
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ШІСДЕСЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  28 листопада 2019 року                      №1875 

м.Мала Виска 

 

 

Про внесення змін до міської Програми 

оздоровлення і відпочинку дітей 

Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади                                

на 2018 - 2022 роки 

 

 

На підставі статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про державні цільові програми», Законів України   «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 

молоддю», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування», з метою повноцінного оздоровлення та 

відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади шляхом удосконалення системи оздоровлення та 

відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих 

та відпочинкових послуг та клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

міської ради, міська рада вирішила; - 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 30 травня 2018 року № 1528 «Про внесення 

змін до міської Програми оздоровлення і відпочинку дітей Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 - 2022 роки»  (далі – Програма) та 

викласти її в новій редакції, програма (додається). 

2. Рішення міської ради від 30 травня 2018 року № 1528 «Про внесення змін до міської 

Програми оздоровлення і відпочинку дітей Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 - 2022 роки»  вважати таким, що втратило чинність.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту (голова Артишко В.В.) та 

заступника міського голови з питань виконавчих органів ради Жовтило А.В.. 

 

 

Міський голова                                             Юрій  ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Маловисківської міської ради 

від 29 листопада 2019 року № 1875 

 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА 

оздоровлення і відпочинку дітей 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2018 - 2022 роки 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. 
Назва програми 

(назва програми повинна 

вказувати її специфіку) 

міська програма оздоровлення і відпочинку дітей 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 - 2022 роки 

2. ініціатор розроблення 

Програми 
виконавчий комітет Маловисківської міської ради 

3. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення Програми 

Розпорядження Маловисківського міського голови  

від    листопада 2019 року «Про внесення змін до 

міської програми оздоровлення і відпочинку дітей 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 - 2022 роки»» 

4. 
Головний розробник Програми 

служба у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

5. 
Співрозробники Програми - 

6. Відповідальний виконавець 

Програми 

служба у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

7. 

Співвиконавці Програми 

відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, відділ фінансів та 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

8. 
Термін реалізації Програми 01.06.2018 – 15.12.2022 

9. 

Мета Програми 

повноцінне оздоровлення та відпочинок дітей, 

зміцнення здоров’я дитячого населення 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади шляхом забезпечення державних гарантій 

щодо доступності та якості оздоровчих та 

відпочинкових послуг 



10. 
Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього: 

в тому числі: 

 

- коштів сільського 

(селищного, міського) бюджету 

- коштів державного бюджету 

- коштів позабюджетних 

джерел 

 

1299950 грн. 

 

 

 

міський бюджет 

11. 

Очікувані результати 

виконання 

виконання Програми дасть змогу: забезпечити 

послугами з відпочинку та оздоровлення дітей 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади за рахунок всіх джерел фінансування; 

морально-етичних засад дітей, свідомого ставлення 

дітей до збереження здоров’я, боротьби зі 

шкідливими звичками. Виконання заходів сприятиме 

створенню належних соціально-економічних умов 

для повноцінного відпочинку та оздоровленню дітей 

12. Ключові показники 

ефективності 
 

 

 

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

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, обґрунтування 

необхідності її розв’язання 

Рівень захворюваності дітей набуває значних масштабів і потребує посилення уваги 

місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Сьогодні загальновизнаною цінністю світове співтовариство вважає стан здоров’я 

людини. Здоров’я нації розглядається як показник цивілізованості держави, що відтворює 

соціально-економічне становище суспільства. Здоров’я населення є головним критерієм 

доцільності та ефективності всіх без винятку сфер господарської діяльності. Фахівці 

вважають, що близько 75% хвороб у дорослих є наслідком умов життя у дитячі та молоді 

роки. 

Національна академія медичних наук констатує, що 80 відсотків випускників шкіл 

мають хронічні захворювання. Аналіз факторів, які впливають на здоров’я, показує, що на 

його стан 10% впливає рівень охорони здоров’я, 20% - від спадковості, 20% - від екології 

зовнішнього середовища і 50% - від способу життя. 

На стан здоров’я сучасного мешканця міської об’єднаної територіальної громади 

впливає ціла низка факторів, серед яких значне місце посідають рівень та спосіб життя, 

шкідливі звички, екологічний стан в регіоні. 

Разом з тим, в міській об’єднаній громаді у сфері відпочинку та оздоровлення існують 

проблеми, які не дозволяють в повному обсязі забезпечити потреби населення якісними 

оздоровчими послугами, зокрема: 

- недостатня мережа дитячих оздоровчих закладів не дає можливості охопити 

оздоровчими послугами всіх дітей району; 

- стан матеріально-технічної бази оздоровчих закладів не відповідає сучасним вимогам 

та потребує значного оновлення; 

- відсутні оздоровчі заклади нового типу для сімейного відпочинку; 

- організація виховного процесу та дозвілля в оздоровчих закладах не відповідає 

сучасним потребам. 

 



3. Визначення мети Програми 

Метою Програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, 

зміцнення здоров’я дитячого населення Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади шляхом, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих 

та відпочинкових послуг. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники 

результативності 

Основними завданнями Програми: 

 у сфері оздоровлення та відпочинку дітей є: 
 

 збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та 

оздоровлення, особливо дітей пільгових категорій, а саме: 

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей-інвалідів, які мають здатність до самообслуговування та не мають 

протипоказань; 

- дітей, в яких один із батьків зник безвісті в зоні проведення антитерористичної 

операції, операції об’єднаних сил; 

- дітей, в яких один із батьків отримав поранення в зоні проведення антитерористичної 

операції, операції об’єднаних сил під час виконання службових обов’язків чи був 

добровольцем; 

- дітей учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил; 

- дітей Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності; 

- внутрішньо переміщених дітей з окупованих територій; 

- дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

- дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей; 

- дітей з девіантною поведінкою, які знаходяться на обліку служби у справах сім’ї та 

дітей виконавчого комітету міської ради і перебувають в складних життєвих обставинах; 

- дітей, що перебувають на диспансерному обліку; 

- обдарованих і талановитих дітей, які досягли особливих успіхів у тій чи іншій сфері 

діяльності (переможців, лауреатів та дипломантів олімпіад, творчих конкурсів, оглядів, 

спортивних змагань не нижче обласного рівня (1-3 особисте або командне місце), лідерів та 

активістів дитячих міських громадських організацій, відмінників навчання тощо). 

 Перелік документів згідно додатку 1 до Програми. 

 оздоровлення дітей (до 6 років включно), які мають статус дитини-сироти, дитини 

позбавленої батьківського піклування, разом з прийомними батьками чи батьками - 

вихователями: 

 створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом 

належної організації оздоровлення та відпочинку; 

 надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки; 

 формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя. 

Напрямки діяльності і заходи реалізації Програми, наведено в додатку 2 до Програми. 

Показники результативності Програми, наведено в додатку 3 до Програми. 

 

5. Проведення оцінки соціально-гендерного впливу заходів Програми 

1) створення умов для повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади, особливо дітей соціально незахищених категорій; 

2) збільшення обсягів фінансування з міського бюджету на потреби відпочинку та 

оздоровлення; 

3) підвищення якості та безпеки оздоровчих послуг для дітей; 

4) забезпечення збереження і зміцнення здоров’я дітей, розвитку позитивних якостей, 

шляхом формування здорового способу життя за рахунок впровадження новітніх методик та 

форм активного відпочинку - наметові табори, профільні табори, туристсько-краєзнавчі 

походи та екскурсії дитячого оздоровлення; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96


5) збільшення кількості дітей, охоплених послугами відпочинку та оздоровлення, в 

першу чергу, дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, збільшення 

частки дітей, охоплених послугами оздоровлення; 

6) інформаційне орієнтування щодо оздоровлення та відпочинку дітей; 

7) підвищення престижу вітчизняної системи відпочинку і оздоровлення дітей; 

8) розширення меж і можливостей оздоровлення та відпочинку дітей міської об’єднаної 

територіальної громади за рахунок осінніх, зимових та весняних канікул, організація 

змістовних екскурсійних поїздок протягом навчального року тощо. 

 

6. Очікувані результати виконання Програми 

1. Підвищення ефективності місцевого самоврядування, установ та організацій у 

вирішенні завдань організації якісного оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків. 

2. Поєднання організаційних, фінансових та інших можливостей органів місцевого 

самоврядування, з метою підвищення рівня комфортності умов перебування дітей у цих 

закладах, осучаснення змісту роботи дитячих закладів відпочинку, впровадження новітніх 

технологій оновлення здоров’я дітей, виховної роботи, організації дозвілля, медичного 

обслуговування та харчування за рахунок коштів міського бюджету із залученням коштів 

фермерських господарств, підприємств, установ, організацій, професійних спілок, Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, позабюджетних фондів, 

добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством України. 

3. Розвитку системи дитячо-юнацького туризму в міській об’єднаній територіальній 

громаді. 

 

7. Обсяги та джерела фінансування програми 

Програма реалізовується за рахунок коштів міського бюджету із залученням коштів 

фермерських господарств, підприємств, установ, організацій, професійних спілок, Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, позабюджетних фондів, 

добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством України. 

Обсяги бюджетних асигнувань визначатимуться, виходячи з необхідності 

забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтовних 

витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм і нормативів, 

прогнозних цін та тарифів на послуги оздоровлення, і перевезення дітей з урахуванням 

індексу росту споживчих цін тощо, а також з урахуванням можливостей дохідної частини 

міського бюджету та спрямування на вказані цілі інших коштів, не заборонених чинним 

законодавством України.  

Заплановані обсяги фінансування заходів, навезені у додатку 4 до Програми. 

 

8. Строки та етапи виконання програми 
Загальні обсяги фінансування: 1 299 950 грн., фінансування Програми здійснюється в 

межах можливостей міського бюджету. 

 у т.ч. ресурсів, необхідних для реалізації Програми в 

стаціонарних оздоровчих закладах 

2018 рік – 199999 грн. 

2019 рік – 199999 грн. 

2020 рік – 199999 грн. 

2021 рік – 199999 грн. 

2022 рік – 199999 грн. 

 послуги перевезення 2018 рік – 0 грн. 

2019 рік – 60000 грн.; 

2020 рік – 80000 грн.; 

2021 рік – 80000 грн.; 

2022 рік – 80000 грн. 

 

 



9. Координація та контроль за заходом виконання програми 

Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради, службу у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської 

ради, яка до 25 грудня інформує виконавчий комітет про хід виконання Програми та звітує 

перед постійною комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури 

та спорту (голова Артишко В.В.) та заступником міського голови з питань виконавчих 

органів ради Жовтило А.В.. 

Основними формами контролю по реалізацією заходів Програми будуть: 

- розпорядження міського голови про встановлення контролю за ходом реалізації 

Програми; 

- звітність структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради про стан 

виконання заходів Програми. Здійснення аналізу ходу виконання Програми та прийняття 

додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми; 

- аналіз статистичної, відомчої звітності про виконання заходів та показників 

Програми; 

- висвітлення ходу реалізації Програми із залученням засобів масової інформації та 

розміщення її на офіційному сайті і LED екрані; 

- обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях постійної комісії 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту (голова Артишко 

В.В.) з подальшим обговоренням на чергових засіданнях сесії міської ради; 

- проведення моніторингу та вжиття додаткових заходів згідно з рекомендаціями та 

пропозиціями Міністерства соціальної політики України та у разі необхідності – внесення 

коректив до Програми. 

 Інформація про виконання Програми готується за формою 5, 6 відповідно до 

«Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм Маловисківскьої 

міської ради та їх виконання» затвердженого рішенням сесії Маловисківської міської ради 

від 26.09.2019 № 1756, згідно додатку 5 та 6 до Програми. 
 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                         Леся ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до Програми 

 

Перелік документів для оздоровлення та відпочинку дітей 

1. Для дітей-сиріт 

1. Письмова заява за встановленою формою опікуна, піклувальника чи інших законних 

представників дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта опікуна, піклувальника чи інших законних представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду опікуна, піклувальника чи інших законних 

представників дитини; 

5. Копія свідоцтва про народження дитини; 

6. Копія рішення органу опіки та піклування про надання дині статусу дитини-сироти, 

дитини позбавленої батьківського піклування; 

7. Копія розпорядження про встановлення опіки; 

8. Копія єдиного квитка; 

9. Копія свідоцтва про смерть обох батьків; 

10. Довідка органу соціального захисту про перебування на обліку осіб, які мають право 

на пільги та користування ними; 

11. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

12. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних 

коштів; 

13. Медична довідка 

 

2. Для дітей позбавлених батьківського піклування 

1. Письмова заява за встановленою формою опікуна, піклувальника чи інших законних 

представників дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта опікуна, піклувальника чи інших законних представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду опікуна, піклувальника чи інших законних 

представників дитини; 

5. Копія свідоцтва про народження дитини; 

6. Копія рішення суду про позбавлення батьківських прав відносно дитини/дітей; 

7. Копія рішення органу опіки та піклування про надання дині статусу дитини 

позбавленої батьківського піклування; 

8. Копія розпорядження про встановлення опіки; 

9. Копія єдиного квитка; 

10. Довідка органу соціального захисту про перебування на обліку осіб, які мають право 

на пільги та користування ними; 

11. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

12. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних 

коштів; 

13. Медична довідка 

 

3. Для дітей-інвалідів, які мають здатність до самообслуговування 

та не мають протипоказань 

1. Письмова заява за встановленою формою батьків, опікуна, піклувальника чи інших 

законних представників дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта одного із батьків, опікуна, піклувальника чи інших законних 

представників дитини; 



4. Копія ідентифікаційного коду одного із батьків, опікуна, піклувальника чи інших 

законних представників дитини; 

5. Копія свідоцтва про народження дитини; 

6. Виписка з акту огляду МСЕК медико-санітарної експертної комісії; 

7. Копія пенсійного посвідчення; 

8. Довідка органу соціального захисту про перебування на обліку осіб, які мають право 

на пільги та користування ними; 

9. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

10. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних 

коштів; 

11. Медична довідка 

 

4. Для дітей в яких один із батьків зник безвісті в зоні проведення 

антитерористичної операції, операції об’єднаних сил 

1. Письмова заява за встановленою формою батьків чи інших законних представників 

дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта батька, матері, чи інших законних представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду батька, матері чи інших законних представників 

дитини; 

5. Копія свідоцтва про одруження; 

6. Копія рішення суду про розірвання шлюбу; 

7. Копія свідоцтва про народження дитини; 

8. Довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення і захисті незалежності, суверенітету та терористичної цілісності України; 

9. Копія посвідчення учасника бойових дій; 

10. Копія рішення суду зниклого безвісті або оголошення померлого; 

11. Довідка органу соціального захисту про перебування на обліку осіб, які мають право 

на пільги та користування ними; 

12. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

13. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних 

коштів; 

14. Медична довідка 

 

5. Для дітей, в яких один із батьків отримав поранення в зоні проведення 

антитерористичної операції, операції об’єднаних сил під час виконання службових 

обов’язків чи був добровольцем 

1. Письмова заява за встановленою формою батьків чи інших законних представників 

дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта батька, матері чи інших законних представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду батька, матері чи інших законних представників 

дитини; 

5. Копія свідоцтва про одруження; 

6. Копія рішення суду про розірвання шлюбу; 

7. Копія свідоцтва про народження дитини; 

8. Копія документа, що підтверджує безпосередню участь особи в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та 

терористичної цілісності України або забезпеченні її проведення з безпосереднім 

перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення; 



9. Копія посвідчення учасника бойових дій; 

10. Копія посвідчення інваліда війни; 

11. Довідка органу соціального захисту про перебування на обліку осіб, які мають право 

на пільги та користування ними; 

12. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

13. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних 

коштів; 

14. Медична довідка 

 

6. Для дітей учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил 

1. Письмова заява за встановленою формою батьків; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта батька, матері; 

4. Копія ідентифікаційного коду батька, матері; 

5. Копія свідоцтва про одруження; 

6. Копія рішення суду про розірвання шлюбу; 

7. Копія свідоцтва про народження дитини; 

8. Копія документа, що підтверджує безпосередню участь особи в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та 

терористичної цілісності України або забезпеченні її проведення з безпосереднім 

перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення; 

9. Копія посвідчення учасника бойових дій; 

10. Довідка органу соціального захисту про перебування на обліку осіб, які мають право 

на пільги та користування ними; 

11. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

12. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних 

коштів; 

13. Медична довідка 

 

7. Дітей Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності 

1. Письмова заява за встановленою формою батьків; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта батька, матері; 

4. Копія ідентифікаційного коду батька, матері; 

5. Копія свідоцтва про одруження; 

6. Копія рішення суду про розірвання шлюбу; 

7. Копія свідоцтва про народження дитини; 

8. Копія свідоцтва про смерть; 

9. Копія документа, що підтверджує статус дитини Героя Небесної Сотні, які віддали 

життя під час Революції гідності; 

10. Довідка органу соціального захисту про перебування на обліку осіб, які мають право 

на пільги та користування ними; 

11. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

12. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних 

коштів; 

13. Медична довідка 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96


8. Для внутрішньо переміщених дітей з окупованих територій 

1. Письмова заява за встановленою формою батьків чи інших законних представників 

дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта батька, матері чи інших законних представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду батька, матері чи інших законних представників 

дитини; 

5. Копія свідоцтва про одруження; 

6. Копія рішення суду про розірвання шлюбу; 

7. Документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною та заявником; 

8. Копія свідоцтва про народження дитини; 

9. Копія розпорядження чи рішення про надання дитині статусу, як такої, що 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (при наявності); 

10. Довідка органу соціального захисту про перебування на обліку осіб, які мають право 

на пільги та користування ними; 

11. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

12. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних 

коштів; 

13. Медична довідка. 

 

9. Для дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

1. Письмова заява за встановленою формою батьків чи інших законних представників 

дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта батька, матері, чи інших законних представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду батька, матері чи інших законних представників 

дитини; 

5. Копія свідоцтва про одруження; 

6. Копія рішення суду про розірвання шлюбу; 

7. Копія свідоцтва про народження дитини; 

8. Копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи 

підтверджує статус особи (1, 2, 3 категорії батька та/або матері), що має право на 

пільги відповідно до законодавства (за наявності); 

9. Копія посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (вкладка до 

посвідчення для дітей, яким встановлено інвалідність, пов’язану з наслідками 

Чорнобильської катастрофи) та його копія; 

10. Довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення і захисті незалежності, суверенітету та терористичної цілісності України; 

11. Копія посвідчення учасника бойових дій; 

12. Довідка органу соціального захисту про перебування на обліку осіб, які мають право 

на пільги та користування ними; 

13. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

14. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних 

коштів; 

15. Медична довідка 

 

10. Для дітей з багатодітних сімей 

1. Письмова заява за встановленою формою батьків чи інших законних представників 

дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 



3. Копія паспорта батька, матері, чи інших законних представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду батька, матері чи інших законних представників 

дитини; 

5. Копія свідоцтва багатодітної матері, батька чи інших законних представників дитини; 

6. Копія свідоцтва про народження дитини; 

7. Копія свідоцтва дитини з багатодітної родини; 

8. Довідка органу соціального захисту про одержання державної соціальної допомоги, 

багатодітним сім’ям; 

9. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

10. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних 

коштів; 

11. Медична довідка. 

 

11. Для дітей з малозабезпечених сімей 

1. Письмова заява за встановленою формою батьків чи інших законних представників 

дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта батька, матері, чи інших законних представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду батька, матері чи інших законних представників 

дитини; 

5. Копія свідоцтва про народження дитини; 

6. Довідка органу соціального захисту про одержання державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям; 

7. Довідка про середньомісячний сукупний дохід сім’ї за останні пів року; 

8. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

9. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних 

коштів; 

10. Медична довідка 

 

12. Для дітей з девіантною поведінкою, які знаходяться на обліку і перебувають в 

складних життєвих обставинах 

1. Письмова заява за встановленою формою батьків чи інших законних представників 

дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта батька, матері, чи інших законних представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду батька, матері чи інших законних представників 

дитини; 

5. Копія свідоцтва про народження дитини; 

6. Лист – клопотання від служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, про перебування сім’ї та дитини на обліку служби, як 

такої, що опинилась у складних життєвих обставина і необхідності надання дитині 

путівки; 

7. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

8. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних 

коштів; 

9. Медична довідка 

 

 



13. Для дітей, що перебувають на диспансерному обліку 

1. Письмова заява за встановленою формою батьків чи інших законних представників 

дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта батька, матері, чи інших законних представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду батька, матері чи інших законних представників 

дитини; 

5. Копія свідоцтва про народження дитини; 

6. Документ, що засвідчує приналежність дитини до цієї категорії; 

7. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

8. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних 

коштів; 

9. Медична довідка 

 

14. Для дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, олімпіад, 

конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад 

1. Письмова заява за встановленою формою опікуна, піклувальника чи інших законних 

представників дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта опікуна, піклувальника чи інших законних представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду опікуна, піклувальника чи інших законних 

представників дитини; 

5. Копія свідоцтва про народження дитини; 

6. Копія посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує 

відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, 

фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського, обласного рівнів 

(1-3 особисте чи командне місце), отримані упродовж останніх 3 років та завірені 

печаткою навчального закладу; 

7. Довідки про доходи членів сім’ї за останні півроку; 

8. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

9. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних 

коштів; 

10. Медична довідка. 

 

15. Для дітей - відмінників навчання 

1. Письмова заява за встановленою формою опікуна, піклувальника чи інших законних 

представників дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта опікуна, піклувальника чи інших законних представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду опікуна, піклувальника чи інших законних 

представників дитини; 

5. Копія свідоцтва про народження дитини; 

6. Копії табелів за останні два роки, завірені печаткою навчального закладу 

7. Довідки про доходи членів сім’ї за останні півроку; 

8. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

9. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних 

коштів; 

10. Медична довідка 



16. Для дітей – лідерів дитячих міських громадських організацій 

1. Письмова заява за встановленою формою опікуна, піклувальника чи інших законних 

представників дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта опікуна, піклувальника чи інших законних представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду опікуна, піклувальника чи інших законних 

представників дитини; 

5. Копія свідоцтва про народження дитини; 

6. Клопотання керівного органу громадської організації про надання дитині путівки; 

7. Довідки про доходи членів сім’ї за останні півроку; 

8. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

9. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних 

коштів; 

10. Медична довідка. 
 



 

 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

№ 
З/П 

Завдання Зміст заходів 

Цільова 

група 

(жінки/чолові

ки різних 

груп) 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

Обсяги фінансування по роках, тис. гри. 

Очікуваний 

результат 
І рік 

ІІ рік III рік ІV рік V рік Всього 
І кв. II кв. III кв. IV кв. 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Завдання 

Додаток 2 до Програми 



1. Оздоровле

ння та 

відпочино
к дітей 

Маловискі

вської 
міської 

ОТГ 

Оздоровлення та відпочинок пільгових 

категорій дітей, а саме: дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 
дітей-інвалідів, які мають здатність до 

самообслуговування та не мають 

протипоказань; 
дітей, в яких один із батьків зник безвісті в 

зоні проведення антитерористичної 

операції; 
дітей, в яких один із батьків отримав 

поранення в зоні проведення 

антитерористичної операції під час 
виконання службових обов’язків; 

дітей учасників антитерористичної 

операції; 
внутрішньо переміщених дітей з 

окупованих територій; 

дітей, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи; 

дітей з малозабезпечених та багатодітних 

сімей; 
дітей з девіантною поведінкою, які 

знаходяться на обліку служби у справах 

сім’ї та дітей виконавчого комітету 
Маловисківської міської ради, як такі що 

опинились в складних життєвих 
обставинах; 

дітей, що перебувають на диспансерному 

обліку; 
обдарованих і талановитих дітей, які 

досягли особливих успіхів у тій чи іншій 

сфері діяльності (переможців, лауреатів та 
дипломантів олімпіад, творчих конкурсів, 

оглядів, спортивних змагань не нижче 

обласного рівня (1-3 особисте або 
командне місце), лідерів та активістів 

дитячих міських громадських організацій, 

відмінників навчання тощо) у стаціонарних 
закладах оздоровлення та відпочинку дітей 

хлопці, 

дівчата 

01.06.2018 – 

15.12.2022 

виконавчий 

комітет 

міської ради 

Міський 

бюджет 

- - 199,9 - - - - - 199,9 - 199,9 - 199,9 - 199,9 - 999,5 - 

Забезпечен

ня 

сприятливи
х умов для 

зміцнення 

здоров’я 
дітей 

пільгових 

категорій 

Перевезення пільгових категорій дітей хлопці, 

дівчата 

01.06.2018 – 

15.12.2022 

виконавчий 

комітет 

міської ради 

Міський 

бюджет 

- - - - - - - - 60,0 - 80,0 - 80,0 - 80,0 - 300 - Забезпечен

ня 

сприятливи
х умов для 

зміцнення 

здоров’я 
дітей 

пільгових 

категорій 



Примітка: 

1. В графі 6 «Джерела фінансування» вказуються джерела ресурсів, за рахунок яких буде виконуватися захід (державний, 

обласний, сільський (селищний, міський) бюджети, не бюджетні джерела - кредитні ресурси, кошти суб’єктів підприємницької діяльності, 

кошти населення тощо). 

2. У випадку, якщо виконання окремих заходів не потребує вкладення коштів, а головний виконавець програми все одно вважає 

необхідним їх включення до програми, що вплине на загальні результати програми, у графі 7 «Джерела фінансування» зазначається 

«фінансування не потребує». 

 



Додаток 3 до Програми 

 

 

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ 
 

№ 

з/

п 

Назва 
показника 

Одиниця 
виміру 

Вихідні 

дані на 

початок дії 

програми 

І етап виконання програми II етап 

(20_-20_ 

роки) 

III етап 

(20_-20_ 

роки) 

2018рік 2019рік 2020рік 2021 рік 2022 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

І. Показники затрат 

1. 

Оздоровлення 

та відпочинок 

дітей 

Вартість путівок 
(грн.) 

199999 199999 199999 199999 199999 199999 - - 

2. 
Транспортні 
перевезення 

Вартість послуги по перевезенню 
(грн.) 

0 - 60000 80000 80000 80000 - - 

II Показники продукту 

1. 

Оздоровлення 

та відпочинок 
дітей 

Кількість путівок (од.) 50 32 30 30 30 30 - - 

Кількість оздоровлених дітей 50 32 30 30 30 30 - - 

III. Показники ефективності 

1. 

Оздоровлення 

та відпочинок 
дітей 

% співвідношення пільгових 
категорій дітей від загальної 

кількості дітей, які проживають 

на території Маловисківської 
міської об’єднаної 

територіальної громади 

1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 - - 

IV Показники якості 

1. 

Оздоровлення 

та відпочинок 

дітей 

Кількість дітей, які 

оздоровились та відпочили в 

стаціонарних дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку 

дітей в межах Кіровоградської 
області 

50 32 0 0 0 0 - - 

Кількість путівок придбаних 
для оздоровлення та 

відпочинку дітей в 

стаціонарних дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку в 

межах Кіровоградської області 

50 - - - - - - - 

Кількість дітей, які 
оздоровились та відпочили в 

стаціонарних дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку в 
межах України на березі 

Чорного, Азовського морів 

0 30 30 30 30 30 - - 

Кількість путівок придбаних 

для оздоровлення та 

відпочинку в стаціонарних 

дитячих закладах оздоровлення 
та відпочинку в межах України 

на березі Чорного, Азовського 

морів 

0 30 30 30 30 30 - - 

 

Примітка: 

1. У випадку, якщо програма виконується в один етап, графи 10, 11 не заповнюються. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 до Програми 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 
 

Обсяг коштів, що 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання програми 

Всього 

витрат на 

виконання 

Програми 

І II III 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

20- 

20  

роки 

20 - 

20 _  

роки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обсяг ресурсів, всього, у 

тому числі (грн.): 
199999 259999 279999 279999 279999 - - 1299500 

державний бюджет (грн.) - - - - - - - - 

сільський (селищний, 

міський) бюджет (грн.) 
199999 259999 279999 279999 279999 - - 1299500 

кошти не бюджетних 

джерел (грн.) 
- - - - - - - - 

 

Примітка: 

1. У випадку, якщо програма виконується в один етап, графи 7, 8 не заповнюються. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


