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Загальні  положення 

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; діти, один з батьків яких загинув 

(пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії; діти, яких проживають у населених пунктах, розташованих на 

лінії зіткнення (для Донецької і Луганської областей); діти, які перебувають на 

диспансерному обліку; діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадського 

протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час бойових 

дій. 

 
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма. 

   Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України, 

проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, 

соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань 

нашої держави щодо забезпечення соціального захисту дитинства є реалізація їх прав на 

оздоровлення та відпочинок.  

Стан здоров’я дітей – один із найголовніших показників рівня соціально-економічного 

розвитку суспільства, тому особливого значення набуває організація ефективного 

оздоровлення та відпочинку підростаючого покоління. 

Літнє оздоровлення та відпочинок дітей сприяє поліпшенню за зміцненню фізичного та 

психологічного стану здоров’я дітей, відновленню їх життєвих сил. Крім того, оздоровлення 

дітей під час канікул запобігає бездоглядності, створює умови для розкриття та розвитку їх 

творчих здібностей. 

З урахуванням складної та небезпечної ситуації, що склалася на сході країни у зв’язку з 

проведенням там антитерористичної операції, прогнозованими є розширення переліку 

категорій дітей та відповідно, зростання потреби у бюджетному оздоровленні.  

 

2. Визначення мети Програми 

Мета програми є створення належних умов для оздоровлення та повноцінного 

відпочинку дітей; збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами 

відпочинку та оздоровлення; створення умов для збереження мережі діючих дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку.  

 

 

 



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 3057,0 тис. 

гривень. 

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. 

З метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав 

дітей в районі, планується виконувати наступні завдання: 

- забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки, шляхом придбання путівок до дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку за рахунок районного бюджету; 

У результаті виконання Програми планується щорічне збільшення кількост дітей, яким 

надаються послуги з оздоровлення та відпочинку.   

 

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. 

 

6.  Координація та контроль за виконанням заходів Програми 

Безпосереднє виконання Програми здійснює управління соціального захисту 

населення 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 управлінням соціального захисту 

населення Роздільнянської райдержадміністрації до районної ради та фінансового 

управління районної державної адміністрації щорічно.  

 

 



ПАСПОРТ 

I. Загальна характеристика Програми 

1. Ініціатор розроблення програми  Роздільнянська районна державна адміністрація 

2. Розробник програми  Управління соціального захисту населення 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

3. Співрозробники програми  Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, служба у справах дітей, фінансове 

управління Роздільнянської районної  державної  

адміністрації 

4. Відповідальний виконавець 

програми  

Управління соціального захисту населення 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

5. Учасники програми  Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, служба у справах дітей, фінансове 

управління Роздільнянської районної державної 

адміністрації, Роздільнянська районна державна 

адміністрація, Роздільнянська районна рада, органи 

місцевого самоврядування району, відділ освіти, 

культури, молоді та спорту Роздільнянської 

районної державної адміністрації, ювенальна 

превенція Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській 

області 

6. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення програми 

Вимоги  Конвенції ООН «Про відпочинок  та  

оздоровлення  дітей  Роздільнянського  району  на  

період 2018-2022 років», затвердженої рішенням 

Роздільнянської районної ради 26 грудня 2017 року 

№524-\/ІІ, Закон України  «Про  відпочинок та 

оздоровлення дітей», піклування Закон України 

«Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського».  

6. Термін реалізації програми  2018-2022 роки  

7. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми 

Районний бюджет  

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього,   

у тому числі:  

коштів районного бюджету 

 

 

3057000,0 грн. 

 

3057000,0 грн. 



 

Проект 

 

                                                                                                                                                                                     Додається  до  Програми 

 

 

Напрями діяльності та заходи Програми  «Відпочинку  та  оздоровлення  дітей  в Роздільнянському районі на період 

2018-2022 років» 
№  

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програм 

Строк 

викона

ння 

заходів 

Виконавці Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовані обсяги фінансування 

(вартість), тис. гривень, у тому числі: 

Очікуван

ий 

результат 

Районний 

бюджет 

2018 2019 2020 2021 2022  

1. Створення  

умов  для 

якісного  

оздоровлення 

та  

відпочинку 

дітей 

1.1.Щорічно 

приймати участь в 

регіональних 

селекторних 

нарадах, семінарах 

та тренінгах з 

питань підготовки 

до оздоровчої 

кампанії і підбиття 

підсумків її роботи. 

2018-

2022 

роки 

Управління 

соціального захисту 

населення; відділ 

освіти, культури, 

молоді та спорту;   

центр соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді;  

служба у справах 

дітей 

Районний 

бюджет 

      

1.2.Щорічно  

закупляти   путівки 

для  оздоровлення  

дітей соціально-

незахищених  

категорій району в  

стаціонарних таборах 

області. 

 

2018-

2022 

роки 

Управління 

соціального захисту 

населення 

 

Районний 

бюджет 

306,0 350,0 400,0 800,0 1.000,0 100% 

оздоровле

ння 

дітей 

соціально

-

незахище

них 

категорій 



2. Розвиток  

творчого  

потенціалу 

дітей 

організація  їх  

змістовного  

дозвілля 

2.1.Підвіз дітей  

району до  обласних 

таборів відпочинку за 

рахунок  районного  

та  обласного  

бюджетів. 

 Вживати заходів 

щодо створення умов 

для забезпечення 

повної безпеки дітей і 

учнівської молоді під 

час перевезень до 

місць відпочинку та 

перебування в 

оздоровчих закладах, 

трудових загонах 

молоді. 

 

 2.2.Забезпечувати 

супровід медичними 

працівниками 

організованих груп 

дітей до місць 

відпочинку та 

оздоровлення і у 

зворотному 

напрямку. 

2018-

2022 

роки 

Управління 

соціального захисту 

населення; відділ 

освіти, культури, 

молоді та спорту; 

ювенальна превенція 

Роздільнянського 

ВП ГУНП в 

Одеській області, 

центральна районна 

лікарня, центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді.  

 35,0 37,0  37,0 46,0 46,0 100% 

оздоровле

ння 

дітей 

соціально

-

незахище

них 

категорій 





 


