
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Збаразької  міської ради 

«11» лютого 2021 року № VIII/5/28 

 

                                                                                                  

ПРОГРАМА 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 -  2023 роки 

 

1. Паспорт програми 

 

 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма 

 

Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення 

держави до проблем підростаючого покоління. Разом з тим, на сьогоднішній 

день стан здоров'я дітей в Україні викликає найбільшу стурбованість. 

Упродовж останніх років зберігається тенденція до його погіршення, яка 

обумовлена впливом різних негативних факторів соціально-економічного, 

екологічного та психо-емоційного характеру. 

1 Ініціатор розроблення 

програми 

Управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради 

2 Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення 

програми 

Закон  України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, 

постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.09 № 734 

“Порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення 

та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету” 

3 Розробник програми Управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради 

4 Співрозробники 

програми 

-  

5 Відповідальний 

виконавець програми 

Управління освіти, молоді та спорту  Збаразької міської ради 

6 Учасники програми 

 

 

Управління освіти, молоді та спорту, служба у справах дітей, 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ 

охорони здоров’я, Управління Державної служби з 

надзвичайних ситуацій України у Тернопільські області, 

Збаразьке управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Тернопільської області, Збаразьке 

ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області, 

Управління Держпраці 

7 Термін реалізації 

програми 

2021 - 2023 роки 

8 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 

всього, у тому числі: 

 

4 110 000 гривень 

1) кошти місцевого 

бюджету 

2 010 000 гривень 

2) коштів інших джерел 2 100 000 гривень 



 

 

 

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. 

Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з 

найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров'я та 

соціального благополуччя населення.  

Окрім того, з 2014 року зростає кількість дітей, батьки яких є учасниками 

АТО/ООС. 

 У Збаразькому районі проживає 4756 дітей шкільного віку.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції 

Державної соціальної програми „Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року” проголошено, що діти 

мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні 

та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої 

держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація їх права на 

оздоровлення та відпочинок. 

Відповідно до обласної цільової соціальної програми оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2019 - 2021 роки затвердженої  рішенням сесії 

Тернопільської обласної ради від 10 грудня 2018 року № 1290 передбачено 

охопити оздоровленням та відпочинком не менше ніж 50 % дітей шкільного віку, 

що проживають на території кожної із областей, в тому числі оздоровити (21 день 

за рахунок придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку) 

необхідно 100 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а 

також 70 % дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей. Саме для виконання 

завдань, передбачених цим законом, необхідно залучати кошти обласного, 

місцевого бюджетів, а також кошти інших джерел, що не суперечать чинному 

законодавству. 

Дитячі оздоровчі заклади, які функціонують на території області, 

побудовані ще в 60-70-их роках ХХ ст. У цих закладах практично ніколи не 

проводились капітальні ремонти споруд, а саме спальних корпусів, харчоблоків, 

адміністративних приміщень тощо. Державним бюджетом не передбачено 

виділення коштів для капітальних чи поточних ремонтів дитячих оздоровчих 

закладів комунальної форми власності.  

Терміни, які застосовуються в Програмі, вживаються в значенні, 

наведеному в статті 1 Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”. 

 

3. Визначення мети програми 

Метою Програми є створення сприятливих умов та реалізація права на 

якісне оздоровлення і відпочинок  дітей.  

Досягнення поставленої мети здійснюватиметься шляхом оздоровчої, 

організаційно-координаційної та освітньо-виховної діяльності.  

Реалізація заходів з оздоровлення та відпочинку дітей відповідає 

пріоритетним напрямкам розвитку району. 

Основними завданнями Програми є: 

- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами 

відпочинку та оздоровлення; 

- створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей 

шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку; 



 

 

 

- надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки; 

- формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 

Розвиток сфери оздоровлення та відпочинку дітей є передумовою 

сприятливого соціально - економічного і демографічного майбутнього, отже 

потребує першочергового вирішення як проблеми національного значення.  

Основними шляхами розв’язання проблем у сфері оздоровлення та 

відпочинку дітей є оздоровча,  організаційно-координаційна та освітньо-виховна 

діяльність. 

Виходячи з того, що в районі 2806 дітей належать до пільгових категорій,  

з метою якісного оздоровлення та відпочинку більшої кількості дітей планується 

за рахунок коштів державного, обласного, місцевого бюджетів надавати путівку 

лише 1 раз в рік у період дії Програми. 

Термін дії програми: 2021 - 2023 роки. 

Середня вартість путівки для названих вище категорій дітей становить – 

6720 гривень з розрахунку 320 грн/день х 21 день (вартість визначена за 

результатами закупівель конкурсних торгів проведених влітку 2020 року).  

Видатки, пов'язані з організацією і проведенням оздоровлення та 

відпочинку  дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 

планується здійснити за рахунок коштів державного, обласного, місцевого 

бюджетів та коштів інших джерел, що не суперечать чинному законодавству. 

 Загальний обсяг коштів, що передбачається залучити для виконання 

програми, становить 4 мільйони 110 тисяч гривень, із яких: 2 мільйони            10 

тисяч гривень – кошти місцевого бюджету, 2 мільйони 100 тисяч гривень – 

кошти інших джерел. 

 

Ресурсне забезпечення програми 

                                                               грн.                                                                                                                                                                                                                                               

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми 

 
Усього витрат 

на виконання 

Програми 
2021 рік 2022 рік 2023 рік 

Обсяг ресурсів, 

усього,  

у тому числі: 

1 310 000 1 370 000 1 430 000 4 110 000 

Кошти місцевого 

бюджету 

610 000 670 000 730 000 2 010 000 

Кошти інших джерел 700 000 700 000 700 000 2 100 000 

 

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

Виконання Програми надасть змогу забезпечити досягнення її цілей: 

- придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

Охоплення організованим оздоровленням та відпочинком не менше 50 % дітей, 



 

 

 

які потребують особливої соціальної уваги та підтримки щороку під час літніх 

канікул; 

- проведення нарад, семінарів та тренінгів з питань підготовки, проведення 

оздоровчих кампаній і підведення їх підсумків, забезпечення діяльності 

координаційної ради з питань оздоровлення та відпочинку дітей; 

- покращення роботи мережі мовних, пришкільних, профільних таборів, 

таборів праці та відпочинку; 

- здійснення обстежень місцевих дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку щодо стану підготовки до проведення літніх оздоровчих кампаній, 

проведення в установленому порядку перевірок дотримання норм харчування та 

проживання у дитячих закладах; 

- забезпечення санітарно-епідемічного нагляду, дотримання вимог 

протипожежної безпеки, нагляду за підготовкою, відкриттям та 

функціонуванням дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, дотримання 

правил безпеки під час перебування в дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку  дітей; 

- організація на базі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку роботи 

виїзних консультативних пунктів працівниками центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді; 

- розроблення та затвердження картотеки справ, погодженої із санітарно-

епідеміологічною службою; 

- направлення до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

кваліфікованих лікарів-педіатрів та середніх медичних працівників, проведення 

безкоштовних медичних обстежень працівників, які направляються на роботу до 

дитячих оздоровчих закладів; 

- покращення матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку; 

- залучення підприємств агропромислового комплексу громади до надання 

фінансової та матеріальної допомоги в організації літнього оздоровлення та 

відпочинку; 

- висвітлення інформації про підготовку та проведення оздоровлення та 

відпочинку дітей, діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку громади 

в засобах масової інформації; 

- надання організаційно-методичної допомоги працівникам дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку з питань організації відпочинку та 

оздоровлення дітей. Проведення методичних занять із студентами, які будуть 

направлені на практику в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку; 

- проведення зустрічей, семінарів та лекцій з підлітками, схильними до 

правопорушень, напередодні відкриття оздоровчих сезонів та під час оздоровчих 

кампаній в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку; 

- проведення концертних програм, вистав, театралізованих і 

культурологічних заходів в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 

спортивних змагань. Розширення маршрутів  туристичних поїздок, подорожей, 

походів; 

- залучення до співпраці дитячих, молодіжних та жіночих громадських 

організацій, благодійних фондів, міжнародних організацій; 



 

 

 

- проведення тематичних змін, профільних таборів із залученням 

висококваліфікованих спеціалістів у галузі освіти, науки, культури, спорту, 

діячів мистецтв тощо. 

Результативні показники ефективності програми (до кількості охоплених 

оздоровленням та відпочинком дітей) становлять: для придбання путівок – 

6720,0 грн; для організації наметових таборів – 1722,0 грн; для організації 

харчування в пришкільних таборах – 504,0 грн на одну дитину. 



 

 

 

6. Напрями діяльності та заходи програми  

 
№ 

з/п 
Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

викона-

ння 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому 

числі: 

Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Оздоровча 

діяльність 

1. Придбання путівок до  дитячих 

закладів оздоровлення та 

відпочинку для дітей, які 

потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки (діти-сироти; 

діти, позбавлені батьківського 

піклування; діти 

 з малозабезпечених сімей; діти з 

багатодітних сімей; діти 

внутрішньо – переміщених осіб; 

діти, батьки яких є учасниками 

антитерористичної операції; діти з 

інвалідністю), талановитих та 

обдарованих дітей, дітей, що 

перебувають на диспансерному 

обліку. 

щороку Управління освіти, 

молоді та спорту 

Збаразької міської 

ради. 

Місцевий бюджет 

 

 

Кошти інших 

джерел 

500,0 

 

 

500,0 

550,0 

 

 

500,0 

605,0 

 

 

500,0 

Охоплення 

організованим 

оздоровленням та 

відпочинком 

протягом літніх 

канікул дітей, які 

потребують 

особливої соціальної 

уваги та підтримки: 

2021 рік –175 дітей, 

2022 рік –178 дітей, 

2023 рік – 184 дітей 



 

 

 

 

 2. Організовувати роботу 

(забезпечити харчування) мовних, 

пришкільних, профільних таборів, 

таборів праці та відпочинку 

щороку Управління освіти, 

молоді та спорту 

Збаразької міської 

ради. 

Місцевий бюджет 

 

Кошти інших 

джерел  

100,0 

 

200,0 

110,0 

 

200,0 

115,0 

 

200,0 

Охоплення 

відпочинком 

протягом літніх 

канікул дітей, які 

потребують 

особливої 

соціальної уваги та 

підтримки, 

забезпечення 

харчування у 

пришкільних 

таборах: 

2021 рік – 596 

дітей,  

2022 рік –  615 

дітей 

2023 рік –  635 

дітей  

  3. Організовувати тематичні 

пришкільні наметові табори 

національно – патріотичного 

спрямування. 

щороку Управління освіти, 

молоді та спорту 

Збаразької міської 

ради. 

Місцевий бюджет 

 

10,0 10,0 10,0 Виховання у дітей 

почуття національної 

свідомості, 

патріотизму та 

популяризації 

європейських 

демократичних 

цінностей. 



 

 

 

2. Організацій-

но-

координа-

ційна 

діяльність 

1. Здійснювати обстеження  

місцевих дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку щодо 

стану підготовки до проведення 

літніх оздоровчих кампаній, 

проводити в установленому 

порядку перевірки дотримання 

норм проживання та харчування у 

дитячих закладах. 

щороку Управління освіти, 

молоді та спорту 

Збаразької міської 

ради, відділ 

охорони здоров'я, 

Збаразький 

районний відділ 

Управління 

Державної служби 

з надзвичайних 

ситуацій України у 

Тернопільські 

області, Збаразьке 

районне 

управління 

Головного 

управління 

Держпродспоживс

лужби в 

Тернопільської 

області. 

Не потребує 

фінансування 

- - - Покращення якості 

надання дітям 

послуг з 

оздоровлення та 

відпочинку. 

Здійснення 

обстеження 

дитячих оздоровчих 

закладів робочою 

групою:  

2021 рік       –       4 

обстеження.  

2022 рік – 4 

обстеження.   

2023 рік – 4 

обстеження  

 2. Забезпечувати санітарно-

епідеміологічний нагляд, 

дотримання вимог протипожежної 

безпеки, нагляд за підготовкою, 

відкриттям та функціонуванням 

дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку, дотриманням правил 

безпеки під час перебування в 

дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку  дітей  

щороку Відділ охорони 

здоров'я 

Збаразький 

районний відділ 

Управління 

Державної служби 

з надзвичайних 

ситуацій України у 

Тернопільські 

області, Збаразьке 

районне 

управління 

Головного 

управління 

Держпродспожив-

служби в 

Тернопільської 

області. 

Не потребує 

фінансування 

- - - Попередження 

спалахів 

інфекційних 

захворювань, 

пожеж, нещасних 

випадків 



 

 

 

 3. Організувати на базі дитячого  

закладу оздоровлення та 

відпочинку  роботу виїзних 

консультаційних пунктів центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

щороку 

протягом 

літнього 

періоду 

Центр соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді. 

Не потребує 

фінансування 

- - - Надання дітям 

щороку психолого-

педагогічної, 

медико-соціальної 

допомоги 

  4. Сприяння залученню підприємств 

агропромислового комплексу 

громади до надання фінансової та 

матеріальної допомоги в організації 

літнього оздоровлення та відпочинку 

постійно Управління освіти, 

молоді та спорту 

Збаразької міської 

ради.. 

Не потребує 

фінансування 

- - - Забезпечення 

якісними послугами 

з оздоровлення та 

відпочинку дітей. 

 5. Висвітлювати інформацію про 

підготовку та проведення 

оздоровлення та відпочинку дітей, 

діяльність дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку громади 

в засобах масової інформації 

щороку управління освіти, 

молоді та спорту 

Збаразької міської 

ради. 

Не потребує 

фінансування 

- - - Інформування 

громадськості щодо 

підготовки і 

проведення 

оздоровчої 

кампанії, 

популяризація 

системи 

оздоровлення та 

відпочинку дітей. 

3. 

 

Освітньо-

виховна 

діяльність 

1. Проведення зустрічей, семінарів 

та лекцій з підлітками, схильними 

до правопорушень, напередодні 

відкриття оздоровчого сезону та під 

час оздоровчої кампанії в дитячих 

закладах оздоровлення та 

відпочинку 

щороку  у 

ІІ 

кварталі 

Служба у справах 

дітей, центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді, Збаразьке 

ВП 

Підволочиського 

ВП ГУНП в 

Тернопільській 

області. 

Не потребує 

фінансування 

- - - Профілактика 

негативних проявів 

у дитячому 

середовищі 



 

 

 

2. Проведення концертних 

програм, виставок, 

театралізованих і культурологічних 

заходів в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку, 

спортивні змагання. Розширити 

маршрути  туристичних поїздок, 

подорожей, походів 

щороку Управління освіти, 

молоді та спорту 

Збаразької міської 

ради., дирекція 

“Табір Сокіл”. 

Не потребує 

фінансування 

- - - Розвиток дітей, 

реалізація творчих 

здібностей. 

 

 3. Залучення до співпраці дитячих, 

молодіжних та жіночих 

громадських організацій, 

благодійних фондів, міжнародних 

організацій, з метою поглиблення 

змісту і форм виховної роботи під 

час оздоровлення дітей  

щороку Управління освіти, 

молоді та спорту 

Збаразької міської 

ради. 

    Поглиблення змісту 

і форм виховної 

роботи з дітьми, 

формування у дітей 

навичок ведення 

здорового способу 

життя  

 
                                                                                                                                                           Всього: 

                                                                                                                                        Місцевий бюджет 

                                                                                                                                 Кошти інших джерел 

1 310,0 

610, 0 

700,0 

1 370,0 

670,0 

700,0 

1 430,0 

730,0 

700,0 

4 110,0 

2 010,0 

2 100,0 



 

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

 Координація та контроль за виконанням Програми, покладається на 

управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради. 

Відповідальним виконавцям забезпечити виконання заходів програми та про 

виконану роботу інформувати управління  освіти, молоді та спорту Збаразької 

міської ради щороку до 05 грудня впродовж строку дії програми. 

Управлінню освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради до щороку до 

10 грудня інформувати Збаразьку міську раду впродовж строку дії програми. 

 

 

 

Секретар ради                                Роман НАПОВАНЕЦЬ 

 
  

 

 

 


