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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ  
1. Назва: Програма оздоровлення та відпочинку дітей Корюківщини  на період до  2020 року. 
2. Підстава для розроблення: Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"  

1.  Ініціатор розроблення 
Програми  Корюківська міська рада 

2.  

Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 
про розроблення Програми  

План організації підготовки проектів актів, необхідних 
для забезпечення реалізації Закону України "Про 
оздоровлення та відпочинок дітей", постанова Кабінету 
Міністрів України від 14.04.97 N 323 "Про організаційне і 
фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення 
дітей в Україні" , обласна Програма оздоровлення та 
відпочинку дітей Чернігівської області на 2016-2020 
роки. 

3.  Розробник Програми  Відділ освіти,культури,молоді та спорту Корюківської 
міської ради 

4.  Співрозробники Програми  Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківськоі 
міськоі ради, відділ освіти  райдержадміністрації 

5.  Відповідальний виконавець 
Програми  

Відділ  освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 
міської ради 

6.  Учасники Програми  

Сектор  у справах сім’ї, молоді, спорту 
райдержадміністрації; відділ  освіти 
райдержадміністрації; служба у справах дітей 
райдержадміністрації;  управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації; районний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; КУ 
«Корюківський районний центр ПМСД» Корюківської 
районної ради; управління Держпродслужби в 
Корюківському районі; Корюківський міжрайонний 
відділ ДУ ЧОЛЦ МОЗ України; Корюківське відділення 
поліції Менського відділу поліції ГУНП  України в 
Чернігівській області;  районна газета «Маяк» 

7.  Термін реалізації  2017 - 2020 роки  

8.  

Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
Програми  

 міський, районний, 
 кошти профспілок та інші залучені кошти, не заборонені 
законодавством 

9.  

Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, всього  

     3262,3 тис. грн. 

у тому числі:   
коштів міського бюджету        1832,3 тис.грн. 
залучені кошти 
в тому числі,  
кошти профспілок та інші 
залучені кошти 

      1430,0 тис. грн. 



 
 
 

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

Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є 
реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок, стовідсоткове охоплення 
організованими формами оздоровлення дітей, що потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки. 

Об'єктивними причинами різкого зниження фізичного та психологічного 
здоров'я, соціального та духовного стану підростаючого покоління є екологічні 
проблеми, ускладнені наслідками Чорнобильської катастрофи, неповноцінне 
харчування дітей, слабка матеріально-технічна база системи охорони здоров'я і 
освіти, обмеження доступу дітей до позашкільної освіти через комерціалізацію 
соціальної сфери, що унеможливлює задоволення їх культурних інтересів та 
спортивно-оздоровчих потреб.  

Незважаючи на проблеми, які склалися в державі та суспільстві, питання 
оздоровлення та відпочинку дітей, формування здорового способу життя, 
збереження та поліпшення стану здоров`я підростаючого покоління 
залишається одним із пріоритетних напрямків державної політики. 

З 01.01.2009 набрав чинності Закон України «Про відпочинок та 
оздоровлення дітей», яким визначено основні засади державної політики у 
сфері оздоровлення та відпочинку дітей, повноваження органів виконавчої 
влади і органів місцевого самоуправління, правові, фінансові та організаційні 
засади утворення і діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 
права, обов`язки та відповідальність усіх учасників процесу. 

Незважаючи на позитивну динаміку у сфері оздоровлення та відпочинку 
дітей, існують певні проблеми, що безпосередньо впливають на розвиток 
оздоровчого процесу в області. Серед них: недостатнє фінансування заходів з 
оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги і підтримки, та 
придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, зношеність 
матеріально-технічної бази дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 
«Зелений гай», недостатній рівень кваліфікації кадрів дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку. 

Нагальною є проблема організації виховного процесу та дозвілля в 
закладах оздоровлення та відпочинку. З метою вдосконалення роботи в цьому 
напрямку необхідно забезпечити дитячі заклади оздоровлення та відпочинку 
сучасною методикою проведення змістовного дозвілля, вжити заходів щодо 
поліпшення виховної, культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи з 
дітьми під час літніх канікул. Потребують розвитку такі активні форми 
відпочинку та оздоровлення як  організація трудових загонів, туристичних  
походів, волонтерського руху. Зважаючи на ряд негативних явищ у 
підлітковому та молодіжному середовищі (тютюнопаління, алкоголізм, 
наркоманія), особливістю відпочинку та оздоровлення молоді має стати 
формування навичок здорового способу життя.  

 
 



 
 

3. Мета Програми 
Метою Програми є: 

- створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку 
дітей; 
- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та 
оздоровлення; 
- покращання стану матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку; 
- підвищення рівня кваліфікації кадрів дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку; 
- створення умов для збереження діючих дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку та створення  стаціонарного закладу оздоровлення.  
 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та  
джерел фінансування; строки та етапи виконання  

 

Прийняття цієї Програми дозволить поступово вирішити проблеми у 
сфері оздоровлення та відпочинку дітей. 

Програма передбачає протягом 2017-2020 років здійснити комплекс 
заходів щодо створення умов для належної організації оздоровлення і 
відпочинку дітей шляхом: 

забезпечення належних умов функціонування дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку; 

придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за 
рахунок бюджетних та залучених коштів; 

реалізації заходів щодо створення та функціонування сезонного 
позаміського  закладу оздоровлення та відпочинку «Зелений гай»; 

організації та проведення семінарів для директорів та вихователів  
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; 

поширення інформації про можливості оздоровлення та відпочинку 
дітей  у реальному часі. 

Програма є довгостроковою та розроблена на період до 2020 року.  
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Корюківської міської ради, районного бюджету, профспілкових коштів та 
інших джерел. 

Обсяг коштів на оздоровлення визначається щорічно під час 
формування відповідних бюджетів з урахуванням їх фінансових можливостей. 

Ресурсне забезпечення Програми відображене у Додатку 1 до Програми. 
 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
 

Протягом 2017-2020 років планується здійснити такі заходи: 
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 
бюджету Корюківської міської ради та інших джерел;  



проведення семінарів-навчань для директорів та вихователів  дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку; 

проведення перевірок щодо умов перебування дітей в дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку; 

проведення конкурсу  на кращу організацію роботи в дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку; 

розробка та видання інформаційно-методичної літератури стосовно 
напрямів діяльності у сфері оздоровлення та відпочинку дітей; 

постійне інформування населення про можливості оздоровлення дітей; 
   забезпечення використання коштів підприємств, установ, організацій, 

благодійних фондів та громадських організацій для оплати повної вартості 
путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.  
 У результаті виконання Програми планується щорічне  надання 
відпочинкових послуг учням навчальних закладів Корюківської міської ради та  
оздоровчих послуг в СПЗО та В «Зелений гай» в кількості  90 осіб – 60 учнів 
навчальних закладів Корюківської міської ради та 30 учнів навчальних закладів 
комунальної власності Корюківського району. 
 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 
 

Напрями діяльності та заходи Програми викладені у Додатку 2 до 
Програми. 
 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на 
відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради. 

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на міську раду 
та постійну комісію з гуманітарних питань, сім’ї,  молоді, зайнятості та 
соціального захисту населення. 

  Річний звіт про виконання Програми та ефективність використання 
бюджетних коштів також надається до фінансового відділу Корюківської 
міської ради.  
 
 
 
Секретар  міської ради      С.О.Олійник



 
                                                              

Додаток 1  
до міської  Програми  

оздоровлення та відпочинку  
дітей  Корюківщини на період 

до 2020 року  
             

Ресурсне забезпечення міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей Корюківщини 
 на період до 2020 року 

 
 

 
Джерела фінансування 

Орієнтовний обсяг фінансування за роками, , тис грн. у 
т.ч. , тис грн. у т.ч. 

Обсяг 
фінансування, 
усього 2017 2018 2019 2020  

Місцеві бюджети 413,4 449,7 473,3 496,4  1832,3 
Інші джерела 300,0 350,0 380,0 400,0  1430,0 
Усього 713,4 799,7 853,3 896,4  3262,3 

 
 
 
 

Секретар  міської ради        С.О.Олійник 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
 
 



 
 
 

Додаток  2 
до міської Програми  

оздоровлення та відпочинку  
дітей  Корюківщини на період 

до 2020 року  
 
 
 
 

Напрямки діяльності та основні заходи міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей 
Корюківщини на період  до  2020 року 

 
 
 
 

№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Перелік заходів 
Програми 

Строк 
викон
ання 

заходу 

Виконавці Джерела 
фінансу 
вання 

(бюджет) 

Розподіл за роками, очікуваний результат 
(тис. грн) 

Очікуваний результат 

2017 2018 2019 2020  
 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 
1 .Організаційно-методичне забезпечення 

1.1  організація та проведення 
семінару для директорів 
дитячих оздоровчих  та 
відпочинкових закладів 
району 

травень 
2017-
2020 
років 

відділ освіти, 
культури, молоді та 
спорту Корюківської 
міської ради   

не 
потребує 
фінансува

ння 

- - - -  створення належних умов 
для освітньої, культурно-
виховної, фізкультурно -
оздоровчої роботи, 
організація якісного 
медичного обслуговування і 
харчування  

1.2  забезпечення діяльності  
міжвідомчої комісії з 
оздоровлення та 
відпочинку дітей та 
учнівської молоді в літній 
період 

2017-
2020 
роки 

відділ освіти, 
культури, молоді та 
спорту Корюківської 
міської ради 
 
 
 

не 
потребує 
фінансува

ння 

- - - -  реалізація завдань, 
спрямованих  на 
організацію оздоровлення 
та відпочинку дітей 

2. Поширення інформації про  можливості оздоровлення та відпочинку дітей 



2.1  проведення батьківських 
зборів та нарад з 
представниками 
підприємств щодо 
організації оздоровлення 
та відпочинку дітей 

квітень-
травень 
2017-
2020 
років 

відділ освіти культури, 
молоді та спорту 
Корюківської міської 
ради, навчальні 
заклади 

не 
потребує 
фінансува

ння 

- - - -  підвищення  престижу 
оздоровлення дітей на 
території району, надання 
громадянам  та 
підприємствам інформації 
про можливості 
оздоровлення  дітей, 

2.2  висвітлення на сайті 
Відділу освіти, 
культури,молоді та спорту 
надходження путівок для 
оздоровлення дітей  в 
реальному часі 

2017-
2020 
роки 

відділ освіти культури, 
молоді та спорту 
Корюківської міської 
ради, навчальні 
заклади 

не 
потребує 
фінансува

ння 

- - - -  надання електронної 
доступної інформації про 
можливості оздоровлення 
дітей  в реальному часі 

2.3  висвітлення у засобах 
масової інформації  даних 
стосовно можливостей 
оздоровлення та 
відпочинку дітей та ходу 
проведення оздоровчої 
кампанії 

2017-
2020 
роки 

районна газета «Маяк» Міський 
бюджет 

- 1,0 1,2 1,4  підвищення престижу 
дитячих закладів 
оздоровлення та 
відпочинку, надання 
інформації про можливості 
оздоровлення дітей, 
збільшення  кількості 
оздоровлених дітей  

3.Забезпечення функціонування мережі дитячих закладів   оздоровлення та відпочинку 
3.1  утримання дитячого 

закладу оздоровлення та 
відпочинку «Зелений гай» 
(с.Наумівка) 

Щоріч 
но 

відділ освіти, 
культури,молоді та 
спорту Корюківської 
міської ради 
 

Міський, 
районний 
бюджети 
та інші 

джерела 

204,9 

 

220,0 

 

2300,0 240,0  збільшення кількості дітей, 
охоплених якісним 
оздоровленням 

3.2  забезпечення діяльності 
таборів з денним 
перебуванням відділу 
освіти  

Щоріч 
но 

відділ освіти, 
культури, молоді та 
спорту Корюківської 
міської ради 
 

Міський 
бюджет та 

інші 
джерела 

182,0 200,0 210,0 220, 0  Забезпечення 
відпочинковими послугами 
дітей громади 

4.Здійснення контролю щодо умов перебування дітей  в закладах оздоровлення та відпочинку   
4.1  проведення перевірок 

щодо умов утримання та 
виховання дітей в 
закладах оздоровлення та 
відпочинку  
 
 
 
 

травень 
- 

серпень 

2017- 

2020  
років 

відділ освіти, 
культури, молоді та 
спорту Корюківської 
міської ради, 
управління 
Держпродспоживслуж
би в Корюківському 
районі, Корюківський 
міжрайонний відділ 
ДУ ЧОЛЦ МОЗ 
України 

Міський 
бюджет та 

інші 
джерела 

0,5 0,5 0,5    0,6  забезпечення безпечних 
умов перебування дітей у 
дитячих закладах  
оздоровлення та 
відпочинку, надання 
методичної та практичної  
допомоги 

5.Створення  належних  умов  для  роботи  оздоровчих  та  відпочинкових  закладів 



5.1  сприяння забезпеченню 
безперебійного електро- 
водопостачання  дитячих 
закладів оздоровлення та 
відпочинку 

червень
-

серпень 

2017-
2020 
років 

ПАТ 
Чернігівобленерго, 
«Корюківський РЕМ», 
КП «Корюківка- 
водоканал» 

інші  
джерела 

13,0 14,0 15,0 16,0  забезпечення належних 
умов функціонування 
дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку 
та безпечного перебування 
в них дітей 

6.Проведення заходів, направлених на підвищення рівня та якості послуг, що надаються закладами оздоровлення та відпочинку району 
6.1  організація  та  

проведення міського 
конкурсу на кращу 
організацію роботи в 
закладах оздоровлення та 
відпочинку 

червень
-

серпень 

2017-
2020  
років 

відділ освіти, 
культури, молоді та 
спорту Корюківської 
міської ради 
 

Міський 
бюджет та 

інші 
джерела 

2,0 2,0 2,5 2,5  підвищення престижу 
дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку 
області, стимулювання  
роботи у сфері 
оздоровлення  дітей  

6.2  проведення нарад з 
питань підготовки  та 
проведення оздоровчої 
кампанії  

лютий-
жовтень 

2017-
2020 
років 

відділ освіти, 
культури, молоді та 
спорту Корюківської 
міської ради 
 

не 
потребує 
фінансува

ння 

- - - -  оперативний аналіз 
підготовки та ходу 
оздоровчої кампанії, 
виявлення та усунення 
недоліків 

6.3  підготовка закладу 
оздоровлення та 
відпочинку «Зелений гай» 
до проходження  
державної атестації  

червень
-

серпень 

2017-
2020  
років 

 відділ освіти, 
культури, молоді та 
спорту Корюківської 
міської ради 
 

Міський 
бюджет та 

інші 
джерела 

 - - -  забезпечення необхідного 
рівня комфорту та 
дотримання санітарно-
гігієнічних вимог у закладі 

6.4  забезпечення надання 
лікувально-оздоровчих 
послуг у районних 
закладах оздоровлення та 
відпочинку 

червень
-

серпень 

2017-
2020  
років 

відділ освіти, 
культури, молоді та 
спорту Корюківської 
міської ради, КУ 
«Корюківський 
районний центр 
ПМСД» Корюківської 
районної ради 

Міський 
бюджет та 

інші 
джерела 

1,2 1,2 1,5 1,5  покращення стану здоров’я 
дітей  

7. Забезпечення  оздоровчими  та  відпочинковими  послугами  дітей,  які  потребують  особливої  соціальної  уваги  та  підтримки 
7.1  створення та поновлення  

електронного 
централізованого банку 
даних для обліку дітей, 
що потребують особливої 
соціальної уваги та 
підтримки 

2017-
2020  
роки 

 
 

не 
потребує 
фінансува

ння 

- - - -  забезпечення принципу 
соціальної рівності при 
розподілі путівок для 
дітей, що потребують 
особливої соціальної 
уваги та підтримки 



7.2  забезпечення  підбору 
дітей на оздоровлення до 
Українського дитячого 
центру “Молода гвардія”, 
Міжнародного дитячого 
центру «Артек» 
  

2017-
2020 
роки 

відділ освіти, 
культури, молоді та 
спорту Корюківської 
міської ради, сектор у 
справах сім’ї, молоді, 
спорту 
райдержадміністрації, 
служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

не 
потребує 
фінансува

ння 

- - - -   забезпечення 
оздоровчими послугами 
дітей, що потребують 
особливої уваги та 
підтримки 

8.Організація  змістовного  оздоровлення  і відпочинку дітей 
8.1  проведення в дитячих 

закладах оздоровлення та 
відпочинку роботи 
виїзного  
консультативного  пункту 
центру соціальних служб 
для  сім’ї, дітей та молоді; 
здійснення освітньо-
профілактичної роботи 
щодо пропаганди 
здорового способу життя 
в рамках спеціалізованого 
формування „Мобільний 
консультативний 
пункт»;поширення 
соціально-просвітницької 
продукції щодо 
пропаганди  
здорового способу життя, 
збереження 
репродуктивного здоров’я 

червень
-  

серпень 
2017-
2020 
років 

районний  центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 

Міський 
бюджет та 

інші 
джерела 

1,0 1,5 1,8 2,0  надання дітям 
психолого-педагогічної і 
соціальної допомоги 

8.2  організація проведення в 
дитячих закладах 
оздоровлення та 
відпочинку культурно-
масових, розважальних 
заходів, туристичних та 
екскурсійних поїздок для 
ознайомлення з історико-
культурними об’єктами, 
відвідування музеїв, 
кінотеатру 

червень
-  

серпень 
2017-
2020 
років 

 відділ освіти, 
культури, молоді та 
спорту Корюківської 
міської ради 
 

Міський 
бюджет та 

інші 
джерела 

6,3 7,5 8,8  10,0  формування духовно 
розвинутої особистості, 
патріота своєї держави, 
пропагування 
історичного надбання 
українського народу 



8.3  забезпечення безпечного 
перевезення дітей до 
місць відпочинку і у 
зворотному напрямі, 
посилення персональної 
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  

червень
-  

серпень 
2017-
2020 
років 

відділ освіти, 
культури, молоді та 
спорту Корюківської 
міської ради, 
управління 
Держпродслужби в 
Корюківському 
районі, Корюківський 
міжрайонний відділ 
ДУ»ЧОЛЦ МОЗ 
України, Корюківське 
відділення поліції 
Менського відділу 
поліції ГУНП України 
в Чернігівській області 

Міський 
бюджет та 

інші 
джерела 

1,0 1,0 1,0 1,2  забезпечення безпечного 
перебування дітей в 
дитячих закладах 
оздоровлення та 
відпочинку 

8.4  забезпечення 
впровадження системи 
національного-
патріотичного виховання 
та козацького вишколу в 
дитячих закладах 
оздоровлення та 
відпочинку району 

2017-
2020 
роки 

відділ освіти, 
культури,молоді та 
спорту Корюківської 
міської ради 
 

Міський 
бюджет та 

інші 
джерела 

1,0 1,0 1,0 1,2  Формування духовно 
розвинутої особистості, 
патріота своєї держави 

 
 
Секретар  міської ради        С.О.Олійник 


