
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

_  VI___ сесія   __VІ__ скликання 
                                                         
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
Від 03.06.2011 р. №164                                                                                  м. Ужгород 
 
Про Програму відпочинку 
та оздоровлення дітей на  
період до 2013 року 
 
 З метою оздоровлення та забезпечення повноцінного відпочинку дітей 
та підлітків, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, 
фізкультурно-оздоровчої роботи та організації якісного медичного 
обслуговування і харчування, відповідно до ст. 7 Закону України «Про 
оздоровлення та відпочинок дітей”, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи обласну Програму оздоровлення і 
відпочинку дітей, учнівської та студентської молоді на 2009-2013 роки, 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

 1. Затвердити Програму відпочинку та оздоровлення дітей на період до 
2013 року (додається).  
 2. Фінансовому управлінню (Король С.І.) забезпечити фінансування 
Програми в межах коштів, передбачених бюджетом міста.  

3. Виконавцями Програми визначити управління освіти   
(Комарницький М.Н.), управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді 
(Салай А.Ю.).  
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Фленько В.Ю. та постійну комісію з питань освіти, науки і культури, 
молодіжної політики і спорту, міжнаціональних і міжконфесійних  відносин 
(Ващук Ф.Г.).  
 
   
 
 
Міський голова                           В.В.Погорелов  
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                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                      рішення VI сесії міської ради                      

                                                               VI скликання   від 03.06.2011 р. №164                     
              

 
 

П Р О Г РА М А 
оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2013 року 

 
 Турбота про здоров’я дітей є одним із основних показників ставлення 
держави до підростаючого покоління. За останні роки зберігається тенденція 
до погіршення стану здоров’я дітей, зумовлена негативними факторами  
соціально – економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив 
постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові перевантаження у 
дітей, що призводить до механізму саморегуляції фізіологічних захворювань. 
 У місті високий рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш 
несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров’я та соціального 
благополуччя населення. Зростає кількість дітей – сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 
 Конвенцією ООН про права дитини, проголошено, що всі діти мають не 
тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та 
економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої 
держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація їх права на 
оздоровлення і відпочинок. 
 

МЕТА ПРОГРАМИ 
 

 Метою Програми є забезпечення соціального захисту дітей через 
створення сприятливих умов для їх оздоровлення та змістовного відпочинку. 
 

ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ 
 

1. Організація оздоровлення та відпочинку більшої кількості дітей.  
2. Поліпшення якості оздоровлення та відпочинку. 
3. Удосконалення  організації оздоровчої роботи з дітьми. 
4. Створення сприятливих умов для реалізації соціально – педагогічних, 

медико – оздоровчих, інноваційних проектів оздоровлення та змістовного 
дозвілля дітей. 

5. Створення сприятливих умов для міжнародного співробітництва в галузі 
оздоровлення та відпочинку. 
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ФІНАНСОВО – ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТОВАННЯ ПРОГРАМИ 
 

- Витрати на реалізацію заходів  Програми з оздоровлення інших 
соціально незахищених категорій дітей проводиться за рахунок 
бюджету: 

                                                                                                                 
Рік 2011  2012  2013  

(тис.грн.) 800,0 1000,0 1500,0 
 

- Використовуються позабюджетні кошти підприємств і організацій, 
громадських організацій, добровільні пожертвування юридичних та 
фізичних осіб, фонду соціального страхування та кошти з інших джерел, 
не заборонених законодавством. 

 
 

ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Реалізація усієї програми дозволить: 
- збільшити відсоток дітей, охоплених організованими формами 

відпочинку та оздоровлення до 51 %; 
- створити комплексну систему оздоровлення та відпочинку дітей різних 

категорій; 
- удосконалити форми лікувально–оздоровчої роботи з дітьми та 

учнівською молоддю; 
- забезпечити дитячі оздоровчі  та відпочинкові  заклади кваліфікованими 

кадрами. 
 

ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ ВІДПОЧИНКУ ТА 
ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ НА ПЕРІОД ДО 2013 РОКУ 

 
Завдання та заходи 

Програми 
 

Відповідальні 
виконавці 

Термін виконання 

І. Організаційно – методичне та інформаційне забезпечення  
відпочинку та оздоровлення дітей 

 
Створити організаційний 
комітет з питань організації 
оздоровлення і відпочинку 
дітей та учнівської молоді 

Відділ у справах сім’ї та 
молоді, управління освіти 

І – півріччя 2011 року 

Приймати участь в обласних 
семінарах, тренінгах з 
питань підготовки до 
оздоровчої кампанії та 
підведення підсумків її 
проведення 

Відділ у справах сім’ї та 
молоді, управління освіти 

2011 -2013 роки 
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Організувати в дитячих 
закладах проведення 
тематичних змін з метою 
творчого розвитку 
талановитих та обдарованих 
дітей, а також дітей 
схильних до правопорушень 
та із соціально – 
незахищених категорій 
населення 

Відділ у справах сім’ї та 
молоді, управління освіти, 
відділ культури, відділ з 
питань фізичної культури і 
спорту, служба у справах  
дітей, Ужгородський 
міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та 
молоді 

2011 – 2013 роки 

Забезпечувати надання 
організаційно – методичної 
допомоги оздоровчим 
закладам з питань 
відпочинку та оздоровлення 
дітей 

Відділ у справах сім’ї та 
молоді, управління освіти, 
служба у справах  дітей 

Постійно 

 
ІІ. Забезпечення підтримки організації відпочинку та оздоровлення дітей 

 
Забезпечити оздоровлення 
та відпочинок дітей – сиріт, 
дітей, позбавлених 
батьківського піклування та 
дітей з девіантною 
поведінкою в повному 
обсязі 

Відділ у справах сім’ї та 
молоді, управління освіти, 
служба у справах  дітей 

2011 – 2013 роки 

Забезпечити оздоровлення 
дітей, потерпілих від 
наслідків Чорнобильської 
катастрофи, дітей з 
багатодітних та 
малозабезпечених сімей, 
талановитих та обдарованих 
дітей відповідно до 
прогнозованих показників 

Відділ у справах сім’ї та 
молоді, управління освіти, 
служба у справах  дітей 

2011 – 2013 роки 

 
ІІІ. Медичне забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей 

 
Направляти на санаторно – 
курортне оздоровлення 
дітей, перебуваючих на 
диспансерному обліку  

Міська дитяча клінічна 
лікарня 

2011 – 2013 роки 

Забезпечити оздоровлення 
дітей з обмеженими 
можливостями 

Відділ у справах сім’ї та 
молоді, управління освіти, 
служба у справах  дітей, 
відділ охорони здоров’я 
 

2011 – 2013 роки 

Вивчити та подати 
пропозиції щодо 
забезпечення харчування 
дітей в дитячих оздоровчих 
та відпочинкових закладах 

Відділ охорони здоров’я, 
відділ у справах сім’ї та 
молоді, управління освіти, 
служба у справах  дітей 

2011 – 2013 роки 
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вітамінами, продуктами 
радіопротекторної дії 

 
ІV. Міжнародне співробітництво 

 
Вивчити міжнародний 
досвід з питань відпочинку 
та оздоровлення дітей 

Відділ в справах сім’ї та 
молоді, управління освіти, 
служба у справах  дітей 

Систематично 

Ініціювати обмін групами 
дітей з Угорщини, Румунії, 
Чехії, Словаччини, Польщі 

Управління освіти, відділ у 
справах сім’ї та молоді, 
служба у справах  дітей 

2011 – 2013 роки 
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