
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 02 лютого 2021 року                                                                      № 90 

 

Про затвердження Міської програми 

відпочинку та оздоровлення 

дітей на 2021–2023 роки 
 

 

           Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 22 частини 

першої статті 26, статтями 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

  

            1. Затвердити Міську програму відпочинку та оздоровлення дітей на 

2021–2023 роки, що додається. 

           2. Включити Міську програму відпочинку та оздоровлення дітей         

на 2021–2023 роки до Програми економічного і соціального розвитку             

міста Кропивницького на 2021 рік та основних напрямів розвитку                                

на 2022 і 2023 роки. 

            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні  

комісії міської ради з питань бюджету та податкової політики, з питань 

охорони здоров’я, освіти, соціальної політики, культури та спорту, заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного. 

 

 

 

Міський голова                                                                   Андрій РАЙКОВИЧ  
 

 

 

 

 

 

 

Катерина Черкасська 35 83 12 
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ПАСПОРТ 
 

Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2021–2023 роки 

 

1 
Ініціатор розроблення 

Програми 

 

Управління молоді та спорту  

 

2 

Дата, номер і назва 

документа,  

яким затверджено  

Програму 

Рішення Кропивницької міської ради  

від 02 лютого 2021 року № 90 

3 Розробник Програми 

 

Управління молоді та спорту  

 

4 
Відповідальний 

виконавець Програми 

 

Управління молоді та спорту  
 

5 Учасники Програми 

 

Управління молоді та спорту; фінансове 

управління; управління освіти; управління з 

питань захисту прав дітей; управління 

охорони здоров’я  

 

6 
Терміни реалізації 

Програми 
 2021–2023 роки 

7 

Основні джерела 

фінансування 

Програми 

Міський бюджет та інші джерела, не 

заборонені чинним законодавством  

8 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми  

Згідно з бюджетними призначеннями, 

затвердженими на відповідний рік 

 

 

1. Загальні положення Програми 

 

Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2021–2023 роки 

(далі – Програма) розроблена відповідно до положень Конституції України, 

Сімейного кодексу України, законів України «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту» та 

інших нормативно – правових актів, керуючись принципами прозорості, 

доступності та зручності. 

Пріоритетними у діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування є заходи, спрямовані на збереження та зміцнення 

фізичного і психічного здоров’я дітей, у тому числі шляхом організації 

якісного дитячого оздоровлення і відпочинку. 
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Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є 

реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок, охоплення 

організованими формами оздоровлення та відпочинку дітей, що потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки. 

 

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма 

 

Щорічно серед дітей усіх вікових категорій збільшується рівень 

захворюваності і поширеності хвороб. Все частіше під час обов’язкових 

медичних оглядів медики виявляють хронічні захворювання, що підвищує з 

кожним роком кількість дітей, які  перебувають на диспансерному обліку. 

Таким чином, за останні роки спостерігається тенденція збільшення 

кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

У період 2018–2020 років за рахунок бюджетів різних рівнів надано 

послуги з оздоровлення та відпочинку 7363 дітям пільгових категорій, а саме: 

діти – сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, – 372 особи;         

діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів  або помер 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також 

внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній 

операції, – 31 особа; 

діти з інвалідністю – 297 осіб;  

діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у 

складних життєвих обставинах, – 23 особи;  

рідні діти батьків – вихователів або прийомних батьків, які 

проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній 

прийомній сім’ї, – 61 особа; 

діти з багатодітних сімей – 1254 особи; 

діти з малозабезпечених сімей – 395 осіб; 

діти осіб, визначених учасниками бойових дій відповідно до Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», -                

1608 осіб; 

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, – 88 осіб;  

діти, які перебувають на диспансерному обліку, – 851 особа; 

талановиті та обдаровані діти (переможці міжнародних, 

всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, 

фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих 

громадських організацій) – 2383 особи. 

 

3. Мета і завдання Програми 

 

Метою Програми є організація повноцінного оздоровлення та 

відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення, забезпечення 

гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг. 

 



4 

Основні завданнями Програми: 

збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами 

відпочинку та оздоровлення; 

створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей 

шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку; 

надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки; 

формування та активізація здорового і безпечного способу життя. 

 

4. Обґрунтування шляхів розв'язання проблеми 

 

Прийняття цієї Програми дозволяє системно здійснювати комплекс 

заходів щодо створення умов для належної організації оздоровлення і 

відпочинку дітей шляхом:  

організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки;  

забезпечення доступності відпочинкових послуг для різних категорій 

дитячого населення. 

 

5. Обсяги та джерела фінансування 

 

Джерелами фінансування Програми є міський бюджет, а також інші 

джерела, не заборонені законодавством. 

Прогнозовані обсяги та джерела фінансування Програми визначаються 

відповідно до конкретних завдань, реальних можливостей та заходів 

Програми протягом 2021–2023 років, що наведені у додатку. 

 

6. Очікувані результати виконання Програми 

 

У результаті успішного виконання Програми очікується: 

забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, шляхом придбання 

путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів 

міського та бюджетів різних рівнів;  

формування та популяризація здорового і безпечного способу життя. 

 

7. Відповідальність за виконання Програми 

 

Відповідальність за виконання Програми покладається на управління 

молоді та спорту. 

 

 

 

Начальник  

управління молоді та спорту                                  Вячеслав ГУРСЬКИЙ  
 



Додаток 
до Міської програми відпочинку та оздоровлення
дітей на 2021–2023 роки

Заходи
щодо реалізації Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2021–2023 роки

Загальний 
фонд

Спеціаль-
ний фонд

Загальний 
фонд

Спеціаль-
ний фонд 

Загальний 
фонд

Спеціаль-
ний фонд 

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

1.1
Оздоровлення дітей, які 
потребують особливої соціальної 
уваги та підтримки

376.3 376.3 3172.2 3172.2 3340.4 3340.4

1.2

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

801.0 801.0 851.0 851.0 896.0 896.0

2

Оздоровлення дітей Комунального 
закладу “Дитячий будинок “Наш 
дім” Міської ради міста 
Кропивницького”

2021 - 
2023 

Комунальний 
заклад 

“Дитячий 
будинок “Наш 
дім” Міської 
ради міста 

Кропивниць-
кого”

266.7 266.7 283.2 283.2 298.2 298.2

3 Відпочинок дітей в пришкільних 
таборах 1507.0 521.6 985.4 1657.7 573.8 1083.9 1823.5 631.2 1192.3

ВСЬОГО: 2951.0 801.0 1164.6 985.4 0.0 5964.1 851.0 4029.2 1083.9 0.0 6358.1 896.0 4269.8 1192.3 0.0

Начальник управління молоді та спорту Вячеслав ГУРСЬКИЙ

№ 
з/п Зміст  заходу

Термін 
вико-
нання 
(роки)

Виконавці Інші 
джерела 
фінансу-

вання

Всього за 
рахунок усіх 

джерел 
фінансу-     

вання

Соціальна 
підтримка 
незахище- 

них 
верств 

населення

Результат 
впровад-

ження

2021 рік 2022 рік 2023 рік

Облас-
ний бюд-

жет

Міський бюджет
Інші 

джерела 
фінансу-

вання

Всього за 
рахунок усіх 

джерел 
фінансу-

вання

Фінансове забезпечення (тис. грн)

Облас-
ний бюд-

жет

Міський бюджет
Інших 
джерел 
фінансу-

вання

2021-
2023 

Управління 
освіти 

Всього за 
рахунок усіх 

джерел 
фінансу-

вання

Облас-
ний бюд-

жет

Міський бюджет

Управління 
молоді та 

спорту 2021 -
2023 
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