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ПРОГРАМА
оздоровлення та відпочинку школярів м. Хуста

на 2020-2022 роки

Загальні положення

Турбота  про  здоров’я  дітей  та  молоді  є  одним  із  основних  показників
ставлення держави до проблем молодого покоління.

Аналіз соціального стану контингенту учнів ЗНЗ міста вказує на необхідність
вжиття  заходів,  спрямованих  на  зміцнення  здоров’я  школярів,  зокрема  у
загальноосвітніх  школах  м.  Хуста  (за  даними  станом  на  01.10.2019р.)  всього
навчається 4946 дитина, з яких: 

23 – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,
63 – діти-інваліди, 
1016 – діти з багатодітних сімей,
17 – діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, 
17 – діти з малозабезпечених сімей,
738 – діти, які перебувають на диспансерному обліку,
14 – діти із тимчасово окупованих територій та зони АТО,
52 – діти учасників бойових дій в зоні АТО.

Необхідність  даної  програми  викликана  першочерговою  потребою  в
організації  змістовного  дозвілля  учнівської  молоді  у  канікулярний  період  та
попередження  небажаних  проявів  серед  неповнолітніх,  сприяння  розширенню
кругозору  дітей,  формування  національно-патріотичних  почуттів,  екологічної
культури, т.п.

Заслуговує  на  особливу  увагу  (заохочення)  така  категорія  учнів  закладів
загальної середньої освіти як талановиті та обдаровані учні – призери масових
заходів  для  дітей  та  учнівської  молоді  обласного  та  всеукраїнського  рівнів  за
напрямками  позашкільної  освіти  (конкурсів/змагань  науково-технічного,
фізкультурно-спортивного,  екологічного,  національно-патріотичного  та  інших
напрямків  учнівської  творчості,  які  своїми  здобутками  сприяють  підвищенню
рейтингу рідного міста. 

Мета Програми

Метою  Програми  є  забезпечення  соціального  захисту  дітей,  учнівської
молоді  шляхом створення сприятливих умов для  їх  змістовного відпочинку  та
оздоровлення та реалізація Заходів Програми (додаток 1).

Завдання Програми

забезпечити охоплення організованими формами оздоровлення та відпочинку не
менше 50% дітей шкільного віку;



забезпечити  збільшення  кількості  учнівської  молоді,  охоплених
відпочинковими  та  оздоровчими  послугами,  шляхом  пропаганди  здорового
способу  життя  через  реалізацію  виховних  програм,  організацію  спортивних
змагань;

забезпечити  організацію та  функціонування у літній період відпочинкових
таборів на базі закладів загальної середньої освіти;

для обдарованих і талановитих дітей, переможців та призерів масових заходів
для дітей та учнівської молоді міжнародного, всеукраїнського та обласного рівнів
(спортивних  змагань,  спартакіад,  творчих  конкурсів,  фестивалів,  ініційованих
Міністерством  освіти  і  науки  України  та  департаментом  освіти  і  науки
Закарпатської  обласної  державної  адміністрації),  забезпечити  оздоровлення  у
стаціонарних закладах оздоровлення за рахунок коштів міського бюджетів, інших
джерел, не заборонених чинним законодавством;

сприяти покращенню якості оздоровчих/відпочинкових послуг;
удосконалити  систему  організації  оздоровчої  роботи  з  дітьми,  учнівською

молоддю, спрямовану на профілактику захворюваності  та  поліпшення здоров’я
серед дітей, підлітків та молоді;

поліпшити  матеріально-технічне  забезпечення  діяльності  шкільних  таборів
відпочинку учнівської молоді;

створити  сприятливі  умови для  реалізації  соціально-педагогічних,  медико-
оздоровчих інноваційних проектів  оздоровлення  та  змістовного дозвілля  дітей,
учнівської молоді;

підвищити  престиж  міської  системи  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  і
учнівської молоді.

Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування  заходів  Програми  здійснюватиметься  за  рахунок  коштів
місцевого  бюджету,  позабюджетних  надходжень,  коштів  підприємств  та
організацій, громадських організацій, добровільних пожертвувань юридичних та
фізичних осіб, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Витрати  першочергово  спрямовуються  на  організацію  та  проведення
оздоровлення дітей таких пільгових категорій:
 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
 дітей-інвалідів, дітей з особливими освітніми потребами,
 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 
 дітей з багатодітних сімей; 
 дітей працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців, які загинули

під час виконання службових обов’язків, загиблих учасників бойових дій в зоні
АТО/ООС; 

 дітей із сімей учасників АТО/ООС,
 дітей із тимчасово окупованих територій та територій зони АТО,
 дітей, які перебувають на диспансерному обліку; 
 для обдарованих і талановитих дітей, переможців та призерів масових заходів

для  дітей  та  учнівської  молоді  міжнародного,  всеукраїнського  та  обласного
рівнів (спортивних змагань, спартакіад, творчих конкурсів, 

 фестивалів,  ініційованих  Міністерством  освіти  і  науки  України  та
департаментом освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації
та підпорядкованих їм структурним підрозділам.



Фінансування потреб літнього оздоровлення дітей передбачається здійснювати за
рахунок  коштів  міського  бюджету  та  інших  джерел,  не  заборонених
законодавством. 
Прогнозні показники фінансування Заходів Програми подаються у додатку 2.

Прогнозовані результати

Реалізація Програми дасть змогу:  
забезпечити  близько  50%  дітей,  охоплених  організованими  формами

відпочинку та оздоровлення;
удосконалити форми оздоровчої та виховної роботи з дітьми; 
підвищити  ефективність  діяльності  та  престиж  міських  дитячих  закладів

відпочинку;
зміцнити здоров’я дітей та молоді;
задовольнити потреби дітей та учнівської молоді у саморозвитку, цікавому

дозвіллі, різноманітних формах пізнавальної активності;
здійснити  профілактику  соціально-негативних  проявів  у  молодіжному

середовищі.
Оцінка ефективності реалізації Програми

Оцінка  ефективності  реалізації  Програми  здійснюється  за  такими  якісними  та
кількісними показниками:
1) забезпечення  близько  50%  охоплення  дітей,  учнівської  молоді
організованими формами оздоровлення;
2) першочергове  охоплення  оздоровчими  послугами  дітей  пільгових
категорій, зокрема:
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 100%;
-дітей-інвалідів – 100%;
- дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС – 100%;
- дітей з багатодітних сімей – 50%;
- дітей з малозабезпечених сімей – 100%; 
-  дітей  працівників  органів  внутрішніх  справ,  військовослужбовців  та
журналістів,  які  загинули  під  час  виконання  службових  обов’язків  (на  обліку
таких дітей на даний час немає);
- дітей, які перебувають на диспансерному обліку – 50%; 
- дітей із сімей учасників АТО/ООС -100%,
- дітей із тимчасово окупованих територій та територій зони АТО – 100%, 
- талановитих та обдарованих дітей, переможців та призерів масових заходів для
дітей  та  учнівської  молоді  міжнародного,  всеукраїнського  та  обласного  рівнів
(спортивних  змагань,  спартакіад,  творчих  конкурсів  фестивалів,  ініційованих
Міністерством  освіти  і  науки  України  та  департаментом  освіти  і  науки
Закарпатської  обласної  державної  адміністрації  та  підпорядкованих  їм
структурним підрозділам – 50%.
3) різноманітність та якість оздоровчих послуг, що надаються дітям у закладах
оздоровлення та відпочинку;
4)  належний  рівень  науково-методичного  та  інформаційного  забезпечення
оздоровчої кампанії.
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