
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят третьої сесії 

 

26.07.2018 р.                                   Летичів                                                 № 8 

 

Про внесення змін до Програми оздоровлення 

та відпочинку дітей Летичівської селищної  

об’єднаної територіальної громади на 2016-

2020 роки 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про 

внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської 

селищної  об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки, Летичівська 
селищна рада   

В И Р І Ш И Л А : 

1. Внести зміни до Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

Летичівської селищної  об’єднаної територіальної  громади на 2016-2020 роки: 

      1.1. Внести зміни в додаток 3 Програми, додавши напрямок діяльності у 

наступній редакції: «5. Організація оздоровлення та відпочинку в Українських 

Карпатах переможців конкурсу веселих та кмітливих серед навчальних закладів 

Летичівської громади та переможця конкурсу дитячого малюнка “Мій рідний  

край – Летичівщина» серед учнівської молоді Летичівської громади». 

      1.2. Додатково передбачити 135 тис. грн., в тому числі 21,120 тис. грн. у 

2018 році, на організацію оздоровлення та відпочинку в Українських Карпатах 

переможців конкурсу веселих та кмітливих серед навчальних закладів 

Летичівської громади та переможця конкурсу дитячого малюнка “Мій рідний  

край – Летичівщина»  серед учнівської молоді Летичівської громади. 

       1.3. Внести зміни в додатки 1, 2, 3 Програми, передбачивши обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних для її реалізації, в сумі 3128 тис. грн. (в тому 

числі коштів селищного бюджету 2378 тис. грн., коштів позабюджетних джерел                    

750 тис. грн.). 

      2. Виконання даного рішення покласти на начальника відділу освіти, молоді 

та спорту Летичівської селищної ради (начальник відділу Маринюк М.В.), 

рішення довести до відома виконавців Програми. 

     4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту (голова комісії Варченко М.Л.). 

  

      Селищний голова                                                                І. Тисячний 

 



 

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

           Рішенням 7 сесії VII скликання   

           Летичівської селищної ради 

           від 21.04.2016 року № 9 
 

 ПРОГРАМА 

оздоровлення та відпочинку дітей  

Летичівської селищної  об’єднаної територіальної громади 

  на 2016-2020 роки 

 

І. Загальні положення 

Програма оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської селищної  

об’єднаної територіальної громади розроблена на виконання Закону України 

від 04.09.2008 №375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей», має на меті 

створення та забезпечення надання якісних послуг з відпочинку та 

оздоровлення дітей, що проживають на території Летичівської селищної  

об’єднаної територіальної громади. 

Упродовж останніх років  зберігається тенденція до погіршення стану 

здоров'я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-економічного, 

екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно діючих факторів 

ризику, в тому числі стресові перевантаження, зокрема, у шкільному віці, 

призводять до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій 

організму і сприяє розвитку у дітей всебічних захворювань. 

        Основними проблемами в організації відпочинку та оздоровлення дітей є: 

1) недостатня кількість дітей, оздоровлених на базі позаміських дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку; 

2) скорочення мережі та недостатня матеріальна база позаміських 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

Одним iз найважливіших стратегічних завдань нашої держави є 

забезпечення соціального захисту дитинства, реалізація прав дітей на 

оздоровлення та відпочинок. 

Термін реалізації Програми: 2016-2020 роки. Відповідальним виконавцем 

програми є відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради. 

 

II. Мета програми та основні завдання 

Метою Програми є створення сприятливих умов для якісного 

оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської селищної  об’єднаної 

територіальної громади. 

Основним завданням Програми є збільшення кількості дітей, охоплених 

якісними організованими формами  оздоровлення та відпочинку.   

             

                ІІІ. Шляхи і способи розв’язання проблеми: 

- щорічне виділення коштів з місцевого бюджету для придбання путівок у 

дитячі заклади оздоровлення та відпочинку; 

- з метою охоплення оздоровчими послугами усіх категорій дітей 

(обдаровані діти, переможці конкурсів та відмінники навчання) розробити 



порядок направлення дітей у дитячі оздоровчі заклади за кошти місцевого 

бюджету.                                                    

 

ІV. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть змогу збільшити кількість дітей, охоплених 

якісними організованими формами оздоровлення та відпочинку, зокрема 

соціально-незахищених категорій.  

 

V. Фінансове забезпечення виконання Програми 

Видатки, пов'язані з оздоровленням та відпочинком дітей, 

здійснюватимуться за рахунок виділених в установленому порядку коштів з  

селищного  бюджету,  коштів підприємств, установ, організацій, професійних 

спілок, позабюджетних фондів, а також добровільних внесків юридичних i 

фізичних ociб, коштів батьків та інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

VІ. ЗАХОДИ 

щодо реалізації Програми 

Для виконання Програми необхідно здійснити наступні заходи: 

1. Виходячи з кількості дітей соціально-незахищених категорій, 

орієнтовної вартості оздоровчої путівки, починаючи з 2016 року, щорічно 

враховувати  в  межах наявного ресурсу в селищному бюджеті кошти для 

оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей, батьки 

яких загинули або є учасниками АТО, дітей, батьки яких загинули під час 

Революції Гідності, талановитих та обдарованих дітей (переможців 

Міжнародних, Всеукраїнських та обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, 

змагань, спартакіад), лідерів дитячих громадських організацій,  дітей, які 

постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф. 

                                                                     Відділ фінансів Летичівської  

                                                                    селищної ради                                                                  

                                                                             2016-2020 рр. 

 

2.  Організовувати першочергово оздоровлення  дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з 

малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей, батьки яких загинули або є 

учасниками АТО,  дітей, батьки яких загинули під час Революції Гідності, 

дітей-переселенців, талановитих та обдарованих дітей (переможців 

Міжнародних, Всеукраїнських та обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, 

змагань, спартакіад), дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, 

техногенних аварій, катастроф. 

Відділ освіти, молоді та спорту  

Летичівської селищної ради 

       2016 – 2020 рр. 

 

          3. Організувати на базі Летичівської дитячо-юнацької спортивної школи 

табір з денним перебуванням з залученням до оздоровлення вихованців 

спортивної школи, переможців Міжнародних, Всеукраїнських, та обласних 

спортивних змагань. 



Відділ освіти, молоді та спорту  

Летичівської селищної ради 

       2016 – 2020 рр. 

 

4. Розробити заходи з метою проведення якісного оздоровлення та 

відпочинку дітей Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади. 

                                                          Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                         Летичівської селищної ради 

                                                                            2016 – 2020 рр.  
 

5. Створити банк даних дітей, які мають першочергове право на 

одержання путівок на оздоровлення та відпочинок, з наступним його 

використанням для планування заходів з оздоровлення. 

                                                     Відділ освіти, молоді та спорту 

                                                    Летичівської селищної ради                                                   

                                                              2016 – 2020 рр. 

 

6. Розробити Порядок відбору та направлення дітей у дитячі заклади 

оздоровлення та відпочинку. 

                                                     Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                    Летичівської селищної ради 

                                                    Летичівський центр ПМСД 

                                                              2016 – 2020 рр. 

 

         7.  Здійснювати роботу щодо лікування дітей з обмеженими фізичними 

можливостями на базі санаторних закладів області. 

                                                       Летичівський центр ПМСД 

                                                            2016 – 2020 рр. 

                                                     

 8. Забезпечити  організацію перевезення груп дітей до дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку. 

                                                          Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                         Летичівської селищної ради 

                                                                            2016 – 2020 рр.                

 

9. Забезпечувати супровід медичними працівниками організованих груп 

дітей до місць оздоровлення і відпочинку та у зворотному напрямку.                                                   

                                                    Летичівський центр ПМСД 

                                                              2016 – 2020 рр. 

 

10. Організувати на території Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади наметовий оздоровчий табір «Летичівська січ» із 

залученням навчальних закладів громади. 

                                                          Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                         Летичівської селищної ради 

                                                              2016 – 2020 рр. 

 

 



Додаток 1 

 

ПАСПОРТ 

 

Програми оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської селищної  

об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення програми 

 

3. Розробник програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради 

4. Співрозробники Програми  

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради 

6. Учасники програми Відділи освіти, молоді та спорту, 

фінансів Летичівської селищної 

ради, Летичівський центр ПМСД 

7. Термін реалізації програми 2016-2020 роки 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми 

Селищний бюджет Летичівської 

селищної ради, позабюджетні 

кошти 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, 

3128 тис. грн. 

 в тому числі: 2016 2017 2018 2019  2020 

9.1. коштів місцевого бюджету 105 

тис. 

грн. 

370 

тис. 

грн. 

534,12 

тис. 

грн. 

640 

тис. 

грн. 

728,88 

тис. 

грн. 

9.2. коштів інших джерел 150 

тис. 

грн. 

150 

тис. 

грн. 

150 

тис. 

грн. 

150 

тис. 

грн. 

150 

тис. 

грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської селищної  

об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки 

 

 

Етапи виконання Програми 

тис. грн. 
Показники витрат: 

 

 

I II III IV V Всього 

2016 2017 2018 2019 2020 

Районний бюджет 0 0 0 0 0 0 

Селищний бюджет 
105 370 534,12     640 728,88 2378 

Позабюджетні кошти 150 150 150 150 150 750 

РАЗОМ 255 520 684,12 790 878,88 3128 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                 Додаток 3 

Напрями діяльності та заходи  

Програми оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади  

на 2016-2020 роки 
Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість 

у тому числі), тис. грн. 

Очікувані 

результати 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Передбачення коштів та 

придбання путівок для дітей 

пільгових категорій: 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, дітей-інвалідів, 

дітей з багатодітних, 

малозабезпечених сімей, 

дітей учасників АТО та 

батьки яких загинули в АТО, 

дітей, батьки яких загинули 

під час революції Гідності, 

дітей - переселенців, дітей 

призерів Міжнародних, 

Всеукраїнських та обласних 

конкурсів, змагань та 

олімпіад тощо. 

Придбання путівок 

в дитячі заклади 

оздоровлення та 

відпочинку 

2016-2020 

 

 

 

 

 

Відділи освіти, 

молоді та 

спорту, фінансів 

Летичівської 

селищної ради 

Селищний 

бюджет  

 

 

 

 

Позабюджетні 

кошти 

70 

 

 

 

 

 

150 

80 

 

 

 

 

 

150 

90 

 

 

 

 

 

150 

100 

 

 

 

 

 

150 

110 

 

 

 

 

 

150 

Забезпечення 

оздоровленням та 

відпочинком дітей 

пільгової категорії 

2. Передбачення коштів на 

організацію оздоровлення та 

відпочинку талановитих та 

обдарованих дітей 

Летичівської громади 

(Призери Міжнародних, 

Всеукраїнських та обласних 

спортивних змагань, 

олімпіад, конкурсів тощо), а 

також відмінників навчання 

сільських навчальних 

закладів Летичівської 

громади 

Організація 

оздоровлення та 

відпочинку 

талановитих та 

обдарованих дітей 

2017-2020 Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Летичівської 

селищної ради 

Селищний 

бюджет 

 100 208 250 300 Підтримка 

талановитої та 

обдарованої 

учнівської молоді 



3. Організація оздоровлення 

та відпочинку дітей в 

наметових оздоровчих 

таборах  

 

 

Організація 

повноцінного та  

якісного 

харчування дітей в 

наметових 

оздоровчих 

таборах 

2016-2020 

 

 

Відділи освіти, 

молоді та 

спорту, фінансів 

Летичівської 

селищної ради 

Селищний 

бюджет  

 

23 25 27 29 31 Забезпечення 

якісного 

відпочинку та 

оздоровлення 

дітей  у наметових 

оздоровчих 

таборах 

Придбання 

палаток, казанів, 

спальних мішків, 

карематів, 

медикаментів, 

спортивного 

інвентарю, 

спорядження для 

пішохідного 

туризму та іншого 

обладнання  для 

належного 

функціонування 

наметових 

оздоровчих таборів 

2017-2020 Відділи освіти, 

молоді та 

спорту, фінансів 

Летичівської 

селищної ради, 

Летичівський 

центр ПМСД 

Селищний 

бюджет  

 

 140 160 180 190 

4. Організація та здійснення 

підвозу дітей до місця 

оздоровлення та відпочинку 

Здійснення підвозу 

дітей до дитячих 

закладів 

оздоровлення та 

відпочинку 

2016-2020 

 
Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Летичівської 

селищної ради, 

Летичівський 

центр ПМСД 

Селищний  

бюджет 

12 25 28 31 34 Забезпечення 

підвозу дітей до 

місця 

оздоровлення та 

відпочинку 
 

5. Організація оздоровлення 

та відпочинку в Українських 

Карпатах переможців 

конкурсу веселих та 

кмітливих серед навчальних 

закладів Летичівської 

громади та переможця 

конкурсу дитячого малюнка 

“Мій рідний  край – 

Летичівщина»   серед 

учнівської молоді 

Летичівської громади 

Організація 

оздоровлення та 

відпочинку 

талановитих і 

обдарованих дітей 

Летичівської 

громади 

2018-2020 Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Летичівської 

селищної ради 

Селищний 

бюджет 

  21,12 50 63,88 Підтримка 

талановитої та 

обдарованої 

учнівської молоді 
 



 

 

 

 

 
 

 


