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ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є
реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок, стовідсоткове охоплення
організованими формами оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної
уваги та підтримки.
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 соціальногоз ахисту
дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок.
Стан здоров'я дітей - один із найважливіших показників рівня соціальноекономічного розвитку суспільства, тому особливого значення набуває організація
ефективного оздоровлення та відпочинку підростаючого покоління.
Літнє оздоровлення та відпочинок дітей сприяє поліпшенню та зміцненню
фізичного та психологічного стану здоров’я дітей (80 відсотків дітей шкільного віку
знаходяться на диспансерному обліку), відновленню життєвих сил. Крім того,
оздоровлення дітей під час канікул запобігає бездоглядності дітей, створює умови
для розкриття та розвитку їх творчих здібностей.
Упродовж останніх років зберігається тенденція до погіршення стану
здоров’я дітей, яка зумовлена негативними факторами соціально-економічного,
екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійнодіючих факторів
ризику, в тому числі стресові перевантаження, зокрема у шкільному віці, призводять
до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяють розвитку
у дітей хронічних захворювань.
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 урахуванням складної та небезпечної ситуації, що склалася на сході країни у
зв’язку з проведенням там антитерористичної операції, прогнозованим є
розширення переліку категорій дітей та, відповідно, зростання потреби у
бюджетному оздоровленні.
Нагальною є проблема організації виховного процесу та дозвілля в закладах
оздоровлення та відпочинку. З метою вдосконалення роботи в цьому напрямку
необхідно забезпечити дитячі заклади оздоровлення та відпочинку сучасною
методикою проведення змістовного дозвілля, вжити заходів щодо поліпшення
виховної, культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми під час
літніх канікул. Потребують розвитку такі активні форми відпочинку та
оздоровлення як організація пришкільних таборів відпочинку дітей з денним
перебуванням, літніх мовних таборів, туристичних походів, волонтерського руху
тощо. Зважаючи на ряд негативних явищ у підлітковому та молодіжному

середовищі (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія), особливістю відпочинку та
оздоровлення молоді має стати формування навичок здорового способу життя.
Одним із нестандартних підходів для забезпечення якісного навчання дітей
мовам, починаючи з 2015 року, є створення літніх мовних таборів. Такі табори
покликані спонукати школярів практично застосовувати знання з мов, отриманих
протягом навчального року. У таборах діти мають можливість спілкуватися
іноземними мовами та застосовувати їх у різних формах діяльності (в ігрових та
концертних програмах, театральних виставах тощо). Завдання мовного табору показати дітям інший, відмінний від шкільного стиль викладання, де акцент
ставиться на практичну частину і знання, які можна застосувати пізніше і в інших
областях. Вивчення іноземних мов у таких таборах не перетворюється на
продовження навчального процесу. Основна мета мовних таборів - зацікавити учнів
іноземними мовами та сприяти самостійній підготовці вдома.
ІІІ. Мета Програми
Метою Програми є:
- створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку
дітей;
- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку
та оздоровлення;
- покращання стану матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку;
- підвищення рівня кваліфікації кадрів дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку;
- створення умов для збереження мережі діючих дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку.
Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації Програми
Сильні сторони

Слабкі сторони

- зростання уваги до оздоровлення дітей у
дитячих
закладах
оздоровлення
та
відпочинку громади;
- збільшення обсягів фінансування за
рахунок коштів інших джерел на
оздоровлення та відпочинок дітей;
- збільшення загальної кількості дітей
громади, охоплених оздоровчими та
відпочинковими
послугами
протягом
літнього періоду;
-запобігання злочинності та правопорушень
серед дітей та молоді;
- запобігання порушенням у сфері
санітарної та протипожежної безпеки під
час організації оздоровлення та відпочинку
дітей

- недостатнє фінансування заходів щодо
оздоровлення дітей пільгових категорій, які
потребують першочергової уваги, за
рахунок коштів місцевого бюджету;
- слабка матеріально-технічна база
більшості таборів;
- недостатній рівень престижу дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку серед
населення;
- висока вартість путівок до дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку;
- неспроможність діючих оздоровчих
закладів оздоровлення та відпочинку
району забезпечити оздоровчими
послугами дітей шкільного віку

Можливості

Ризики

- щорічне збільшення фінансування
оздоровлення дітей з місцевого бюджету;
- підвищення професійного рівня кадрів
для
роботи
в
дитячих
закладах
оздоровлення та відпочинку;
- упровадження нових форм роботи
дитячих
закладів
оздоровлення
та
відпочинку району;
- удосконалення та розширення роботи з
надання послуг, забезпечення безпеки
життєдіяльності,
розвитку
та
вдосконалення матеріально-технічної бази;
- сприяння розвитку духовності, моралі,
формування навичок здорового способу
життя.

- відсутність достатньої кількості коштів в
місцевому бюджеті на оздоровлення дітей
шкільного віку;
- підвищення ціни на путівки до дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку
внаслідок інфляції;
- зменшення кількості дітей пільгових
категорій,
охоплених
оздоровчими
послугами;
- нестача кваліфікованих кадрів для роботи
в дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання
проблеми, обсяги фінансування
Прийняття цієї Програми дозволить поступово вирішити проблеми у сфері
оздоровлення та відпочинку дітей.
Програма передбачає протягом 2017-2020 років здійснити комплекс заходів
щодо створення умов для належної організації оздоровлення і відпочинку дітей
шляхом:
- забезпечення належних умов функціонування дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку;
- придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок
коштів місцевих бюджетів;
- організації та проведення семінарів для директорів, методистів, вихователів
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
Програма є довгостроковою та розроблена на період до 2020 року.
Обсяг коштів на оздоровлення визначається органами місцевого самоврядування
щорічно під час формування відповідних бюджетів, виходячи з конкретних завдань
Програми та реальних фінансових можливостей бюджету. Обсяг фінансування
Програми в поточному бюджетному періоді може коригуватися у разі виникнення
непередбачуваних факторів, що вплинули на своєчасність виконання окремих
заходів та проведення відповідних видатків.
V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Протягом 2017-2020 років планується здійснити такі заходи:
- забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, шляхом придбання путівок
до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого
бюджету;
- проведення семінарів-навчань директорів, методистів та вихователів дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку;

- проведення перевірок щодо умов перебування дітей в дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку громади;
- проведення конкурсів та визначення переможців літнього відпочинку та
оздоровлення дітей серед дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
- розробка та видання інформаційно-методичної літератури стосовно
напрямів діяльності у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;
- постійне інформування населення про дитячу оздоровчу базу громади та її
можливості;
У результаті виконання Програми планується щорічне збільшення
кількості дітей, яким надаються послуги з оздоровлення та відпочинку.
VI. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку 2 до Програми.
VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на соціальногуманітарний відділ Барської міської ради.
Контроль за виконанням заходів Програми покладається на постійну
комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму, соціального
захисту населення та міжнародних відносин.
Відповідальним виконавцям забезпечити виконання заходів Програми та
про виконану роботу інформувати щорічно на засіданнях постійної комісії з питань
освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму, соціального захисту населення та
міжнародних відносин, і не менше одного разу на рік на сесії міської ради.

Секретар міської ради

Подуфалов В.М.

Додаток 1
до Програми оздоровлення і відпочинку
дітей та молоді Барської об’єднаної
територіальної громади
на 2017 – 2020 роки

Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми
Обсяг коштів, які
пропонується залучити
до виконання Програми

Етапи виконання Програми

І

ІІ

ІІІ

ІV

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Усього
витрат на
виконання
Програми
( тис. грн. )

Місцевий бюджет

Розрахунки здійснені з урахуванням зростання індексу інфляції на споживчі ціни.

Секретар міської ради

Подуфалов В.М.

Додаток 2
до Програми оздоровлення і відпочинку
дітей та молоді Барської об’єднаної
територіальної громади
на 2017 – 2020 роки

Організаційна робота
щодо створення умов
для оздоровлення дітей
і молоді

2.

Термін
виконання
заходу

Проведення
міжвідомчих 2017 – 2020
нарад, навчальних семінарів роки
тощо з питань організації
оздоровлення та відпочинку
дітей, поширення досвіду
роботи у сфері оздоровлення

Забезпечення
роботи 2017 – 2020
тематичної сторінки веб-сайту роки
Барської міської ради.

Виконавці

Джерела
фінансуван
ня

Орієнтовні обсяги
фінансування,
тис. грн.

Соціальногуманітарний
відділ Барської
міської ради;
управління
Держпродспоживслужби в
Барському районі;
Барський
міжрайонний
відділ
лабораторних
досліджень;
КЗ «Оздоровчий
табір «Фортуна»,
ЗНЗ, ДНЗ.
Соціальногуманітарний
відділ Барської
міської ради;
КЗ «Оздоровчий

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

Координація роботи усіх
структур, причетних до
оздоровлення дітей і
молоді

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

Надання електронної
доступної інформації
про існуючу мережу
дитячих закладів
оздоровлення та

Очікуваний результат

2020

1.

Перелік заходів програми

2019

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні завдання)

2018

№

2017

Напрямки діяльності та основні заходи Програми оздоровлення і відпочинку дітей та молоді
Барської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2020 роки

табір «Фортуна»,
ЗНЗ, ДНЗ.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Проведення анкетування для
вивчення потреб дітей та
їхніх батьків у послугах із
оздоровлення та відпочинку з
урахуванням віку та статі
дитини
Забезпечення безкоштовним
медичним обстеженням за
місцем проживання дітей, які
направляються
в
дитячі
заклади
оздоровлення
та
відпочинку, та працівників цих
закладів
Забезпечення
Утримання комунального
функціонування
закладу «Оздоровчий табір
закладів оздоровлення «Фортуна»
та відпочинку

відпочинку

2017 – 2020
роки

Соціальногуманітарний
відділ Барської
міської ради; ЗНЗ.

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

Прогнозування роботи
закладів оздоровлення та
відпочинку

2017 – 2020
роки

Барський
ЦПМСД,
Барський
міжрайонний
відділ
лабораторних
досліджень

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

Забезпечення безпечних
умов перебування дітей у
дитячому закладі
оздоровлення та
відпочинку.

2017 – 2020
роки

Барська міська
рада

Місцевий
бюджет

Проведення заходів,
спрямованих на зміцнення
матеріально-технічної бази,
ремонту комунального
закладу «Оздоровчий табір
«Фортуна»
Створення належних умов
для роботи таборів з денним
перебуванням, літніх мовних
таборів.

2017 – 2020
роки

Барська міська
рада
КЗ «Оздоровчий
табір «Фортуна»

Місцевий
бюджет

2017 – 2020
роки

Барська міська
рада,
ЗНЗ

Місцевий
бюджет

Проведення в таборах з
денним перебуванням, літніх
мовних таборах культурномасових заходів (свят,
екскурсій тощо)

2017 – 2020
роки

Соціальногуманітарний
відділ Барської
міської ради; ЗНЗ.

Місцевий
бюджет

Зміцнення матеріальнотехнічної бази дитячих
закладів оздоровлення та
відпочинку, покращення
рівня надання оздоровчих
послуг
Зміцнення матеріальнотехнічної бази дитячих
закладів оздоровлення та
відпочинку, покращення
рівня надання оздоровчих
послуг
Зміцнення матеріальнотехнічної бази дитячих
закладів оздоровлення та
відпочинку, покращення
рівня надання оздоровчих
послуг
Забезпечення змістовного
відпочинку і оздоровлення
дітей.

9.

10

11

Проведення
заходів,
направлених
на
підвищення рівня та
якості
послуг,
що
надаються закладами
оздоровлення
та
відпочинку.
Здійснення контролю
щодо
умов
перебування дітей в
закладах оздоровлення
та відпочинку.

Організація та проведення
конкурсу на кращий табір
відпочинку

2017 – 2020
роки

Соціальногуманітарний
відділ Барської
міської ради; ЗНЗ.

Місцевий
бюджет

Стимулювання роботи у
сфері відпочинку дітей.

Проведення перевірок щодо
умов утримання та виховання
дітей в закладах оздоровлення
та відпочинку

травень серпень
2017 – 2020
років

Місцевий
бюджет

Забезпечення безпечних
умов перебування дітей у
дитячих
закладах
оздоровлення
та
відпочинку,
надання методичної та
практичної допомоги
працівникам цих закладів

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

Забезпечення оздоровлення
дітей, що потребують
особливої соціальної уваги та
підтримки: дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського
піклування, дітей осіб,
визнаних учасниками
бойових дій відповідно до
пункту 19 частини першої
статті 6 Закону України "Про
статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального
захисту", дітей,
один із батьків яких загинув
(пропав безвісти) у районі
проведення

2017 – 2020
роки

Соціальногуманітарний
відділ Барської
міської ради;
управління
Держпродспоживслужби в
Барському районі;
Барський
міжрайонний
відділ
лабораторних
досліджень;
КЗ «Оздоровчий
табір «Фортуна»,
ЗНЗ, ДНЗ.
Соціальногуманітарний
відділ Барської
міської ради; ЗНЗ.

Місцевий
бюджет

Збільшення кількості
дітей, охоплених
організованими формами
оздоровлення та
відпочинку, в першу
чергу дітей, які
потребують особливої
соціальної уваги та
підтримки.

антитерористичних операцій,
бойових дій чи збройних
конфліктів або помер
внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва, одержаних у
районі проведення
антитерористичних
операцій, бойових дій чи
збройних конфліктів, а також
внаслідок захворювання,
одержаного в період участі в
антитерористичній операції,
дітей, 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;
дітей, зареєстрованих як
внутрішньо переміщені
особи, бездоглядних та
безпритульних дітей, дітейінвалідів; дітей, які потерпілі
від наслідків Чорнобильської
катастрофи, дітей, які
постраждали внаслідок
стихійного лиха, техногенних
аварій, катастроф; дітей з
багатодітних і
малозабезпечених сімей;
дітей, батьки яких загинули
від нещасних випадків на
виробництві або під час
виконання службових
обов'язків; дітей, які

12

13

14

Розвиток
творчих
здібностей
дітей
і
молоді,
формування
здорового
способу
життя та патріотичне
виховання

перебувають на
диспансерному обліку;
талановитих та обдарованих
дітей - переможці
міжнародних, всеукраїнських,
обласних, міських, районних
олімпіад, конкурсів,
фестивалів, змагань,
спартакіад, відмінники
навчання, лідерів дитячих
громадських організацій;
дитячих творчих колективів
та спортивних команд, а
також дітей працівників
агропромислового комплексу
та соціальної сфери села
Залучення коштів
спеціальних фондів, внески
міжнародних
благодійних організацій та
інших джерел, незаборонених
законодавством для
оздоровлення дітей, що
потребують особливої
соціальної уваги та підтримки
Організація проведення в
дитячих закладах відпочинку
та оздоровлення профільних та
тематичних оздоровчих змін,
фестивалів та конкурсів

2017 – 2020
роки

Соціальногуманітарний
відділ Барської
міської ради; ЗНЗ.

За рахунок
коштів
незаборонне
них
законодавств
вом

Забезпечення
оздоровчими
послугами дітей, що
потребують особливої
уваги та підтримки

2017 – 2020
роки

Соціальногуманітарний
відділ Барської
міської ради; ЗНЗ,
КЗ «Оздоровчий
табір «Фортуна»,

Місцевий
бюджет

Підвищення якості
оздоровчих послуг,
розвиток творчих
здібностей та інтересів
дітей

Організація під час літнього 2017 – 2020
оздоровлення
спортивних роки
заходів для дітей

Соціальногуманітарний
відділ Барської
міської ради; ЗНЗ,
КЗ «Оздоровчий
табір «Фортуна»,

Місцевий
бюджет

15

Організація проведення в 2017 – 2020
дитячих
закладах роки
оздоровлення та відпочинку
виїзних
майстер-класів
з
народних промислів

Соціальногуманітарний
відділ Барської
міської ради; ЗНЗ,
ПНЗ ,
КЗ «Оздоровчий
табір «Фортуна»,

Місцевий
бюджет

16

Організація на базі дитячих
закладів
оздоровлення
та
відпочинку роботи мобільних
консультативних пунктів щодо
формування здорового способу
життя дітей і молоді та їх
забезпечення
соціальнорекламною продукцією
Організація направлення в
дитячі заклади оздоровлення
та відпочинку педагогічних
працівників, у тому числі
студентів педагогічних вищих
навчальних закладів на основі
укладених угод

2017 – 2020
роки

Соціальногуманітарний
відділ Барської
міської ради; ЗНЗ,
ПНЗ ,
КЗ «Оздоровчий
табір «Фортуна»,
РЦ СССДМ

Місцевий
бюджет

Надання дітям психологопедагогічної і соціальної
допомоги.

2017 – 2020
роки

Соціальногуманітарний
відділ Барської
міської ради;
КЗ «Оздоровчий
табір «Фортуна»,
Барський ГПК ім..
М.Грушевського
Вінницький ДПУ

Не потребує
фінансування

Забезпечення оздоровчих
закладів
висококваліфікованими
підготовленими кадрами

Організація роботи з надання 2017 – 2020
шефської допомоги дитячим роки
закладам оздоровлення та
відпочинку
спортивними
товариствами у проведенні
спортивних заходів, гурткової
роботи

Соціальногуманітарний
відділ Барської
міської ради;
Барський ГПК ім..
М.Грушевського
ДЮСШ

Позабюджетні
кошти

Підвищення рівня
науково-методичного та
інформаційного
забезпечення діяльності
дитячих закладів
оздоровлення та
відпочинку, підвищення
рівня інформованості
населення

Підготовка
та
видання 2017 – 2020
роки
нормативно-правових,
інформаційних, методичних
матеріалів
з
питань
оздоровлення та відпочинку
дітей тощо.

Соціальногуманітарний
відділ Барської
міської ради; ЗНЗ,
ПНЗ

Місцевий
бюджет

17

Зміцнення кадрового
потенціалу
та
підвищення престижу
праці
в
дитячих
закладах відпочинку та
оздоровлення

18

Поліпшення науковометодичного
та
інформаційного
забезпечення
діяльності
дитячих
закладів оздоровлення
та відпочинку

19

Сприяння
висвітленню 2017 – 2020
інформації про дитячі заклади роки
оздоровлення і відпочинку та
їх діяльність, хід оздоровлення
дітей в засобах масової
інформації

20

21

22

23

Розвиток
міжнародного
співробітництва
сфері оздоровлення

Поширення інформації для
батьків і дітей про профільні та
тематичні оздоровчі зміни в
установах, підприємствах та
організаціях
Здійснення
контролю
за
організацією виїзду груп дітей,
у надання згоди на виїзд
організованих груп дітей на
відпочинок та оздоровлення за
кордон

Соціальногуманітарний
відділ Барської
міської ради;
КЗ «Оздоровчий
табір «Фортуна»,
ЗНЗ

Не потребує
фінансування

квітеньтравень
2017 – 2020
роки

Соціальногуманітарний
відділ Барської
міської ради; ЗНЗ,

Не потребує
фінансування

2017 – 2020
роки

Соціальногуманітарний
відділ Барської
міської ради;
КЗ «Оздоровчий
табір «Фортуна»,
ЗНЗ

Не потребує
фінансування

Соціальногуманітарний
відділ Барської
міської ради; ЗНЗ,
ПНЗ ,
КЗ «Оздоровчий
табір «Фортуна»,

Місцевий
бюджет

Продовження
практики 2017 – 2020
обміну групами дітей та роки
молоді з іншими країнами
для
організованого
відпочинку та оздоровлення

Примітка: обсяги фінансування програми уточнюються щороку під час формування або уточнення бюджету на відповідний рік.

Секретар міської ради

Подуфалов В М.

Забезпечення розвитку
дітей та молоді, сприяння
міжнародній інтеграції

