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РІШЕННЯ

Про міську програму оздоровлення 
та відпочинку дітей міста Біла Церква 
в 2018 році

Розглянувши клопотання постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, 
культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, 
інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони
здоров’я, материнства та дитинства від «______»___________2017 року ___________
відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою організації повноцінного 
оздоровлення та відпочинку, лікування дитячого населення міста, міська рада вирішила:

І.Затвердити міську програму оздоровлення та відпочинку дітей міста Біла Церква 
в 2018році (далі Програма), що додається.

2. Рекомендувати управлінням і відділам міської ради, виконавчого комітету та 
керівникам підприємств, установ та організацій міста усіх форм власності забезпечити 
безумовне виконання Програми в 2018 році.

3. Міському фінансовому управлінню під час формування міського бюджету на 
2018 рік передбачити кошти для фінансування Програми в 2018 році, виходячи з 
реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

4. Координацію роботи по виконанню Програми покласти на відділ у справах 
сім’ї та молоді Білоцерківської міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного 
співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, 
охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Міський голова Г.А. Дикий
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1.Паспорт Програми

Назва Програми
Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей міста Біла

Церква в 2018 році

Ініціатор розроблення 
Програми

Відділ у справах сім’ї та молоді Білоцерківської міської ради

Підстава для розроблення 
Програми

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

Дата ,номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 

про розроблення 
Програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року 
№323 «Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку 

та оздоровлення дітей в Україні»

Відповідальний 
виконавець Програми

Відділ у справах сім’ї та молоді Білоцерківської міської ради

Учасники Програми Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради; відділ з 
питань фізичної культури та спорту Білоцерківської міської 
ради; управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, 
служба у справах дітей Білоцерківської міської ради; 
Білоцерківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, профспілкові організації, благодійні фонди та 
громадські організації.

Термін реалізації 
програми

2018 рік

Бюджети, які беруть 
участь у виконанні 

Програми

Міський бюджет та інші джерела не заборонені законодавством

Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 
Програми

Згідно з кошторисними призначеннями на відповідний період
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II. Загальні положення

Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей міста Біла Церква в 2018 році 
розроблена з метою організації повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, лікування дитячого населення міста, 
максимального використання міських оздоровчих закладів, забезпечення якісного медичного 
обслуговування і харчування, створення належних умов для культурно-виховної, 
фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи під час перебування на оздоровленні, 
відповідно до законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», на виконання постанов Кабінету 
Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 323 «Про організаційне і фінансове 
забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні», від 16 травня 2000 року № 800 
«Про затвердження Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи», відповідних розпоряджень голови обласної 
державної адміністрації.

В місті щороку впроваджується комплекс заходів, спрямованих на організацію літнього 
відпочинку та оздоровлення дітей.

При загальній кількості дітей шкільного віку, які мають право на отримання послуг з 
оздоровлення та відпочинку - 20783 чоловік, станом на 10 жовтня 2017 року оздоровлено за 
рахунок різних фінансових джерел, передбачених чинним законодавством України - 7797
чол., (проти 6768 чол.,в 2016році) що складає 37,5 % від кількості дітей шкільного віку. 
1398 дітей міста були забезпечені послугами оздоровлення, 6399 -  відпочинку. З них 192 
дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; 271 дитина -  інвалід ; 927 
дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 99 дітей внутрішньо переміщених осіб, 597 
дітей учасників АТО. З міського бюджету на дитячу оздоровчу кампанію 2017 року було 
виділено 2 924,6 тис. грн., що дало можливість охопити послугами з оздоровлення та 
відпочинку 2082 дітей міста та забезпечити роботу 15 пришкільних таборів денного 
перебування на базі навчальних закладів міста.

Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей міста Біла Церква в 2018 році 
планується реалізовуватись за рахунок коштів міського бюджету, позабюджетних коштів, 
коштів підприємств і організацій міста усіх форм власності і господарювання, надходжень у 
грошовій і натуральній формі від спонсорів, гуманітарної допомоги відповідно до чинного 
законодавства України, їх акумулювання і скоординованої організації і проведення 
оздоровлення дитячого населення міста.

Зважаючи на те, що на відділ у справах сім'ї та молоді Білоцерківської міської ради 
покладено координацію роботи щодо виконання міської програми оздоровлення та 
відпочинку дітей міста Біла Церква в 2018 році, рекомендувати підприємствам і 
організаціям усіх форм власності та громадським організаціям подавати у відділ у справах 
сім'ї та молоді дані про надання дитячих оздоровчих послуг (виділення путівок) з метою 
координації зусиль по організації і проведенню оздоровлення дітей і підлітків.

Визначення понять:
відпочинкова зміна — період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та 
відпочинку не менше 14 днів;
оздоровча зміна — період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та 
відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та 
відпочинку;
профільна зміна (туристична, спортивна, додаткової освіти: юних біологів, математиків, 
екологів тощо) — період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та 
відпочинку, протягом якого дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує 
комплекс послуг, спрямованих на розвиток певних здібностей та інтересів;
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відпочинок — комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, 
гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію дозвілля дітей, 
відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку 
духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячому закладі 
оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни;
оздоровлення — комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, 
гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і 
психічного стану здоров’я дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та 
відпочинку протягом оздоровчої зміни;
дитячий заклад оздоровлення та відпочинку — постійно або тимчасово діючий, спеціально 
організований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, 
розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове 
забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей 
відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та 
відпочинку;
державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей — встановлені законами, 
іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі 
яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій щодо забезпечення 
необхідними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей;
діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки — діти-сироти та діти, 
позбавлені батьківського піклування; діти-інваліди; діти, потерпілі від наслідків 
Чорнобильської катастрофи; діти, які перебувають на диспансерному обліку; діти, батьки 
яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових 
обов’язків; діти учасників антитерористичної операції; діти з багатодітних та 
малозабезпечених сімей; талановиті та обдаровані діти (переможці міжнародних, 
всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад); 
відмінники навчання; лідери дитячих громадських організацій; діти, які опинилися в 
складних життєвих обставинах; діти, батьки яких втратили житло чи за інших обставин 
залишились без постійного місця проживання; діти, що постраждали внаслідок стихійного 
лиха, техногенних аварій, катастроф »;
діти, які потребують особливих умов для оздоровлення, — діти з особливими фізичними та 
психічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку 
самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов; 
діти, які перебувають у  складних життєвих обставинах -діти,які проживають в сім’ї, у 
якій батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання своїх обов’язків з 
виховання дитини; встановлені факти скоєння фізичного, психологічного, сексуального, 
економічного насильства над дитиною, жорстоке поводження з нею або загроза його 
вчинення; залучення дитини до найгірших форм дитячої праці; систематичне самовільне 
залишення дитиною місця постійного проживання;
послуги з оздоровлення — комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, 
гігієнічного, спортивного характеру, що надаються дитячим закладом оздоровлення та 
відпочинку і спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану 
здоров’я дитини;
відпочинкові послуги — заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням 
періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та 
забезпечення відповідними до вимог умовами проживання.
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III. Основні завдання Програми

-забезпечення змістовного відпочинку, оздоровлення, трудового і патріотичного виховання 
дітей, їх фізичного та духовного розвитку, реалізації індивідуальних здібностей і потреб 
дітей під час оздоровлення;
-збільшення кількості оздоровлених дітей, насамперед дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки;
-розширення різноманітних форм організації відпочинку та оздоровлення дітей;
-максимальне використання місцевої оздоровчої бази;
-зміцнення матеріально-технічного та фінансового стану наявної оздоровчої бази;
-створення умов для оздоровлення максимальної кількості дітей в період літнього 
відпочинку;
-забезпечення оздоровленням та відпочинком не менше 50 % дітей шкільного віку, 
стовідсотково охопивши дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей 
батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків та в зоні антитерористичної 
операції на сході України; дітей-інвалідів - не менше 50% та дітей з малозабезпечених і 
багатодітних сімей, дітей учасників антитерористичної операції на сході України -  не менше 
70%.

IV. Г оловні принципи організації проведення оздоровлення дітей та учнівської
молоді

-організація і проведення оздоровлення дітей базується на реалізації права кожної дитини на 
повноцінний відпочинок і оздоровлення;
-дотримання державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей; 
-впровадження нових форм і методів виховання дітей з метою духовного відродження нації 
та утвердження національних традицій;
-покращення підготовки педагогічних, медичних та інших кадрів для роботи в дитячих 
оздоровчих закладах;
-збереження, розвиток та максимальне використання існуючої мережі дитячих оздоровчих 
закладів.

V.Очікувані кінцеві результати реалізації програми

-підвищення якості відпочинку, оздоровлення і лікування дітей;
-збільшення кількості оздоровлених дітей, насамперед з числа дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки;
-зменшення кількості бездоглядних дітей на вулицях міста;
-підвищення якості харчування, медичного і культурного обслуговування дітей в оздоровчих 
закладах.

VI.Організаційне та фінансове забезпечення.

З метою своєчасної підготовки та організаційного забезпечення повноцінного і 
якісного відпочинку, оздоровлення та лікування дітей, проведення необхідної підготовчої 
роботи до відкриття міських оздоровчих закладів, забезпечення належних умов їх 
функціонування:

1.Провести засідання оперативного штабу з координації проведення 
оздоровлення і відпочинку дітей (далі оперативний штаб) з метою підготовки до літньої 
оздоровчої кампанії 2018 року.

Квітень 2018 р Заступник міського голови згідно розподілу
обов’язків; відділ у справах сім’ї та молоді
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Білоцерківської міської ради; управління освіти і 
науки Білоцерківської міської ради .

2.Рекомендувати підприємствам і організаціям міста передбачити у колективних 
договорах заходи щодо організації оздоровлення і відпочинку дітей своїх працівників.

1 квартал 2018 р Підприємства та організації міста; профспілкові
організації міста (за згодою).

З.Організовувати роботу лікарсько - відбіркових комісій по визначенню дітей, які 
потребують санаторного лікування, забезпечити видачу їм довідок для одержання путівки на 
2018 рік (форма 0-70).

Протягом року Управління охорони здоров’я Білоцерківської
міської ради.

4. Проводити роботу по відродженню шефства підприємств та організацій усіх форм 
власності над міськими оздоровчими закладами.

Протягом року Оперативний штаб; підприємства і організації міста
(за згодою)

5. Вивчити і обговорити на засіданні оперативного штабу питання підготовки 
комунальних дитячих оздоровчих закладів до оздоровчого сезону 2018 року.

До 01 травня 2018 р. Оперативний штаб; відділ у справах сім’ї та молоді
Білоцерківської міської ради; управління освіти і 
науки Білоцерківської міської ради.

б.Заключити (при потребі) договори з міськими транспортними організаціями, ФОП, 
які мають відповідні ліцензії, на перевезення організованих груп дітей.

До 15 травня 2018 р.
Відділ у справах сім’ї та молоді Білоцерківської 
міської рад; управління освіти і науки 
Білоцерківської міської ради; відділ з питань 
фізичної культури та спорту Білоцерківської міської 
ради; служба у справах дітей Білоцерківської 
міської ради; Білоцерківський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 
керівники транспортних організацій (за згодою)

7. При формуванні бюджету міста на 2018 рік передбачити кошти в сумі 55 000 грн. 
для перевезення організованих груп дітей міста, які потребують особливої соціальної уваги 
та підтримки до закладів оздоровлення та відпочинку та в зворотному напрямку в межах 
області, відповідно розподілу путівок служби у справах дітей та сім’ї Київської 
облдержадміністрації.

IV квартал 2017 р. Міське фінансове управління Білоцерківської
міської ради; відділ у справах сім’ї та молоді 
Білоцерківської міської ради.
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8.Організовувати, відповідно до чинного законодавства України, супровід поліцією 
автобусів з дітьми, які від’їжджають та повертаються з оздоровлення, комплектацію їх 
супроводжуючими, перевірку транспортних засобів, залучених для перевезення дітей.

Постійно Відділ у справах сім'ї та молоді Білоцерківської
міської ради; управління освіти і науки 
Білоцерківської міської ради; служба у справах 
дітей Білоцерківської міської ради; відділ з питань 
фізичної культури та спорту Білоцерківської 
міської ради; Білоцерківський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 
Білоцерківський відділ поліції ГУ Національної 
поліції в Київській області (за згодою).

9. Відповідно до Положення здійснювати підбір та направлення дітей до ДП 
«Український дитячий центр «Молода гвардія» та ДПУ «МДЦ «Артек».

Постійно Відділ у справах сім'ї та молоді Білоцерківської
міської ради;

10. Впроваджувати в практику оздоровлення дітей:
10.1 . Оздоровлення в складі дитячих творчих колективів і спортивних секції;
10.2. Комплектація груп на оздоровлення на основі учнівських колективів;
10.3. Оздоровлення дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення.

Постійно Відділ у справах сім’ї та молоді Білоцерківської
міської ради; управління освіти і науки 
Білоцерківської міської ради; Відділ з питань 
фізичної культури та спорту Білоцерківської міської 
ради; служба у справах дітей Білоцерківської міської 
ради; Білоцерківський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді; профспілки, заклади 
культури, освіти, спортивні товариства, творчі 
об’єднання (за згодою).

ІІ.Забезпечити першочерговим оздоровленням дітей -  інвалідів та дітей, які 
потребують особливих умов для оздоровлення.

Заступник міського голови згідно розподілу 
обов’язків; управління охорони здоров’я 
Білоцерківської міської ради міської ради; 

Постійно управління освіти і науки Білоцерківської міської
ради; відділ у справах сім’ї та молоді 
Білоцерківської міської ради; управління 
соціального захисту населення Білоцерківської 
міської ради.

12.Забезпечити оздоровленням та відпочинком не менше 50 % дітей шкільного 
віку. Стовідсотково охопити Програмою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків та в зоні 
антитерористичної операції на сході України через надання їм першочергових послуг з 
відпочинку та оздоровлення; дітей-інвалідів - не менше 50% та дітей з малозабезпечених і
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багатодітних сімей, дітей учасників антитерористичної операції на сході України -  не менше 
70%.

Протягом року Заступник міського голови згідно розподілу 
обов’язків; управління освіти і науки Білоцерків
ської міської ради; відділ у справах сім’ї та молоді 
Білоцерківської міської ради; управління охорони 
здоров’я Білоцерківської міської ради; управління 
соціального захисту населення Білоцерківської 
міської ради; інші суб’єкти, які займаються 
оздоровленням та відпочинком дітей міста (за 
згодою).

13. Забезпечити організацію відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної 
уваги та підтримки в пришкільних таборах відпочинку з денним перебуванням за кошти, 
передбачені на цю мету в бюджеті міста на 2018 рік.

Червень - липень 2018 р. Управління освіти і науки Білоцерківської міської 
ради; міське фінансове управління Білоцерківської 
міської ради».

14. Забезпечити організацію відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної 
уваги та підтримки та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах в 
заміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, за кошти, передбачені на цю мету 
в бюджеті міста на 2018 рік.

Червень - вересень 2018р Відділ у справах сім’ї та молоді Білоцерківської 
міської ради; відділ з питань фізичної культури та 
спорту Білоцерківської міської ради; управління 
освіти і науки Білоцерківської міської ради; 
Білоцерківський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді; служба у справах дітей 
Білоцерківської міської ради; центр соціально- 
психологічної реабілітації дітей «Злагода»; 
Комунальний заклад Білоцерківської міської ради 
«Клуб за місцем проживання «Прометей»; 
Комунальний заклад Білоцерківської міської ради 
ДЮСШ «Олімп»; Комунальний заклад 
білоцерківської міської ради ДЮСШ «Зміна»; 
Комунальний заклад Білоцерківської міської ради 
ДЮСШ «Богатир»; Комунальний заклад 
Білоцерківської міської ради ДЮСШ «Юність»; 
міське фінансове управління Білоцерківської 
міської ради;.

15.За необхідності, організувати в діючих дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку всіх типів проведення профільних змін (туристичної, спортивної, додаткової 
освіти: юних біологів, математиків, екологів тощо) з метою творчого розвитку талановитих і
обдарованих дітей.

Червень-серпень 2018 р. Управління освіти і науки Білоцерківської 
міської ради; відділ у справах сім’ї та молоді 
Білоцерківської міської ради.
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16. Забезпечити залучення підприємств, установ та організацій усіх форм власності, 
органів самоорганізації населення до надання фінансової, матеріальної та організаційної 
допомоги в проведенні літнього відпочинку та оздоровлення дітей міста.

Протягом року Оперативний штаб

17. Здійснювати висвітлення підготовки і організації дитячого оздоровлення в засобах
масової інформації.

Постійно Оперативний штаб

Секретар міської ради Б. М. Смуток


