
 

 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                

від 28 грудня 2019 року 

 

Про  затвердження міської  

Програми «Про відпочинок  

та оздоровлення дітей улітку  

2020 року»  

 

 

Керуючись до п.22 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", відповідно до Законів України "Про оздоровлення 

та відпочинок дітей", "Про охорону дитинства", "Про позашкільну освіту", з 

метою вдосконалення організації повноцінного відпочинку та оздоровлення 

дітей 

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1.Затвердити міську Програму «Про відпочинок та оздоровлення дітей 

улітку 2020 року» (далі  – Програма), що додається, з необхідним 

фінансуванням, визначеним у Програмі. 

2.Призначити головним відповідальним виконавцем та розпорядником 

коштів Програми виконавчий комітет Конотопської міської ради, 

співвиконавцями - відділ міської ради у справах молоді та спорту, управління 

соціального захисту населення Конотопської міської ради, відділ освіти 

Конотопської міської ради, відділ культури та туризму Конотопської міської 

ради. 

3.Відділу міської ради у справах молоді та спорту, управлінню 

соціального захисту населення Конотопської міської ради, відділу освіти 

Конотопської міської ради спільно з фінансовим управлінням Конотопської 

міської ради передбачити видатки на здійснення визначених Програмою 

заходів, виходячи з можливостей бюджету. 

4.Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 

29.11.2018 (7 скликання, 30 сесія) «Про затвердження міської Програми «Про 

відпочинок та оздоровлення дітей улітку 2019 року». 



5.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, фізичної 

культури та спорту, засобів масової інформації, соціального захисту населення, 

праці, охорони здоров’я, материнства і дитинства (голова Гричановський А.М.).         

6.Організацію діяльності відповідального виконавця та розпорядника 

коштів програми покласти на керуючого справами виконкому (Дубовик Л.І.), 

відділ міської ради у справах молоді та спорту (начальник Качура О.О.), 

управління соціального захисту населення Конотопської міської ради 

(начальник Розанова О.М.), відділ освіти Конотопської міської ради (начальник 

Беспала О.В.) 

7.Відділу  міської  ради  у  справах  молоді  та  спорту  (начальник  

Качура О.О.) у термін до 20 лютого 2021 року надати постійній  комісії міської 

ради з питань освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, фізичної культури 

та спорту, засобів масової інформації, соціального захисту населення, праці, 

охорони здоров’я, материнства і дитинства звіт про хід виконання Програми. 

 

 

 

Головуючий на ІІ-му пленарному 

засіданні 39 сесії                                                             Олександр САХНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради 

7  скликання ( 39 сесія) 

від 28 грудня 2019 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  

«Про відпочинок 

та оздоровлення дітей улітку 

2020 року» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конотоп  

2019  



1.ПАСПОРТ 

міської Програми «Про відпочинок 

та оздоровлення дітей улітку 

2020 року»  

1. Ініціатори розроблення програми Відділ міської ради у справах 

молоді та спорту  

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

програми 

Доручення міського голови від 

16.10.2019 №11 «Про розроблення 

проекту міської Програми «Про 

відпочинок та оздоровлення дітей 

улітку 2020 року» 

3. Розробник програми Відділ міської ради у справах 

молоді та спорту  

4. Співрозробники програми  Виконавчий комітет Конотопської 

міської ради, управління 

соціального захисту населення 

Конотопської міської ради, відділ 

освіти Конотопської міської ради 

6. Відповідальний виконавець 

програми 

 

Виконавчий комітет Конотопської 

міської ради, відділ міської ради у 

справах молоді та спорту, 

управління соціального захисту 

населення Конотопської міської 

ради 

5. Учасники програми Відділ освіти Конотопської міської 

ради, управління соціального 

захисту населення Конотопської 

міської ради відділ культури та 

туризму Конотопської міської 

ради 

7. Термін реалізації програми 2020 рік 

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

- 

8. Перелік бюджетів, що беруть 

участь у виконанні програми 

Міський бюджет, обласний 

бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у 

тому числі: 

788,0 тис. грн. 

9.1. коштів місцевого бюджету 788,0 тис. грн. 

9.2. коштів обласного бюджету - тис. грн.  

 



2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма. 

Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» визначено 

основні принципи та напрями державної політики у сфері оздоровлення та 

відпочинку дітей, такі як: 

- рівність прав кожної дитини на оздоровлення та відпочинок;  

- створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування 

дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;  

- створення умов для зміцнення фізичного та психологічного здоров'я дітей 

шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку;  

- надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки. 

Таким чином, одним з основних показників ставлення держави до проблем 

підростаючого покоління є турбота про здоров’я дітей.  

Упродовж останніх років у місті зберігається тенденція до погіршення 

стану здоров'я дітей, зумовлена окремими факторами соціально-економічного, 

екологічного та психоемоційного характеру.  

Одним із найважливіших стратегічних завдань є забезпечення соціального 

захисту дитинства реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок. Так, за 

2019 рік оздоровленням охоплено 3584 дитини, що становить 53,0% загальної 

кількості дітей, що підлягають оздоровленню, з них послугами з оздоровлення 

1054 дітей, відпочинком 2530 дітей.  

Організація процесу оздоровлення потребує певних фінансових ресурсів 

для якісного проведення оздоровчої кампанії. Тому, розробка Програми 

покликана забезпечити належний рівень  проведення оздоровчої кампанії у 

2020 році зі збереженням позитивної динаміки попереднього року. 

 

3. Мета Програми. 

Головною метою Програми є створення сприятливих умов для якісного, 

змістовного відпочинку та оздоровлення дітей міста в літній період. 

Основні завдання: 

- охопити дітей організованими формами відпочинку та оздоровлення; 

- підготувати дітей до нового навчального року; 

- зміцнити здоров’я підростаючого покоління. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем.  

Шляхи розв’язання проблем полягають у наступному: 

- зміцнення здоров’я підростаючого покоління, покращення адаптації дітей 

до змін навколишнього середовища; 

- охоплення дітей організованими формами відпочинку та оздоровлення; 

- поліпшення матеріально-технічного, методичного забезпечення 

діяльності дитячих оздоровчих закладів; 

- створення сприятливих умов  для реалізації соціально-педагогічних 

аспектів відпочинку та оздоровлення дітей. 

 

 



5. Ресурсне забезпечення міської цільової програми.  

Обсяг коштів, що 

пропонується залучити на 

виконання програми. 

2020 рік 

Усього витрат на 

виконання 

програми 

Обсяг ресурсів, усього 788,0 тис. грн. 788,0 тис. грн. 

у тому числі: - - 

міський бюджет 788,0 тис. грн. 788,0 тис. грн. 

кошти  обласного бюджету -  тис. грн. -   тис. грн. 

 

6. Строки та етапи виконання Програми 

Міська Програма  «Про відпочинок та оздоровлення дітей улітку 2020 

року» розрахована на 2020 рік, оскільки Програма не є довгостроковою, вона не 

розподіляється на етапи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   Додаток до програми «Про  

відпочинок та оздоровлення  

                                                                                                                                     дітей улітку 2020 року» 

7. Перелік завдань та заходів Програми  
№ 

з/п 

Перелік заходів програми  Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуванн

я  

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис. грн. 

Очікуваний результат 

1.1. Здешевлення путівок до позаміського 

дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку  «Мрія» відділу освіти 

Конотопської міської ради 

Протягом 

2020 року 

Відділ освіти Конотопської 
міської ради, виконавчий 

комітет Конотопської 

міської ради 

Місцевий 

бюджет  

100,0 Збільшення кількості 

дітей, які зможуть 

оздоровитись в 

заміських таборах 

1.2. Харчування дітей в пришкільних та 

профільних таборах  

Протягом 

2020 року 

Відділ освіти Конотопської 

міської ради, виконавчий 

комітет Конотопської 

міської ради 

Місцевий 

бюджет  

284,2 Покращення 

харчування дітей в 

пришкільних таборах 

1.3. Оздоровлення дітей пільгових 

категорій у позаміському дитячому 

закладі  оздоровлення та відпочинку 

«Мрія» відділу освіти Конотопської 

міської ради  

Протягом 

2020 року 

Виконавчий комітет 

Конотопської міської ради, 

управління соціального 

захисту населення 

Конотопської міської ради, 

відділ у справах молоді та 

спорту  

 

Відділ освіти Конотопської 
міської ради,  

відділ освіти Конотопської 
міської ради,  

виконавчий комітет 

Конотопської міської ради, 

відділ міської ради у 

справах молоді та спорту 

Обласний 

бюджет  

 

 

   

 

 

 

Місцевий 

бюджет 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

213,8 

 

 

190,0 

Збільшення кількості 

дітей пільгових 

категорій, які зможуть 

оздоровитись в 

заміських таборах  

 ВСЬОГО:    788,0  



8. Очікувані результати виконання Програми та показники 

результативності 

Виконання запланованих завдань Програми дозволить охопити послугами 

оздоровлення та відпочинку у місті до 3450 дітей, що складає 50,0% від 

загальної кількості.  

Очікувані результати виконання Програми:  

Під час  організації та проведення заходів з оздоровлення та відпочинку 

поліпшиться стан здоров’я дітей та підлітків, вони фізично загартуються, краще 

підготуються до нового навчального року. Дані заходи дозволять значно 

знизити рівень правопорушень серед дітей та молоді в літній період. 

Показники результативності: 

Витрати на реалізацію Програми – 788,0 тис. грн.                                                      

Кількість оздоровлених дітей -  1200 дітей. 

Кількість дітей, охоплених послугами відпочинку – 2250 дітей. 

 

9. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми 

 Головним відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет 

Конотопської міської ради, керуючий справами виконкому, співвиконавцями - 

відділ міської ради у справах молоді та спорту, управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради, відділ освіти Конотопської міської ради.  

Відділ міської ради у справах молоді та спорту (начальник                   

Качура О.О.) у термін до 20.02.2021 року готує та надає постійній комісії 

міської ради звіт про хід виконання Програми. 

 

 

 

Головуючий на ІІ-му пленарному 

засіданні 39 сесії                                                             Олександр САХНО 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


