
 

 

 
Бережанська міська рада  

VІII скликання 

XIV сесія 

(__ засідання)  

 

РІШ ЕН НЯ  
                                                                         
____ _________________ 2021 року       м. Бережани                  ПРОЄКТ № 486 

 

Про затвердження цільової соціальної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2022-2025 роки 

 
Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції 

постійних  комісій  міської ради з питань бюджету  та фінансів (протокол № 

___04.11.2021року) та з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, 

контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, місцевого 

самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та 

етики (протокол №____),сесія Бережанської міської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити цільову соціальну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 

2022-2025 роки, що додається. 

2. Відповідальність за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Кухарука Б.С. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                  Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням сесії  міської ради  

від ___ _________ 2021 року №____ 

 

Цільова соціальна програма 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2022-2025 роки 

 

1. Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради  

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа   органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

Закон України „Про оздоровлення та 

відпочинок дітей”, постанова Кабінету 

Міністрів України від 14 квітня 1997 р. 

№323 „Про організаційне і фінансове 

забезпечення відпочинку та 

оздоровлення дітей в Україні” 

3. Розробник програми Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 

4. Співрозробники програми 
 

5. Відповідальний виконавець програми Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 

6. Учасники програми Відділ освіти, молоді і спорту, служба у 

справах дітей , надання соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми Бережанської 

міської ради 

7. Термін реалізації програми 2022-2025 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми (для 

комплексних програм) 

Міський бюджет, інші джерела, не 

заборонені чинним законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього, у тому числі: 

978,0 тис. грн. 

9.1. Коштів міського бюджету 978,0 тис. грн. 

 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

 

 Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення держави 

до проблем підростаючого покоління. Разом з тим, на сьогоднішній день стан здоров'я 

дітей в Україні викликає найбільшу стурбованість. Упродовж останніх років 

зберігається тенденція до його погіршення, яка обумовлена впливом різних 

негативних факторів соціально-економічного, екологічного та психоемоційного 

характеру. 

 Академія медичних наук України констатує, що 80% випускників шкіл мають 

хронічні захворювання, що часто призводить до зниження працездатності та 

соціальної активності молодої людини. Останні статистичні дані Всесвітньої 

організації охорони здоров’я свідчать: захворюваність дітей 7-14 років збільшилася 

майже на 35%; зріс кількісний показник дитячої інвалідності. Причому, фахівці 



вважають, що близько 75% хвороб у дорослих є наслідком умов життя у дитячі та 

молоді роки. 

 Тому збереження здоров'я дітей України, відновлення їх життєвих сил шляхом 

організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є важливим 

напрямком державної політики на сучасному етапі. 

 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. Окрім того, протягом 2014-

2021 років в місті добавились такі категорії дітей як діти учасників антитерористичної 

операції, діти тимчасово переміщених осіб. 

 За час дії міської цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку 

дітей на 2019-2021 роки здійснено ряд заходів щодо надання оздоровчих послуг дітям, 

що проживають на території міста. 

 Протягом 2019 року оздоровленням та відпочинком охоплено 1324 дітей 

шкільного віку, з них 268 дітей охоплені оздоровленням та 1056 – відпочинком, у 

тому числі 10 дітей із категорії діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування, 406 дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, 65 дітей-інвалідів, 258 

дітей, які перебувають на диспансерному обліку, 489 талановитих та обдарованих 

дітей, 3 дитина внутрішньо-переміщених осіб, 90 дітей учасників антитерористичної 

операції, 3 дітей, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи 
Протягом 2020 року оздоровленням та відпочинком заплановано було охопити 

1500  дітей шкільного віку, однак, у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби 

COVID-19  табори оздоровлення та відпочинку для дітей не були відкриті.        

  Протягом 2021 року у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби COVID-

19  оздоровленням охоплено лише  41 дитина шкільного віку, у тому числі: 1 дитина 

із категорії  діти-сироти, 1 дитина із категорії діти-інваліди, 11 дітей з багатодітних та 

малозабезпечених сімей, 4 талановитих та обдарованих дітей, 2 дитина відмінник 

навчання, 5 дітей учасників антитерористичної операції, 17 дітей позбавлених 

батьківського піклування. 
Загалом, за час дії попередньої програми протягом трьох років оздоровленням 

та відпочинком вдалося охопити 1364 дітей, з них: оздоровленням (21 день) охоплено 

308 дітей, відпочинком (14 днів) – 1056 дітей. 

 Організація оздоровлення та відпочинку дітей проводилась за кошти 

державного, обласного, міського бюджету ,батьківських коштів тощо. 

Терміни, які застосовуються у Програмі, вживаються у значенні, наведеному в 

статті 1 Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей” 

 

3. Мета Програми 

 

 Метою Програми є створення сприятливих умов для реалізації права на якісне 

оздоровлення і відпочинок дітей. Досягнення поставленої мети здійснюватиметься 

шляхом оздоровчої, організаційно-координаційної та освітньо-виховної діяльності. 

 Реалізація заходів з оздоровлення та відпочинку дітей відповідає пріоритетним 

напрямкам розвитку міста. 

 

 

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



джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 

 

 Розвиток сфери оздоровлення та відпочинку дітей є передумовою сприятливого 

соціально-економічного і демографічного майбутнього, отже потребує 

першочергового вирішення як проблеми національного значення. 

 Основними шляхами розв’язання проблем у сфері оздоровлення та відпочинку 

дітей є здійснення заходів з оздоровчої, організаційно-координаційної та освітньо-

виховної діяльності. 

 Термін дії програми: 2022-2025 роки. 

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, 

коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Конкретні обсяги 

фінансування заходів Програми встановлюються відповідним бюджетом. 

 

Ресурсне забезпечення програми 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання Програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат 

на виконання 

Програми 

2022 рік 2023рік 2024 рік 2025 рік  

Обсяг ресурсів, усього,  

у тому числі: 

212,0 232,0 252,0 282,0 978,0 

міський бюджет 212,0 232,0 252,0 282,0 978,0 

  

            Виконання Програми здійснюється у межах реальних фінансових 

можливостей міського бюджету на відповідний рік. 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
 

 Виконання Програми дасть змогу забезпечити досягнення її цілей: 

- придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Охоплення 

організованим оздоровленням та відпочинком не менше 50 % дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки щороку під час літніх канікул; 

- проведення нарад, семінарів та тренінгів з питань підготовки та проведення 

оздоровчих кампаній і підведення їх підсумків; 

- покращення роботи мережі пришкільних таборів праці та відпочинку; 

- здійснення обстежень пришкільних таборів оздоровлення та відпочинку щодо стану 

підготовки до проведення літніх оздоровчих кампаній, проведення в установленому 

порядку перевірок дотримання норм харчування у пришкільних таборах; 

- забезпечення санітарно-епідемічного нагляду, дотримання вимог протипожежної 

безпеки, нагляду за підготовкою, відкриттям та функціонуванням закладів 

оздоровлення та відпочинку, дотримання правил безпеки під час перебування в 

закладах оздоровлення та відпочинку дітей; 

- висвітлення інформації про підготовку та проведення оздоровлення та відпочинку 

дітей, діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку міста в засобах 

масової інформації; 

- надання організаційно-методичної допомоги працівникам дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку з питань організації відпочинку та оздоровлення дітей; 



-  проведення концертних програм, вистав, театралізованих і культурологічних 

заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, спортивних змагань. 

Розширення маршрутів туристичних поїздок, подорожей, походів; 

- залучення до співпраці дитячих, молодіжних та жіночих громадських організацій, 

благодійних фондів, міжнародних організацій; 

- проведення тематичних змін, із залученням висококваліфікованих спеціалістів у 

галузі освіти, науки, культури, спорту, діячів мистецтв тощо. 



6. Напрями діяльності та заходи програми  

 

№ 

п/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому числі: 

Очікуваний результат 

 

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Оздоровча 

діяльність 

1. Оздоровлення в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку дітей, 

які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки, дітей 

пільгових категорій, дітей 

внутрішньо-переміщених осіб, 

дітей, батьки яких є учасниками 

антитерористичної операції дітей. 

щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради 

міський 

бюджет в 

межах 

кошторисних 

призначень 

150,0 170,0 170,0 190,0 Охоплення 

організованим 

оздоровленням та 

відпочинком 

протягом літніх 

канікул дітей, які 

потребують особливої 

соціальної уваги та 

підтримки 

2. Організація тематичних дитячих 

наметових таборів національно-

патріотичного спрямування 

щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської  

міської ради 

міський 

бюджет в 

межах 

кошторисних 

призначень 

30,0 30,0 40,0 50,0 Виховання у дітей 

почуття національної 

свідомості, 

патріотизму та 

популяризації 

європейських 

демократичних 

цінностей  

3. Організація роботи (забезпечити 

харчування) пришкільних таборів, 

таборів праці та відпочинку 

щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської  

міської ради 

міський 

бюджет в 

межах 

кошторисних 

призначень 

20,0 20,0 30,0 30,0 Охоплення 

відпочинком 

протягом літніх 

канікул дітей, які 

потребують особливої 

соціальної уваги та 

підтримки, 

забезпечення 

харчування у 

пришкільних таборах 

 



  4. Здійснення організаційних 

заходів щодо відпочинку дітей за 

кордоном 

щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської  

міської ради, 

служба у 

справах дітей , 

надання 

соціальної 

допомоги сім’ям 

з дітьми 

не потребує 

фінансування 

- - - - Здійснення підбору 

дітей, які потребують 

особливої соціальної 

уваги та підтримки, в 

першу чергу дітей, 

батьки яких є 

учасниками 

антитерористичної 

операції.  

5. Оплата транспортних послуг 

щодо перевезення дітей, які 

потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки, в першу чергу 

дітей, батьки яких є учасниками 

антитерористичної операції, по 

території України 

щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської  

міської ради 

міський 

бюджет в 

межах 

кошторисних 

призначень 

10,0 10,0 10,0 10,0 Забезпечення 

перевезення  дітей по 

території України, які 

потребують 

особливої соціальної 

уваги та підтримки 

2 Організацій-

но-коорди-

наційна 

діяльність 

1. Участь в обласних і проведення 

міських нарад, семінарів-тренінгів 

з питань підготовки, проведення 

оздоровчих кампаній і підведення 

їх підсумків 

щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської  

міської ради 

міський 

бюджет в 

межах 

кошторисних 

призначень 

2,0 2,0 2,0 2,0 Проведення нарад, 

семінарів-тренінгів, 

засідання колегії  

 

2. Здійснення обстеження дитячих 

закладів оздоровлення та 

відпочинку громади щодо стану 

підготовки до проведення літніх 

оздоровчих кампаній, проводити в 

установленому порядку перевірки 

дотримання норм проживання та 

харчування у дитячих закладах 

щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської  

міської ради, 

Бережанське  

управління 

головного 

управління 

держспожив-

служби в 

Тернопільській 

області 

не потребує 

фінансування 

- - - - Оцінювання стану 

організації та 

здійснення 

оздоровчо-виховного 

процесу, стану 

матеріально-

технічної бази 

закладу і 

забезпечення 

відповідними 

фахівцями 

 



  3. Забезпечення санітарно-

епідеміологічного нагляду, 

дотримання вимог протипожежної 

безпеки, нагляд за підготовкою, 

відкриттям та функціонуванням 

дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку, дотриманням правил 

безпеки під час перебування в 

дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку дітей 

щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської  

міської ради, 

Бережанське 

управління 

головного 

управління 

Держспожив-

служби в 

Тернопільській 

області, 

Бережанський  

 відділ  

управління 

ДСНС України  

в Тернопільській 

області 

не потребує 

фінансування 

- - - - Попередження 

спалахів інфекційних 

захворювань, пожеж, 

нещасних випадків 

 

4. Висвітлення інформації про 

підготовку та проведення 

оздоровлення та відпочинку дітей, 

діяльність дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку міста в 

засобах масової інформації 

щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської  

міської ради 

не потребує 

фінансування 

- - - - Інформування 

громадськості щодо 

підготовки і 

проведення 

оздоровчої кампанії, 

популяризація 

системи 

оздоровлення та 

відпочинку 

3 Освітньо-

виховна 

діяльність 

1. Забезпечення надання 

організаційно-методичної допомоги 

працівникам дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку з 

питань організації відпочинку та 

оздоровлення дітей 

щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської  

міської ради 

не потребує 

фінансування 

- - - - Вдосконалення 

виховної роботи з 

дітьми у дитячих 

закладах 

оздоровлення та 

відпочинку 

 



  2. Проведення зустрічей, семінарів 

та лекцій з підлітками, схильними 

до правопорушень, напередодні 

відкриття оздоровчого сезону та 

під час оздоровчої кампанії в 

дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку 

щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської  

міської ради, 

Служба у 

справах дітей , 

надання 

соціальної 

допомоги сім’ям 

з дітьми 

не потребує 

фінансування 

- - - - Профілактика 

негативних проявів у 

дитячому середовищі 

3. Проведення концертних 

програм, виставок, театралізованих 

і культурологічних заходів в 

дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку, спортивні змагання. 

Розширити маршрути  туристичних 

поїздок, подорожей, походів 

щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської  

міської ради 

не потребує 

фінансування 

- - - - Розвиток дітей, 

реалізація творчих 

здібностей 

4. Залучення до співпраці дитячих, 

молодіжних та жіночих 

громадських організацій, 

благодійних фондів, міжнародних 

організацій, з метою поглиблення 

змісту і форм виховної роботи під 

час оздоровлення дітей 

щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської  

міської ради, 

Служба у 

справах дітей , 

надання 

соціальної 

допомоги сім’ям 

з дітьми 

не потребує 

фінансування 

- - - - Поглиблення змісту і 

форм виховної 

роботи з дітьми, 

формування навичок 

ведення здорового 

способу життя серед 

дітей 

кошти міського бюджету 212,0 232,0 252,0 282,0  



 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми. 

 

 Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на Відділ 

освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради.  

 Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради забезпечує виконання 

заходів Програми та про проведену роботу інформує управління сім’ї та молоді 

Тернопільської обласної державної адміністрації щороку до 15 грудня впродовж 

терміну дії Програми. 

 

 

Секретар міської ради                                                                  Ірина Загнійна 


