
 

 

 

        

        

               

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 28 лютого  2014 року       №  407 

смт. Голованівськ 
 

Про затвердження районної  

Комплексної соціальної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей 

Голованівського району на 2014-2017 роки  

 

Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок 

дітей», розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року 

№ 549-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку на період до 2017 року», 
 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити  районну комплексну соціальну програму оздоровлення 

та відпочинку дітей Голованівського району на 2014 -2017 роки (далі – 

Програма) (додається). 

2. Рекомендувати райдержадміністрації, територіальним органам 

міністерств і відомств, які визначені відповідальними за виконання Програми 

забезпечити безумовне виконання основних показників Програми та 

програмних заходів відповідно до встановлених термінів; 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань охорони здоров‗я, материнства, дитинства, 

соціального захисту та соціального забезпечення населення.  
 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 
 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Голованівської   

районної ради  

від 28 лютого 2014року  

№ 407 

 

 
РАЙОННА КОМПЛЕКСНА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА  

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ ГОЛОВАНІВСЬКОГО РАЙОНУ  

НА 2014-2017 РОКИ 

 

 

І. Загальні положення 

Районна  комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку  

дітей Голованівського району на 2014 - 2017 року (далі – програма) 

розроблена на виконання Закону України ―Про оздоровлення та відпочинок 

дітей‖, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року 

№ 549-р ―Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку на період до 2017 року‖, рішення обласної ради 

від 28 грудня 2011 року №231 «Про нову редакцію обласної програми 

―Центральний регіон — 2015‖, стратегії економічного і соціального розвитку 

Кіровоградської області на 2013 — 2020 роки. 

 Турбота про стан здоров'я дітей є одним з основних показників 

ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Поліпшення стану 

здоров'я дітей, відновлення їх життєвих сил, створення умов для 

продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей 

забезпечується шляхом організації оздоровлення та відпочинку дітей. 

Підростаюче покоління, діти та підлітки є майбутнім потенціалом 

суспільства, від стану якості здоров‘я якого залежить подальший розвиток 

незалежної України. 

 

ІІ. Визначення проблеми, 

на розв’язання якої спрямована Програма 
Турбота про стан здоров‘я дітей є одним з основних показників 

ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Поліпшення стану 

здоров‘я дітей, відновлення їх життєвих сил, створення умов для 

продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей 

забезпечується шляхом організації оздоровлення та відпочинку дітей. 

Вплив постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові 

перевантаження, зокрема у шкільному віці, призводить до порушення 

механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяє розвитку у дітей 

хронічних захворювань. 



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. 

Станом на 1 січня 2013 року в районі мешкає 2841 дитина шкільного 

віку, з них 432 дітей, які виховуються у малозабезпечених та багатодітних 

сім‘ях, 69 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 35 

дітей-інвалідів, 22 дитини, що постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, 374 дитини, які перебувають на диспансерному обліку, 346 

талановитих та обдарованих, відмінників навчання, та решта - діти 

працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села. 

Протягом літнього періоду 2013 року оздоровчими та відпочинковими 

послугами охоплено 2673 дитини, що становить 94,1%  від загальної 

кількості дітей шкільного віку. 

Організація оздоровлення та відпочинку дітей проводилась за кошти 

обласного, місцевих бюджетів, Фонду соціального страхування, 

профспілкові, спонсорські, меценатські кошти, кошти батьків тощо. 

  Оздоровлення дітей  здійснюється на базі дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку. 

Програма створена для розв‘язання наступної проблеми: створення 

сприятливих умов та реалізація права на якісне оздоровлення і відпочинок 

дітей. 

IIІ. Головна мета та основні завдання Програми 

Розвиток сфери оздоровлення і відпочинку дітей Голованівського 

району є передумовою сприятливого соціально-економічного і 

демографічного майбутнього, отже потребує першочергового вирішення як 

проблеми національного значення. 

Основною метою Програми є: 

створення в районі системи оздоровлення та відпочинку, впровадження якої 

дасть можливість забезпечити якісне оздоровлення і відпочинок дітей 

Голованівського району у 2014-2017 роках. 

Основними шляхами і засобами розв'язання проблем є: 

створення умов для повноцінного літнього відпочинку і оздоровлення дітей 

шкільного віку, особливо дітей соціально незахищених категорій; 

збільшення обсягів фінансування з районного бюджету на потреби 

відпочинку та оздоровлення; 

розширення меж і можливостей відпочинку і оздоровлення дітей 

Голованівського району у період осінніх, зимових та весняних канікул, 

організації змістовних екскурсійних поїздок протягом навчального року 

тощо; 



забезпечення збереження і зміцнення здоров'я дітей Голованівського 

району, розвитку позитивних особистісних якостей шляхом формування 

здорового способу життя; 

підвищення престижу вітчизняної системи відпочинку і оздоровлення 

дітей; 

рекламно-інформаційне забезпечення відпочинку і оздоровлення дітей 

Голованівського району. 

 

ІV. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

Виконання Програми надасть змогу забезпечити досягнення її цілей: 

- придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

Охоплення організованим оздоровленням та відпочинком не менше 70 % 

дітей шкільного віку, в тому числі: 

- дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – 100%; 

- дітей-інвалідів – 45 %; 

- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 75%; 

- талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, 

всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, 

фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих 

громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд 

– не менш як    12 % від загальної кількості оздоровлених дітей шкільного 

віку. 

- проведення нарад, семінарів та тренінгів з питань підготовки, 

проведення оздоровчих кампаній і підведення їх підсумків, забезпечення 

діяльності координаційної ради з питань оздоровлення та відпочинку дітей; 

- покращення роботи мережі пришкільних, профільних таборів; 

- здійснення обстежень дитячих закладів відпочинку району щодо 

стану підготовки до проведення літніх оздоровчих кампаній, проведення в 

установленому порядку перевірок дотримання норм харчування; 

- забезпечення санітарно-епідемічного нагляду, дотримання вимог 

протипожежної безпеки, нагляду за підготовкою, відкриттям та 

функціонуванням дитячих закладів  відпочинку, дотримання правил безпеки 

під час перебування в дитячих закладах  відпочинку  дітей; 

- організація на базі дитячих закладів відпочинку  роботу виїзних 

консультативних пунктів центрів соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді; 

- покращення матеріально-технічної бази дитячих закладів  відпочинку; 

- залучення підприємств агропромислового комплексу району до надання 

фінансової та матеріальної допомоги в організації літнього оздоровлення та 

відпочинку дітей агропромислового комплексу; 

- висвітлення інформації про підготовку та проведення оздоровлення та 

відпочинку дітей, діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

області в засобах масової інформації; 



- забезпечення надання організаційно-методичної допомоги 

працівникам дитячих закладів відпочинку з питань організації відпочинку 

дітей; 

- проведення зустрічей, семінарів та лекцій з підлітками, схильними до 

правопорушень, напередодні відкриття оздоровчих сезонів та під час 

оздоровчих кампаній в дитячих закладах відпочинку; 

- проведення концертних програм, вистав, театралізованих і 

культурологічних заходів в дитячих закладах відпочинку, спортивних 

змагань. Розширення маршрутів  туристичних поїздок, подорожей, походів; 

- залучення до співпраці дитячих, молодіжних та жіночих громадських 

організацій, благодійних фондів; 

- проведення тематичних змін, профільних таборів із залученням 

висококваліфікованих спеціалістів у галузі освіти, культури, спорту тощо. 

Результативним показником даної програми є співвідношення 

виділених коштів до кількості охоплених оздоровленням та відпочинком 

дітей  

Ресурсне забезпечення, Показники продукту Програми наведені в           

Додатку 2 до Програми.          

 

V. Напрями реалізації  Програми 

Основними напрямами Програми є: 

– забезпечення контролю за діяльністю дитячих закладів відпочинку; 

– забезпечення доступності та якості послуг оздоровлення та відпочинку; 

– підвищення рівня якості послуг оздоровлення та відпочинку; 

– забезпечення розвитку мережі дитячих закладів  відпочинку; 

– удосконалення механізму і підвищення якості кадрового забезпечення 

закладів  відпочинку; 

– міжвідомча координація органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей. 

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 Координація та контроль за виконанням Програми, покладається на 

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації. 

Структурним підрозділам районної державної адміністрації 

забезпечити виконання заходів програми та про виконану роботу 

інформувати управління соціального захисту населення райдержадміністрації 

щороку до 1 серпня та  1 жовтня  впродовж строку дії програми. 

Відповідальний виконавець  інформує профільну  постійну комісію  

районної ради   про  хід виконання даної Програми  щороку до 15 серпня  та 

звітує про виконання зазначеної Програми щороку до 15 жовтня у період дії 

Програми. 

 

 



Кошторис 

на виконання районної цільової соціальної програми оздоровлення 

та відпочинку дітей на період до 2015 року у 2014 році 

 
 

№ 

п/п 

Заходи Сума, тис. грн. 

1 Організація відпочинку дітей в 

пришкільних таборах 

 

382,8 

2 Організація дозвілля учнів в пришкільних 

таборах 

5,0 

3 Оздоровлення дітей пільгових категорій, 

придбання путівок в стаціонарні дитячі 

заклади оздоровлення  

160,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

районної комплексної соціальної програми оздоровлення та відпочинку  

дітей Голованівського району на 2014-2017 роки 

 
 1 Програма затверджена Рішенням Голованівської  районної ради 

від 28 лютого 2014року   №407 

2 Ініціатор розроблення Програми Управління соціального захисту населення 

Голованівської районної державної 

адміністрації 

3 Розробник Програми Управління соціального захисту населення 

Голованівської районної державної 

адміністрації 

4 Співрозробник Програми Відділ освіти, культури, туризму та 

культурної спадщини, сектор молоді та 

спорту, служба у справах дітей,  

Голованівської районної державної 

адміністрації 

5 Відповідальний виконавець Програми Управління соціального захисту населення 

Голованівської районної державної 

адміністрації 

6 Учасники Програми Управління соціального захисту 

населення, відділи освіти, культури, 

туризму та культурної спадщини, охорони 

здоров‘я, служба у справах дітей, 

управління агропромислового розвитку 

районної державної адміністрації, сільські, 

селищні ради,                                                           

відділ державного санітарно-

епідеміологічного нагляду у 

Вільшанському та Голованівському 

районах Новоархангельського головного 

управління Держса-непідемстанції у 

Кіровоградській області 

8 Термін реалізації Програми 2014-2017 роки 

Етапи виконання Програми 

(для довгострокових програм) 

- 

9 Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми (для 

комплексних Програм) 

районний бюджет, бюджети сільських, 

селищних рад 

10 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 

усього ( тис.грн.) 

у тому числі: 

 

кошти державного бюджету В межах, передбачених бюджетом 

кошти обласного бюджету В межах, передбачених бюджетом 

кошти районного бюджету  2706900 грн.                                   

кошти бюджетів сіл, селищ 1104000грн. 

кошти не бюджетних джерел  

11 Основні джерела фінансування Районний бюджет, кошти бюджетів сіл, 

селищ 



 


