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ПРОГРАМА 

Оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 рік 

І. Вступ 
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 в 
забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок. 
Відповідно до статті 24 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» оздоровлення та 
відпочинок дітей пільгових категорій здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих 
бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних 
внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел. 

Головою Херсонської обласної державної адміністрації надано доручення від 17 листопада 
2017 року щодо організації відпочинку дітей пільгових категорій з Херсонщини та інших регіонів 
України в оздоровчих закладах Херсонської області за №237-д, в якому  головам об’єднаних 
територіальних громад рекомендовано виділити кошти на організацію оздоровлення дітей 
пільгових категорій з інших областей. У зв’язку з ситуацією, що склалася в східному регіоні 
України діти Луганської та Донецької областей потребують допомоги в організації літнього 
відпочинку за межами території з нестабільною політичною ситуацією, де існує загроза фізичному 
і психічному здоров'ю школярів у зв’язку з військовими діями. В оздоровчих закладах Херсонської 
області наявні всі умови для  спілкування з однолітками, оздоровлення та відпочинку 
вищезазначеної категорії дітей. 

ПАСПОРТ 
 

Ініціатори розроблення Програми Музиківська сільська рада 
Розробник програми Відділ освіти та гуманітарного розвитку 

Відповідальний виконавець Програми Відділ освіти та гуманітарного розвитку 
Термін реалізації Програми 2021 рік 

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні 
Програми 

Місцевий бюджет, інші джерела, не 
заборонені чинним законодав 

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідний 
для реалізації Програми. 

30 000 грн. 

 
ІІ. Мета і завдання програми 

Створення  сприятливих  умов  для якісного відпочинку в пришкільних таборах дітей та 
учнівської молоді Музиківської громади, оздоровлення дітей пільгових категорій громади та дітей 
з Луганської та Донецької областей. 

 
ІІІ. Завдання програми 

1. Охопити організованими формами відпочинку в пришкільних таборах перш за все дітей 
із сімей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки: 

-     дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 6 дітей; 
-     дітей-інвалідів, здатних до самообслуговування – 8 дітей; 



-  дітей з малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну 
соціальну допомогу як  малозабезпечена сім’я – 5 дітей; 
        -    дітей учасників АТО один із батьків яких загинув(пропав безвісти), отримав поранення чи 
каліцтво 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 у період участі в антитерористичній операції – 0 дітей; 

-     дітей учасників антитерористичної операції – 19 дітей; 
-     дітей, які перебувають на диспансерному обліку – 119 дітей; 
-   талановитих та обдарованих дітей (переможці та призери міжнародних, всеукраїнських, 

обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери 
дитячих громадських організацій) – 6 дітей; 

-      дітей внутрішньо-переміщених осіб – 2; 
-      дітей, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах – 1; 
-      дітей з багатодітних родин – 105. 
 

          2. Придбати путівки в відпочинковий табір розміщений на узбережжі Чорного моря 
(Херсонська область) для оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій громади та дітей 
з Луганської та Донецької областей. 

ІV. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших 
джерел, не заборонених законодавством. На 2021 рік передбачено    30 000 грн. 

V.Очікувані результати виконання Програми 
 

Виконання Програми дасть змогу збільшити  кількість дітей та учнівської 
молоді,  охоплених організованими  формами відпочинку та оздоровлення, перш за все дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, оздоровлення дітей з Луганської та 
Донецької областей. 

VI. Управління та контроль за ходом виконання Програми 
Головним виконавцем і координатором Програми є відділ освіти та гуманітарного 

розвитку Музиківської сільської ради. Контроль за її виконанням здійснює Музиківська сільська 
рада. Відділ освіти та гуманітарного розвитку звітує на засіданні виконавчого комітету сільської 
ради щодо виконання програми, один раз на рік – на засіданні сесії сільської ради. Звіт про 
виконання програми публікується на сайті сільської ради. 

 
 

 

 


