
 

 

 

                                                         

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

Р І Ш Е Н Н Я 
VIII скликання 

Шостої сесії 

 

28.01.2021 р.                                         Летичів                                              №  11 

 

 

Звіт про виконання Програми 

оздоровлення та відпочинку дітей 

Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на                    

2016-2020 роки  

 

                Розглянувши і обговоривши інформацію про виконання Програми 

оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2016-2020 роки , керуючись ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Летичівська селищна рада 

  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Звіт про виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

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

взяти до відома (додається). 

2. Зняти з контролю рішення сьомої сесії VII скликання від 21.04.2016 року 

№9 «Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і 

спорту, соціального захисту 

 

 
 

 

        Селищний голова                                                                  Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 



                          Додаток до рішення  шостої сесії 

        Летичівської селищної ради 

        від 28.01.2021 р.   № 11 

 

 

Пояснювальна записка 

до звіту про виконання Програми  

оздоровлення та відпочинку дітей  

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади 

 на  2016-2020 роки   

 

           У Летичівській селищній об’єднаній територіальній громаді велика увага 

приділяється  оздоровленню дітей. Зокрема, рішенням 7 сесії Летичівської 

селищної ради від 21.04.2016 року № 9 було прийнято Програму оздоровлення 

та відпочинку дітей Летичівської селищної  об’єднаної територіальної  громади 

на 2016-2020 роки. 

        Мета Програми - 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.   

        Відповідно до програми розроблялися заходи та визначалися виконавці 

оздоровчої кампанії. Головним виконавцем забезпечення якісного  оздоровлення 

та відпочинку дітей визначено відділ освіти, молоді та спорту Летичівської 

селищної ради. 

    Аналіз по очікуваних результатах 

        В  результаті  виконання  Програми : 

- 2016 рік оздоровлено – 271 дитину;  

- 2017 рік -387 дітей; 

- 2018 рік– 597 дітей; 

- 2019 році – 189 дітей. 

У 2020 році оздоровча кампанія не проводилася через  поширення на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

На період дії програми діти громади оздоровлювалися: у оздоровчому 

центрі «Молода гвардія»  (м. Одеса), державному підприємстві «Артек» («Пуща-

Водиця»), санаторії «Лісова пісня» Кам’янець-Подільського району, ПДЗОВ 

«Салют» (с. Коблево) та ТОВ «Дністровська чайка» (Кам’янець-Подільського 

району), «Чайка» (Летичівського району). 
          Відповідно до програми щорічно проводився збір дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та таборування наметового 

табору «Летичівська січ».  Відпочинком охоплювалося близько 160 дітей.  

             У 2017 та 2018 роках 130 талановитих, обдарованих дітей (53 у 2017 році 

та 77 у 2018 році) було оздоровлено на морі у смт Залізний порт Херсонської 

області за кошти селищного бюджету. 

           Щорічно на базі Летичівського ліцею №2 працює мовний табір 

«Rainbow», залучаються волонтери Корпусу миру. Відпочинком охоплюється 

близько 200 дітей.  

 



                                                                                                                                    Додаток 5 

до Порядку розроблення цільових програм, 

моніторингу та звітності щодо їх виконання 
 

Інформація про виконання програми за 2019-2020 рік 
  

1. ______   Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради   

  КВКВ   (найменування головного розпорядника коштів програми) 

 

 

  

2. _____   Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради   

  КВКВ   (найменування відповідального виконавця програми) 

 

  

3.    Програма оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 

роки, рішення  7 сесії від 21.04.2016 р. №9 

  

  КФКВ   (найменування програми,  

дата і номер рішення селищної ради про її затвердження) 

  

  

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової  

програми оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки, 

 (назва програми) 

  
№ 

з

/

п 

  

Захід 

  

Головний в

иконавець 

та 

строк вико

нання захо

ду 

 

  

Планові обсяги фінансування, тис. гривень Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень 

Стан виконання заходів 

(результативні 

показники виконання  

програми) 
Усього 

у тому числі 

Усього 

у тому числі 

місцевий 

бюджет 

районний, 

міський 

(міст 

обласного 

підпорядк

у-вання) 

бюджети 

бюджети 

сіл, 

селищ, 

міст 

районног

о підпоря

дку-

вання 

кошти не 

бюджет-

них 

джерел 

місцеви

й 

бюджет 

районний

, міський 

(міст 

обласного

 підпоряд

ку-вання) 

бюджети 

бюджети 

сіл, селищ, 

міст 

районного п

ідпорядку-

вання 

кошти небюдж

етнихджерел 

  Етап виконання                                                                       

1. 

Передбачення 

коштів та 

придбання путівок 

для дітей 

пільгових 

категорій: 

дітей-сиріт, дітей, 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Летичівської 

селищної ради 

450 тис. 

грн. 

450 тис. 

грн 
   

331 тис. 

.800 грн. 

331 тис. 

800 грн. 
   

Придбано путівки дітям 

пільгової категорії в 

стаціонарні оздоровчі 

табори 



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 

2 

Передбачення 

коштів на 

організацію 

оздоровлення та 

відпочинку 

талановитих та 

обдарованих дітей 

Летичівської 

громади (Призери 

Міжнародних, 

Всеукраїнських та 

обласних 

спортивних 

змагань, олімпіад, 

конкурсів тощо) 

 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Летичівської 

селищної ради 

858 тис. 

грн.. 

858 тис. 

грн.. 
   

303 тис. 

700 грн. 
303 тис. 

700 грн. 
   

Організація оздоровлення 

талановитих дітей на морі 

3 

Організація 

оздоровлення та 

відпочинку дітей в 

наметових 

оздоровчих  

 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Летичівської 

селищної ради 

805 тис. 

грн.. 

805 тис. 

грн.. 
   

120 тис. 

408 грн. 

120 тис. 

408 грн 
   

Організація наметового 

табору «Летичівська січ» 

  

 

 



5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

тис. грн. 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд 
спеціальний 

фонд 
755 тис. 908 грн 755 тис. 908 грн.  755 тис. 908 грн. 755 тис. 908 грн.     

 

 


