
САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
23-сесія Сагунівської сільської ради VIII скликання

РІШЕННЯ

22.12.2021 №23-34/VIII

Про затвердження у новій редакції
Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей» 
на 2021-2023 роки

З метою організації повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, 
зміцнення здоров’я дитячого населення Сагунівської сільської ради шляхом 
удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення 
державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових 
послуг, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування», Конвенцією «Про права дитини» від 20 листопада 1989 
року (ратифікованою Україною 27 лютого 1991 року), Законами України: 
«Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про позашкільну освіту», «Про 
соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про охорону дитинства», 
враховуючи висновки постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, 
материнства і дитинства, сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити у новій редакції Програму «Оздоровлення та відпочинок 

дітей» на 2021-2023 роки(далі - Програма), (додаток 1) та Заходи 
Програми (додаток 2).

2. Фінансування Заходів Програми здійснювати у межах видатків, 
передбачених бюджетом Сагунівської територіальної громади та інших 
джерел фінансування, не заборонених законодавством України

3. Виконавчому комітету Сагунівської сільської ради забезпечити 
виконання даної Програми.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійно діючу 
депутатську комісію з питань освіти, охорони здоров’я, материнства і 
дитинства.

Сільський голова Ірина БОДЯНЕНКО



Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сільської ради 
№23-34/VIII від 22.12.2021

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Назва програми «Оздоровлення та відпочинок дітей»

Нормативно-правова
база

Конституції України, Законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 
оздоровлення та відпочинок дітей» «Про повну 
загальну середню освіту», «Про позашкільну 

освіту», «Про охорону дитинства»

Ініціатор розроблення 
програми

Виконавчий комітет 
Сагунівської сільської ради

Розробник програми
Відділ освіти, культури, туризму, 

молоді, спорту та охорони здоров’я 
виконавчого комітету 

Сагунівської сільської ради

Відповідальний 
виконавець програми

Виконавчий комітет 
Сагунівської сільської ради

Термін реалізації 
програми

2021-2023 роки

Фінансування програми
Кошти бюджету Сагунівської територіальної 

громади та інші джерела фінансування, не 
заборонені законодавством України



РОЗДІЛ I
Загальні положення

Програма «Оздоровлення та відпочинок дітей» на 2021-2023 роки (далі - 
Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України 
«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про оздоровлення та відпочинок 
дітей» «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про 
охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 
організації оздоровлення та відпочинку дітей Сагунівської територіальної 
громади.

Актуальність розроблення та прийняття даної Програми зумовлена 
необхідністю впровадження державної політики щодо створення оптимальних 
умов для оздоровлення та відпочинку дітей та реалізації конституційного 
права дітей на оздоровлення та відпочинок.

РОЗДІЛ II
Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є організація та забезпечення відповідних умов для 
відпочинку та оздоровлення дітей, удосконалення системи оздоровлення та 
відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та 
якості оздоровчих та відпочинкових послуг.

Основні завдання Програми:
- збільшення кількості дітей, охоплених змістовними організованими 

формами оздоровлення та відпочинку першочергово дітей, які 
потребують соціальної уваги та підтримки;

- створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей 
шляхом належної організації їх оздоровлення та відпочинку; 
створення умов для якісного відпочинку дітей шкільного віку 

в таборах, профілактики бездоглядності дітей та підлітків під час 
літніх канікул шляхом організації профільних, спортивних таборів, а 
також таборів праці та відпочинку;
створення умов для гармонійного розвитку особистості, підтримки 

творчого потенціалу дітей під час відпочинкового та оздоровчого 
періоду;
створення безпечних та комфортних умов перебування дітей у 

пришкільних таборах відпочинку та закладах дошкільної освіти;
- формування та популяризація здорового і безпечного способу життя 

у підростаючого покоління.

РОЗДІЛ III
Напрямки виконання Програми

- організація роботи пришкільних таборів відпочинку у закладах 
загальної середньої освіти;



проведення оздоровлення дітей дошкільного віку у закладах 
дошкільної освіти;

- підвищення якості роботи педагогічного та медичного персоналу 
закладів освіти;

- здійснення контролю за роботою персоналу харчоблоків та їдалень 
у закладах освіти;
проведення роботи з родинами щодо пропагування здорового 

способу життя;
- використання сучасних здоров’язберігаючих технологій для 

оздоровлення дітей різних вікових груп;
- координація діяльності закладів освіти з питань оздоровлення та 

відпочинку дітей.
РОЗДІЛ IV

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми надасть можливість:
- підвищити ефективність роботи у вирішенні завдань щодо 

відпочинку та оздоровлення дітей;
- поєднати організаційні, фінансові та інші можливості для 

покращення умов відпочинку та оздоровлення дітей у закладах освіти 
громади та у закладах оздоровлення та відпочинку;

- сприяти збільшенню кількості дітей, охоплених послугами 
відпочинку та оздоровлення.

- підвищити якість та рівень безпеки оздоровлення та відпочинку 
дітей;

- розвивати творчі та інтелектуальні здібності дітей, формувати 
національну свідомість, почуття патріотизму у дітей та учнівської 
молоді.

РОЗДІЛ V
Джерела фінансування та термін виконання Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів з 
бюджету Сагунівської територіальної громади та з інших джерел 
фінансування, не заборонених законодавством України.

Термін виконання Програми - 2021-2023 роки

Сільський голова Ірина БОДЯНЕНКО



Додаток 2 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сільської ради 
№23-34/VIII від 22.12.2021

Заходи Програми 
«Оздоровлення та відпочинок дітей» 

на 2021-2023 роки
№ 
з/п

Заходи Виконавці Термін 
виконання

1 Участь у нарадах, навчальних 
семінарах та інших заходах з 
питань підготовки до
оздоровлення та відпочинку 
дітей

Відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, 
туризму, молоді, спорту, 
соціального захисту 
виконавчого комітету 
Сагунівської сільської 
ради, керівники ЗЗСО

2021-2023

2 Передбачати кошти в
місцевому бюджеті на
оздоровлення та відпочинок 
дітей

Виконавчий комітет 
Сагунівської сільської 
ради, відділ освіти, 
охорони здоров’я, 
культури, туризму, 
молоді, спорту, 
соціального захисту 
виконавчого комітету 
Сагунівської сільської 
ради

2021-2023

3 Забезпечувати безпеку дітей 
під час оздоровлення та 
відпочинку

керівники ЗЗСО 2021-2023

4 Організовувати у закладах 
освіти належне дотримання 
громадського порядку,
забезпечувати контроль за 
дотриманням вимог правил 
пожежної безпеки та правил 
безпеки під час масових 
заходів

керівники ЗЗСО 2021-2023

5 Здійснювати постійний
медичний нагляд за дітьми у 
закладах освіти

керівники ЗЗСО
2021-2023

6 Здійснювати, згідно вимог 
чинного законодавства,
державний санітарний нагляд 
за дотриманням санітарно- 
гігієнічних норм і правил при

Держпродспожив 
служба, комісія з 
перевірки пришкільних 
таборів;
керівники ЗЗСО

2021-2023



Сільський голова

підготовці закладів освіти до 
роботи на період оздоровлення 
та відпочинку дітей

7 Сприяти оздоровленню та 
відпочинку дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського
піклування та інших пільгових 
категорій

Виконавчий комітет 
Сагунівської сільської 
ради;
служба у справах дітей 
виконавчого комітету 
Сагунівської сільської 
ради ; керівники ЗЗСО

2021-2023

8 Контролювати безперебійність 
електро- , водопостачання та 
інших важливих складових для 
забезпечення відпочинку та 
оздоровлення дітей

керівники ЗЗСО 2021-2023

9 Сприяти організації роботи у 
ЗЗСО пришкільних таборів з 
денним перебуванням дітей

Відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, 
туризму, молоді, спорту, 
соціального захисту 
виконавчого комітету 
Сагунівської сільської 
ради; керівники ЗЗСО

2021-2023

10 Організовувати в період
оздоровлення та відпочинку 
дітей покази вистав, концертів, 
перегляд мультфільмів,
кінофільмів, спортивні заходи, 
туристичні поїздки, краєзнавчі 
екскурсії, інші культурно-
мистецькі та просвітницько- 
патріотичні заходи

Виконавчий комітет 
Сагунівської сільської 
ради, відділ освіти, 
охорони здоров’я, 
культури, туризму, 
молоді, спорту, 
соціального захисту 
виконавчого комітету 
Сагунівської сільської 
ради; керівники ЗЗСО

2021-2023

11 Оновлювати базу даних дітей, 
які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки 
та мають бути направлені на 
оздоровлення та відпочинок

Служба у справах дітей 
виконавчого комітету 
Сагунівської сільської 
ради; керівники ЗЗСО

2021-2023

12 Забезпечити проведення
інформаційно-просвітницьких 
профілактичних заходів щодо 
пропагування здорового
способу життя, формування 
відповідальності за власне 
життя

Відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, 
туризму, молоді, спорту, 
соціального захисту 
виконавчого комітету 
Сагунівської сільської 
ради; керівники ЗЗСО

2021-2023

Ірина БОДЯНЕНКО


