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Про підсумки проведення  

оздоровчої кампанії  

влітку 2021 року 

  

Заслухавши інформацію начальника відділу сім’ї, молоді та спорту 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Скиби С.О. про підсумки 

проведення оздоровчої кампанії влітку 2021 року, виконавчий комітет 

міської ради відмічає, що оздоровлення та відпочинок дітей здійснювалося за 

рахунок коштів державного, обласного, міського бюджетів та 

позабюджетних коштів  (профспілок, організацій, підприємств та коштів 

батьків). 

Одним із основних чинників забезпечення якісного оздоровлення та 

відпочинку дітей є належне та своєчасне фінансування. Так, на проведення 

літньої оздоровчої кампанії  2021 року з бюджету Лубенської територіальної 

громади виділено 1 млн. 800 тис.грн. Фактично на оздоровлення та 

відпочинок дітей використано по Лубенській територіальній громаді  у 2021 

році близько 6 млн. 500 тис. грн.  

З метою належного проведення оздоровчої кампанії влітку 2021 року, 

працював штаб організації оздоровлення та відпочинку дітей, створений 

відповідно до рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради. 

На сьогодні в нашій громаді проживає, за даними держстатзвітності,             

6991 дітина шкільного віку, з них  5931 такі, що потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки, це  85,0 %  від загальної кількості дітей віком 

від 7 до 17 років. 

Цьогоріч  оздоровлено 1900  дітей, з яких 1385 дітей, що потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки. Особлива увага під час проведення 

оздоровчої кампанії приділялася дітям , які виховуються у сім’ях учасників 

бойових дій, учасників ООС, дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, дітям із багатодітних родин. 

Відповідно до міської комплексної Програми реалізації сімейної, 

молодіжної та ґендерної політики на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 19.12.2019 р., згідно з Законом України «Про оздоровлення 



та відпочинок дітей» від 04.09.2008 року (зі змінами),  керуючись ст.32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію начальника відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Скиби С.О. про підсумки проведення 

оздоровчої кампанії влітку 2021 року взяти до відома (додається). 

2.Начальнику відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Скибі С.О. звернутися до Лубенської міської ради 

щодо передбачення в бюджеті Лубенської міської територіальної громади на 

2022 рік коштів для організації оздоровлення дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки. 

3.Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу сім’ї, 

молоді та спорту виконавчого комітету Лубенської міської ради Скибу С.О., 

контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Харченко І.В. 

 

 

Лубенський міський голова    Олександр ГРИЦАЄНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Інформація 

про підсумки проведення оздоровчої кампанії влітку 2021 року 

 

Одним із напрямків роботи відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого 

комітету міської ради є забезпечення оздоровчими та відпочинковими 

послугами дітей громади. Оздоровчий сезон цього року був гіперактивним, 

потужним та енергійним. Влада максимально намагалась зробити 

оздоровлення та дозвілля дітей сучасним і різноплановим, щоб лубенська 

малеча добре відпочила, набралася сил до навчання, набула корисних 

навичок та знань, зміцнила здоров`я. 

У своїй роботі щодо організації, оздоровчих та відпочинкових послуг  

відділ сім’ї, молоді та спорту керується Законом України «Про оздоровлення 

та відпочинок дітей», Постановою КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 17 

липня 2009 р. № 734 «Про затвердження Порядку направлення дітей до 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного 

бюджету», Обласною Програмою оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 -

2025 роки, Комплексною програмою реалізації молодіжної,  сімейної та 

гендерної  політики м. Лубен на 2020-2024 роки. 

У громаді, з метою належного проведення оздоровчої кампанії влітку 

2021 року, працював штаб організації оздоровлення та відпочинку дітей, 

створений відповідно до рішення виконавчого комітету Лубенської міської 

ради. 

На сьогодні в нашій громаді проживає, за даним держстатзвітності,             

6991 дітина шкільного віку, з них  5931 такі, що потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки – це  85,0 %  від загальної кількості дітей віком 

від 7 до 17 років. 

Неочікувано життя вносить корективи у нашу роботу. Через 

поширення епідемії короновірусу Covid-19 не можна чітко було спланувати 

оздоровчу кампанію. 

 Цьогоріч оздоровлено 1900  дітей, з яких 1385 дітей, що потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки. Особлива увага під час проведення 

оздоровчої кампанії приділялася дітям , які виховуються у сім’ях учасників 

бойових дій, учасників ООС, дітям –сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування та дітям із багатодітних родин. За рахунок бюджету 

Лубенської територіальної громади безкоштовно оздоровлено 201 дитину, а 

саме -25 дітей, які виховуються у сім’ях учасників бойових дій, учасників 

ООС, 39 дітей із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування , 137 дітей з багатодітних родин. 

Оздоровлення та відпочинок дітей здійснювалося за рахунок коштів 

державного, обласного, міського бюджетів та позабюджетних коштів  

(профспілок, організацій, підприємств та коштів батьків). Фактично на 

оздоровлення та відпочинок дітей використано по Лубенській територіальній 

громаді 2021 році – близько 6 млн. 500 тис. грн.  

Одним із основних чинників забезпечення якісного оздоровлення та 

відпочинку дітей є належне та своєчасне фінансування. Так, на проведення 



літньої оздоровчої кампанії  2021року з бюджету громади виділено 1 млн. 

800 тис.грн (у 2020  році -   близько 829 000 грн. грн). 

 Рішенням Лубенської міської ради з міського бюджету на 

придбання путівок до позаміських  дитячих закладів  оздоровлення та 

відпочинку  виділено кошти у сумі 1 млн. 800 грн. Відповідно до чинного 

законодавства України закупівля путівок здійснювалася  через електронну 

систему публічних закупівель «Прозоро», шляхом проведення відкритих 

електронних торгів. До уваги бралися як цінові , так і нецінові критерії. 

Переможцем торгів став ДЗСТ «Чайка», смт. Лазурне, Херсонська область. 

201 дітина, яка виховуються у сім’ях УБД, учасників ООС, діти –сироти, 

діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних родин були 

забезпечені оздоровчими послугами у ДЗСТ «Чайка», який виграв право на 

надання оздоровчих послуг у громаді. 

 За путівками, наданими Полтавською ОДА було оздоровлено 56 

дітей. Діти  пільгових категорій, з батьківською доплатою за путівку 10%, 

20% і 30% від загальної вартості путівки, мали змогу відпочити в оздоровчих 

закладах Полтавської області, а саме – ДЗОВ «Ерудит», Кременчуцький 

район, ДОЦСТ «Миргородський», Миргородський район, ДЗОВ 

«Еколог»,Зіньківський район, ДЗОВ «Горизонт», Гадяцький район. 

       У цьому роцї вперше, було започатковано роботу табірних змін для дітей 

з інвалідністю та особливими освітніми потребами, які потребують 

супроводу батьків.У вересні місяці 6 дітей разом з батьками протягом 21 дня 

оздоровилися, пройшли обстеження та покращили стан свого здоров’я у 

ДОЦСТ «Миргородський». 

За рахунок державного бюджету діти оздоровалися в ДЦ «Артек», у 

Пущі Водиці Київської обл –  11 чол. та УДЦ «Молода гвардія», м. Одеса  -

10. Державна вартість путівки до цих таборів складає близько – 13000 грн.  

Рішенням сесії обласної ради були внесені зміни до обласної Програми 

оздоровлення та відпочинку та затверджено порядок відшкодування 

часткової вартості путівки для дітей, що виховуються у  сім’ях з дітьми,  а 

саме – органи місцевого самоврядування мають право самостійно визначати 

розмір часткового відшкодування, але не менше одного прожиткового 

мінімуму для дитини від 6 до 18 років. Відповідно до рішення міської ради 

від 14.06.2017 року ,визначено часткове відшкодування частини вартості 

путівки ДЗОВ Полтавської області за надані послуги з оздоровлення та 

відпочинку дітей, які виховуються у сім’ях з дітьми в розмірі півтора 

прожиткових мінімумів на кожну дитину віком від 7 до 18 років за рахунок 

коштів обласного бюджету та бюджету громади, у грошовому еквіваленті це 

становило -3765 грн та один прожитковий мінімум у ДЗОВ за межами 

Полтавської області за рахунок коштів бюджету Лубенської територіальної 

громади (2510 грн.). 

Це дало право батькам самостійно обирати дитячий заклад, де вони 

хотіли б оздоровити своїх дітей. Управлінням у справах сім’ї, молоді та 

спорту Полтавської ОДА заключені угоди з  25 таборами Полтавської 

області, які працювали  по даному проекту. На частковову оплату вартості 



путівки у розмірі 3765 грн.00 коп. (півтора прожитових  мінімума) мають 

право сім’ї з дітьми , які проживають на території громади та виховують 

дітей від 7 до 18 років. Через механізм часткового відшкодування вартості 

путівки з міського та обласного бюджетів відділом сім'ї, молоді та спорту 

було прийнято та опрацьовано  200 заяв  на часткове відшкодування. Цим 

проектом скористалися 32 сім’ї громади, оздоровивши дітей у таборах 

Полтавської області. Із бюджету громади для оздоровлення цих дітей,  

використано 72 тис.280 грн., сума інвестицій обласного бюджету склала 

відповідно—48 тис.200 грн.  

 Третій рік поспіль у   нашому місті діє започаткований  іноваційний 

проект – відшкодування часткової вартості путівки для оздоровлення  дітей 

за межами області, за рахунок коштів міського бюджету. Розмір 

відшкодування становив 2510 грн.).грн.(один прожитковий мінімум). Цим 

скористалася 122 сім’ї, із міського бюджету використано близько 306  тис. 

220 грн. 

Як показують статистичні дані, пріорітетним відпочинком для батьків 

нашої громади є оздоровлення їх дітей на узбережжі Чорного моря. 

Оздоровлення – це щорічний процес у якому співпрацюють сім’ї з 

дітьми і влада. Ми маємо в цьому великі напрацювання і доказом цього є 

слова подяки. А це значить, що кожного разу, кожного року ми повинні 

ставити перед собою ще вищі завдання і вдало їх реалізовувати. Адже бути 

на рівні – це уже вимога часу. 

 

 

Начальник відділу сім’ї,  

молоді та спорту                                                                   С.О. Скиба  

 
 


