сімейної медицини)” 

Золотоніський районний відділ поліції  

ГУНП в Черкаській обл. (за згодою); 

Золотоніське районне управління ГУ  

ДСНС України у Черкаській обл. (за 

згодою) 

5. Термін реалізації 

програми 

2022-2026 роки 

6. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього, у тому 

числі: 

4 750,00 тис. грн. 

6.1. коштів місцевого бюджету 

Золотоніської 

територіальної громади 

(далі – бюджет громади) 

4 750,00 тис. грн. 

6.2. коштів інших джерел у межах фінансування, не заборонених 

чинним законодавством 

 

 



Загальні положення: 
 

Програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2022 – 

2026 роки (далі – програма) розроблена відповідно до Закону України ,,Про 

оздоровлення та відпочинок дітей” та з метою удосконалення організації 

повноцінного оздоровлення, відпочинку дітей і учнівської молоді в громаді. 

Одним з найважливіших завдань нашої держави в забезпеченні соціального 

захисту дитинства, турботі про здоров’я дітей є раціоналізація конституційного 

права дітей на оздоровлення та відпочинок.  

Водночас упродовж останніх років зберігається тенденція до погіршення 

стану здоров'я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-

економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно 

діючих факторів ризику, в тому числі стресові перевантаження, зокрема, у 

шкільному віці, призводить до порушення механізму саморегуляції 

фізіологічних функцій і сприяє розвитку у дітей хронічних захворювань. 

Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш 

несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров'я та соціального 

благополуччя населення. 

З урахуванням складної та небезпечної ситуації, що склалася на сході 

країни у зв’язку з проведенням антитерористичної операції, прогнозованим є 

розширення переліку категорій дітей та, відповідно, зростання потреби у 

бюджетному оздоровленні. 

Економічні негаразди у державі викликають стрімке погіршення рівня 

життя багатьох сімей громади. Зростає кількість родин з дітьми, сімейний 

бюджет яких не дозволяє оздоровити дитину. 

Особливого значення сьогодні набуло питання національно-патріотичного 

виховання дітей в закладах оздоровлення та відпочинку. 

Важливе дотримання вимог чинного законодавства у сфері пожежної 

безпеки та санітарно-гігієничних вимог. 

Нагальним є питання організації виховного процесу та дозвілля в закладах 

оздоровлення та відпочинку, проведення сучасних виховних заходів та їх 

методичне наповнення, а також використання сучасних підходів до просування 

оздоровчих послуг на відповідному ринку.  

З метою вдосконалення роботи в цьому напрямку необхідно забезпечити 

дитячі заклади оздоровлення та відпочинку сучасною методикою проведення 

змістовного дозвілля, вжити заходів щодо поліпшення виховної, культурно-

масової та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми під час літніх канікул. 

Зважаючи на ряд негативних явищ у підлітковому та молодіжному середовищі 

(тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія), особливістю відпочинку та 

оздоровлення молоді має стати формування навичок здорового способу життя. 

Оздоровлення та відпочинок дітей і учнівської молоді під час літніх 

канікул  не тільки сприятиме укріпленню здоров’я та поновленню сил перед 

початком нового навчального року, а й сприятиме розвитку дитини, реалізації її 

творчих здібностей, формуванню здорового способу життя. 

При вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та відпочинку 



дітей враховується соціальний статус дитини і матеріальне становище сім'ї, у 

якій вона виховується. 

 

Мета та основні завдання : 

 

Метою програми є створення сприятливих умов для якісного відпочинку та 

оздоровлення дітей і учнівської молоді.  

Досягнення поставленої мети буде здійснюватись шляхом: 

- покращення якості  оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді 

в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку; 

- вироблення ефективних механізмів забезпечення оздоровчими послугами 

максимальної кількості дітей і учнівської молоді, в першу чергу тих, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 

- розвитку творчих здібностей дітей та молоді; 

- національно - патріотичне виховання; 

- формування здорового способу життя.  

Реалізація програми надасть можливість забезпечити ефективне 

проведення оздоровчо-відпочинкової кампанії у 2022-2026 роках, а також 

забезпечити відкритий, об’єктивний і прозорий підбір та направлення дітей до 

закладів оздоровлення області та України. 

 

Прогнозовані результати виконання програми: 

 

Виконання програми дасть можливість: 

 – забезпечити максимальний відсоток дітей шкільного віку оздоровчими 

та відпочинковими послугами в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;  

 – створити у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку оптимальні 

умови для відновлення та зміцнення здоров’я дітей; 

 – здійснити заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази усіх 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; 

 – зберегти та покращити мережу дитячих закладів оздоровлення 

та відпочинку; 

 – придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за 

рахунок коштів місцевого бюджету; 

 – організацію та проведення семінарів для директорів, методистів,  

вихователів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

 

Механізм реалізації програми та контроль за її виконанням: 

 

Координація заходів, передбачених програмою, покладається на завідувача 

сектору у справах сім’ї, молоді та спорту служби у справах дітей, сім’ї, молоді 

та спорту виконавчого комітету Золотоніської міської ради, відповідно до 

покладених обов’язків. 

Виконавці заходів, передбачених програмою, інформують про хід її 

виконання службу у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту виконавчого 



комітету Золотоніської  міської ради  щорічно до 20 грудня. 

  

 

 

Обсяги та джерела фінансування: 

 

Видатки на виконання програми здійснюються за рахунок коштів бюджету 

Золотоніської міської територіальної громади, батьківських коштів, коштів 

підприємств, установ, організацій  та інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Обсяг видатків, необхідних для виконання програми, визначається щороку 

під час формування бюджету міської  територіальної громади, виходячи з 

конкретних завдань програми та реальних фінансових можливостей бюджету. 

Обсяг фінансування програми в поточному бюджетному періоді може 

коригуватися у разі виникнення непередбачуваних факторів, що вплинули на 

своєчасність виконання окремих заходів та проведення відповідних видатків. 

 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовний обсяг 

фінансування 

(тис. грн.) 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік  2026 рік 

Бюджет 

громади 

4 750,00 850,00 900,00 950,00 1 000,00 1 050,00 

 

 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



         Додаток 

         до програми оздоровлення та відпочинку дітей  

         і учнівської молоді на 2022 – 2026 роки 

 

 

ЗАХОДИ 

щодо виконання програми  

з оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді 

на 2022-2026 роки 

 

1. Проводити спільно із зацікавленими організаціями міжвідомчі  наради, 

навчальні семінари з питань координації зусиль, здійснення аналізу, уточнення 

стратегії реалізації заходів з оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської 

молоді. 

      Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту; 

відділ освіти; відділ з питань надзвичайних 

ситуацій; КП ,,Золотоніський міський центр 

ПМСД (сімейної медицини)” 

2022-2026 роки 

 

2. Передбачити під час формування проєкту бюджету громади кошти на 

реалізацію заходів програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської 

молоді. 

                                    Фінансове управління міської ради;  

                                    виконавчий комітет міської ради 

                                    2022-2026 роки 

 

3. Забезпечити  послугами з оздоровлення та відпочинку дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; рідних дітей 

батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому 

будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; дітей, взятих на облік 

службою у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту як таких, що перебувають у 

складних життєвих обставинах; дітей, які постраждали внаслідок стихійного 

лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; дітей з багатодітних сімей; дітей з 

малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на 

виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей осіб, визнаних 

учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 

Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; 

дітей, 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; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій 

громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей, 

зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; дітей, одному з батьків яких 

встановлено інвалідність І або ІІ групи; дітей, які перебувають на 

диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей-переможців 

міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, конкурсів, 

фестивалів, змагань, спартакіад; відмінників навчання; дітей, які є лідерами 

дитячих громадських організацій; дітей працівників агропромислового 

комплексу та соціальної сфери села (далі – діти, які потребують особливої 

соціальної уваги і підтримки). 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту; 

відділ освіти;  КП ,,Золотоніський міський центр   

ПМСД  (сімейної медицини)” 

2022-2026 роки 

4. Постійно оновлювати базу даних дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки, та мають бути направлені на оздоровлення та 

відпочинок. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту; 

     відділ освіти 

   2022-2026 роки 

 

5. Вжити заходи щодо збільшення кількості дітей, охоплених 

організованими формами оздоровлення та відпочинку. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту; 

      відділ освіти 

     2022-2026 роки 

 

6. Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки (придбання путівок). 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту; 

відділ освіти 

2022-2026 роки 

 

7. Забезпечити роботу в літній період таборів з денним перебуванням на 

базі загальноосвітніх закладів освіти. 

Відділ освіти 

    2022-2026 роки 

 

8. Сприяти організації роботи мовних, профільних, наметових, 

спортивних, та спортивно- туристичних таборів з метою охоплення активними 

формами відпочинку  дітей, схильних до правопорушень та із числа соціально 

незахищених категорій дітей. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту; 



      відділ освіти; центр надання соціальних послуг 

Щорічно, червень – серпень 

9. Організовувати в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку належну 

охорону громадського порядку, забезпечувати контроль за дотримання вимог 

правил пожежної безпеки, правил безпеки під час купання та масових заходів, 

попередження дитячого травматизму  та запобігання нещасним випадкам. 

       Золотоніський районний відділ поліції ГУНП 

в Черкаській обл.; Золотоніське районне 

управління ГУ ДСНС України у Черкаській обл. 

   Щорічно, червень – серпень 

 

10. Не допускати експлуатацію об’єктів, задіяних в оздоровчій кампанії 

дітей, з не усунутими недоліками з питань пожежної, техногенної безпеки 

та цивільного захисту. 

Золотоніське районне управління ГУ ДСНС 

України у Черкаській обл.; керівники дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку 

Щорічно, червень – серпень 

 

11. У період організації заходів з оздоровлення та відпочинку  підвищити 

відповідальність керівників, вихователів, обслуговуючого персоналу та батьків 

за охорону життя і здоров’я дітей. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту; 

відділ освіти 

Постійно 

 

12. Здійснювати безкоштовне медичне обстеження дітей, які 

направляються в дитячі оздоровчі заклади, та працівників дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку (в межах повноважень та фінансування галузі 

охорони здоров’я).  

КП ,,Золотоніський міський центр   ПМСД  

(сімейної медицини)” 

2022-2026 роки 

 

13. Здійснювати згідно вимог чинного законодавства державний 

санітарний нагляд за дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил при 

підготовці до роботи, експлуатації дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку, якістю харчування дітей з метою недопущення спалахів гострих 

кишкових інфекцій, харчових отруєнь та інфекційних захворювань, а також 

епідемічних ускладнень, за дотриманням норм встановленого карантину та 

запроваджених посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, до закінчення карантинних обмежень. Не 



допускати отримання  таборами харчової сировини і продукції без необхідної 

супровідної  документації та сертифікатів відповідності. 

ДП ,,Золотоніська  РАЙ СЕС”; КП ,,Золотоніський 

міський центр   ПМСД  (сімейної медицини)” 

Щорічно, червень – серпень 

14. Сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку, розташованих на території громади незалежно від 

форми власності та підпорядкування. 

                                        Відділ освіти; керівники дитячих закладів 

                                        оздоровлення та відпочинку;  

виконавчий комітет міської ради    

                                      Щорічно 

 

15. Сприяти безперебійному електро-, водо-, газо- та теплопостачанню, 

виконанню інших робіт щодо життєво важливих складових функціонування 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку під час перебування в них дітей. 

Надання пільг, передбачених чинним законодавством, надавачам оздоровчих 

послуг в частині земельного податку, послуг житлокомунальної сфери, 

енергозабезпечення за рахунок коштів бюджетів різних рівнів. 

Відділ освіти; керівники дитячих закладів 

                                        оздоровлення та відпочинку;  

виконавчий комітет міської ради    

Щорічно, червень – серпень 

16. Тримати під особливим контролем зайнятість учнів, які стоять на 

профілактичному  обліку в відділку поліції та дітей, які перебувають в 

складних життєвих обставинах. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту; 

відділ освіти 

Постійно 

 

17. Забезпечити проведення для дітей спортивно-масових заходів, 

еколого-натуралістичних, природоохоронних, краєзнавчих екскурсій. 

    Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту; 

відділ освіти 

Щорічно, червень – серпень 

 

18. Забезпечувати безпеку дітей під час екскурсійних заходів та 

перевезень до місць відпочинку та перебування в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку. 

    Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту; 

відділ освіти; Золотоніський районний відділ 

поліції ГУНП в Черкаській обл. 

Щорічно, червень – серпень 

 



19. Забезпечити супровід груп дітей під час їх перевезення до місць 

оздоровлення та відпочинку, а також у зворотному напрямку з розрахунку: 

 - кожна група до 15 дітей забезпечується 1 супроводжуючою особою 

(залізничним транспортом); 

 - кожна група до 10 дітей забезпечується 1 супроводжуючою особою 

(автобусні перевезення); 

 - на кожну групу від 30 до 45 дітей додатково призначається 1 медичний 

працівник. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

Постійно 

 

20. Організувати в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку покази 

вистав, концертів, перегляд кіно-відеофільмів, інших культурно-мистецьких та 

просвітницьких заходів. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту; 

відділ освіти; відділ культури 

Щорічно, червень – серпень 

 

21. 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) 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту; 

відділ освіти;  КП ,,Золотоніський міський центр   

ПМСД  (сімейної медицини)” 

Щорічно, червень – серпень 

 

22. 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. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту; 

відділ освіти; відділ культури 

Щорічно, червень – серпень 

 

23. Сприяти залученню підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності, благодійних організацій та фондів щодо надання фінансової і 

матеріальної допомоги в організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей, 

які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту; 

відділ освіти 

Щорічно, червень – серпень 

 



24. Організовувати направлення дітей до державного підприємства 

,,Український дитячий центр ,,Молода гвардія”, державного підприємства 

,,Міжнародний дитячий центр ,,Артек”  та до інших дитячих закладів України, 

що надають послуги з оздоровлення та відпочинку .  

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

Постійно 

 

25. Організація трансферту до дитячих  таборів оздоровлення та відпочинку. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

2022 – 2026 роки 

 

26. Проведення державної атестації /переатестації позаміських дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від підпорядкування, типу та 

форми власності з присвоєнням/підтвердженням відповідної категорії. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту; 

КП ,,Золотоніський міський центр   ПМСД   

(сімейної медицини)”; відділ освіти; 

ДП ,,Золотоніська  РАЙ СЕС”; 

Золотоніське районне управління ГУ  

ДСНС України у Черкаській обл.; 

керівники та/чи балансоутримувачі дитячих  

закладів оздоровлення та відпочинку 

Щорічно 

 

27. Здійснювати оцінку стану готовності до оздоровчого періоду влітку 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, організації оздоровчо-виховного 

процесу, матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту; 

відділ освіти; ДП ,,Золотоніська  РАЙ СЕС”; 

Золотоніське районне управління ГУ  

ДСНС України у Черкаській обл.; 

керівники та/чи балансоутримувачі дитячих  

закладів оздоровлення та відпочинку 

Щорічно, квітень-травень 

 

28. Забезпечити широкий інформаційний супровід заходів з виконання 

програми. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту; 

відділ освіти; засоби масової інформації 

Щорічно, червень – серпень 

 

 

 
 


