проект рішення
від 18.11.2020

№ 2268

Про затвердження програми
«Оздоровлення і відпочинку дітей
та учнівської молоді Бурштинської міської
територіальної громади на 2021-2025 роки»
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ст. 5 Закону України «Про
охорону дитинства», на виконання Декларації від 15.12.1992 №2859 XII «Про загальні
засади державної молодіжної політики в Україні», Закону України від 04.09.2008 року
№375 - VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей» з метою створення належних умов для
повноцінного відпочинку і оздоровлення дітей та молоді Бурштинської міської
територіальної громади, міська рада вирішила:
1. Затвердити програму «Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді
Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»
2. Доручити фінансовому відділу (Ольга Петровська) під час формування бюджету на
2021 рік передбачити кошти на реалізацію Програми.
3. Координацію роботи за даною Програмою покласти на відділ сім’ї, гендерної
політики, молоді та спорту Бурштинської міської ради (Марія Козар).
4. Контроль за виконання даного рішення покласти на голову постійну депутатську
комісію та начальника відділу у справах молоді і спорту Бурштинської міської ради (Марія
Козар).
Міський голова

________________

Підготувала:

Галина Олексин

Начальник відділу сім’ї,
гендерної політики, молоді та спорту

Марія Козар

Начальник фінансового відділу

Ольга Петровська

Юридичний відділ

Андрій Пергельський

Головний бухгалтер

Іванна Федунків

Заступник міського голови

Надія Кицела

Пояснювальна записка
до проекту рішення Бурштинської міської ради від _________ №_________
Про затвердження програми «Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді
Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки».
Обґрунтування прийняття рішення.
Метою даного проекту є затвердження програми «Оздоровлення і відпочинку дітей та
учнівської молоді Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки».
Мета прийняття рішення

Головна мета програми - забезпечення загальних, життєвоважливих потреб дітей та
юнацтва в оздоровленні, збільшення кількості дітей охоплених організованими формами
відпочинку та оздоровлення , змістовному відпочинку, проведення оздоровчих заходів.
Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.
Проект рішення сформовано відповідно до », ст. 5 Закону України «Про охорону
дитинства», на виконання Декларації від 15.12.1992 №2859 XII «Про загальні засади
державної молодіжної політики в Україні», Закону України від 04.09.2008 року №375 - VI
«Про оздоровлення та відпочинок дітей», відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
Фінансово-економічне обґрунтування.
Фінансування Програми здійснювалося
за рахунок коштів бюджету міської
територіальної громади в межах кошторисних призначень на 2021 рік.

Підготувала:
головний спеціаліст відділу сім’ї,
гендерної політики, молоді та спорту
Галина Олексин

_________________

ПРОГРАМА ОЗДОРОВЛЕННЯ І ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ
ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В БУРШТИНСЬКІЙ МІСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ
ГРОМАДІ НА 2021-2025 РОКИ.
1. 1
Ініціатор розроблення програми
.
2. 3
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5. 7
Термін реалізації програми
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Джерела фінансування
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Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, всього:
7. 9
.
Для оздоровлення і відпочинку
дітей та учнівської молоді(КФК
091108)

у справах сім’ї, гендерної політики молоді
спорту Бурштинської міської ради
у справах сім’ї, гендерної політики молоді
спорту Бурштинської міської ради
у справах сім’ї, гендерної політики молоді
спорту Бурштинської міської ради
служба у справах дітей Бурштинської
міської ради;
відділ освіти і науки Бурштинської міської
ради:
відділ соціального захисту населення
Бурштинської міської ради.



2021-2025 роки.



Кошти бюджету Бурштинської міської
територіальної громади;
обласного бюджету;
інших джерел не заборонених чинним
законодавством.




2021р. – в межах кошторисних призначень
2022р. – в межах кошторисних призначень
2023р. - в межах кошторисних призначень
2024р. - в межах кошторисних призначень
2025р. – в межах кошторисних призначень

1. Загальні положення.
В умовах зміни соціально-політичних пріоритетів, формування ринкових відносин, економічної та
екологічної кризи в Україні різко підвищуються психоемоційні навантаження на людину. Особливо
вразливою категорією населення в цих умовах є підростаюче покоління, молодь. Турбота про
здоров'я дітей є найважливішою соціальною проблемою, яку повинна вирішувати наша держава в
найближчий час.
2. Мета і основні завдання програми.
Головна мета програми - забезпечення загальних, життєвоважливих потреб дітей та юнацтва в
оздоровленні; збільшення кількості дітей , охоплених організованими формами відпочинку та
оздоровлення ; змістовному відпочинку, санаторно-курортному лікуванні, туристичноекскурсійному обслуговуванні, забезпеченні повноцінного відпочинку, оздоровлення і виховання
учнівської молоді, раціонального та змістовного використання нею вільного часу і проведення
дозвілля, оздоровчих заходів, ознайомлення з національною історико-культурною спадщиною та
природним середовищем рідного краю та всієї країни.
3. Завдання Програми та її основні заходи.

- Спортивно-оздоровчі заходи на спортивних майданчиках , на стадіоні за місцем проживання в
літній період із залученням вчителів з фізичного виховання з метою масової зайнятості дітей
волейболом, баскетболом, футболом.

- налагодження ефективної співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з дитячими та молодіжними громадськими організаціями у формуванні
та реалізації молодіжної політики зокрема в організації наметових таборів;

- сприяння проведенню різних відпочинкових таборів міста;
- сприяння активній участі молодих людей в демократичних процесах та інституціях
громадянського суспільства;

- сприяти розвитку дитячих і молодіжних громадських організацій як центрів
становлення патріотів України;

- сприяння проведенню культурно-масових заходів для дітей і молоді у будинках культури ,
школах, бібліотеках;

- збільшити

кількість
дітей
і
учнівської
організованими формами оздоровлення та відпочинку;

молоді,

охоплених

- пропагування здорового і безпечного способу життя, формування позитивного
ставлення молоді до фізичного та інтелектуального самовдосконалення, моральноетичної поведінки.
4. Очікувані результати виконання Програми.

-

Збільшення кількості оздоровлених дітей, що мають статус, зокрема:
- дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей - інвалідів;
- дітей учасників АТО;

-

- дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;
- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;
- дітей, які перебувають на диспансерному обліку;
- активних учасників шкільного самоврядування, художньої-самодіяльності спортивного
життя;
- талановитих та обдарованих дітей;

5. Основні функції та напрямки діяльності програми


формування та реалізація програм соціально-економічного і культурного розвитку
міста, цільвових програм у сфері молодіжної політики, спорту та оздоровлення;



сприяння вихованню національно-патріотичних цінностей молоді;



сприяння роботі громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері
фізкультури і спорту, роботі з молоддю та їх активізації в суспільному процесі.

У реалізації заходів беруть участь:
 Відділ сім’ї, гендерної політики, молоді і спорту Бурштинської міської ради;
 Фінансовий відділ;
 Відділ освіти і науки;
 Відділ культури, туризму і зовнішних зв’язків;
 Відділ соціального захисту населення;
 Служба у справах дітей;
 Молодіжні громадські організації та інститути громадянського суспільства міста.
6. Фінансове забезпечення програми
Основним джерелом фінансування заходів Програми є кошти з бюджету міської
територіальної громади, планується залучати позабюджетні кошти підприємств та організацій,
добровільні пожертвування юридичних та фізичних осіб, кошти з інших джерел, не
заборонених законодавством.
- забезпечення функціонування пришкільних спортивних таборів;
- придбання путівок за рахунок бюджетних коштів для оздоровлення дітей пільгової категорії,
дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, а також обдарованих дітей, активістів
громадського самоврядування, художньої самодіяльності та спорту;
- організування пільгове культурно-екскурсійне і транспортне обслуговування груп дітей під час
канікул;
- співфінансування путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій;

- придбання необхідного інвентаря для активного відпочинку дітей та молоді;
- оплата послуг постачання готових страв для подій з метою належної організації
-

відпочинку, тематичних конференцій, дитячих та молодіжних заходів відпочинку;
організація екскурсійного транспортного перевезення з метою відпочинкового дозвілля
дітей та молоді Бурштинської міської територіальної громади.

- закупівля канцтоварів, обладнання та супровідних матеріалів для належної організації
дитячих відпочинкових таборів, майстер-класів, квестів, з метою проведення активного і
змістовного дозвілля дітей та молоді.
Відділ сім’ї, гендерної політики, молоді та спорту Бурштинської міської ради здійснює

організацію, координацію та контроль щодо реалізації Програми. Вносить у встановленому
порядку пропозиції щодо уточнення заходів Програми з урахуванням соціально-економічної
ситуації, що складається.
7.Оцінка ефективності реалізації Програми
Здійснюється за такими якісними та кількісними критеріями:
•
загальний відсоток дітей та учнівської молоді охоплений аспектами Програми, а саме
дітей пільгових категорій;
•
збільшення кількості спортивних та відпочинково-виховних таборів, для дітей та
учнівської молоді, проведення мовних таборів;
•
обсяги фінансування державної та міської програм і проектів у галузі оздоровлення та
відпочинку дітей та учнівської молоді, залучення позабюджетних коштів.
8.Координація та контроль за ходом виконання програми
Координація та контроль за виконанням Програми, покладається на відділ сім’ї,
гендерної політики, молоді та спорту Бурштинської міської ради (Марія Козар).

Начальник відділу сім’ї, гендерної політики,
молоді та спорту Бурштинської міської ради

Марія Козар

