
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ 

сорок шоста сесія VІ скликання 
 
від   24.09.2015 р.  №2024   
 
Про затвердження Програми оздоровлення та  
відпочинку дітей м. Коростеня на 2016-2020 роки 

 
З метою створення  сприятливих  умов  для  зміцнення фізичного та 

психічного здоров`я дітей міста шляхом належної організації оздоровлення і 
відпочинку, відповідно до ст. 7 Закону України „Про оздоровлення та 
відпочинок дітей”, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”: 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей                     
м. Коростеня на 2016-2020 роки (Додаток 1). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Дзигу О.О. 

 
Міський  голова                                                                      В. Москаленко 

 
                                     
 
   Секретар міської ради                                                                                В. Ходаківський 
 
    Заступник міського голови                                                                       О. Дзига 
 
   Начальник фінансового управління                                                          Л. Щербанюк  
 
    Начальник відділу у справах сім’ї,  
    молоді, фізичної культури та спорту                                                        О. Черних 
 
    Начальник юридичного відділу                                                                Т. Камінська 
       



Додаток 1 
до рішення Коростенської міської ради 
сорок шостої сесії VІ скликання 
№ 2024 від 24 вересня 2015 року 

 
Програма  

оздоровлення та відпочинку дітей м. Коростеня  
на 2016-2020 роки 

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

аналіз причин виникнення проблеми  
та обґрунтування необхідності її розв’язання. 

Конвенцією  ООН  про  права  дитини, ратифікованою  Верховною  
Радою  України, проголошено, що  діти  мають  не  тільки  особливі потреби, 
а й громадські, політичні, соціальні, культурні  та  економічні  права. Одним  
з  найважливіших  завдань  в місті  є  забезпечення соціального  захисту  
дітей, які  мають  статус  постраждалих  внаслідок  аварії на Чорнобильській  
АЕС, реалізації  їх  права  на  оздоровлення та  відпочинок. 

Значним кроком на шляху побудови цілісної системи оздоровлення та 
відпочинку дітей, забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок, 
створення відповідних умов та механізмів стало прийняття Закону України 
„Про оздоровлення та відпочинок дітей” від 04.09.2008 р. За роки дії Закону 
розроблено та затверджено майже 30 нормативно-правових актів у сфері 
оздоровлення та відпочинку, що стало основою для впровадження нових 
підходів у представленій сфері. 

Стан здоров`я дітей міста викликає стурбованість. Упродовж останніх 
років зберігається тенденція до його погіршення, обумовлена впливом різних 
негативних факторів соціально-економічного, екологічного, зокрема 
наслідками аварії на ЧАЕС, та психоемоційного характеру. Так, за даними 
державної статистики, при щорічному зменшенні кількості дітей віком до 17 
років показник рівня їх захворюваності збільшується. Академія медичних 
наук України констатує, що 80% випускників шкіл мають хронічні 
захворювання. Станом на 01.09.2015 року в м. Коростені на диспансерному 
обліку перебувають 6398 дітей, що становить понад 50% загальної кількості 
дітей шкільного віку. 

Головне завдання полягає у необхідності консолідації зусиль всіх 
зацікавлених органів, відомств, організацій щодо забезпечення поліпшення 
стану здоров`я дітей, реалізації права кожної дитини на оздоровлення та 
відпочинок шляхом запровадження комплексу заходів соціального, 
виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на 
поліпшення та зміцнення стану здоров`я дітей та організацію змістовного 
оздоровлення та відпочинку. 

 
ІІ. Мета Програми: 

 створення  сприятливих  умов  для  зміцнення фізичного та 
психічного здоров`я дітей міста шляхом належної організації 
оздоровлення і відпочинку; 



 збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами 
оздоровлення та відпочинку, особливо дітей пільгових категорій; 

 залучення коштів позабюджетних, спонсорських, благодійних та 
інших джерел, не заборонених законодавством.   

 
ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми. 

Затвердження заходів дозволить поступово вирішити проблеми у сфері 
оздоровлення та відпочинку дітей. 

Програма передбачає протягом 2016-2020 років створити умови для 
належної організації оздоровлення і відпочинку дітей, залучити якомога 
більшу кількість дітей до організованих форм оздоровлення та відпочинку. 

 
ІV. Основні  завдання: 

1. Збільшити  кількість  дітей, охоплених організованими  формами  
відпочинку  та  оздоровлення, зокрема: 

 дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування; 
 дітей-інвалідів; 
 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах; 
 дітей, які постраждали  внаслідок  катастрофи  на  Чорнобильській 

АЕС; 
 дітей з  багатодітних  та  малозабезпечених  сімей; 
 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах; 
 дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві 

або під час виконання службових обов’язків;  
 дітей, які перебувають на диспансерному  обліку; 
 талановитих  та обдарованих  дітей; 
 дітей внутрішньо переміщених осіб та учасників бойових дій. 

2. Постійно оновлювати банк даних дітей пільгових категорій, зокрема тих, 
які потребують оздоровлення та відпочинку. 

 
V. Фінансове  забезпечення Програми. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 
бюджету, залучення коштів з позабюджетних, спонсорських, благодійних та 
інших джерел, не заборонених законодавством.  

Конкретні обсяги фінансування на реалізацію заходів Програми за 
рахунок коштів міського бюджету визначаються щороку під час їх 
затвердження. 

 
VІ. Очікувані результати виконання Програми. 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити послугами оздоровлення 
та відпочинку не менш  як 55 % дітей шкільного віку, оздоровлення 100% 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та не менш як 70% 
дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей, відповідно до кількості 
дітей за даними статистичного обліку. 

 



VІІ. Заходи щодо реалізації Програми. 
1. Проводити необхідну організаторську роботу щодо літнього 

оздоровлення та відпочинку дітей, здійснювати заходи, спрямовані на 
оздоровлення та відпочинок не менше 55%  дітей шкільного віку. 

Центральна міська лікарня 
Відділ у справах сім’ї, молоді,  

фізичної культури та спорту 
Відділ  освіти 

2016-2020 роки 
 

2. Забезпечувати в першочерговому порядку оздоровлення та 
відпочинок дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-
інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, бездоглядних та 
безпритульних дітей, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на 
виробництві або під час виконання службових обов’язків, дітей, які 
перебувають на диспансерному обліку, талановитих та обдарованих дітей, 
дітей внутрішньо переміщених осіб та учасників бойових дій.   

Центральна міська лікарня 
Відділ у справах сім’ї, молоді,  

фізичної культури та спорту 
Відділ  освіти 

Управління праці та соціального захисту населення 
2016-2020 роки 

 
3. Щорічно створювати  на  базі  загальноосвітніх  шкіл міста 

пришкільні табори з денним перебуванням дітей.  
Перебування  в  пришкільному  відпочинковому  таборі  не  позбавляє  

дитину  права  отримати  путівку  на  оздоровлення та санаторно-курортне  
лікування  за  межами  міста. 

Відділ  освіти 
Щорічно до 1 червня 

 
4. Вживати заходів, спрямованих на безпечне перебування дітей у 

дитячих закладах відпочинку з денним перебуванням, підвищення 
відповідальності керівників, вихователів та інших працівників за життя і 
здоров’я дітей, приділяти особливу увагу профілактиці дитячого травматизму 
та запобіганню нещасним випадкам.    

 Центральна міська лікарня 
Відділ  освіти 

Відділ у справах сім’ї, молоді,  
фізичної культури та спорту 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах  
захисту  населення від наслідків аварії на ЧАЕС 

Щорічно протягом червня-серпня 
 



5. Здійснювати державний санітарно-гігієнічний, протипожежний, 
протиепідеміологічний нагляд за станом дитячих закладів відпочинку з 
денним перебуванням і якістю питної води в них. 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах  
захисту  населення від наслідків аварії на ЧАЕС  

Коростенський міжрайонний сектор головного управління 
Держсанепідслужби у Житомирській області (за згодою) 

Щорічно протягом червня-серпня 
 

6. Сприяти організації у дитячих закладах відпочинку з денним 
перебуванням змістовного дозвілля, проведення культурно-масових, 
фізкультурно-спортивних заходів тощо. 

Відділ  освіти 
Відділ у справах сім’ї, молоді,  

фізичної культури та спорту 
Щорічно протягом червня-серпня 

 
7. Залучати молодіжні громадські організації до участі в патріотично-

виховній, культурно-просвітницькій, спортивній та краєзнавчій роботі з 
дітьми в дитячих закладах відпочинку з денним перебуванням  

Відділ  освіти 
Відділ у справах сім’ї, молоді,  

фізичної культури та спорту 
Щорічно протягом червня-серпня 

 
8. Активно залучати до організованих форм відпочинку дітей, які 

опинились в складних життєвих обставинах.  
 Служба у справах дітей 

Відділ  освіти 
Відділ у справах сім’ї, молоді,  

фізичної культури та спорту 
2016-2020 роки 

 
9. Впроваджувати у систему роботи дитячих закладів відпочинку з 

денним перебуванням проведення заходів щодо формування здорового 
способу життя дітей та підлітків. 

Коростенський міський центр соціальних  
служб для сім’ї, дітей та молоді 

Відділ у справах сім’ї, молоді,  
фізичної культури та спорту 

Щорічно протягом червня-серпня 
 

10. Організувати під час літніх канікул роботу мобільних 
консультативних пунктів з метою попередження негативних явищ у 
молодіжному середовищі та проведення профілактичної роботи в дитячих 
закладах відпочинку з денним перебуванням. 



Коростенський міський центр соціальних  
служб для сім’ї, дітей та молоді 

Щорічно протягом червня-серпня  
 

11. Передбачити виділення коштів для організації оздоровлення і 
відпочинку дітей-інвалідів, які не можуть самостійно пересуватися, разом з 
одним із батьків або особою, що їх замінює. 

Виконавчий комітет Коростенської міської ради 
2016-2020 роки 

 
 

12. Забезпечити всіх дітей, які направляються в оздоровчі табори та 
санаторні заклади, безкоштовним медичним оглядом та відповідною 
медичною документацією.        

 Центральна міська лікарня 
2016-2020 роки 

 
13. Забезпечувати  супровід  медичними  працівниками та особами, які 

мають досвід роботи з дітьми,  організованих  груп  дітей  до  місць  
відпочинку  і  у  зворотному  напрямку. 

Центральна міська лікарня 
Відділ освіти 

2016-2020 роки 
 

14. Організовувати транспортування дітей, які від’їжджають на 
відпочинок і лікування, до місць оздоровлення та відпочинку, та дітей, які 
повертаються додому автомобільним і залізничним транспортом. 

Виконавчий комітет Коростенської міської ради 
2016-2020 роки 

 
 

15. Забезпечити безкоштовне надання медичних послуг дітям, які 
перебувають в дитячих закладах відпочинку з денним перебуванням.    

Центральна міська лікарня 
Щорічно протягом червня-серпня  

 
16. Сприяти залученню підприємств, установ і організацій, благодійних 

та релігійних організацій до надання фінансової та матеріальної допомоги в 
організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей. 

  Виконавчий комітет Коростенської міської ради 
2016-2020 роки 

 
17. Продовжити  практику  оздоровлення  дітей-сиріт, дітей  

позбавлених  батьківського піклування, дітей  з  багатодітних, 
малозабезпечених сімей, дітей, які  постраждали  внаслідок  аварії  на 
Чорнобильській  АЕС, обдарованих  дітей, дітей внутрішньо переміщених 



осіб та учасників бойових дій,   дітей, батьки яких загинули від нещасних 
випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків на  базі  
УДЦ „Молода гвардія” за рахунок  коштів  державного бюджету та коштів 
батьків. 

Відділ у справах сім’ї, молоді,  
фізичної культури та спорту 

2016-2020 роки 
 

18. Проводити  наради  з  питань  підготовки  до  оздоровчої  кампанії  
та підбиття  підсумків  її  проведення. Практикувати  внесення актуальних 
питань  по організації оздоровлення та  відпочинку  дітей  на  засідання  
комісії по контролю за оздоровленням дітей міста. 

Відділ у справах сім’ї, молоді,  
фізичної культури та спорту 

Відділ освіти 
Центральна міська лікарня 

2016-2020 роки 
 

19. Розподіл путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку за 
кошти обласного бюджету здійснюється відповідно до Порядку розподілу 
путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів 
обласного бюджету, затвердженого наказом управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації. 

Відділ у справах сім’ї, молоді,  
фізичної культури та спорту 

2016-2020 роки 
 
20. Розподіл путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку за 

кошти міського бюджету здійснюється відповідно до Порядку розподілу 
путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів 
місцевого бюджету, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
Коростенської міської ради. 

Відділ у справах сім’ї, молоді,  
фізичної культури та спорту 

2016-2020 роки 
 
21. Здійснювати  оздоровлення  дітей  за  кордоном  згідно  Положення  

про  порядок  організації  направлення  дітей  на  оздоровлення  за  кордон 
(постанова  КМУ  від  2 березня  1998 року № 263). Організаторам  
оздоровлення  за  кордоном, незалежно  від  форм  власності, погоджувати  
списки  дітей  та  подавати  звіти відділу  у справах  сім’ї ,  молоді, фізичної 
культури та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

Відділ у справах сім’ї, молоді,  
фізичної культури та спорту 

Громадські організації (за згодою) 
2016-2020 роки 



 
22. Забезпечити своєчасне проведення тендерних процедур, закупівлі 

послуг із оздоровлення та відпочинку дітей. 
  Виконавчий комітет Коростенської міської ради 

2016-2020 роки 
 

23. Забезпечувати висвітлення у засобах масової інформації ходу 
підготовки та проведення літньої оздоровчої компанії  

Відділ у справах сім’ї, молоді,  
фізичної культури та спорту 

КП „Творче об’єднання „КоростеньМедіа” ” 
2016-2020 роки 

 
 
 

Секретар міської ради                                                              В. Ходаківський 


