РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
(шоста сесія)

РІШЕННЯ
від «24» грудня 2020 р.

м. Рубіжне

№ 6/47

Про затвердження Програми
оздоровлення та відпочинку дітей
на 2021-2023 роки

З метою удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей,
забезпечення доступності та якості послуг дітям, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки, збереження мережі дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку, відповідно до Законів України «Про оздоровлення
та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», на підставі рішення
виконавчого комітету Рубіжанської міської ради від «__»____2020 №___ «Про
схвалення Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2023 роки»,
рекомендацій постійної комісії міської ради з соціальних питань від «16»
грудня 2020 року, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 2, п.3 ч.4 ст. 42, п.2 ч. 3 ст. 50,
ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рубіжанська
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2023
роки (додається).
2. Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначати при
затвердженні міського бюджету на відповідний рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з соціальних питань.
Секретар міської ради

Юрій АРЦЕВ

Додаток до рішення
Рубіжанської міської ради
від «24»12. 2020 р. № 6/47

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2023 роки
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
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Назва Програми

2.

Нормативно-правова основа Програми
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Розробник Програми

4.

5.
6.

7.
8.

Програма оздоровлення та відпочинку дітей
на 2021-2023 роки
Закони України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей», «Про охорону
дитинства»

Управління праці та соціального захисту
населення Рубіжанської міської ради.
Виконавці
Програми
(головні Управління праці та соціального захисту
розпорядники бюджетних коштів)
населення Рубіжанської міської ради
(УПСЗН),
управління освіти Рубіжанської міської ради
Відповідальний виконавець Програми Управління праці та соціального захисту
населення Рубіжанської міської ради.
Учасники Програми
Управління освіти та заклади освіти
Рубіжанської міської ради, відділ культури,
молоді та спорту Рубіжанської міської ради,
Рубіжанський міський центр соціальних
служб
Термін реалізації програми
2021 – 2023 роки
Джерела фінансування
Місцевий бюджет,
кошти, залучені з інших джерел, не
заборонених законодавством

І. Мета Програми
Метою Програми є вдосконалення системи оздоровлення та відпочинку
дітей, створення сприятливих умов для зміцнення фізичного та психічного
здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку,
надання оздоровчих та відпочинкових послуг дітям, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки, збереження мережі дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку.
ІІ. Шляхи та засоби реалізації Програми:
- здійснення закупівлі послуг (путівок) з оздоровлення та відпочинку дітей у
встановленому законодавством порядку;
- підвищення якості послуг, які надають дитячі заклади оздоровлення та
відпочинку;

- забезпечення доступності оздоровчих послуг для дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки;
- забезпечення інформаційного висвітлення процесу оздоровлення та
відпочинку дітей міста.
ІІІ. Основні завдання й заходи Програми:
Програма передбачає протягом 2021 – 2023 років здійснити комплекс
заходів, спрямованих на створення умов для належної організації оздоровлення
і відпочинку дітей шляхом:
- міжвідомчої координації питань організації оздоровлення та відпочинку дітей;
- створення належних умов для отримання послуг з оздоровлення та відпочинку
дітей;
- виділення коштів з місцевого бюджету на організацію оздоровлення та
відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
- реалізація інноваційних проектів, новітніх методик у виховній роботі з дітьми
під час оздоровлення та відпочинку дітей;
- надання організаційної, методичної, інформаційної допомоги організаторам та
учасникам оздоровчої кампанії.
Заходи з виконання Програми наведені у таблиці 1.
ІV. Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
- збільшити кількість дітей, охоплених послугами з оздоровлення та
відпочинку;
- поліпшити якість та зробити доступними послуги з оздоровлення та
відпочинку;
- створити безпечні умови перебування та розвиток особистих здібностей дітей
у закладах оздоровлення та відпочинку;
- забезпечити збереження мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
V. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок виділених в
установленому порядку коштів з місцевого бюджету, а також добровільних
внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та інших джерел, не
заборонених законодавством.
Обсяг фінансування заходів Програми затверджується щороку під час
прийняття бюджету міста на відповідний рік у межах видатків, передбачених
головними розпорядниками бюджетних коштів, відповідальних за виконання
завдань і заходів Програми.
Кошторис витрат бюджетних коштів затверджується щороку рішенням
виконавчого комітету Рубіжанської міської ради.
В розрахунок орієнтовних обсягів фінансування входить: харчування
дітей в літніх пришкільних таборах системи освіти, закупівля путівок до
дитячих оздоровчих закладів.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням заходів Програми покладається на постійну
депутатську комісію міської ради із соціальних питань.
Усі учасники Програми, задіяні в реалізації заходів, незалежно від джерел
фінансування заходів, звітують про хід виконання Програми перед УПСЗН
Рубіжанської міської ради щороку до 15 вересня. УПСЗН Рубіжанської міської
ради щорічно в останньому кварталі року звітує про виконання Програми перед
Рубіжанською міською радою.
УПСЗН Рубіжанської міської ради забезпечує взаємодію з Департаментом
соціального захисту населення Луганської ОДА, органами місцевого
самоврядування, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями з
питань реалізації Програми.

Таблиця 1.

Заходи Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2023 роки
№ Найменування
з/п завдання

1

2

3

Перелік заходів Програми

1.1 Проведення засідань міської
Координаційної ради з питань оздоровлення
та відпочинку дітей та молоді
Міжвідомча
1.2 Затвердження Положення про порядок
координація питань направлення дітей, які потребують особливої
організації
соціальної уваги та підтримки (пільгових
оздоровлення та
категорій), до дитячих закладів оздоровлення
відпочинку дітей та відпочинку за рахунок бюджетних коштів
1.3 Організація та проведення підсумкової
наради з питань проведення літньої
оздоровчої кампанії
2.1 Проведення співбесід з батьками, нарад з
керівниками підприємств, закладів, установ
різних форм власності щодо організації
оздоровлення дітей
Надання
організаційної,
2.2 Організація та проведення семінарів щодо
методичної,
організації літнього оздоровлення та
інформаційної
відпочинку дітей
допомоги
організаторам та
учасникам
оздоровчої кампанії 2.3 Організація функціонування телефонної
«гарячої лінії»

Створення
3.1 Забезпечення в літній період діяльності
належних умов для дитячих закладів відпочинку

Термін виконання

Виконавці

Очікуваний результат

Протягом року
(2021-2023 років)

УПСЗН

Координованість роботи з
питань організації
оздоровчої кампанії

Березень – квітень
2021-2023 років

УПСЗН

Забезпечення доступності
оздоровчих послуг

Вересень
2021-2023 років

УПСЗН

Підбиття підсумків
літньої оздоровчої
кампанії

УПСЗН

Збільшення кількості
дітей охоплених
оздоровчими послугами

Березень – травень
2021-2023 років
Квітень - травень
2021-2023 років

Травень – серпень
2021-2023 років

Червень – серпень
2021-2023 років

Реалізація завдань,
спрямованих на
організацію оздоровлення
та відпочинок дітей
Надання інформації про
роботу дитячих закладів
оздоровлення та
УПСЗН
відпочинку та
забезпечення
оперативного вирішення
проблемних питань
Управління освіти, Вдосконалення мережі
відділ культури, дитячих закладів
УПСЗН,
управління освіти

отримання послуг з
оздоровлення та
відпочинку дітей 3.2 Проведення заходів з пропаганди
здорового способу життя, профілактики
негативних явищ у дитячому та підлітковому
середовищі

молоді та спорту

РМЦСС, начальники
Червень – серпень
Формування основ
закладів оздоровлення
2021-2023 років
здорового способу життя
та відпочинку

Відділ культури,
3.3 Проведення культурно-просвітницьких
молоді та спорту,
заходів на базі закладів управління культури Червень – серпень
начальники закладів
(МКЗ «Палац культури», КЗ «Міський музей», 2021-2023 років
оздоровлення та
Централізована бібліотечна система)
відпочинку
3.4 Забезпечення направлення дітей на
оздоровлення до Міжнародного дитячого
Протягом року
УПСЗН
центру «Артек» та до Українського дитячого (2021-2023 років)
центру «Молода гвардія»

4

5

6

Організація
оздоровлення та
відпочинку дітей,
які потребують
особливої
соціальної уваги та
підтримки

4.1 Формування, ведення, використання банку
Протягом року
даних дітей, які потребують особливої уваги
(2021-2023 років)
та підтримки (пільгових категорій).
4.2 Забезпечення оздоровлення дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та
підтримки – закупівля путівок
4.3 Надання відпочинкових послуг дітям
пільгових категорій – організація харчування
дітей в таборах відпочинку

Реалізація
інноваційних
проектів, новітніх 5.1 Організація в дитячих закладах
методик у виховній оздоровлення та відпочинку проведення
роботі з дітьми під тематичних змін
час оздоровлення
та відпочинку дітей
Інформаційне
6.1 Висвітлення в ЗМІ реалізації заходів
забезпечення
Програми

оздоровлення та
відпочинку

Квітень - травень
2021-2023 років

УПСЗН

УПСЗН

Розвиток творчих
здібностей талановитих і
обдарованих дітей
Забезпечення
оздоровлення дітей
пільгових категорій
Для дослідження та
відстеження реалізації
права кожної дитини
пільгової категорії на
оздоровлення.
Забезпечення
оздоровлення дітей
пільгових категорій

Травень – серпень
2021-2023 років

Управління освіти

Забезпечення доступності
відпочинкових послуг

Травень – серпень
2021-2023 років

Управління освіти

Розвиток різних форм
виховної роботи

Протягом року
(2021-2023 років)

УПСЗН, управління
освіти

Надання доступної
інформації щодо

проведення оздоровчої
кампанії

Начальник УПСЗН

Наталія КОВТУН

Секретар міської ради

Юрій АРЦЕВ

