
                                                                             
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XXXI сесії міської ради  VIII скликання 

 
24 листопада 2022 року № 31         
м. Шепетівка 
 
Про затвердження Програми відпочинку 
і оздоровлення дітей Шепетівської міської  
територіальної громади на 2023-2027 роки 
 
       Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», з метою 
створення сприятливих умов для забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей 
територіальної громади, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада  
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму відпочинку та оздоровлення дітей Шепетівської міської 
територіальної громади на 2023-2027 роки (додається). 

2. Відділу у справах сім'ї, молоді та спорту забезпечити здійснення  координації 
заходів, передбачених програмою. 

3. Фінансовому управлінню міської ради при формуванні міського бюджету щорічно 
передбачати виділення коштів на виконання програми. 

4. Контроль за виконання рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Галину БЕЗКОРОВАЙНУ, начальника управління освіти 
Людмилу ТИХОНЧУК та постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціального захисту 
населення освіти, культури,  молодіжної політики та спорту (голова комісії Наталія 
СОБЧУК). 
 
 
 
 
Міський голова                                                    Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до 
рішення  XXXI сесії 
міської ради VIII скликання 
24 листопада 2022  № 31 

 

П Р О Г Р А М А   
відпочинку і оздоровлення дітей  

Шепетівської міської територіальної громади  
 на 2023-2027 роки 

 
І.Загальні положення 

Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», з метою 
створення сприятливих умов для забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей, 
виконавчим комітетом міської ради щороку приймаються відповідні рішення про 
організацію відпочинку та оздоровлення дітей в місті. 

Організоване оздоровлення та відпочинок забезпечує покращення стану здоров’я дітей, 
відновлення їх життєвих сил, зайнятість у канікулярний період, запобігає їх бездоглядності, 
дає можливість продовжити виховний процес та розвиток творчих здібностей. 

Протягом останніх років зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, 
зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та 
психоемоційного характеру. 

Затвердження міської програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2027 
року зумовлено необхідністю реалізації сучасної державної політики в галузі оздоровлення 
та відпочинку дітей, спрямованої на забезпечення надання якісних послуг з оздоровлення та 
відпочинку, у першу чергу для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 
підтримки. У зв`язку з високою вартістю путівок до закладів та низьким рівнем життя 
населення переважна більшість сімей неспроможна придбати путівку за повну вартість. А з 
урахуванням складної та небезпечної ситуації, що склалася в державі в зв’язку з військовою 
агресією Російської Федерації проти України, необхідне розширення переліку категорій 
дітей, що потребуватимуть оздоровлення та відпочинку.  
  

2. Мета і основні завдання програми 

 Метою програми є створення сприятливих умов для якісного відпочинку та 
оздоровлення дітей міської територіальної громади. 
 Основні завдання програми: 

- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами якісного 
відпочинку та оздоровлення; 

- зміцнення існуючої бази пришкільних таборів і подальший розвиток мережі 
дитячих закладів відпочинку; 

- покращення матеріально-технічного, інформаційно-методичного забезпечення 
діяльності дитячих таборів; 

- створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-
оздоровчих, інноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей; 

- оздоровлення дітей в закладах області і України за кошти  бюджету міської 
територіальної громади та інші кошти; 

- за підсумками проведеної роботи щодо літнього оздоровлення і відпочинку дітей 
нагороджувати заклади освіти подарунками. 

 
 

3. Фінансування програми 

Видатки, пов‛язані з відпочинком та оздоровленням дітей, мають здійснюватися за 
рахунок коштів бюджету міської територіальної громади відповідно до затверджених 
програм через управління освіти, відділ у справах сім‛ї, молоді та спорту, службу у справах 
дітей, а також коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, коштів, 



передбачених на оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
позабюджетних коштів, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів 
батьків та інших джерел, незаборонених законодавством. 

 

4. Організаційне забезпечення 

1. Щорічно передбачати в бюджеті міської територіальної громади, в межах наявного 
ресурсу, фінансування відповідно до затверджених програм, зокрема: придбання путівок для 
дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, інших категорій дітей; 
перевезення організованих груп дітей до місць відпочинку і оздоровлення та в зворотньому  
напрямку; нагородження переможців за підсумками літньої оздоровчо-відпочинкової 
кампанії  тощо. 

    Фінансове управління,  
                                    управління освіти. 
     Постійно. 

2. Забезпечити відпочинок і оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги 
та підтримки: дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей-інвалідів; дітей 
з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи; дітей,  батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час 
виконання службових обов‛язків; дітей осіб, які належать до учасників бойових 
дійвідповідно до пунктів 19 - 24 частини першої статті 6 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу»; дітей із сімей загиблих (померлих) 
Захисників і Захисниць України відповідно до статті 10 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу»; дітей, 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; дітей, зареєстрованих як 
внутрішньо переміщені особи а також постраждалих внаслідок військох дій; талановитих та 
обдарованих дітей тощо. 

    Управління освіти,  
відділ у справах сім‛ї, молоді та спорту,  
служба у справах дітей, інші. 
Постійно. 

3. Надати безкоштовні екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні, медичні 
послуги дитячим таборам відпочинку. 

   КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня»,  
                                   Шепетівський ЦПМСД,                                  

сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення, рекомендувати  Шепетівському управлінню  
ГУ Держпродспоживслужби. 
Постійно. 

4. У співпраці з адміністраціями КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня», 
Шепетівського ЦПМСД  забезпечити організацію літнього оздоровлення дітей, які 
перебувають на диспансерному обліку.     
                                               Рекомендувати адміністраціям  
                                               КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня», 
    Шепетівському ЦПМСД. 
    Постійно. 
5. Сприяти організації відпочинку дітей закладів загальної середньої освіти через  роботу 
денних, комплексних профільних пришкільних таборів, таборів праці та відпочинку, 
проведенню туристичних походів та екскурсій. 
    Управління освіти. 
    Постійно. 
6. Підбивати підсумки літньої оздоровчо-відпочинкової кампанії, за результатами якої 
нагороджувати заклади освіти подарунками. 
                                              Управління освіти.  



                                              Постійно.         
7. Переводити заклади дошкільної освіти на санаторний режим роботи в літній період. 
    Управління освіти.    
                                               Постійно. 
8. З метою творчого розвитку, підтримки талановитих і обдарованих дітей організовувати їх 
оздоровлення на пільгових умовах в оздоровчих закладах України. 
    Управління освіти,  
                                               фінансове управління.                                                 
    Постійно. 
9. Забезпечувати підбір і направлення в дитячі оздоровчі табори України, обласні дитячо-
оздоровчі заклади дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, зокрема 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, зареєстрованих як 
внутрішньо переміщені особи, дітей батьки яких загинули при захисті України, дітей 
учасників бойових дій, дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей, які постраждали 
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, переможців Всеукраїнських, регіональних, міських 
конкурсів та олімпіад, інших категорій дітей. 
    Відділ у справах сім‛ї, молоді та спорту.                                           
    Постійно. 
10. Сприяти перевезенню організованих груп дітей за рахунок коштів програми, інших 
коштів до місць оздоровлення і відпочинку та в зворотньому напрямку відповідно до 
постанови кабінету Міністрів України №176 від 18.12.1997р. «Правила надання послуг 
пасажирського, автомобільного транспорту» зі змінами. 
              Управління освіти,                                                                                                        
                                               відділ у справах сім‛ї, молоді та спорту,  

служба у справах дітей. 
Постійно.     

 
5. Організаційно-методичне, інформаційне забезпечення  

1. Проводити щорічні наради з питання підготовки до оздоровчої кампанії та підведення 
підсумків її проведення. 

           Управління освіти, 
           відділ у справах сім‛ї, молоді та спорту. 
           Постійно.            

2. Забезпечувати в пришкільних закладах відпочинку роботу виїзного консультаційного 
пункту міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

   Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 
   Постійно. 

3. Планувати організацію відпочинку та змістовного дозвілля учнівської молоді в закладах 
позашкільної освіти, культурно-освітніх і спортивних закладах міської територіальної 
громади. Залучати до організації дозвіллєвих заходів громадські організації, об‛єднання, 
туристичні фірми. 

     
 
                                   Управління освіти,  
                                   відділ у справах сім‛ї, молоді та спорту, 
    відділ культури,  
                                   служба у справах дітей. 
    Постійно. 
 

6. Медичне забезпечення 

1. Створити умови для максимального оздоровлення на базі міської водолікарні дітей-
інвалідів, дітей, які перебувають на диспансерному обліку, сприяти оздоровленню цих дітей 
в санаторних закладах області, України. 

    Рекомендувати  



                                   КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня», 
                                   Шепетівському ПМСД. 
                                   Постійно. 

2. Вжити заходів для дотримання вимог щодо організації харчування дітей в пришкільних  
закладах відпочинку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021  № 
305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку». 

    Керівники закладів освіти. 
    Постійно. 

3. Забезпечити супровід медичними працівниками організованих груп дітей до місць 
відпочинку і оздоровлення та у зворотньому напрямку. 

Управління освіти,    
рекомендувати 
КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня»,    

    Шепетівському ПМСД. 
    Постійно. 
 

7. РеалізаціяПрограми та контроль за їївиконанням 

Реалізацію цієї Програми здійснює управління освіти, відділ у справах сім`ї, молоді та 
спорту Шепетівської міської ради. 
Основні напрямки та заходи Програми можуть коригуватись у період її дії з урахуванням 
соціально-економічної ситуації в громаді , в Україні. 
Зміни до Програми вносяться у разі потреби та можуть предбачати: 

- включення до затвердженої Програми додаткових заходів і завдань; 
- уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків 

виконання Програми та окремих заходів і завдань; 
- виключення із затвердженої Програми окремих заходів і завдань, щодо яких 

визнано недоцільним подальше проводження робіт. 
 

8. Очікувані результати виконання програми 

Виконання програми дасть можливість: 
- збільшити кількість дітей, охоплених організованими формами відпочинку та 

оздоровлення, зокрема, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС, дітей з 
багатодітних та малозабезпечений сімей, дітей, батьки яких  належать до 
учасників бойових дій, дітей із сімей загиблих (померлих)  Захисників і Захисниць 
України, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, дітей, які 
перебувають на диспансерному обліку,  талановитих і обдарованих дітей; 

- зміцнити матеріальну базу пришкільних денних таборів та таборів праці і 
відпочинку;  

- урізноманітнити та підвищити якість оздоровчих послуг і літнього відпочинку на 
місцевому рівні; 

- підвищити інформаційно-методичне забезпечення для організаторів літнього 
відпочинку і оздоровлення дітей. 

 
 
Начальник управління освіти                                      Людмила ТИХОНЧУК 
 
 
 

Секретар міської ради                                                 Роман ВОЗНЮК 
 


