УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 15 грудня 2020 року

№ 38
м. Мала Виска

Про затвердження програми забезпечення
оздоровленням та відпочинком дітей з
інвалідністю, які проживають на території
Маловисківської
міської
об’єднаної
територіальної громади на 2021 – 2023 роки
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України “Про державні цільові програми ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 31
січня 2007 року № 106 „Про затвердження Порядку розроблення та виконання
державних цільових програм ”, Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні» та з метою забезпечення дітей з інвалідністю відпочинком та
оздоровленням, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити
Програму забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей з
інвалідністю, які проживають на території Маловисківської міської територіальної громади
на 2021 – 2023 роки (додається).
2. Затвердити Порядок направлення дітей з інвалідністю до дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету (додається).
3. Визнати таким, що втратило чинність з 01 січня 2021 року рішення Маловисківської
міської ради від 26 березня 2020 року № 2191 «Про затвердження Програми забезпечення
оздоровленням та відпочинком дітей з інвалідністю, які проживають на території
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 – 2022 роки»
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію
Маловисківської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціальноекономічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва і на постійну комісію з
гуманітарних питань.
Секретар ради

Л.ПОСТОЛЮК

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішення міської ради
від 15 грудня 2020 року №38
Секретар ради Л.ПОСТОЛЮК
__________________________

ПРОГРАМА
Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей з інвалідністю, які
проживають на території Маловисківської міської
територіальної громади на 2021 – 2023 роки
1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
Програма забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей
з інвалідністю, які проживають на території Маловисківської
міської територіальної громади
на 2021 – 2023 роки
розроблення Відділ соціального захисту населення, праці та охорони
здоров’я виконавчого комітету Маловисківської міської
ради.

1.Назва Програми

2.Ініціатор
Програми

3. Дата, номер і назва
розпорядчого документа про
розроблення Програми

Розпорядження міського голови

4.Головний розробник
Програми

Відділ соціального захисту населення, праці та охорони
здоров’я виконавчого комітету Маловисківської міської ради

5. Співрозробники Програми

-

6. Відповідальний виконавець
Програми

Відділ соціального захисту населення, праці та охорони
здоров’я виконавчого комітету Маловисківської міської ради

7. Співвиконавці Програми

Виконавчий комітет Маловисківської міської ради.

8. Термін реалізації Програми

2021 - 2023 роки

9. Мета Програми

Метою Програми є:
Цільове спрямування бюджетних коштів для гарантованого
забезпечення дітей з особливими потребами оздоровленням
та відпочинком.

10. Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми, всього:
в тому числі:

775,00 тис. грн.

-коштів сільського
(селищного,
міського)бюджету
-коштів державного бюджету
-кошти позабюджетних
джерел
11. Очікувані результати
виконання

12. Ключові показники
ефективності

Організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей,
зміцнення здоров’я дитячого населення Маловисківської
міської територіальної громади шляхом удосконалення
системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення
державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих
та відпочинкових послуг.
Забезпечення більшої кількості оздоровлених дітей з
інвалідністю не залежно від статі.

Визначення проблем, на розв’язання якої спрямована Програма.
1. На території Маловисківської територіальної громади проживає 58 дітей з
інвалідністю.
2. Пріоритетним у діяльності органів місцевого самоврядування є заходи, спрямовані на
збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я у дітей, у тому числі шляхом
організації якісного дитячого оздоровлення та відпочинку не залежно від статі чи місця
проживання.
3. 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.
В зв’язку з нестабільною ситуацією економіки країни, масовим безробіттям та
постійними тратами на лікування, батьки дітей з інвалідністю не завжди можуть собі
дозволити оздоровити їх.
2.

3. Визначення мети Програми.
Метою Програми є:
1. Реалізація державної політики відповідно до Закону України «Про основи соціальної
захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та реалізація конституційного права дитини з
інвалідністю на оздоровлення та відпочинок, створення сприятливих умов для зміцнення
фізичного та психічного здоров’я дітей з інвалідністю шляхом незалежної організації
оздоровлення та відпочинку;
2. Організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я
дитячого населення Маловисківської територіальної громади шляхом удосконалення
системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо
доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.
3. Цільове спрямування бюджетних коштів для гарантованого забезпечення дітей з
інвалідністю оздоровленням та відпочинком.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми показники
результативності.
Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування відповідно до чинного
законодавства за рахунок міського бюджету та інших джерел відповідно до напрямків
діяльності і заходів реалізації Програми, що додаються (Додаток 2).

Результативний показник Програми – забезпечення всебічної підтримки з боку держави і
суспільства дітей з інвалідністю незалежно від віку чи статі. (Додаток 3).
Надана можливість безкоштовно оздоровити дітей з інвалідністю надасть змогу
покращити здоров’я та зменшить витрати на лікування.
5.Проведення оцінки соціально – гендерного впливу заходів Програми
На території Маловисківської міської територіальної громади проживають 58 дітей з
інвалідністю.
Вище зазначена категорія громадян класифікується:
- За статтю: жін.ст. – 26 осіб, чол.ст. – 32 особи
- За віком: з 1 до 18 років – 58 особи
- За місцем проживання: в міській місцевості проживають – 53 особи,
в сільській місцевості проживають – 5 осіб.
6. Очікуваний результат виконання Програми
Політика міської влади спрямовується на підвищення рівня здоров’я дитячого населення,
адже саме в дитячому віці якісно організований відпочинок та оздоровлення – той
позитивний чинник, що впливатиме на формування здоров’я дитини з інвалідністю в
майбутньому.
Виконання заходів Програми дасть змогу:
Забезпечити потребу в оздоровленні та відпочинку дітей з інвалідністю, що проживають
на території Маловисківської ОТГ
Покращення їх соціальної адаптації та якості життя;
Поліпшенння стану здоров’я дітей з інвалідністю, відновлення їх життєвих сил,
створення умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей шляхом
оздоровлення та відпочинку.
7. Обсяги та джерела фінансування програми
Фінансування заходів здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок
коштів Маловисківської міської територіальної громади, а також інших джерел не
заборонених законодавством України. Ресурсне забезпечення програми викладено в додатку
2.
8. Строки та етапи виконання програми.
Термін реалізації Програми з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2023 рок
9. Контроль за виконанням Програми.
Контроль за виконанням Програми здійснюється Маловисківською міською радою та
постійною комісією міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту
населення.

Додаток 1
до рішення міської ради
від 15 грудня 2020 року № 38

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ
№
з/п
1

1

Назва
показника
2

Одиниця
виміру
3

Обсяг видатків Тис. грн.
для забезпечення
оздоровленням
та відпочинком
дітей з
інвалідністю.

Вихідні дані
на початок
дії програми

II етап
(20_-20_
роки)

(20_-20_

2023 рік
7

8

9

275,00

-

-

5

-

-

55,00

-

-

-

-

І етап виконання програми
2021 рік
5

4

2022 рік
6

І. Показники затрат
225,00
225,00
275,00

III етап
роки)

II Показники продукту

1

Кількість дітей з
інвалідністю, що
планується
забезпечити
оздоровленням
та відпочинку

осіб

5

5

5

III. Показники ефективності

1

Забезпечення
середньомісячно
Тис. грн.
го розміру
витрат на одну
путівку для
забезпечення
дітей з
інвалідністю
оздоровленням
та відпочинком

45,00

45,00

55,00

IV Показники якості

1

Питома вага
забезпечення
оздоровленням
та відпочинком
дітей з
інвалідністю

Секретар ради

%

100

100

100

100

Л.ПОСТОЛЮК

Додаток 2
до рішення міської ради
від 15 грудня 2020 року № 38
Ресурсне забезпечення Програми
Обсяг коштів,
що
пропонується
залучити на
виконання Програми
1
Обсяг ресурсів,
всього,
у тому числі:
державний бюджет
міський бюджет
кошти небюджетних
джерел

Секретар ради

2021 – 2023 роки
рік

2021

2
225,00 тис. грн.

225,00 тис. грн.
-

рік

2022

3
275,00 тис. грн.

275,00 тис. грн.
-

рік

2023

Всього
витрат на
виконання
Програми

4
7
275,00 тис. грн 775,00 тис. грн.

-

-

275,00 тис. грн 775,00 тис. грн.
-

-

Л.ПОСТОЛЮК

