УКРАЇНА
БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(шістдесят четверта сесія сьомого скликання )
РІШЕННЯ
від 13.04.2020 № 1142
м. Бердичів
Про затвердження міської Програми
оздоровлення та відпочинку дітей
м. Бердичева на 2020-2022 роки
З метою створення умов для повноцінного відпочинку та оздоровлення
дітей, керуючись п. 22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до ч.1 ст.7, ч.2 ст.25 Закону України
«Про оздоровлення та відпочинок дітей», Бердичівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити міську Програму оздоровлення та відпочинку дітей міста
Бердичева на 2020-2022 роки (далі – Програма) згідно з Додатком до цього
рішення.
2. Встановити, що відповідальними за виконання Програми є
управління праці, сім’ї та соціального захисту населення, управління освіти і
науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради.
3. Управлінням та відділам виконавчого комітету Бердичівської міської
ради, підприємствам, установам та організаціям міста, які беруть участь у
виконанні Програми, забезпечити виконання заходів, передбачених даною
Програмою.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію охорони здоров'я, освіти, культури та соціального захисту, спорту,
туризму, молодіжної політики.
Міський голова

В.К. Мазур

Додаток
до рішення міської ради
від 13.04.2020 №1142

МІСЬКА ПРОГРАМА
ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ МІСТА БЕРДИЧЕВА
НА 2020-2022 роки

м. Бердичів

І. Загальна характеристика міської Програми оздоровлення та
відпочинку дітей міста Бердичева на 2020-2022 роки (далі – Програма)
1.

2.

3.

4.

Ініціатор розроблення
Програми

Управління
праці,
сім’ї
та
соціального захисту населення
виконавчого комітету Бердичівської
міської ради
Розробник Програми
Управління
праці,
сім’ї
та
соціального захисту населення
виконавчого комітету Бердичівської
міської ради
Відповідальний
виконавець Управління
праці,
сім’ї
та
Програми
соціального захисту населення,
управління
освіти
і
науки
виконавчого комітету Бердичівської
міської ради
Учасники Програми
- Управління праці, сім’ї та
соціального захисту населення
виконавчого комітету Бердичівської
міської ради;
- управління освіти і науки
виконавчого комітету Бердичівської
міської ради;
- фінансове управління виконавчого
комітету Бердичівської міської
ради;
відділ
охорони
здоров’я
виконавчого комітету Бердичівської
міської ради;
- відділ культури виконавчого
комітету Бердичівської міської
ради;
служба
у
справах
дітей
виконавчого комітету Бердичівської
міської ради;
- Бердичівський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді;
комунальне
підприємство
«Дитячий заклад оздоровлення та
відпочинку
«Соколятко»
Бердичівської міської ради;
- адміністрації закладів загальної
середньої освіти міста Бердичева;
- відділ молоді та спорту
виконавчого комітету Бердичівської

5.
6.

Термін реалізації Програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми
У тому числі:
коштів обласного бюджету
кошти міського бюджету
кошти інших джерел, не
заборонених чинним
законодавством
Основні джерела фінансування
Програми

міської ради;
комунальне
некомерційне
підприємство «Центральна міська
лікарня» Бердичівської міської
ради;
комунальне
некомерційне
підприємство
«Бердичівський
міський центр первинної медикосанітарної допомоги»;
міський
Палац
культури
ім. Шабельника О.А.;
- Бердичівське районне управління
Головного
управління
Держпродспоживслужби
в
Житомирській області;
- Бердичівський відділ поліції
Головного управління Національної
поліції в Житомирській області;
- Бердичівський міськрайонний
відділ управління ДСНС України у
Житомирській області;
- Бердичівський РЕМ АТ «ЕК»
Житомиробленерго».
2020-2022 роки
в межах фінансових можливостей

в межах фінансових можливостей
в межах фінансових можливостей
Обласний бюджет, міський бюджет
м.Бердичева,
інші
джерела
фінансування,
не
заборонені
чинним законодавством.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Програма розроблена з урахуванням підсумків оздоровчого сезону
2019 року на виконання рішення міської ради від 28.05.2019 №142 "Про
організацію літнього відпочинку та оздоровчого процесу дітей у 2019 році".
Права дитини на відпочинок і дозвілля визначені Конвенцією ООН про
права дитини, що ратифікована Україною в 1991 році, Законом України «Про
оздоровлення та відпочинок дітей» та іншими чинними нормативноправовими актами. 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 відповідно до статті 1 Закону
України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».
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.
Рішеннями Бердичівської міської ради:
- від 22.12.2018 № 798 позашкільний навчально-оздоровчий заклад
«Дитячо-юнацький табір «Соколятко» реорганізовано шляхом перетворення
в Комунальне підприємство «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку
«Соколятко» Бердичівської міської ради - юридичну особу публічного права,
унітарне комунальне некомерційне підприємство;
- від 28.02.2019 №850 створено Комунальне підприємство «Дитячий
заклад оздоровлення та відпочинку «Соколятко» Бердичівської міської ради
та затверджено його статут.
Внаслідок чого, після перерви у функціонуванні табору в 2018 році,
вдалось відродити його роботу в 2019. Для підготовки закладу до оздоровчої
кампанії, зокрема для зміцнення матеріально-технічної бази упродовж 2019
року з міського бюджету виділено кошти в сумі 532600 гривень.
Завдяки згуртованій роботі управлінь, відділів та служб виконавчого
комітету Бердичівської міської ради вдалось організувати відкриття та
проведення однієї оздоровчої зміни в Комунальному підприємстві "Дитячий
заклад оздоровлення та відпочинку "Соколятко" Бердичівської міської ради,
де оздоровились та відпочили 96 дітей, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки.
З цією метою з міського бюджету м. Бердичева виділено кошти в сумі
180000,00 гривень та залучено кошти субвенції з обласного бюджету в
розмірі 480 260,00 гривень.
З 96 дітей, пільгових категорій, які оздоровились та відпочили в КП
ДЗОВ "Соколятко":
 Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - 2;
 Діти з інвалідністю - 2;
 Діти з багатодітних сімей - 37;
 Діти з малозабезпечених сімей - 9;
 Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій - 19;
 Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи - 1;
 Діти, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи - 2;
 Діти, взяті на облік служби у справах дітей як такі, що перебувають
у складних життєвих обставинах - 1;
 Талановиті та обдаровані діти-переможці конкурсів, фестивалів,
змагань, спартакіад різних рівнів, відмінники навчання, лідери
дитячих громадських організацій - 23.
Аналізуючи стан оздоровлення та відпочинку дітей упродовж 2019
року встановлено, що в закладах загальної середньої освіти міста з 03 по 21
червня 2019 року працювали 14 мовних таборів. Відпочинком, з денним
перебуванням в мовних таборах, охоплено 1003 дитини. Більше 2000 дітей
відпочили в таборах при релігійних організаціях.

Окрім КП ДЗОВ "Соколятко", відповідно до заяв батьків, діти мали
можливість відпочити та оздоровитись в КП "ОДЮЗ Березовий гай"
Бердичівської районної ради, "Таборі "Орлятко" Житомирської обласної
ради", КП ЧСОТ "Корчагінець" Чуднівської РДА, ДПУ «МДЦ «Артек» та ДП
«УДЦ «Молода гвардія». В заклади оздоровлення та відпочинку в 2019 році
було направлено 140 дітей пільгових категорій, зокрема:
 Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - 11;
 Діти з інвалідністю - 2;
 Діти з багатодітних сімей - 58;
 Діти з малозабезпечених сімей - 9;
 Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій - 31;
 Діти, один із батьків яких загинув у районі проведення АТО - 1;
 Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи - 1;
 Діти, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи - 2;
 Діти, взяті на облік служби у справах дітей як такі, що перебувають у
складних життєвих обставинах - 1;
 Талановиті та обдаровані діти-переможці
конкурсів, фестивалів,
змагань, спартакіад різних рівнів, відмінники навчання, лідери дитячих
громадських організацій - 24.
Відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей» із місцевого бюджету виділяється фінансування на
проведення заходів (відшкодування вартості послуг) з оздоровлення та
відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
Упродовж 2019 року виділено кошти субвенції з обласного бюджету в сумі
592632,00 грн., а також виділено 180000,00 грн. з міського бюджету
м. Бердичева.
Затвердження міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей
міста Бердичева на 2020-2022 роки, яка спрямована на реалізацію
стратегічного завдання держави та органів місцевого самоврядування щодо
реалізації конституційного права дитини на оздоровлення та відпочинок,
сприятиме поліпшенню стану здоров’я дітей, відновленню їх життєвих сил,
створенню умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих
здібностей шляхом забезпечення організації оздоровлення та відпочинку
дітей
ІІІ. Мета Програми
Метою Програми є:
створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей
шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку з урахування
потреб різного віку;
оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки, за бюджетні кошти.
IV. Шляхи та засоби розв’язання проблеми
Основними шляхами і засобами розв’язання проблеми є:

- створення оптимальних сприятливих умов для оздоровлення і
відпочинку дітей міста Бердичева, а саме: вжиття заходів соціального,
виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують
організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій
дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності
дітей, що здійснюються в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
протягом відпочинкових змін;
- забезпечення функціонування мовних таборів на базі загальноосвітніх
навчальних закладів м. Бердичева та комунального підприємства «Дитячий
заклад оздоровлення та відпочинку «Соколятко» Бердичівської міської ради і
збереження його матеріально-технічної бази;
- збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку м. Бердичева;
- співробітництво органів місцевого самоврядування, виконавчої влади,
підприємств, установ стосовно організації оздоровлення та відпочинку дітей
міста Бердичева;
- забезпечення доступності оздоровчих послуг для різних категорій
дитячого населення м. Бердичева;
- інформаційне забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей міста
Бердичева.
V. Строки виконання Програми
Програма реалізується за 3 етапи:
1. впродовж 2020 року;
2. впродовж 2021 року;
3. впродовж 2022 року.
VI. Очікувані кінцеві результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:
- організовувати оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки;
- забезпечити збереження життя і здоров'я дітей під час перебування у
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;
- сприяти організації в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
змістовного дозвілля: проведення національно-патріотичних, культурномасових, фізкультурно-спортивних заходів, тощо;
- збільшити кількість дітей, яким надаються послуги з оздоровлення та
відпочинку;
VII.Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного
бюджету, міського бюджету м. Бердичева та інших джерел фінансування, не
заборонених законодавством України.
Обсяг фінансування Програми визначається виходячи з конкретних
завдань та можливостей фінансового забезпечення у відповідному
бюджетному періоді.

VIII. Заходи та завдання щодо реалізації міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей
міста Бердичева на 2020-2022 роки
№
з/п Найменування заходу

Термін
виконання

Виконавці

Джерело
фінансування

Орієнтовні
обсяги
фінансування,
тис. грн.

Розділ І. Організаційні заходи з підготовки та проведення оздоровчої кампанії
1.

Забезпечити дотримання Державного
соціального стандарту оздоровлення та
відпочинку дітей м. Бердичева.

2.

Передбачити виділення коштів на
2020-2022
відшкодування вартості придбання путівок на
оздоровлення та відпочинок дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та
підтримки (згідно зі ст.1 Закону України «Про
оздоровлення та відпочинок дітей»).
Передбачити виділення коштів на зміцнення
2020-2022
матеріально-технічної бази КП «Дитячий заклад
оздоровлення та відпочинку «Соколятко»
Бердичівської міської ради
Поновити та сформувати електронний
Січенькількісний банк даних дітей пільгових
травень2020
категорій, які мають право на оздоровлення за
рахунок бюджетних коштів.
січеньтравень2021

3.

4.

2020-2022

січеньтравень2022

Бердичівська міська рада та її виконавчі
органи в межах компетенції

-

-

Фінансове управління

Обласний
бюджет,
міський бюджет
м. Бердичева

В межах
фінансових
можливостей

Фінансове управління

Міський бюджет
м. Бердичева

В межах
фінансових
можливостей

-

-

Управління праці, сім’ї та соціального
захисту населення

5.

6.
7.

8.

9.

Організувати роботу постійно діючого семінару
З травня
для учасників оздоровчого процесу з метою
2020 року
підвищення кваліфікації керівників та
педагогічних працівників оздоровчих закладів
Забезпечити роботу координаційної ради з
2020-2022
відпочинку та оздоровчого процесу дітей.
Забезпечити готовність та своєчасне відкриття
травень2020
мовних таборів на базі закладів загальної
середньої освіти м. Бердичева до роботи в травень2021
літній період
травень2022
Перевірити стан готовності закладів
В межах
оздоровлення та відпочинку міста Бердичева до визначених
проведення оздоровчої кампанії влітку.
термінів

Забезпечити направлення до закладів
оздоровлення та відпочинку дітей пільгових
категорій (відповідно до Закону України «Про
оздоровлення та відпочинок дітей») за кошти
обласного та міського бюджетів

з 01.06.-по
30.08.2020

Інформаційно-методичний центр
управління освіти і науки

-

-

Бердичівська міська рада та її виконавчі
органи в межах компетенції
Управління освіти і науки

-

-

-

-

Управління освіти і науки, управління
праці, сім’ї та соціального захисту
населення,
Бердичівське
районне
управління
Головного
управління
Держпродспоживслужби
в
Житомирській області, Бердичівський
міськрайонний відділ Управління ДСНС
України у Житомирській області.
Управління праці, сім’ї та соціального
захисту населення

-

-

Обласний
бюджет

В межах
фінансових
можливостей

Міський бюджет
м. Бердичева

В межах
фінансових
можливостей

з 01.06.-по
30.08.2021
з 01.06.-по
30.08.2022

10. Сприяти висвітленню в засобах масової
інформації матеріалів щодо підготовки та
проведення оздоровчої та відпочинкової
кампанії дітей та підлітків

Постійно

Управління праці, сім'ї та соціального
захисту населення, управління освіти і
науки

-

-

Розділ ІІ. Заходи із забезпечення функціонування закладів оздоровлення та відпочинку міста Бердичева
11. Активізувати роботу педагогічних колективів

2020-2022

Управління освіти і науки

-

-

12.

13.

14.

15.

16.

17.

закладів освіти міста Бердичева щодо
організації змістовного дозвілля дітей під час
літніх канікул з метою забезпечення умов для їх
фізичного, інтелектуального, емоційного,
духовного, морального розвитку.
Забезпечити належні умови функціонування
мовних таборів на базі закладів освіти
м. Бердичева та оздоровчого процесу дітей у
літній період
Впродовж оздоровчого періоду забезпечити
проведення для дітей спортивно-масових,
еколого-натуралістичних, природоохоронних,
науково-технічних заходів, творчих конкурсів,
краєзнавчих екскурсій та туристичних поїздок
для ознайомлення з визначними пам’ятками
вітчизняної і зарубіжної історії та культури.
Організувати проведення тренінгів, ігротек,
бесід, круглих столів, відеолекторіїв тощо,
індивідуальних консультацій для дітей та
супроводжуючих
їх
осіб,
педагогічних
працівників, лекційно-тренінгових занять з
профілактики
негативних
явищ
та
впровадження здорового способу життя.
Провести роботу щодо залучення дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування,
дітей, які перебувають в складних життєвих
обставинах, до організованих форм відпочинку.
Провести огляд виховної роботи в літніх
мовних таборах з метою оновлення її змісту,
підвищення уваги до питань організації
педагогічної роботи та підвищення рівня
виховної роботи з дітьми в закладах освіти.
Забезпечити дотримання вимог чинного
законодавства при здійсненні нагляду за
підготовкою, відкриттям і функціонуванням
дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку м. Бердичева. Здійснювати

2020-2022

Управління праці, сім'ї та соціального
захисту населення, управління освіти і
науки

-

-

2020-2022

Управління освіти і науки, відділ молоді
та спорту, відділ культури

-

-

2020-2022

Бердичівський міський центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді

-

-

2020-2022

Служба у справах дітей, управління
праці, сім’ї та соціального захисту
населення

-

-

2020-2022

Управління освіти і науки

-

-

Управління праці, сім'ї та соціального
захисту населення, управління освіти і
науки

-

-

В межах
визначених
термінів

систематичні перевірки щодо функціонування
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у
межах своїх повноважень.

Розділ ІІІ. Заходи з оздоровлення, відпочинку та безпеки дітей
18. Вжити заходів, спрямованих на безпечне перебування

2020-2022

Управління освіти і науки, управління
праці, сім’ї та соціального захисту
населення, КП ДЗОВ "Соколятко"
Бердичівської міської ради

-

-

19. Підвищити відповідальність керівників закладів
освіти за організацію відпочинку та
оздоровлення дітей та належне дотримання
ними вимог чинного законодавства України
20. Напередодні відкриття оздоровчого сезону та
під час оздоровчої кампанії проводити спільні
цільові рейди для виявлення бездоглядних та
безпритульних дітей і влаштування їх у
соціальні заклади для дітей з метою соціальної
реабілітації, організації їх оздоровлення. Взяти
під контроль зайнятість учнів, які перебувають
на обліку в Бердичівському відділі поліції,
виховуються в сім’ях, що перебувають в
складних життєвих обставинах.
21. Організувати медико-санітарне забезпечення
літнього відпочинку та оздоровчого процесу
дітей та підлітків

2020-2022

Управління освіти і науки

-

-

2020-2022

Бердичівський відділ поліції Головного
управління Національної поліції в
Житомирській області, служба у справах
дітей,
керівники закладів загальної середньої
освіти.

-

-

2020-2022

КНП «Центральна міська лікарня»
Бердичівської міської ради

-

-

-

-

-

-

дітей під час літнього відпочинку, відповідальність за
життя і здоров’я дітей покласти на керівників,
вихователів, педагогів та інших працівників, приділити
особливу увагу профілактиці дитячого травматизму та
запобіганню нещасних випадків,
додержанню
вимог протипожежної безпеки у закладах освіти, під
час оздоровлення дітей

22. Для реабілітації влітку дітей пільгових
категорій організувати роботу санаторної
групи на базі дитячого відділення міської
лікарні.

2020-2022

23. Вживати заходів щодо забезпечення

2020-2022

КНП «Бердичівський міський центр
первинної медико-санітарної допомоги»
КНП «Центральна міська лікарня»
Бердичівської міської ради
КНП «Бердичівський міський центр
первинної медико-санітарної допомоги»
Бердичівське районне управління ГУ

державного нагляду за станом дитячих закладів,
якістю питної води, організацією харчування.
24. Забезпечити впродовж оздоровчого періоду (за
згодою):
1) Дотримання громадського порядку в місцях
відпочинку дітей.
2) Патрулювання працівниками поліції
території масового відпочинку та дитячих
освітніх закладів
25. Забезпечити цілодобову подачу електроенергії в
період літнього відпочинку (за згодою)
26. Провести впродовж оздоровчого періоду
роз’яснювальну роботу серед дітей і підлітків,
педагогічного, технічного й обслуговуючого
персоналу закладів освіти щодо профілактики
пожежної безпеки та здійснити планові і
позапланові перевірки місць відпочинку дітей,
контролювати усунення виявлених недоліків
протягом літнього оздоровчого процесу (за
згодою).
27. Приділяти особливу увагу пропаганді здорового
способу
життя,
залучати
дітей
до
систематичних занять фізичною культурою та
спортом, раціонально використовувати для
цього наявну матеріально-технічну базу
фізкультурно-спортивних організацій, ігрові та
спортивні майданчики.

2020-2022

2020-2022
2020-2022

Постійно

Держпродспоживслужби в
Житомирській області
Бердичівський відділ поліції Головного
управління Національної поліції в
Житомирській області

-

-

Бердичівський РЕМ АТ «ЕК»
Житомиробленерго»
Бердичівський міськрайонний відділ
Управління ДСНС України у
Житомирській області

-

-

-

-

Управління освіти і науки,
керівники закладів загальної середньої
освіти,
управління праці, сім'ї та соціального
захисту населення, відділ молоді і спорту

-

-

-

-

Розділ ІV. Співробітництво у сфері оздоровлення та відпочинку дітей
28. Залучати до співпраці дитячі, молодіжні та
жіночі громадські організації, благодійні фонди,
міжнародні організації з метою поглиблення
змісту і форм виховної роботи під час
оздоровлення дітей.

Постійно

Управління освіти і науки,
Управління праці, сім'ї та соціального
захисту населення

IX. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів та
завдань відповідальними виконавцями та учасниками Програми.
Координація та контроль за ходом виконання заходів, завдань та
досягненням очікуваних результатів Програми здійснюється координаційною
радою з відпочинку та оздоровчого процесу дітей при виконавчому комітеті
Бердичівської міської ради, постійною комісією охорони здоров’я, освіти,
культури та соціального захисту, спорту, туризму, молодіжної політики, а
також структурними підрозділами виконавчого комітету Бердичівської
міської ради в межах компетенції.
Управлінню праці, сім’ї та соціального захисту населення виконавчого
комітету Бердичівської міської ради у місячний термін після закінчення
кожного етапу Програми подавати міській раді узагальнену інформацію про
хід виконання Програми.
Організаційне супроводження виконання Програми здійснює
управління праці, сім’ї та соціального захисту населення виконавчого
комітету Бердичівської міської ради.
Міський голова

В.К. Мазур

