
ПРОЕКТ  № 1615 

 

 

 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від   “___”  ___________ 2017 року                                    № ____ 

 

 

Про затвердження Міської програми  

відпочинку та оздоровлення дітей  

на 2018 – 2020 роки 
 

 

Керуючись ст. 143, 144 Конституції  України, ст. 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7, 24, 25 Закону України “Про 

оздоровлення та відпочинок дітей”, ст. 2, 5 Закону України “Про охорону 

дитинства”, Кіровоградська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити Міську програму відпочинку та оздоровлення дітей на 

2018 – 2020 роки, що додається. 

2. Включити Міську програму відпочинку та оздоровлення дітей на    

2018 – 2020 роки до складу Програми економічного і соціального розвитку 

міста Кропивницького на 2018 рік та основних напрямів розвитку на                        

2019 і 2020 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і 

спорту та молодіжної політики та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

Міський голова                                                                      А. Райкович 

 

 
Дорохіна 24 44 27 
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Паспорт  

Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 – 2020 роки 

 

 

1 Програма погоджена Рішенням виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради  

від «____» __________ _____р. №____            

2 Розробник Програми Відділ сім'ї та молоді  

Кіровоградської міської ради 

3 Учасники Програми Відділ сім'ї та молоді  

Кіровоградської міської ради 

Управління освіти  

Кіровоградської міської ради  

Відділ фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради  

Управління охорони здоров’я 

Кіровоградської міської ради 

4 Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ сім'ї та молоді  

Кіровоградської міської ради 

5 Термін реалізації Програми 2018 – 2020 роки 

6 Загальний обсяг 

фінансування Програми 

Згідно з відповідними бюджетними 

призначеннями 

 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді  

Кіровоградської міської ради      Л. Дорохіна    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступ  

 

Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 – 2020 роки  

(далі – Програма) розроблена на виконання законів України “Про 

оздоровлення та відпочинок дітей”, “Про охорону дитинства”, “Про 

позашкільну освіту”.  

 

І. Аналіз розвитку галузі за 2017 рік  

 

В місті проживає 24147 дітей шкільного  віку (віком від 7 до 17 років 

включно). На жаль, 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 перенавантаження, зокрема у шкільному віці, 

призводять до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій, 

що сприяє розвитку у дітей хронічних захворювань. 

У 2017 році в м. Кропивницькому охоплено організованими формами 

оздоровлення 4939 дітей: 

Загальна чисельність Оздоровлення Відпочинок 

всього 

осіб 

% від 

загал.чисел. 

всього 

осіб 

% від 

загал.чисел. 

24 147 358 1,4 4581 19 

  

В стаціонарні табори були направлені діти пільгових категорій: 

  діти, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо 

участь у проведенні антитерористичної операції, – 107; 

діти внутрішньо переміщених осіб – 16; 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, - 101;  

діти-інваліди - 11; 

діти з багатодітних та малозабезпечених сімей - 113; 

діти, які перебувають на диспансерному обліку, - 4; 

талановиті та обдаровані діти - 6. 

 

ІІ. Проблеми, невирішені питання 

 

Головною проблемою є відсутність в місті оздоровчого стаціонарного 

табору. Не вирішено питання 100 % охоплення оздоровчими послугами дітей 

пільгових категорій, збільшення кількості оздоровлених у стаціонарних 

таборах. 

 

ІІІ. Мета Програми 

 

Метою Програми є реалізація права дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки, на відпочинок та оздоровлення. 

 



ІV. Пріоритети розвитку на 2018 – 2020 роки 

 

Основними пріоритетами є: 

реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей; 

максимальне охоплення організованими формами оздоровлення дітей, 

які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: 

дітей, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо 

участь у проведенні антитерористичної операції; 

дітей внутрішньо переміщених осіб; 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; 

дітей-інвалідів; 

дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або 

під час виконання службових обов’язків; 

збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами 

відпочинку та оздоровлення;  

створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення 

дітей;  

пошук нових форм оздоровлення; 

поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення 

діяльності дитячих оздоровчих закладів;  

зміцнення кадрового потенціалу та підвищення престижу праці в 

оздоровчих закладах для дітей; 

контроль за наданням послуг з оздоровлення та відпочинку дітей. 

 

V. Фінансове забезпечення Програми 

 

Видатки, пов’язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються 

за рахунок бюджетів усіх рівнів, коштів підприємств, установ, організацій, 

професійних спілок, а також добровільних внесків юридичних і фізичних 

осіб та інших джерел, не заборонених законодавством згідно з додатком до 

Програми. 

 

VІ. Заходи Програми 

 

1. Забезпечити за рахунок державного та місцевих бюджетів (в межах 

видатків, передбачених на поточний рік) оздоровлення та відпочинок дітей, 

які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у першу чергу, 

дітей, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо участь у 

проведенні антитерористичної операції; дітей внутрішньо переміщених осіб; 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 

багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули від 

нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових 

обов’язків, дітей-інвалідів, талановитих та обдарованих дітей, дитячих 

творчих колективів та учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл 



 

Відділ сім’ї та молоді, управління освіти, 

відділ фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради 
 

Протягом оздоровчого періоду 2018 – 

2020 років 

 

2. Забезпечити готовність дитячих оздоровчих закладів з денним 

перебуванням на базі навчальних закладів міста до роботи у літній період, не 

допускати відкриття їх без дозволу санітарно-епідеміологічної служби 

       

Управління освіти Кіровоградської 

міської ради 
       

До 01 червня щороку 
 

3. Створити моніторингову групу щодо перевірки готовності оздоровчих 

закладів з денним перебуванням на базі навчальних закладів міста до 

прийому дітей на відпочинок  
 

Управління освіти Кіровоградської 

міської ради 
 

До 01 червня щороку 

 

4. Перевести у літній період  дитячі дошкільні заклади на оздоровчий 

період (в межах видатків, передбачених на поточний рік) 

       

Управління освіти Кіровоградської 

міської ради 

       

Протягом оздоровчого періоду 2018 – 

2020 років 

 

5. Організувати своєчасне медичне обстеження дітей, які направляються 

на оздоровлення та відпочинок, педагогів, що працюватимуть з дітьми, 

забезпечити оздоровчі заклади кадрами медпрацівників 

 

Управління охорони здоров’я 

Кіровоградської міської ради 

 

Протягом оздоровчого періоду 

 



6. Ефективно використовувати педагогічні кадри для забезпечення 

якісного і змістовного дозвілля, організації творчих об’єднань за інтересами в 

оздоровчих таборах 

  

Відділ сім’ї та молоді, управління освіти, 

відділ фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради 

 

Протягом оздоровчого періоду 

 

7. Забезпечити направлення дітей на оздоровлення до Українського 

дитячого центру “Молода гвардія” та Міжнародного дитячого центру 

“Артек” (Пуща Водиця, Київська область) згідно з Положеннями про 

порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до цих закладів 

за рахунок коштів з державного бюджету 
       

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
       

Протягом 2018 – 2020 років 
 

8. Забезпечити безпечне перевезення дітей до місць відпочинку та у 

зворотному напрямі, посилити персональну відповідальність керівників і 

працівників дитячих оздоровчих закладів за життя та здоров’я дітей на час 

перебування їх у зазначених закладах, дотримання санітарних, 

протипожежних правил, порядку проведення купання дітей у водоймищах  

  

Відділ сім’ї та молоді, управління освіти, 

відділ фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради 

 

Протягом оздоровчого періоду 2018 – 

2020 років 

 

9. Залучати для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки, кошти спеціальних фондів, міжнародних благодійних 

організацій та інших джерел, не заборонених законодавством  

 

Відділ сім’ї та молоді, управління освіти, 

відділ фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради 

Протягом оздоровчого періоду 

 

10. Забезпечити відпочинок дітей шляхом організації туристичних 

походів та екскурсій по рідному краю 



Відділ сім’ї та молоді, управління освіти, 

відділ фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради 
 

Протягом оздоровчого періоду 2018 – 

2020 років 

 

11. Звертати особливу увагу на відпочинок та оздоровлення дітей, 

батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо участь у 

проведенні антитерористичної операції; дітей внутрішньо переміщених осіб; 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, 

дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули 

від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових 

обов’язків,    талановитих     та     обдарованих      дітей,    бездоглядних   та 

безпритульних дітей      

Відділ сім’ї та молоді, управління освіти, 

відділ фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради 

 

 Протягом 2018 – 2020 років 

 

12. Залучати до відпочинку та оздоровлення дітей громадські молодіжні 

організації, скаутські формування та міжнародні благодійні фонди 

 

Відділ сім’ї та молоді, управління освіти, 

відділ фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради 

 

Протягом 2018 – 2020 років 

 

13. Не допускати скорочення кількості дітей, охоплених організованими 

формами оздоровлення, порівняно з літнім періодом 2017 року  

 

Відділ сім’ї та молоді, управління освіти, 

відділ фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради 

 

Протягом 2018 – 2020 років 

 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді  

Кіровоградської міської ради       Л.Дорохіна 



Додаток 
до Міської програми 
відпочинку та оздоровлення дітей 
на 2018 -2020 роки

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2020 роки

Загаль-
ний 
фонд

Спеціаль-
ний фонд

Загаль-
ний 
фонд

Спеціаль-
ний фонд 

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Оздоровлення дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки 700.0 700.0 741.3 741.3 778.4 778.4

в т.ч. дітей учасників АТО 200.0 200.0 211.8 211.8 222.4 222.4

1.1

Оздоровлення дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки за 
путівками, отриманими від департаменту 
соціального захисту населення 
Кіровоградської облдержадміністрації

916.4 916.4 970.5 970.5 1019.0 1019.0

2

Оздоровлення дітей Комунального закладу 
“Дитячий будинок “Наш дім” 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області”

2018 - 
2020 
роки

Комунальний 
заклад “Дитячий 

будинок “Наш 
дім” Кіровоград-

ської міської 
ради Кіровоград-

ської області

100.0 100.0 105.90 105.9 111.2 111.2

Соціальна 
підтримка 
незахище-

них 
верств 

населення

3 Оздоровлення дітей  в пришкільних 
таборах 851.7 264.9 586.8 901.9 280.5 621.4 947.0 294.5 652.5

ВСЬОГО: 2568.1 916.4 1064.9 586.8 0.0 2719.6 970.5 1127.7 621.4 0.0 2855.6 1019.0 1184.1 652.5 0.0

Начальник відділу сім’ї та молоді Кіровоградської міської ради Л.Дорохіна

№ 
з/п Зміст  заходу

Термін 
вико-
нання

Виконавці Інші 
джерела 
фінансу-

вання

2019 рік

Результат 
впровад-

ження

2018 рік 2020 рік

Міський бюджет Міський бюджет
Інші 

джерела 
фінансу-

вання

Інших 
джерел 
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ПРОЕКТ  № 1615 

 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від   “___”  ___________ 2018 року                                    № ____ 

 

 

Про затвердження Міської програми  

відпочинку та оздоровлення дітей  

на 2018 – 2020 роки 
 

 

Керуючись ст. 143, 144 Конституції  України, ст. 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7, 24, 25 Закону України “Про 

оздоровлення та відпочинок дітей”, ст. 2, 5 Закону України “Про охорону 

дитинства”, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити Міську програму відпочинку та оздоровлення дітей на 

2018 – 2020 роки, що додається. 

2. Включити Міську програму відпочинку та оздоровлення дітей на    

2018 – 2020 роки до складу Програми економічного і соціального розвитку 

міста Кропивницького на 2018 рік та основних напрямів розвитку на                        

2019 і 2020 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і 

спорту та молодіжної політики та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

Міський голова                                                                      А. Райкович 

 

 
Дорохіна 24 44 27 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Міської ради 

міста Кропивницького 

«___» _____________ 2018  

№ _____ 
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Паспорт  

Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 – 2020 роки 

 

 

1 Програма затверджена Рішенням Міської ради міста 

Кропивницького 

від «___» ___________ 2018 р. № ____ 

2 Програма погоджена Рішенням Виконавчого комітету 

міської ради міста Кропивницького 

від «28» грудня 2017 р.  № 623           

3 Розробник Програми Відділ сім’ї та молоді 

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького 

4 Учасники Програми Управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького 

Управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 

Управління охорони здоров’я  

Міської ради міста Кропивницького 

 

5 Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ сім’ї та молоді 

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького 

6 Термін реалізації Програми 2018 – 2020 роки 

7 Загальний обсяг 

фінансування Програми 

Згідно з відповідними бюджетними 

призначеннями 

 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді  

Кіровоградської міської ради      Л. Дорохіна    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вступ  

 

Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 – 2020 роки  

(далі – Програма) розроблена на виконання законів України “Про 

оздоровлення та відпочинок дітей”, “Про охорону дитинства”, “Про 

позашкільну освіту”.  

 

І. Аналіз розвитку галузі за 2017 рік  

 

В місті проживає 24147 дітей шкільного  віку (віком від 7 до 17 років 

включно). На жаль, 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 перенавантаження, зокрема у шкільному віці, 

призводять до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій, 

що сприяє розвитку у дітей хронічних захворювань. 

У 2017 році в м. Кропивницькому охоплено організованими формами 

оздоровлення 4939 дітей: 

Загальна чисельність Оздоровлення Відпочинок 

всього 

осіб 

% від 

загал.чисел. 

всього 

осіб 

% від 

загал.чисел. 

24 147 358 1,4 4581 19 

  

В стаціонарні табори були направлені діти пільгових категорій: 

  діти, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо 

участь у проведенні антитерористичної операції, – 107; 

діти внутрішньо переміщених осіб – 16; 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, - 101;  

діти-інваліди - 11; 

діти з багатодітних та малозабезпечених сімей - 113; 

діти, які перебувають на диспансерному обліку, - 4; 

талановиті та обдаровані діти - 6. 

 

ІІ. Проблеми, невирішені питання 

 

Головною проблемою є відсутність в місті оздоровчого стаціонарного 

табору. Не вирішено питання 100 % охоплення оздоровчими послугами дітей 

пільгових категорій, збільшення кількості оздоровлених у стаціонарних 

таборах. 

 

ІІІ. Мета Програми 

 

Метою Програми є реалізація права дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки, на відпочинок та оздоровлення. 
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ІV. Пріоритети розвитку на 2018 – 2020 роки 

 

Основними пріоритетами є: 

реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей; 

максимальне охоплення організованими формами оздоровлення дітей, 

які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: 

дітей, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо 

участь у проведенні антитерористичної операції; 

дітей внутрішньо переміщених осіб; 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; 

дітей-інвалідів; 

дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або 

під час виконання службових обов’язків; 

збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами 

відпочинку та оздоровлення;  

створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення 

дітей;  

пошук нових форм оздоровлення; 

поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення 

діяльності дитячих оздоровчих закладів;  

зміцнення кадрового потенціалу та підвищення престижу праці в 

оздоровчих закладах для дітей; 

контроль за наданням послуг з оздоровлення та відпочинку дітей. 

 

V. Фінансове забезпечення Програми 

 

Видатки, пов’язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються 

за рахунок бюджетів усіх рівнів, коштів підприємств, установ, організацій, 

професійних спілок, а також добровільних внесків юридичних і фізичних 

осіб та інших джерел, не заборонених законодавством згідно з додатком до 

Програми. 

 

VІ. Заходи Програми 

 

1. Забезпечити за рахунок державного та місцевих бюджетів (в межах 

видатків, передбачених на поточний рік) оздоровлення та відпочинок дітей, 

які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у першу чергу, 

дітей, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо участь у 

проведенні антитерористичної операції; дітей внутрішньо переміщених осіб; 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 

багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули від 

нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових 

обов’язків, дітей-інвалідів, талановитих та обдарованих дітей, дитячих 

творчих колективів та учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
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Управління молоді та спорту,  

управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 
 

Протягом оздоровчого періоду 2018 – 

2020 років 

 

2. Забезпечити готовність дитячих оздоровчих закладів з денним 

перебуванням на базі навчальних закладів міста до роботи у літній період, не 

допускати відкриття їх без дозволу санітарно-епідеміологічної служби 

       

Управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 
       

До 01 червня щороку 
 

3. Створити моніторингову групу щодо перевірки готовності оздоровчих 

закладів з денним перебуванням на базі навчальних закладів міста до 

прийому дітей на відпочинок  
 

Управління освіти  

 Міської ради міста Кропивницького 
 

До 01 червня щороку 

 

4. Перевести у літній період  дитячі дошкільні заклади на оздоровчий 

період (в межах видатків, передбачених на поточний рік) 

       

Управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 

       

Протягом оздоровчого періоду 2018 – 

2020 років 

 

5. Організувати своєчасне медичне обстеження дітей, які направляються 

на оздоровлення та відпочинок, педагогів, що працюватимуть з дітьми, 

забезпечити оздоровчі заклади кадрами медпрацівників 

 

Управління охорони здоров’я  

Міської ради міста Кропивницького 

 

Протягом оздоровчого періоду 
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6. Ефективно використовувати педагогічні кадри для забезпечення 

якісного і змістовного дозвілля, організації творчих об’єднань за інтересами в 

оздоровчих таборах 

  

Управління молоді та спорту, 

управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 

 

Протягом оздоровчого періоду 

 

7. Забезпечити направлення дітей на оздоровлення до Українського 

дитячого центру “Молода гвардія” та Міжнародного дитячого центру 

“Артек” (Пуща Водиця, Київська область) згідно з Положеннями про 

порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до цих закладів 

за рахунок коштів з державного бюджету 
       

Управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького 
       

Протягом 2018 – 2020 років 
 

8. Забезпечити безпечне перевезення дітей до місць відпочинку та у 

зворотному напрямі, посилити персональну відповідальність керівників і 

працівників дитячих оздоровчих закладів за життя та здоров’я дітей на час 

перебування їх у зазначених закладах, дотримання санітарних, 

протипожежних правил, порядку проведення купання дітей у водоймищах  

  

Управління молоді та спорту, 

управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 

 

Протягом оздоровчого періоду 2018 – 

2020 років 

 

9. Залучати для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки, кошти спеціальних фондів, міжнародних благодійних 

організацій та інших джерел, не заборонених законодавством  

 

Управління молоді та спорту, 

управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 

Протягом оздоровчого періоду 

 

10. Забезпечити відпочинок дітей шляхом організації туристичних 

походів та екскурсій по рідному краю 
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Управління молоді та спорту, 

управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 
 

Протягом оздоровчого періоду 2018 – 

2020 років 

 

11. Звертати особливу увагу на відпочинок та оздоровлення дітей, 

батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо участь у 

проведенні антитерористичної операції; дітей внутрішньо переміщених осіб; 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, 

дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули 

від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових 

обов’язків,    талановитих     та     обдарованих      дітей,    бездоглядних   та 

безпритульних дітей      

Управління молоді та спорту, 

управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Протягом 2018 – 2020 років 

 

12. Залучати до відпочинку та оздоровлення дітей громадські молодіжні 

організації, скаутські формування та міжнародні благодійні фонди 

 

Управління молоді та спорту, 

управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 

 

Протягом 2018 – 2020 років 

 

13. Не допускати скорочення кількості дітей, охоплених організованими 

формами оздоровлення, порівняно з літнім періодом 2017 року  

 

Управління молоді та спорту, 

управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 

 

Протягом 2018 – 2020 років 

 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді 

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького                 Л.Дорохіна 



Додаток 
до Міської програми 
відпочинку та оздоровлення дітей 
на 2018 -2020 роки

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2020 роки

Загаль-
ний 

фонд

Спеціаль-
ний фонд

Загаль-
ний 

фонд

Спеціаль-
ний фонд 

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Оздоровлення дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки 700.0 700.0 741.3 741.3 778.4 778.4

в т.ч. дітей учасників АТО 200.0 200.0 211.8 211.8 222.4 222.4

1.1

Оздоровлення дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки за 
путівками, отриманими від департаменту 
соціального захисту населення 
Кіровоградської облдержадміністрації

916.4 916.4 970.5 970.5 1019.0 1019.0

2

Оздоровлення дітей Комунального закладу 
“Дитячий будинок “Наш дім” 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області”

2018 - 
2020 
роки

Комунальний 
заклад “Дитячий 
будинок “Наш 

дім” Кіровоград-
ської міської 

ради Кіровоград-
ської області"

100.0 100.0 105.90 105.9 111.2 111.2

Соціальна 
підтримка 
незахище-
них верств 
населення

3 Оздоровлення дітей  в пришкільних 
таборах 851.7 264.9 586.8 901.9 280.5 621.4 947.0 294.5 652.5

ВСЬОГО: 2568.1 916.4 1064.9 586.8 0.0 2719.6 970.5 1127.7 621.4 0.0 2855.6 1019.0 1184.1 652.5 0.0

Начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького Л.Дорохіна

№ 
з/п Зміст  заходу

Термін 
вико-
нання

Виконавці

Фінансове забезпечення (тис. грн)

Облас-
ний 
бюд-
жет

Міський бюджет
Інших 
джерел 
фінансу-
вання

Результат 
впровад-

ження

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Всього за 
рахунок 

усіх 
джерел 

фінансу-
вання

Облас-
ний 
бюд-
жет

Міський бюджет
Інші 

джерела 
фінансу-

вання

Всього за 
рахунок 

усіх 
джерел 

фінансу-
вання

2018 - 
2020 
роки

Управління 
освіти Міської 

ради міста 
Кропивниць-

кого

Всього за 
рахунок 

усіх 
джерел 

фінансу-
вання

Облас-
ний бюд-

жет

Міський бюджет
Інші 

джерела 
фінансу-

вання

2018 - 
2020 
роки

Відділ сім’ї та 
молоді 

управління 
молоді та спорту
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	Р І Ш Е Н Н Я
	Про затвердження Міської програми
	відпочинку та оздоровлення дітей
	на 2018 – 2020 роки
	1. Затвердити Міську програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 – 2020 роки, що додається.
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