
 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

 

 30  червня 2021року  № 7/8 

  с.Боратин    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку 

дітей Боратинської сільської ради на 2021 -2023 роки 

 

 

             Відповідно до статті 26  Закону  України «Про місцеве  самоврядування в Україні», 

з метою реалізації заходів, спрямованих на надання послуг з оздоровлення та відпочинку 

дітям,  враховуючи  пропозиції  постійних комісій сільської ради, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни до розділу І та додатку 2 Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

Боратинської сільської ради на 2021-2023 роки: 

- доповнити розділ І абзацом: «На території Боратинської територіальної громади 

станом на 01.06.2021 року функціонують 2 дитячих будинків сімейного типу, в яких 

виховується 14 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, 

та 3 рідних дітей»; 

- викласти додаток 2 в новій редакції (додається). 

2. Затвердити порядок надання одноразової матеріальної допомоги, для організації 

спільного оздоровлення та відпочинку дітей які є вихованцями ДБСТ та рідними дітьми 

(додаток 1) на підставі договору (додаток 2). 

3. Постійним комісіям сільської ради розглядати хід реалізації Програми та вносити 

відповідні пропозиції на  розгляд сесії сільської ради. 

4. Контроль за  виконанням даного  рішення  покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань та постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій. 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій   ЯРУЧИК  

    

 

                                                  

 

 



Додаток 1 

до рішення сесії сільської ради 

від 30.06.2021  №7/8 

 

                                                                                                                                                           

№ з.п. Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Орієнтовні 

обсяги та 

джерело 

фінансуван

ня 

За роками 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Оранізаційна робота щодо створення умов для оздоровлення дітей 

 

1. 

Провести міжвідомчі наради, 

навчальні семінари з питань 

організації оздоровлення та 

відпочинку дітей 

відділ освіти, 

справах дітей, 

сім’ї та 

соціального 

захисту 

не потребує 

фінансуван

ня 

0 0 0 

2. 

Провести опитування для 

вивчення потреб дітей та 

їхніх батьків у послугах із 

оздоровлення та відпочинку з 

урахуванням соціального 

становища та віку дітей 

керівники 

закладів 

освіти 

 

не потребує 

фінансуван

ня 

0 0 0 

  3. 

Впроваджувати 

альтернативні напрями 

роботи з організації 

відпочинку дітей під час 

літніх канікул (робота літніх 

мовних майданчиків, 

дозвіллєвих гуртків, 

проведення екскурсій, 

туристичних походів тощо) 

керівники 

закладів 

освіти 

В межах 

виділених 

коштів 

0 0 0 



4. 

Вивчити санітарні умови, 

умови з пожежної безпеки, 

енерго-, водопостачання в 

закладах освіти де будуть 

організованні альтернативні 

форми відпочинку  

 

Керівники 

закладів 

освіти 

не потребує 

фінансуван

ня 

0 0 0 

5.1. 

Забезпечити оздоровлення та 

відпочинок дітей, які 

потребують особливої 

соціальної уваги (придбання 

путівок в межах Волинської 

області) в порядку черговості 

відповідно визначених в 

частині 13 статті 1 Законі 

України  «Про оздоровлення 

та відпочинок дітей» 

 

відділ освіти; 

служба у 

справах дітей, 

сім’ї та 

соціального 

захисту 

1 480 500 

місцевий          
493 500 493 500 493 500 

1 089 000 

обласний 
363 000  363 000 363 000 

5.2. 

Надати один раз на рік 

матеріальну допомогу, для 

організації спільного 

оздоровлення та відпочинку 

дітей які є вихованцями 

ДБСТ, та рідними дітьми з 

розрахунком 3000 грн. на 

одну особу  

служба у 

справах дітей, 

сім’ї та 

соціального 

захисту 

населення 

153 000 

місцевий 
51 000 51 000 51 000 

6. 

Забезпечити оздоровлення та 

відпочинок дітей які 

зареєстровані на території 

Боратинської сільської ради 

та не є учнями закладів освіти 

Боратинської територіальної 

служба у  

справах дітей, 

сім’ї та 

соціального 

захисту 

198 000 

місцевий 

 

66 000 66 000 66 000 



громади (придбання путівок 

путівок в межах Волинської 

області) 
132 000 

обласний 
44 000 44 000 44 000 

7. 

Забезпечити оздоровлення та 

відпочинок дітей, із сімей 

які опинилися в складнних 

життєвих обставинах   

служба у 

справах дітей, 

сім’ї та 

соціального 

захисту 

330 000 

місцевий 
110 000 110 000 110 000 

8. 

Організувати роботу літніх 

мовтих майданчиків 

створених на базі закладів 

загальної середньої освіти 

керівники 

закладів 

освіти 

не потребує 

фінансуван

ня 

0 0 0 

9. 

Забезпечити проведення 

інформаційно- 

просвітницьких 

профілактичних заходів з 

дітьми та молоддю щодо 

пропаганди здорового 

способу життя, збереження 

репродуктивного здоров'я, 

профілактики соціально 

небезпечних хвороб, 

формування у молоді 

відповідальності за власне 

життя (бесід, лекцій, 

тренінгів, анкетувань) 

педагоги, 

медичні 

працівники 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти, 

служба у 

справах дітей, 

сім’ї та 

соціального 

захисту 

не потребує 

фінансуван

ня 

0 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Висвітлювати інформацію 

про оздоровлення та 

відпочинок дітей в засобах 

масової інформації 

служба у 

справах дітей, 

сім’ї та 

соціального 

захисту 

не потребує 

фінансуван

ня 

0 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Додаток 2 

                                                                                  до рішення сесії сільської ради 

                                                                                  від 30.06.2021  №7/8 

 

ПОРЯДОК 

надання одноразової матеріальної допомоги, для організації спільного оздоровлення та 

відпочинку дітей які є вихованцями ДБСТ та рідними дітьми 

Порядок надання одноразової матеріальної допомоги, для організації спільного 

оздоровлення та відпочинку дітей які є вихованцями ДБСТ та рідними дітьми розроблений 

з метою соціального захисту дітей, забезпечення їх прав, свобод та законних інтересів, 

відповідно Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», пункту 27 Положення 

про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 26.04.2002 № 564, визначає порядок надання одноравої матеріальної допомоги 

ДБСТ які проживають на території Боратинської сільської ради. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Одноразова матеріальна допомога для організації спільного оздоровлення та 

відпочинку надається батькам-вихователям, які постійно проживають на території 

Боратинської сільської ради. 

1.2. Сума коштів для надання матеріальної допомоги для організації спільного 

оздоровлення та відпочинку становить 3 000 грн. на одну дитину вихованця та рідну дитину 

батьків-вихователів, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу. 

1.3. Матеріальна допомога надається ДБСТ один раз на рік. 

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ 

МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

2.1. Матеріальна допомога надається батькам-вихователям, які проживають на території 

Боратинської сільської на підставі їхнього письмового звернення. 

2.2. Допомога виділяється у грошовому вигляді в розмірі 3 000 грн на одну дитину. 

2.3. Виплату одноразової матеріальної допомоги, для організації спільного оздоровлення та 

відпочинку дітей які є вихованцями ДБСТ та рідними дітьми здійснюється відділом 

бухгалтерського обліку та звітності сільської ради. 



3. ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ 

МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

3.1. Заява про надання матеріальної допомоги, для організації спільного оздоровлення та 

відпочинку дітей які є вихованцями ДБСТ та рідними дітьми, з якою громадянин письмово 

звертається до сільського голови, викладаючи в ній місце оздоровлення та відпочинку, 

термін перебування та вказуючи свої реквізити; 

3.2. Після повернення з відпочинку чи оздоровлення батьки-вихователі протягом 14 

календарних днів повинні відзвітуватися про раціональне використання коштів, надавши 

підтверджуючі документи начальнику служби у справах дітей, сім’ї та соціального захисту 

населення. 

 


