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САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

  

РІШЕННЯ 

21 травня  2021 року                                                                                                  № 623-VIII  

 

Про затвердження Програми 

оздоровлення та відпочинку дітей 

Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області 

на 2021-2023 роки 

 

         Відповідно до пункту 22 статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 

04.09.2008 року № 375-IV, з  метою створення сприятливих умов для якісного відпочинку 

та оздоровлення дітей, перш за все тих, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки,  Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей  Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021-2023 роки (додається). 

2. Фінансовому управлінню Саф’янівської сільської ради, виходячи з можливостей 

дохідної частини місцевого бюджету, передбачати кошти на виконання  заходів Програми. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні бюджетні комісії 

Саф’янівської сільської ради з питань  фінансів, бюджету, соціально-економічного та 

інвестиційного розвитку громади та з питань  охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, 

молоді та соціального захисту населення. 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                   Наталія  ТОДОРОВА 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                 рішенням Саф’янівської сільської ради  

                                                                    від «14» травня 2021 року                                                                       

№ 623-VIII 

 

 

    ПРОГРАМА ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської  області  

на 2021  - 2023 роки 

 

 Необхідність затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей   

Саф’янівської  сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021-2023 роки 

(далі – Програма) зумовлена необхідністю реалізації сучасної державної політики в галузі 

оздоровлення дітей, спрямованої на забезпечення сприятливих умов для всебічного 

розвитку дітей та молоді. 

Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є охоплення 

організованими формами оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги 

та підтримки. 

Останнім часом спостерігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей за 

медичними показниками, що зумовлено негативними соціально-економічними, 

екологічними та іншими факторами. 

Програма відпочинку та оздоровлення дітей спрямована на реалізацію одного із 

найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту 

дитинства – реалізацію права дитини на оздоровлення та на відпочинок. 

Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні 

соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок. 

Відповідно до статті 24 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» 

оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій здійснюється за рахунок коштів 

державного та місцевого бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, 

професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, інших 

джерел не заборонених законодавством.  

         Програма розроблена відділом культури, молоді, туризму та спорту Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області відповідно до Конституції України, 

законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей» та ін.  

   Метою виконання Програми є забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку 

дітей, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-

оздоровчої та спортивної роботи, якісного медичного обслуговування, забезпечення 

державних гарантій щодо доступності та якості відповідних послуг, а також 

максимального стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

 

     Основними завданнями Програми є: 

- створення належних умов для повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей; 



- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та 

оздоровлення; 

- консолідація зусиль та співробітництво органів місцевого самоврядування, 

профспілкових організацій, підприємств, установ стосовно питань організації 

оздоровлення та відпочинку дітей; 

- забезпечення доступності та якості оздоровчих послуг для різних категорій 

дитячого населення; 

- покращення матеріально-технічної бази закладів оздоровлення та відпочинку дітей. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а 

також інших джерел не заборонених чинним законодавством України. 

В результаті реалізації заходів Програми очікується збільшення кількості дітей, учнівської 

молоді, яким надаються послуги з оздоровлення та відпочинку, особливо ті, що 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: 

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини 

першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війні, гарантії їх соціального 

захисту»; 

- діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення 

антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також 

внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, 

у здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях; 

- діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту або 

помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій 

громадського протесту; 

- діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; 

- рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному 

дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; 

- діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних 

життєвих обставинах; 

- діти з інвалідністю; 

- діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

- діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; 

- діти з багатодітних сімей; 

- діти з малозабезпечених сімей; 

- діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час 

виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під 

час виконання службових обов’язків;; 

- діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; 

- діти, які перебувають на диспансерному обліку; 

- талановиті та обдаровані діти – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, 

міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники 

навчання, лідери дитячих громадських організацій; 

- діти – учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд; 

- -діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села. 



       Відповідальність за виконання заходів Програми несуть її учасники (співвиконавці).  

       Звіт про виконання Програми щорічно виноситься на розгляд виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради одночасно з пропозиціями щодо внесення змін та 

коригувань. У разі потреби відповідальний виконавець розробляє пропозиції щодо 

доцільності продовження заходів, включення додаткових заходів, уточнення показників, 

обсягів і джерел фінансування, строків виконання заходів. 

      У разі потреби до Програми вносяться зміни згідно з установленим порядком за 

процедурою внесення змін до місцевих нормативних актів. 

  Заходи щодо реалізації Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області 

на 2021-2023 роки 

 

№ Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування,   тис. грн. 

2021 р. 2022 р. 2023 р. 

1. Організація відпочинку 

дітей шкільного віку в 

закладах з денним 

перебуванням, створених 

на базі закладів загальної 

середньої освіти 

Щороку Місцевий - 250.00 300.00 

2. Організація оздоровлення 

дітей в дитячому 

оздоровчому закладі  

Щороку Місцевий 500.00 550.00 600.00 

3. Організація оздоровлення 

дітей в інших регіонах 

України 

Щороку Державний, 

обласний, 

місцевий 

400.00 460.00 480.00 

4. Розробка та видання 

інформаційно- 

методичних брошур з 

питань оздоровлення та 

відпочинку дітей 

Щороку Місцевий 2.00 2.50 3.00 

5. Висвітлення у засобах 

масової інформації заходів 

з підготовки та 

проведення оздоровчої 

кампанії. 

Щороку Не потребує 

фінансування 

- - - 

6. Організація та проведення 

в дитячих закладах 

оздоровлення та 

відпочинку культурно-

масових, розважальних та 

інших заходів  

Щорічно 

травень -

вересень 

Не потребує 

фінансування 

- - - 

7. Забезпечення безпечного 

перевезення дітей до 

місця оздоровлення та в 

зворотньому напрямку  

Щорічно 

травень -

вересень 

Місцевий 48.00 48.00 48.00 

8. Формування бази даних 

дітей для оздоровлення та 

відпочинку  

Щороку Не потребує 

фінансування 

- - - 

 


