
УКРАЇНА  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ № 473

2Я вересня 2017 р. 24 сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 24 сесії обласної Ради 
6 скликання від 17 квітня 2014 року № 689 „Про Обласну цільову 

соціальну програму оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку 
мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року” (зі

змінами)

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Закону України „Про оздоровлення та відпочинок 
дітей’ зі змінами, внесеними згідно із Законом України „Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо організації оздоровлення та 
відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів” від 6 
червня 2017 року № 2081-УІН, враховуючи клопотання обласної державної 
адміністрації та висновки постійних комісій обласної Ради з питань освіти, 
культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної 
спадщини, з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 24 сесії обласної Ради 6 скликання від 17 
квітня 2014 ррку № 689 „Про Обласну цільову соціальну програму 
оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку до 2018 року’ Гдалі -  Програма), а саме:

Розділ Програми „Визначення понять ’ поняття „Діти, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки” викласти у такій редакції:

„діти, # які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, - діти- 
сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти осіб, визнаних 
учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону 
України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; діти, один 
із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 
антитерористичних операцій, бонових дій чи збройних конфліктів або помер 
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення 
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також 
внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній 
операції; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій 
громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва? 
одержаних під час масових акцій громадянського протесту; діти, зареєстровані 
як внутрішньо переміщені особи; діти, які проживають у населених пунктах,
§озташованих на лінії зіткнення, рідні діти батьків-вихователів або прииомних 

атьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній 
прийомній сім’ї; діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що 
перебувають у складних життєвих обставинах: діти-інвашди; діти, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали 
внаслідок стихійного лиха, техн<ргенних аварій, катастроф; діти з багатодітних 
сімей; діти з малозабезпечених сімей; діти, оатьки яких загинули від нещасного 
випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти, які 
перебувають> на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - 
переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, 
конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих 
громадських організацій; діти - учасники дитячих творчих колективів та 
спортивних команд; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної 
сфери села”. *

]№ №



2. Пункти 17, 25, 27 розділу Програми „Напрями діяльності та заходи 
Обласної цільової соціальної програми оздоровлення, відпочинку дітей і 
молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 
2018 року” викласти в новій редакції згідно додатка.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань: освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.), бюджету, фінансів 
та обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення 24 сесії обласної Ради 
7 скликання від 28 вересня 2017 року № 473

Зміни до розділу Програми ,, Напрями діяльності та заходи 
Обласної цільової соціальної програми оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку до 2018 року”, затвердженої рішенням 24 сесії обласної Ради 6 скликання
від 17 квітня 2014 року № 689

№ Назва напряму 
діяльності (пріоритетні

Перелік заходів програми Термін
виконання

Виконавці Джерела
фінансув

Орієнтовні обсяги фінансування, 
тис. грн.

Очікуваний
результат

завдання) заходу ання

20
16

20
17

20
18

17. П окращ ення якості 
оздоровлення та  
відпочинку дітей і 
молоді, збільш ення 
кількості д ітей  і молоді, 
охоплених 
організованим и 
ф орм ам и оздоровлення 
та  відпочинку, в перш у 
чергу д ітей , які 
п отребую ть особли вої 
соц іальн о ї уваги та  
п ідтрим ки

Забезпечення оздоровлення та 
відпочинку дітей, які 
потребую ть особливої 
соціальної уваги та  підтримки, 
у тому числі д ітей , які 
п еребуваю ть в обласних 
центрах соціально- 
п си хологічн о ї реабіл ітац ії 
д ітей , обласн ом у соціальном у 
гуртож итку

2 0 1 4 -2 0 1 8
роки

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадм і і истрації

Обласний
бюджет

3500,0 4950,0 5100,0 Збільшення 
кількості дітей, 
охоплених 
організованими 
формами 
оздоровлення та 
відпочинку, у 
першу чергу 
дітей, які 
погребують 
особливої 
соціальної уваги 
га підтримки

25. Розви ток творчих 
зд ібн остей  д ітей  і 
м олоді, форм ування 
зд орового  способу 
ж и ття  та патріотичне 
виховання

Організація проведення в 
дитячих закладах відпочинку та 
оздоровлення профільних та 
тематичних оздоровчих змін, 
фестивалів та  конкурсів

2 0 1 4 -2 0 1 8
роки

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадм і ністрації; 
департамент освіти і науки 
облдержадм і 11 істрації; 
райдержадм і ністрації, міські 
ради міст обласного значення

Обласний
бюджет

90,0

100 110 Підвищення 
якості 
оздоровчих 
послуг, 
розвиток 
творчих 
здібностей та 
інтересів дітей

27. Організація проведення в 
дитячих закладах оздоровлення 
та відпочинку виїзних майстер- 
класів з народних промислів

2 0 1 4 -2 0 1 8
роки

Райдержадм і ністрації, міські 
ради міст обласного значення

Обласний
бюджет
Бюджети
районів та
бюджети
міст
обласного
значення

10,0

40.0

10.0

65.0

10.0

Заступник голови обласної Ради М. Кремешок


