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РІШЕННЯ
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Про Програму оздоровлення та відпочинку
дітей та учнівської молоді на 2021-2025 роки в
Шалигинській об’єднаній територіальній громаді
Розглянувши проєкт Програми оздоровлення та відпочинку дітей та
учнівської молоді на 2021-2025 роки в Шалигинській об’єднаній територіальній
громаді. , схвалений рішенням виконавчого комітету селищної ради № 00 від
00.00.2020, з метою забезпечення реалізації прав дітей та учнівської молоді,
керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
селищна
рада
ВИРІШИЛА
1. Затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей та учнівської
молоді на 2021-2025 роки в Шалигинській об’єднаній територіальній громаді
згідно з додатком (додається).
2. Управлінню фінансів та економічного розвитку селищної ради
щорічно, передбачати у проєкті бюджету Шалигинської об’єднаної
територіальної громади на відповідний рік, кошти на реалізацію зазначеної
цільової програми виходячи із фінансових можливостей громади.
3. Контроль за виконання Програми покласти на постійну комісію з
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального
захисту населення.
Селищний голова

Юрій МАТВІЄНКО
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1. Паспорт Програми оздоровлення та відпочинку дітей та учнівської
молоді на 2021-2025 роки в Шалигинській об’єднаній територіальній
громаді (далі – Програма)
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Ініціатор розроблення
Програми
Дата, номер і назва
розпорядчого документа
органу виконавчої влади про
розроблення Програми

Виконавчий
комітет
Шалигинської
селищної ради
Розпорядження селищного голови від
08.09.2020 р. №47-ОД «Про розробку
проєктів цільових програм розвитку
Шалигинської об’єднаної територіальної
громади на 2021-2025 роки»
Розробник Програми
Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Шалигинської селищної ради
Співрозробники Програми
Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Шалигинської селищної ради, управління
фінансів
та
економічного
розвитку
Шалигинської селищної ради
Відповідальний виконавець Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Програми
Шалигинської селищної ради
Учасники Програми
Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
Шалигинської селищної ради, заклади
освіти Шалигинської селищної ради
Термін реалізації Програми 2021-2025 роки
Перелік місцевих бюджетів, Обласний
та
бюджет
селищної
які беруть участь у виконанні територіальної громади
Програми
Загальний обсяг фінансових 676,4 тис. грн.
ресурсів для реалізації
Програми

9.1. Кошти обласного бюджету
9.2. Кошти бюджету
територіальної громади

88,0 тис. грн.
588,4 тис. грн.

2. Загальні положення
Дитинство – найважливіший період у житті людини. Саме в цей час вона
формується фізично, психічно, інтелектуально та потребує найбільшої уваги й
захисту. Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2025 роки (далі –
Програма) розроблена відповідно до ст.7 Закону України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей» з метою удосконалення організації повноцінного
оздоровлення, відпочинку дітей Шалигинської селищної ради. Оздоровлення та
відпочинок дітей під час літніх канікул не тільки сприятиме зміцненню здоров’я
і поновленню сил перед початком нового навчального року, а й сприятиме
розвитку дитини, реалізації її творчих здібностей, формуванню здорового
способу життя.

3. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
Збереження здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил шляхом
організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є важливим
напрямом діяльності органів місцевого самоврядування. Станом на 01.09.2020
р. на території Шалигинської селищної ради мешкає 451 дитина шкільного віку,
з них 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 2 дитини з
інвалідністю, 26 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 1 дитина
внутрішньо переміщених осіб, 4 дітей учасників АТО.
Для
вирішення
проблем
передбачається
здійснити
протягом 2021 - 2025 років комплекс заходів, спрямованих на створення умов
для:
1) організації оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді;
2) підвищення якості та безпеки оздоровчих послуг для дітей;
3) впровадження новітніх методик дитячого оздоровлення і відпочинку;
4) сприяння підвищенню якості роботи педагогічного персоналу,
персоналу харчоблоків та їдалень дитячих таборів;
5) збільшення кількості дітей, охоплених послугами відпочинку і
оздоровлення, в першу чергу, дітей, які потребують особливої соціальної уваги
та підтримки, збільшення частки дітей, охоплених послугами оздоровлення.
Розв’язання проблем здійснюватиметься шляхом:
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.Мета Програми
Метою Програми є:
- забезпечення загальних, життєво важливих потреб дітей та юнацтва в
оздоровленні;
- організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей та учнівської
молоді,
зміцнення здоров’я дитячого населення громади
шляхом
удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення
державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових
послуг;
- формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя.
Реалізація Програми дозволить забезпечити ефективне проведення
оздоровчо-відпочинкової кампанії у 2021-2025 роках. А також упровадити
відкритий, об’єктивний і прозорий підбір та направлення дітей до закладів
оздоровлення та відпочинку області і України.

5. Шляхи і засоби розв’язання проблеми
Основними шляхами і засобами розв’язання проблеми є:
- забезпечення та створення оптимальних сприятливих умов для
оздоровлення та відпочинку дітей Шалигинської селищної ради;
- забезпечення доступності оздоровчо-відпочинкових послуг для різних
категорій дитячого населення;
- співпраця органів виконавчої влади, профспілкових організацій,
підприємств, установ, організацій стосовно організації оздоровлення та
відпочинку дітей Шалигинської селищної ради;
- поліпшення інформаційного і рекламного забезпечення оздоровлення
дітей Шалигинської селищної ради;
- забезпечення контролю за діяльністю пришкільних відпочинково оздоровчих таборів.
Оздоровлення та відпочинок дітей буде здійснюватись шляхом
направлення дітей до оздоровчих закладів, а також до пришкільних
відпочинково – оздоровчих таборів.
За рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади послуги з
оздоровлення та відпочинку надаються відповідно до чинного законодавства в
першу чергу дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
(дітям пільгових категорій).
Механізм підбору і направлення дітей до закладів оздоровлення та
відпочинку викладено в додатку 1 до Програми.
Перелік документів для отримання путівки до закладів оздоровлення та
відпочинку викладено в додатку 2 до Програми.
6. Обсяги та джерела фінансування Програми,
строки виконання Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених в
бюджеті селищної територіальної громади, а також інших джерел, не
заборонених законодавством.
Обсяг коштів на оздоровлення визначається щорічно під час формування
проєкту бюджету, виходячи з конкретних завдань Програми та реальних
фінансових можливостей бюджету, а також з урахуванням результатів
виконання Програми за попередній період.
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.
Строки виконання Програми: протягом 2021-2025 роки.
7. Перелік напрямів, завдань і заходів Програми та результативні
показники
Напрямами та пріоритетними завданнями Програми є:

збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами
оздоровлення та відпочинку;
створення сприятливих умов для розвитку та діяльності
пришкільних оздоровчо – відпочинкових таборів;
забезпечення доступності та якості послуг з оздоровлення та
відпочинку;
забезпечення контролю за діяльністю пришкільних оздоровчо –
відпочинкових таборів;
поліпшення матеріально-технічного, методичного, інформаційного
забезпечення діяльності пришкільних оздоровчо – відпочинкових таборів
підвищення їх престижу;
розвиток творчих здібностей дітей, формування здорового способу
життя та національно-патріотичне виховання;
проведення ефективної інформаційної кампанії щодо можливостей
отримання оздоровчих послуг, висвітлення підготовки, ходу та підсумків
оздоровчо-відпочинкової кампанії.
Заходи, спрямовані на виконання Програми:
- здійснення обстеження пришкільних оздоровчо – відпочинкових таборів
щодо стану підготовки до проведення літньої оздоровчої кампанії, проведення в
установленому порядку перевірки дотримання норм життєдіяльності та
харчування;
- забезпечення оздоровленням дітей, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки у закладах оздоровлення та відпочинку;
- забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у пришкільних,
профільних таборах;
-проведення концертних програм, вистав, театралізованих заходів,
спортивних змагань пришкільних оздоровчо – відпочинкових таборах;
- та відпочинку, розширення маршрутів туристичних поїздок,
подорожей, походів;
- з метою поглиблення змісту і форм виховної роботи під час організації
оздоровлення та відпочинку дітей залучення до співпраці громадські організації
і благодійні фонди.
Виконання Програми дасть можливість:
- забезпечити повноцінним оздоровленням та відпочинком не менше як
50% дітей шкільного віку;
- ефективно використовувати кошти бюджету на проведення оздоровчовідпочинкової кампанії 2021-2025 років;
- удосконалити механізм координації та контролю за організацією і
проведенням оздоровлення та відпочинку дітей;
- створити відкритий, об’єктивний та прозорий механізм підбору і
направлення дітей до закладів оздоровлення та відпочинку міста, області і
України.
8.Результативні показники Програми

Виконання Програми дасть можливість:
забезпечити повноцінним оздоровленням та відпочинком не менше
як 50% дітей шкільного віку;
ефективно
використовувати
кошти
бюджету
селищної
територіальної громади та обласного бюджетів на проведення оздоровчовідпочинкової кампанії 2021-2025 років;
удосконалити механізм координації та контролю за організацією і
проведенням оздоровлення та відпочинку дітей;
створити відкритий, об’єктивний та прозорий механізм підбору і
направлення дітей до закладів оздоровлення та відпочинку області і України.
9. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація роботи по виконанню Програми покладається на відділ освіти,
молоді та спорту Шалигинської селищної ради, а контроль за ходом виконання
Програми - на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров`я,
фізкультури, спорту та соціального захисту населення.
Селищний голова

Юрій МАТВІЄНКО

Додаток 1
до Програми
Порядок
підбору та направлення дітей до закладів оздоровлення
та відпочинку області та України
1. Направлення дітей на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів
державного та обласного бюджетів здійснюється до закладів оздоровлення та
відпочинку області, України, що визнані переможцями процедури закупівлі
послуг з оздоровлення та відпочинку.
2. Кількість путівок до закладів оздоровлення та відпочинку України
розподіляється відділом освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради
між закладами освітою пропорційно чисельності дітей шкільного віку, які
мешкають на відповідній території.
До закладів оздоровлення, відпочинку області та України направляються
діти віком від 4 до 7 років (перебувають у закладах разом із батьками або іншими
законними представниками) та від 7 до 18 років (перебувають самостійно) таких
пільгових категорій: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини
першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення
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; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського
протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час
масових акцій громадянського протесту; діти, зареєстровані як внутрішньо
переміщені особи; бездоглядні та безпритульні діти (діти, які опинились у
складних життєвих обставинах); діти-інваліди (здатні до самообслуговування);
діти, які потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали
внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних
сімей; діти з малозабезпечених сімей (сім'ї, які відповідно до чинного
законодавства одержують державну соціальну допомогу як малозабезпечені);
талановиті та обдаровані діти (переможці та призери міжнародних,
всеукраїнських, обласних, районних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів,
змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських
організацій); діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або
під час виконання службових обов'язків; дитячі творчі колективи та спортивні
команди; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;
діти, які перебувають на диспансерному обліку, на підставі поданих заяв з
урахуванням дати їх подання.
3. Відбір та направлення дітей пільгових категорій на оздоровлення та
відпочинок здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Шалигинською
селищної радою на підставі поданих заяв, медичних карток з обов'язковою

довідкою про стан санітарно-епідеміологічного нагляду та документів, що
підтверджують категорію дитини. До заяви додається згода щодо надання
дозволу на обробку персональних даних згідно з Законом України від 01 червня
2010 року №2297-VI «Про захист персональних даних». Дитина має право лише
один раз на рік на забезпечення путівкою до закладів оздоровлення та відпочинку
за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів (не враховуючи
пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку). Копії документів про
підтвердження належності дитини до пільгової категорії , список дітей за
підписом керівника навчального закладу не пізніше ніж за 6 днів до початку
оздоровчої зміни надаються до відділу освіти, молоді та спорту Шалигинської
селищної ради та засвідчуються начальником відділу освіти, молоді та спорту
Шалигинської селищної ради, що направляє дитину.
4. Відділ освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради на підставі
наданих документів, списків складають два примірники списків, один з яких
передається до закладу оздоровлення та відпочинку.
5. Приїзд, від'їзд та направлення дітей до закладів оздоровлення та
відпочинку області відповідно до чинного законодавства організовує відділ
освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради у встановленому
законодавством порядку.
6. Витрати на проїзд дітей до закладів оздоровлення та відпочинку
здійснюється за рахунок коштів батьків, інших законних представників та інших
джерел, не заборонених чинним законодавством.
7. У разі неприбуття дитини до закладу оздоровлення та відпочинку або
подання не в повному обсязі документів у п'ятиденний термін проводиться заміна
дитини.
8. Документи зберігаються у відділі освіти, молоді та спорту Шалигинської
селищної ради протягом трьох років.
9. Начальник відділу освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради
несе повну матеріальну відповідальність за нецільове використання путівки на
оздоровлення та відпочинок у розмірі повної її вартості.

Додаток 2
до Програми
Перелік документів для отримання путівки до закладів оздоровлення та
відпочинку
Категорія

Перелік документів

1

2

Діти-сироти

Діти,
позбавлені
батьківського піклування

Діти осіб, визнаних
учасниками бойових дій відповідно
до
пункту
19
частини
першої
статті 6 За-кону
України «Про статус
ветеранів
вій-ни,
гарантії їх соціального захисту»

1. Заява від опікуна (піклувальника) та згода на обробку
персональних даних.
2. Свідоцтво про народження (копія).
3. Довідка з місця проживання.
4. Свідоцтва про смерть обох батьків (копії) або
документ, який підтверджує належність дитини до
зазначеної категорії (копія).
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні,
профільні табори, табори праці та відпочинку).
1. Заява від опікуна (піклувальника) та згода на обробку
персональних даних.
2. Свідоцтво про народження (копія).
3. Довідка з місця проживання.
4. Рішення суду або органу опіки та піклування про
позбавлення батьківських прав (копія).
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні,
профільні табори, табори праці та відпочинку).
1. Заява від батьків та згода на обробку персональних
даних.
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Довідка з місця проживання.
4. Посвідчення учасника бойових дій (копія).
5. Документ, що підтверджує безпосереднє залучення
особи до виконання завдань АТО в районах її
проведення.
6. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
оздоровлення та відпочинку за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні,
профільні табори, табори праці та відпочинку).

Діти, один із батьків
яких загинув (пропав безвісти) у
районі проведення
ан-титерористичної
операції бойових дій
чи
збройних
конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних
у районі проведення
антитерористичної
операції,
бойових
дій чи збройних
конфліктів, а також
внаслідок захворювання, одержаного в
період участі в
антитерористичній
операції
Діти, один із батьків
яких загинув під час
масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок
поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних під
час масових акцій
громадянського
протесту
Діти, зареєстровані
як внутрішньо переміщені особи

1. Заява від батьків або інших законних представників та
згода на обробку персональних даних.
2.Свідоцтво про народження дитини (копія).
3.Довідка з місця проживання.
4.Документ, який підтверджує належність дитини до
зазначеної категорії (копія).
5.Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
оздоровлення та відпочинку за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні,
профільні табори, табори праці та відпочинку).

1. Заява від батьків або інших законних представників та
згода на обробку персональних даних.
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Довідка з місця проживання.
4. Документ, який підтверджує належність дитини до
зазначеної категорії (копія).
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
оздоровлення та відпочинку за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні,
профільні табори, табори праці та відпочинку).
1. Заява від батьків або інших законних представників та
згода на обробку персональних даних.
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Довідка з місця проживання.
4. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи (копія).
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
оздоровлення та відпочинку за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні,
профільні табори, табори праці та відпочинку).

Бездоглядні та безпритульні діти (діти, які опинились у
складних життєвих
обставинах)

Діти-інваліди
(направляються в разі
відсутності медичних
протипоказань
та
здатні до
самообслуговування)

1. Заява від батьків або інших законних представників та
згода на обробку персональних даних.
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Довідка з місця проживання або закладу соціальнопсихологічної реабілітації.
4. Документ, який підтверджує належність дитини до
зазначеної категорії (копія).
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
оздоровлення та відпочинку за кошти.
державного та місцевого бюджетів (не враховуючи
пришкільні, профільні табори, табори праці та
відпочинку).
1. Заява від батьків та згода на обробку персональних
даних.
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Довідка з місця проживання.
4. Посвідчення дитини-інваліда (копія).
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
оздоровлення та відпочинку за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні,
профільні табори, табори праці та відпочинку).

Діти з багатодітних 1. Заява від батьків та згода на обробку персональних
сімей
даних.
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Довідка про склад сім’ї .
4. Довідка з місця проживання.
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні,
профільні табори, табори праці та відпочинку).
6. Копія посвідчення дитини з багатодітної родини.
Діти з малозабезпе- 1. Заява від батьків та згода на обробку персональних
чених сімей
даних.
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Довідка про склад сім’ї.
4. Довідка про отримання державної соціальної
допомоги по малозабезпеченості.
5. Довідка з місця проживання.
6. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
оздоровлення та відпочинку за кошти державного та
місцевого бюджетів

Діти, батьки яких
загинули від нещасних випадків на
виробництві або під
час виконання службових обов’язків

Талановиті та обдаровані діти і діти, які
є лідерами дитячих
громадських
організацій

Відмінники
навчання

(не враховуючи пришкільні, профільні табори, табори
праці та відпочинку).
1. Заява від батьків та згода на обробку персональних
даних.
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Довідка про склад сім’ї.
4. Довідка з місця проживання.
5. Свідоцтво про смерть одного з батьків або документ,
який підтверджує належність дитини до зазначеної
категорії (копія).
6. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні,
профільні табори, табори праці та відпочинку).
1. Заява від батьків та згода на обробку персональних
даних.
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Довідка з місця проживання.
4. Клопотання (керівного органу, установи, громадської
організації, школи, спілки, гуртка) про надання путівки.
5. Ксерокопія відповідного посвідчення, диплома,
грамоти тощо про присвоєння звання переможця або
призера (1-3 особисте або командне місце), лауреата чи
дипломанта змагання, олімпіади, конкурсу, отримані
упродовж останніх 2 років.
6. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
оздоровлення та відпочинку за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні,
профільні табори, табори праці та відпочинку).
1. Заява від батьків та згода на обробку персональних
даних.
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Довідка з місця проживання.
4. Клопотання керівного органу про надання путівки.
5. Ксерокопія табелів навчання за останні 2 роки, що
підтверджують належність дитини до відмінників
навчання.
6. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
оздоровлення та відпочинку за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні,
профільні табори, табори праці та відпочинку).

Діти, потерпілі від
наслідків
Чорнобильської катастрофи

Діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф

Дитячі творчі колективи та спортивні команди

Діти
працівників
агропромислового
комплексу та

1. Заява від батьків та згода на обробку персональних
даних.
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Довідка з місця проживання.
4. Посвідчення дитини, потерпілої від наслідків
Чорнобильської катастрофи (копія).
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
оздоровлення та відпочинку за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні,
профільні табори, табори праці та відпочинку).
1. Заява від батьків та згода на обробку персональних
даних.
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Довідка з місця проживання.
4. Документ, який підтверджує належність дитини до
зазначеної категорії (копія).
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
оздоровлення та відпочинку за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні,
профільні табори, табори праці та відпочинку).
1. Заява від батьків та згода на обробку персональних
даних.
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Довідка з місця проживання.
4. Список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належить дитячий творчий колектив, спортивна команда.
5. Клопотання (керівного органу, установи, громадської
організації, школи, спілки, гуртка) про надання путівки
6. Ксерокопія відповідного посвідчення, диплома,
грамоти тощо про присвоєння звання переможця або
призера (1-3 особисте або командне місце), лауреата чи
дипломанта змагання, олімпіади, конкурсу, отримані
упродовж останніх 2 років.
7. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
оздоровлення та відпочинку за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні,
профільні табори, табори праці та відпочинку).
1. Заява від батьків та згода на обробку персональних
даних.
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Довідка з місця проживання.

соціальної
села

сфери 4. Документ, який підтверджує належність дитини до
зазначеної категорії (копія), а саме: довідка з місця
роботи батьків або одного з батьків (або копія трудової
книжки) про те, що батьки, або один із батьків,
працюють у сільській місцевості, зокрема, у
фермерському
чи
особистому
селянському
господарстві, на підприємствах, в організаціях, що
виробляють або переробляють сільськогосподарську
продукцію, на підприємствах будівництва, меліорації та
хімізації, у ветеринарних лікарнях, закладах освіти,
культури, охорони здоров’я, спорту, у відділеннях
поштового зв’язку, побутовій та комунальній службах
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
оздоровлення та відпочинку за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні,
профільні табори, табори праці та відпочинку).
Діти, які перебува- 1. Заява від батьків та згода на обробку персональних
ють на диспансер- даних.
ному обліку
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Довідка з місця проживання.
4. Медична довідка, що підтверджує перебування
дитини на диспансерному обліку.
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
оздоровлення та відпочинку за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні,
профільні табори, табори праці та відпочинку).
Рідні діти батьків- 1. Заява від батьків або інших законних представників та
вихователів
або згода на обробку персональних даних.
прийомних батьків, 2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
які проживають в 3. Довідка з місця проживання.
одному
дитячому 4. Документ, який підтверджує належність дитини до
будинку сімейного зазначеної категорії (копія).
типу або в одній 5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
прийомній сім’ї
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу
оздоровлення та відпочинку за кошти державного та
місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні,
профільні табори, табори праці та відпочинку).
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пришкільних та
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2.1

Перелік заходів
програми

Разом
за напрямом 1
Оздоровча
діяльність

Забезпечення
оздоровчо

2021-2025 роки
–

Виконавц
і
5
Відділ
освіти,
молоді та
спорту
Шалигинс
ької
селищної
ради,
заклади
освіти
Відділ
освіти,
молоді та
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ької
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ради,
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Відділ
освіти,

Орієнтовний обсяг фінансування
(тис. грн.)
Роки
2021
2022
2023
2024

Усього

Назва
напряму
діяльності

Джерела
фінансування

№
з/п

Строк
виконання
заходу

Напрями діяльності та заходи Програми оздоровлення та відпочинку дітей та учнівської молоді на 2021-2025
роки в Шалигинській об’єднаній територіальній громаді

202
5

Очікувані
результати

6
Бюджет
селищної
територіал
ьної
громади

7
273,0

8
45,0

9
55,0

10
55,0

11
58,0

12
13
60,0 Збільшення
кількості дітей
охоплених
послугами
відпочинку

Бюджет
селищної
територіал
ьної
громади

6,4

1,0

1,2

1,2

1,5

1,5

Усього

279,4

46,0

56,2

56,2

Не потребує фінансування.

59,5

Покращення
якості
проведення
відпочинково
оздоровчої
кампанії

–

61,5
Покращення
рівня здоров'я та

відпочинковими
послугами дітей
пільгових
категорій

Придбання
2021-2025 роки
путівок
до
дитячих закладів
оздоровлення та
відпочинку для
дітей,
які
потребують
особливої
соціальної уваги
та підтримки
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Разом
за напрямом 2
Координація та
контроль
за
дотриманням
вимог та норм
проведення
оздоровчовідпочинковог
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процесу,
діяльністю
оздоровчовідпочинкових
таборів.
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заклади
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молоді та
спорту
Шалигинсь
кої
селищної
ради.

Відділ
освіти,
молоді та
спорту
Шалигинс
ької
селищної
ради,
заклади
освіти

соціалізації дітей
пільгових
категорій

Бюджет
селищної
територіал
ьної
громади,
інші
джерела

309,0

56,0

60,0

63,0

65,0

91,0

14,0

17,0

17,0

20,0

65,0 Охоплення
оздоровленням
та відпочинком
дітей пільгових
категорій
20,0

Усього

397,0

70,0

80,0

85,0

85,0

77,0

Не потребує фінансування

Підвищення
рівня проведення
заходів,
спрямованих на
здійснення
координації та
контролю
за
проведенням
оздоровчовідпочинкового
процесу

підведення
підсумків
оздоровчовідпочинкової
кампанії

Проведення
заходів,
спрямованих на
координацію та
контроль за
дотриманням
вимог та норм
проведення
оздоровчовідпочинкового
процесу,
діяльністю
пришкільних
оздоровчо –
відпочинкових
таборів ,
упровадження
виховного
компоненту

3.2

Разом
за напрямом 3

2021-2025 роки

Відділ
освіти,
молоді та
спорту
Шалигинс
ької
селищної
ради

Не потребує фінансування

Усього

0,0

0,0

0,0

0,0

Підвищення
рівня контролю
за дотриманням
вимог та норм
проведення
оздоровчовідпочинкового
процесу та
діяльністю
закладів
оздоровлення та
відпочинку

0,0

0,0

4.1

Проведення
ефективної
інформаційної
кампанії щодо
висвітлення
процесу
організації та
проведення
оздоровлення
та відпочинку

Проведення
2021-2025 роки
ефективної
інформаційної
кампанії щодо
можливостей
отримання
оздоровчих
послуг,
висвітлення
підготовки, ходу
та
підсумків
проведення
оздоровлення та
відпочинку.

Відділ
освіти,
молоді та
спорту
Шалигинс
ької
селищної
ради

Підвищення
рівня
поінформованос
ті
населення
щодо
можливостей
отримання
оздоровчих
послуг,
збільшення
кількості дітей,
забезпечених
послугами
оздоровлення та
відпочинку

Не потребує фінансування

Разом
за напрямом 4

Усього

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Усього за
Програмою

Усього, у
т.ч.
Бюджет
селищної
територіа
льної
громади
Інші
джерела

676,4

116,0

133,2

136,2

144,5

588,4

102,0

116,2

119,2

124,5

146,
5
126,
5

88,0

14,0

17,0

17,0

20,0

20,0

