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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Пленарне засідання сімнадцятої сесії сьомого скликання

РІШЕННЯ
14 липня 2017 року

№ 490

Про внесення змін до рішення першого засідання двадцять восьмої сесії
Полтавської обласної ради шостого скликання від 30 квітня 2015 року
«Про обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей
на 2015-2019 роки» (зі змінами)

Керуючись частиною 16 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 3 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з
дітьми» та статей 7, 8, 24 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,
розглянувши подані обласною державною адміністрацією матеріали з даного
питання,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести в додаток до рішення першого засідання двадцять восьмої сесії
обласної ради шостого скликання від 30 квітня 2015 року «Про обласну Програму
оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки» (зі змінами) наступні зміни:
– до Напрямів діяльності і заходів Програми згідно з додатком (додаток 1
на 3 арк.);
– викласти розділи «Паспорт Програми» та «Ресурсне забезпечення» в новій
редакції (додатки 2, 3 на 3 арк.);
– до Порядку організації заходів з відшкодування частини вартості путівки
дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та
відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми згідно з додатком (додаток 4
на 1 арк.).
2. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління у справах
сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, контроль за виконанням рішення – на
постійну комісію обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ
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Додаток 1
до рішення сімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
від 14 липня 2017 року
Зміни та доповнення до Напрямів діяльності і заходів Програми

№ з/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

1. Позицію:
Джерела
фінансування

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. грн.
у тому числі:
2015
2016
2017
2018
2019

Загальний обсяг
фінансування, у 28975,7 36051,4 38646,5 41424,3 43296,1
тому числі:
обласний бюджет 7215,0 14215,0 16215,0 18215,0 19715,0
місцевий бюджет 15108,7 15130,0 15150,0 15265,0 15470,0
інші
джерела
6652,0
фінансування

Очікувані результати

6706,4 7281,5 7944,3 8111,1

№ з/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

викласти в такій редакції:
Джерела
фінансування

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. грн.
у тому числі:
2015
2016
2017
2018
2019

Загальний обсяг
фінансування, у 28975,7 36051,4 44646,5 46424,3 47296,1
тому числі:
обласний бюджет 7215,0 14215,0 22215,0 23215,0 23715,0
місцевий бюджет 15108,7 15130,0 15150,0 15265,0 15470,0
інші
джерела
6652,0
фінансування

6706,4 7281,5 7944,3 8111,1

Очікувані результати
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Перелік заходів Програми

Строк
виконання
заходу

2. У розділі 3 пункт 3.1.4:
Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. грн.
Виконавці
2015

3.1.4. Сприяти оздоровленню
дітей області через механізм
відшкодування
частини
вартості
путівки
дитячим
закладам
оздоровлення
та
відпочинку за надані послуги з
оздоровлення та відпочинку
дітей, які виховуються в сім’ях
з дітьми.

Загальний обсяг
фінансування, у
тому числі:
обласний
бюджет
місцевий
бюджет
інші
джерела
фінансування

0,0
0,0
0,0
0,0

у тому числі:
2016
2017
2018

Очікувані результати

2019

Збільшення кількості дітей,
7000,0 8000,0 9000,0 10000,0 охоплених
організованими
формами
відпочинку
та
оздоровлення, до 60% від
7000,0 8000,0 9000,0 10000,0
загальної
кількості
дітей
віком від 7 до 18 років
В межах обсягу коштів
передбачених рішенням сесій
місцевих рад
0

0

0

0

Перелік заходів Програми
3.1.4. Сприяти оздоровленню
дітей області через механізм
відшкодування
частини
вартості
путівки
дитячим
закладам
оздоровлення
та
відпочинку за надані послуги з
оздоровлення та відпочинку
дітей, які виховуються в сім’ях
з дітьми.

Строк
виконання
заходу

викласти в такій редакції:
Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. грн.
Виконавці
2015
Загальний обсяг
фінансування, у
тому числі:
обласний
бюджет
місцевий
бюджет
інші
джерела
фінансування

0,0
0,0
0,0
0,0

у тому числі:
2016
2017
2018

Очікувані результати

2019

Збільшення кількості дітей,
7000,0 14000,0 14000,0 14000,0 охоплених організованими
формами відпочинку та
оздоровлення, до 60% від
7000,0 14000,0 14000,0 14000,0
загальної кількості дітей
віком від 7 до 18 років
В межах обсягу коштів
передбачених рішенням сесій
місцевих рад
0

0

0

0
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3. У розділі 3 позицію:
Загальний обсяг
фінансування, у
тому числі:
Всього по Розділу 3

обласний
бюджет
місцевий
бюджет
інші
джерела
фінансування

16784,2

23785,0

26290,0

28800,0

30400,0

7000,0

14000,0

16000,0

18000,0

19500,0

6284,2

6285,0

6290,0

6300,0

6400,0

3500,0

3500,0

4000,0

4500,0

4500,0

16784,2

23785,0

32290,0

33800,0

34400,0

7000,0

14000,0

22000,0

23000,0

23500,0

6284,2

6285,0

6290,0

6300,0

6400,0

3500,0

3500,0

4000,0

4500,0

4500,0

викласти в такій редакції:
Загальний обсяг
фінансування, у
тому числі:
Всього по Розділу 3

Начальник Управління у справах сім’ї,
молоді та спорту облдержадміністрації

обласний
бюджет
місцевий
бюджет
інші
джерела
фінансування

О.В. Буцький
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Додаток 2
до рішення сімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
від 14 липня 2017 року
Паспорт Програми
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
7.1.
8.

9.

Ініціатор
розробки
Програми
Дата,
номер
і
назва
розпорядчого
документа
органу виконавчої влади
про розробку Програми

Управління у справах сім’ї , молоді та спорту
облдержадміністрації
Закон України „Про оздоровлення та
відпочинок дітей” від 04.09.2008 № 375-VI,
розпорядження
голови
Полтавської
облдержадміністрації від 20.12.2016 № 604,
доручення,
дані на нараді у голови
облдержадміністрації від 06.02.2017
замовник Полтавська обласна державна адміністрація

Регіональний
Програми
Розробник Програми

Управління у справах сім’ї , молоді та спорту
облдержадміністрації
Співрозробники Програми Департаменти освіти і науки, охорони
здоров’я, соціального захисту населення,
інфраструктури та туризму, інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю,
управління культури, з питань цивільного
захисту,
служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації, Головне управління
Національної поліції в Полтавській області ,
Головне управління Держпродспоживслужби
у Полтавській області, Головне управління
Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Полтавській області, Полтавський
обласний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, обласна рада профспілок.
Відповідальний виконавець Буцький О.В. – начальник Управління у
Програми
справах сім’ї
, молоді
та спорту
облдержадміністрації
Термін реалізації Програми 2015 – 2019 роки
Етапи виконання Програми І етап
Перелік місцевих бюджетів, Обласний, районні, міські, об’єднаних
які
беруть
участь
у територіальних громад
виконанні Програми
Загальний обсяг фінансових 203394,0 тис. грн.
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9.1.
9.2.

9.3.

ресурсів, необхідних для
реалізації
Програми,
всього, у тому числі:
коштів обласного бюджету 90575,0 тис. грн.
коштів місцевого бюджету 76123,7 тис. грн.
(бюджети міст, районів,
об’єднаних територіальних
громад)
коштів інших джерел
36695,3 тис. грн.

Начальник Управління у справах сім’ї,
молоді та спорту облдержадміністрації

О.В. Буцький
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Додаток 3
до рішення сімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
від 14 липня 2017 року
Ресурсне забезпечення
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним
законодавством.
Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з
конкретних завдань та реальних можливостей.
Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання програми
Державний бюджет
Місцевий бюджет
в тому числі:
обласний бюджет
бюджети
міст,
районів, об’єднаних
територіальних
громад
Інші
джерела
фінансування

Етапи виконання програми
І етап

Всього, витрати
на програму
тис. грн.

2015

2016

2017

2018

2019

151698,7

22323,7

29345,0

31365,0

33480,0

35185,0

90575,0
76123,7

7215,0
15108,7

14215,0
15130,0

22215,0
15150,0

23215,0
15265,0

23715,0
15470,0

36695,3

6652,0

6706,4

7281,5

7944,3

8111,1

Начальник Управління у справах сім’ї,
молоді та спорту облдержадміністрації

О.В. Буцький
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Додаток 4
до рішення сімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
від 14 липня 2017 року
Зміни
до Порядку організації заходів з відшкодування частини вартості путівки
дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення
та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми
1. Пункт 2.3.1. :
«Визначає розрахунковий обсяг коштів, який спрямовується на часткове
відшкодування на поточний рік з урахуванням пропозицій органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування.»
викласти в такій редакції:
«Визначає розрахунковий та додатковий обсяг коштів, який спрямовується на
часткове відшкодування на поточний рік з урахуванням пропозицій органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування.»
2.2. Пункт 2.3.2.:
«Здійснює та доводить до відома органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування розподіл розрахункового обсягу коштів обласного бюджету,
який спрямовується на часткове відшкодування, на поточний рік у розрізі
адміністративно-територіальних одиниць області пропорційно співвідношенню
чисельності дітей віком 7–18 років в районі/місті/об’єднаній територіальній
громаді до загальної чисельності таких дітей в регіоні за даними органів
державної статистики за попередній рік.»
викласти в такій редакції:
«Здійснює та доводить до відома органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування
розподіл розрахункового обсягу коштів обласного бюджету, який
спрямовується на часткове відшкодування, на поточний рік у розрізі
адміністративно-територіальних одиниць області пропорційно співвідношенню
чисельності дітей віком 7–18 років в районі/місті/об’єднаній територіальній
громаді до загальної чисельності таких дітей в регіоні за даними органів
державної статистики за попередній рік;
розподіл додаткового обсягу коштів обласного бюджету, який спрямовується
на часткове відшкодування, на поточний рік з урахуванням пропозицій органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування.»
Начальник Управління у справах сім’ї,
молоді та спорту облдержадміністрації

О.В. Буцький

