
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЄКТ №_____ 

 
_________________                       Ужгород 

 

 

Про Програму відпочинку 

та оздоровлення дітей на  

2020 - 2022 роки 

 

 Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України «Про 

оздоровлення та відпочинок дітей», з метою оздоровлення та забезпечення 

повноцінного відпочинку дітей та підлітків, створення належних умов для 

освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої роботи та організації 

якісного медичного обслуговування і харчування 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2020 - 2022 

роки (згідно з додатком). 

2. Департаменту фінансів та бюджетної політики  (Гах Л.М.) забезпечити 

фінансування Програми в межах коштів, передбачених бюджетом міста. 

3. Головним розпорядником коштів Програми визначити департамент 

праці та соціального захисту населення. 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П.  

.  

 

 

Міський голова                                                                                Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1   

до рішення____ сесії міськради  

VII скликання _______ № ________ 

 

П Р О Г РА М А 

відпочинку та оздоровлення дітей на 2020 - 2022 роки 

 

1. Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Департамент праці та соціального 

захисту населення 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

Програми 

- 

3. Розробник програми Департамент праці та соціального 

захисту населення 

4. Співрозробники Програми - 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ сім’ї, гендерної політики та 

соціально-трудових відносин 

департаменту праці та соціального 

захисту населення 

6. Головний розпорядник коштів Департамент праці та соціального 

захисту населення 

7. Учасники Програми Департамент праці та соціального 

захисту населення; 

Управління освіти; 

Управління охорони здоров’я; 

УМЦСССДМ; 

Держпродспоживслужба в м. 

Ужгороді 

8. Термін реалізації Програми 2020-2022 роки 

9 Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Міський бюджет 

10 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми згідно з 

додатком 1 до Програми 

X 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання 

яких спрямована Програма 

 

 Програма розроблена відповідно до Закону України «Про оздоровлення 

та відпочинок дітей», Постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 



323 «Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення 

дітей в Україні». 

 Турбота про здоров’я дітей є одним із основних показників ставлення 

держави до проблем підростаючого покоління.  

Саме стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Упродовж останніх 

років зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, що зумовлена 

негативними факторами соціально-економічного, екологічного та 

психоемоційного характеру. Вплив постійних факторів ризику, у тому числі 

стресові перевантаження, призводять до порушення механізму саморегуляції 

фізіологічних функцій і сприяють розвитку у дітей  хронічних захворювань. 

У місті залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним 

з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров’я та 

соціального благополуччя населення. Не вдається уникнути тенденції до 

зростання кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 

З огляду на вищезазначене, з метою створення сприятливих умов та 

реалізації права на якісне оздоровлення і відпочинок  соціально незахищених 

категорій дітей, розроблено Програму відпочинку та оздоровлення дітей 2020 -

2022 роки. 

 

3. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є забезпечення соціального захисту дітей через 

створення сприятливих умов для їх оздоровлення та змістовного відпочинку. 

 

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

фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 

 Мету програми передбачається досягти шляхом забезпечення якісним 

оздоровлення і відпочинком соціально незахищених категорій дітей. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених 

міським бюджетом на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел. 

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається 

щороку з урахуванням можливостей міського бюджету під час формування їх 

показників. 

Строком виконання Програми є 2020 - 2022 роки. 

Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1 до Програми. 

 

5. Перелік завдань Програми  та результатні показники 

 

Основними завданнями Програми є: 

- організація оздоровлення та відпочинку більшої кількості дітей; 

- поліпшення якості оздоровлення та відпочинку; 

- удосконалення  організації оздоровчої роботи з дітьми; 

- створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, 

медико-оздоровчих, інноваційних проектів оздоровлення та змістовного 

дозвілля дітей. 

 Основні результативні показники Програми є: 



- збільшити відсоток дітей, охоплених організованими формами 

відпочинку та оздоровлення; 

- удосконалити форми лікувально-оздоровчої роботи з дітьми та 

учнівською молоддю. 

 

6. Напрям діяльності та заходи Програми 
 

Напрями діяльності: 

- Оздоровча діяльність; 

- Організаційно-координаційна діяльність; 

- Освітньо-виховна діяльність та інформаційне забезпечення. 

Основні заходи Програми подані у додатку 4.  

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

 Організація та контроль за виконанням Програми здійснюються 

департаментом праці та соціального захисту населення. Що півроку 

департамент  здійснює моніторинг Програми, оцінку її результатів, готує та  

подає на розгляд засідання виконкому та за підсумками року на розгляд сесії 

міської ради інформацію про виконання Програми з наростаючим підсумком 

відповідно до затвердженого рішенням ХІІІ сесії міської ради VІІ скликання від 

30.05.2017 № 655 Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу 

та звітності про їх виконання, готує пропозиції щодо уточнення показників, 

обсягів та джерел фінансування.  

 

 

Секретар ради        Андріана СУШКО 



 

Додаток 1 

до Програми 

 

Ресурсне забезпечення Програми відпочинку та оздоровлення 

дітей на 2020- 2022 роки 

(тис. грн)      

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання 

Програми 

Строки виконання Програми 
Усього 

витрат 

на виконання 

Програми 
2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 

1 997,0 2 118,0 2 362,0 6 540,0 

державний бюджет - - - - 

обласний бюджет - - - - 

міський бюджет 1 585,0 1 713,0 1 887,0 5 185,0 

кошти не бюджетних 

джерел 

412,0 468,0 475,0 1 355,0 

 

 

 

  

Секретар ради        Андріана СУШКО 

 

 



Додаток 2  

до Програми 

Перелік завдань міської програми 

 
Мета, 

завдання, 

ТПКВК 

МБ 

Джерела 

фінансува

ння 

Строки виконання Програми Відповідальні 

виконавці 
2020 рік 

(проект) 

2021 рік 

(прогноз) 

2022 рік 

(прогноз) 

 

Обсяг 

видатків 

У т.ч. кошти 

міського бюджету 

Обсяг 

видатків 

У т.ч. кошти 

міського бюджету 

 

Обсяг 

видатків 

У т.ч. кошти 

міського бюджету 

Загальний 

фонд 

Спеціаль

ний 

фонд 

Загальни

й фонд 

Спеціаль

ний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 

 

Всього 

на 

виконання 

програми 

 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 1 585,0 1 585,0 - 1 713,0 1 713,0 - 1 887,0 1 887,0 - 

Відділ сім’ї, 

гендерної політики та 

соціально трудових 

відносин 

департаменту праці та 

соціального захисту 

населення 

Завдання 

 
- організація оздоровлення та відпочинку більшої кількості дітей; 

- поліпшення якості оздоровлення та відпочинку; 

- удосконалення  організації оздоровчої роботи з дітьми; 

- створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих, інноваційних 

проектів оздоровлення та змістовного дозвілля дітей. 

Відділ сім’ї, 

гендерної політики та 

соціально трудових 

відносин 

департаменту праці та 

соціального захисту 

населення 

 

 

 

Секретар ради                Андріана СУШКО 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

до Програми 

Результативні показники виконання завдань міської цільової програми 
 

Відповідальні 

виконавці, 

ТПКВК МБ, завдання 

програми, 

результативні 

показники 

К
о

д
 т

и
м

ч
а

со
в

о
ї 

к
л

а
си

ф
ік

а
ц

ії
 

в
и

д
а

т
к

ів
 т

а
 

к
р

ед
и

т
у

в
а

н
н

я
 

Строки виконання Програми 
2020 рік 

(проект) 

2021 рік 

(прогноз) 

2022 рік 

(прогноз) 

Разом 

У т.ч. кошти 

міського бюджету 

Разом 

У т.ч. кошти 

міського бюджету 

 

Разом 

У т.ч. кошти міського 

бюджету 

 

Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 
Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 
Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 

Всього на виконання 

програми 

 1585000,00 1 585,0 - 1 713,0 1 713,0 - 1 887,0 1 887,0 - 

Мета Програми: Забезпечення соціального захисту дітей через створення сприятливих умов для їх оздоровлення та змістовного відпочинку 

ТПКВК МБ           

Відповідальний 

виконавець: 

Відділ сім’ї, гендерної політики та соціально-трудових відносин 

Завдання Організація оздоровлення та відпочинку більшої кількості дітей; поліпшення якості оздоровлення та відпочинку; 

удосконалення  організації оздоровчої роботи з дітьми; створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, 

медико-оздоровчих, інноваційних проектів оздоровлення та змістовного дозвілля дітей. 
Показники виконання:           
Показники витрат (вхідних 

ресурсів): 
 1 585,0 1 585,0 - 1 713,0 1 713,0 - 1 887,0 1 887,0 - 

Показник продукту:          - 

Кількість дітей, яким надані 

послуги з відпочинку за рах місц 

бюджету 

 1785 1785  1948 1948  2110 2110 - 

Кількість придбаних путівок на 

відпочинок дітей за рах місц 

бюджету 

 31 31  34 34  37 37 - 

Показник продуктивності           



(ефективності): 

Середні витрати по наданню послуг 

з відпочинку за рах місц бюджету 
 616 616  616 616  616 616 - 

Середні витрати на придбання 1 

путівки за рах місц бюджет: 
 14838,71 14,7  14,7 14,7  14,7 14,7 - 

Показник результативності  

(якості): 
 100 100  100 100  100 100  

 

 

 

Секретар ради            Андріана СУШКО



 

Додаток 4 

до Програми 

 

Заходи щодо реалізації Програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2020 - 2022 роки  

 

№ 

п/п 

Назва 

напряму 

діяльност

і 

(пріорите

тні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Термін 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 

Обсяги фінансування  

(тис. грн.) 

Очікуваний 

результат 
2020 2021 2022 

Міський 

бюдже

т 

інші 

дже

рела 

Міський 

бюдже

т 

інші 

дже

рела 

Міський 

бюдже

т 

інші 

дже

рела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Придбання путівок 

до  дитячих закладів 

оздоровлення та 

відпочинку для дітей, 

які потребують 

особливої соціальної 

уваги та підтримки. 

Щороку 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

460,0 400,0 500,0 450,0 550,0 450,0 

Охоплення 

оздоровленням 

та відпочинком 

протягом літніх 

канікул дітей, 

які потребують 

особливої 

соціальної 

уваги. 



 

Оздоровча 

діяльність 

1.2. Організовувати 

роботу пришкільних 

таборів, таборів праці 

та відпочинку. 

Щороку 
Управління 

освіти 
1 100,0 - 1 200,0 - 1 300,0 - 

Охоплення 

відпочинком 

протягом 

літніх канікул 

дітей, які 

потребують 

особливої 

соціальної 

уваги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Забезпечення 

перевезення дітей до 

місць відпочинку/ 

оздоровлення та у 

зворотному напрямку 

Щороку 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

20,0 - 25,0 - 30,0 - 

 



2. 

 

 

 

 

 

 

Організаці

йно-

коорди 

наційна 

діяльність 

2.1. Здійснювати 

обстеження 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 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення, 

управління  

освіти, 

управління 

охорони 

здоров'я, 

Держпродсп

оживслужба 

в м. 

Ужгороді 

5,0 - 6,0 - 7,0 - 

Покращення 

якості надання 

дітям послуг з 

оздоровлення 

та відпочинку 

щороку. 

2.2. Направляти до 

дитячих закладів  

оздоровлення та 

відпочинку 

кваліфікованих лікарів-

педіатрів та середніх 

медичних працівників. 

 

Щороку 

Управління 

охорони 

здоров'я 

- - - - - - 

Організація 

якісного 

медичного 

обслуговуванн

я  у дитячих 

закладах 

оздоровлення 

та відпочинку. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2.3. Сприяти залученню 

підприємств міста до 

надання фінансової та 

матеріальної допомоги в 

організації літнього 

оздоровлення та 

відпочинку дітей. 

Постійн

о 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

- - - - - - 

Збільшення 

відсотку дітей, 

охоплених 

організованими 

формами 

відпочинку та 

оздоровлення. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітньо-

виховна 

діяльність 

та 

інформа 

ційне 

3.1. Розробити 

методичні рекомендації 

щодо діяльності 

пришкільних 

оздоровчих таборів, 

профільних таборів, 

таборів праці та 

відпочинку. 

Забезпечувати надання 

організаційно-

методичної допомоги 

працівникам дитячих 

закладів оздоровлення 

та відпочинку з питань 

організації відпочинку 

та оздоровлення дітей. 

Щороку 

Управління 

освіти, 

департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення, 

управління 

охорони 

здоров'я 

- 

 

4,0 

 

- 5,0 - 10,0 

Вдосконалення 

виховної 

роботи з 

дітьми у 

дитячих 

закладах 

оздоровлення 

та відпочинку. 



забезпече

н 

ня 

3.2. Проводити зустрічі, 

семінари та лекції з 

підлітками, схильними 

до правопорушень, 

напередодні відкриття 

оздоровчого сезону та 

під час оздоровчої 

кампанії в дитячих 

закладах оздоровлення 

та відпочинку. 

 

 

 

Щороку 

у ІІ 

кварталі 

Центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді, 

управління у 

справах 

культури 

молоді та 

спорту 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

5,0 

Профілактика 

негативних 

проявів у 

дитячому 

середовищі. 

 

 

 

 

 

 3.3. Проводити 

концертні програми, 

вистави, театралізовані 

і культурологічні 

заходи в дитячих 

закладах оздоровлення 

та відпочинку, 

спортивні змагання. 

Розширити маршрути  

туристичних поїздок, 

подорожей, походів. 

Щороку 

Управління у 

справах 

культури 

молоді та 

спорту,  

управління 

освіти 

- 5,0 - 8,0 - 10,0 

Розвиток дітей, 

реалізація 

творчих 

здібностей. 



3.4. З метою 

поглиблення змісту і 

форм виховної роботи 

під час оздоровлення 

дітей залучати до 

співпраці дитячі, 

молодіжні та жіночі 

громадські організації, 

благодійні фонди, 

міжнародні організації. 

Щороку 

Управління у 

справах 

культури 

молоді та 

спорту 

- - - - - - 

Поглиблення 

змісту і форм 

виховної 

роботи з 

дітьми, 

формування 

навичок 

ведення 

здорового 

способу життя 

серед дітей. 

3.5. З метою 

забезпечення творчого 

розвитку талановитих і 

обдарованих дітей 

практикувати 

проведення тематичних 

змін, профільних 

таборів із залученням 

висококваліфікованих 

спеціалістів у галузі 

освіти, науки, 

культури, спорту, 

діячів мистецтв тощо. 

Щороку 

Управління 

освіти, 

Управління у 

справах 

культури 

молоді та 

спорту 

- - - - - - 

Розвиток та 

реалізація 

творчих 

здібностей та 

обдарувань 

дітей. 

  ВСЬОГО:   1 585,0 412,0 1 713,0 468,0 1 887,0 475,0  

 

 

Секретар ради               Андріана СУШКО


