
Додаток до проекту рішення 

Арцизької міської ради 

 

ПРОГРАМА 
ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АРЦИЗЬКИЙ 
ДИТЯЧИЙ ПОЗАМІСЬКИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ 

"ЮВІЛЕЙНИЙ" АРЦИЗЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ  
на 2022 РІКМ 

1. Паспорт програми фінансової підтримки комунальної організації  
АРЦИЗЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ПОЗАМІСЬКИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА 

ВІДПОЧИНКУ "ЮВІЛЕЙНИЙ" Арцизької міської ради  
1.  

1 Ініціатор розроблення Програми КО АДПЗОВ «Ювілейний» 

2 
Підстава для розроблення Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 
3 Розробник Програми КО АДПЗОВ «Ювілейний» 
4 Відповідальний виконавець Програми КО АДПЗОВ «Ювілейний» 
5 Учасники програми КО АДПЗОВ «Ювілейний» 
6 Термін реалізації Програми  2022 рік 

7 

Перелік місцевих  бюджетів, які 

беруть участь   у виконанні Програми 

Бюджети Арцизької міської 

територіальної громади, Павлівської 

сільської територіальної громади,  

Теплицької сільської територіальної 

громади, інші джерела фінансування, не 

заборонені чинним законодавством 

України 

8 

Загальний орієнтований обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, тис. грн.. 

 

Разом 1100,000 грн. 

 

2. 2. Загальна частина 
      Комунальна організація Арцизький дитячий позаміський заклад оздоровлення 

та відпочинку «Ювілейний» (далі КО АДПЗОВ «Ювілейний») створено шляхом 

перетворення комунальної організації «Арцизький дитячий позаміський заклад 

оздоровлення та відпочинку «Ювілейний» у Комунальну організацію Арцизький 

дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Ювілейний» Арцизької 

міської ради і є правонаступником зазначеної комунальної установи. 

  Програма фінансової підтримки Комунальної організації Арцизький дитячий 

позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Ювілейний» Арцизької міської 

ради на 2022 року (далі Програма) розроблена на підставі Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського 

кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових 

актів. 



    Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є реалізація 

їх права на оздоровлення та відпочинок, стовідсоткове охоплення організованими 

формами оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки.     

      Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України, 

проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, 

соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних 

завдань нашої держави щодо забезпечення соціальногоз захисту дитинства є 

реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок. 

    Стан здоров'я дітей - один із найважливіших показників рівня соціально-

економічного розвитку суспільства, тому особливого значення набуває організація 

ефективного оздоровлення та відпочинку підростаючого покоління. 

    Літнє оздоровлення та відпочинок дітей сприяє поліпшенню та зміцненню 

фізичного та психологічного стану здоров’я дітей (80 відсотків дітей шкільного 

віку знаходяться на диспансерному обліку), відновленню життєвих сил. Крім того, 

оздоровлення дітей під час канікул запобігає бездоглядності дітей, створює умови 

для розкриття та розвитку їх творчих здібностей. 

      Нагальною є проблема організації виховного процесу та дозвілля в закладах 

оздоровлення та відпочинку. З метою вдосконалення роботи в цьому напрямку 

необхідно забезпечити дитячій заклад оздоровлення та відпочинку сучасною 

методикою проведення позаміського дозвілля, вжити заходів щодо поліпшення 

виховної, культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми під час 

літніх канікул. 

3. Мета Програми 

3.  Метою Програми є:  
4. – створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей;  
5. – збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та 

оздоровлення;  
6. – покращення стану матеріально-технічної бази дитячого закладу оздоровлення 

та відпочинку; 
7.  – підвищення рівня кваліфікації кадрів дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку;  
8. – забезпечення закладу засобами протипожежної безпеки, протипожежною 

сигналізацією; 

– проведення протипожежної обробки дерев’яних конструкцій (дахів). 

 
 



9.  
10. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації Програми 
11.  

Сильні сторони Слабкі сторони 
- зростання уваги до 

оздоровлення дітей у дитячих 

закладах оздоровлення та 

відпочинку громади;  

- збільшення обсягів 

фінансування за рахунок коштів 

інших джерел на оздоровлення 

та відпочинок дітей; 

 - збільшення загальної кількості 

дітей громади, охоплених 

оздоровчими та відпочинковими 

послугами протягом літнього 

періоду;  

- запобігання злочинності та 

правопорушень серед дітей та 

молоді;  

 

- недостатнє фінансування заходів 

щодо оздоровлення дітей пільгових 

категорій, які потребують 

першочергової уваги, за рахунок 

коштів бюджету ризької міської 

територіальної громади; 

- пандемія COVID-19 

Можливості Ризики 
- щорічне збільшення 

фінансування оздоровлення 

дітей з місцевого бюджету; 

 - підвищення професійного 

рівня кадрів для роботи в 

дитячих закладах оздоровлення 

та відпочинку; 

- впровадження нових форм 

роботи дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку 

дітей громади; 

 - удосконалення та розширення 

роботи з надання послуг,  та 

забезпечення безпеки 

життєдіяльності, розвитку та 

вдосконалення матеріально-

технічної бази;  

- сприяння розвитку духовності, 

моралі, формування навичок 

здорового способу життя. 
 

- відсутність достатньої кількості 

коштів в місцевому бюджеті на 

оздоровлення дітей шкільного віку;  

- підвищення ціни на путівки до 

дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку внаслідок інфляції;  

- зменшення кількості дітей пільгових 

категорій, охоплених оздоровчими 

послугами; 

 - нестача кваліфікованих кадрів для 

роботи в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку 

- пандемія COVID-19 

 

 



 

4. Основні завдання та напрямки Програми 

- Матеріальне забезпечення  постійних працівників  закладу: 

- Підготовка приміщень та території закладу до оздоровчого сезону ; 

- Оплата послуг (електропостачання) та водопостачання ; 

- Покращення матеріально-технічної бази  закладу; 

- Установка протипожежної сигналізації; 

- Протипожежна обробка стель. 

5. Обсяг та джерела фінансування Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України за рахунок: 

- Бюджету Арцизької міської територіальної громади, субвенцій з Теплицької та 

Павлівських територіальних громад,згідно укладених угод між територіальними 

громадами;   

- Коштів державного бюджету у вигляді субвенції; 

- Інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України. 

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються КО АДПЗОВ 

«Ювілейний» на виконання запланованих заходів Програми. 

Фінансова підтримка є безповоротною. Орієнтовні суми фінансової підтримки 

наведені в додатку 1 до Програми. 

  Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних 

завдань та реальних можливостей. 

 
6. Координация та контроль за ходом виконання Програми 
         Виконавцем заходів Програми є  Комунальна організація Арцизький 

дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Ювілейний» 

Арцизької міської ради. 

        Контроль за виконанням Програми здійснює Арцизька міська територіальна 

громада, Теплицька та Павлівська сільські територіальні громади. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до Програми 

 

Обсяг фінансування 
  програми фінансової підтримки  

комунальної організації Арцизький дитячий позаміський заклад 
оздоровлення та відпочинку «Ювілейний» Арцизької міської ради  

на 2022 рік 
 

 
Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання 

Програми 
 

Всього, тис.грн: 

 

Арцизька міська територіальна громада 

 

 

 578,000 

 

Теплицька сільська територіальна громада 

 

 

254,000 

 

Павлівська сільська територіальна громада 

 

 

268,000 

Усього  1100 000 
 

       
  

 

 

 
12.  

 

 

 


