
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проекту рішення обласної ради 

Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей Миколаївської 

області на 2019-2023 роки 

 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Проект рішення розроблено департаментом соціального захисту 

населення облдержадміністрації на виконання Закону України «Про 

оздоровлення та відпочинок» від 04 вересня 2008 року № 375-VI (із змінами), у 

зв’язку із закінченням терміну дії обласної Програми відпочинку та 

оздоровлення дітей Миколаївської області на 2014-2018 роки, затвердженої 

рішенням Миколаївської обласної ради від 24.12.2013 № 14. 

 

2. Мета і шляхи її досягнення 

 

Забезпечення належних умов для дозвілля, відпочинку, оздоровлення 

дітей, підтримки діяльності дитячих оздоровчих закладів. 

 

3. Правові аспекти 

 

Відповідно до статей 2, 22 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок» 

від 04.09.2008  № 375-VI (із змінами), у зв’язку із закінченням терміну дії 

обласної Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 

2014-2018 роки, затвердженої рішенням Миколаївської обласної ради від 

24.12.2013 № 14. 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок 

коштів обласного бюджету Миколаївської області та місцевих бюджетів у 

межах наявного фінансового ресурсу та за рахунок інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством. 

 

5. Позиція заінтересованих органів 

 

Головними виконавцями заходів  Програми є:  

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації; департамент 

освіти і науки облдержадміністрації; департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації; управління охорони 

здоров’я облдержадміністрації; управління культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації; управління молоді та спорту 



облдержадміністрації; служба у справах дітей облдержадміністрації; головне 

управління Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням); 

головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області                      

(за узгодженням); головне управління ДСНС України у Миколаївській області 

(за узгодженням); управління Держпраці у Миколаївській області                            

(за узгодженням); Миколаївський обласний центр зайнятості (за узгодженням); 

ДП «Миколаївський  науково-виробничий  центр стандартизації, метрології та 

сертифікації» (за узгодженням); районні державні адміністрації; виконавчі 

органи міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням); об’єднані 

територіальні громади (за узгодженням) 

 

6. Регіональний аспект 

 

Проект рішення не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальної одиниці. 

 

7. Громадське обговорення. 

 

Проект Програми оздоровлення та відпочинку дітей Миколаївської 

області на 2019-2023 роки пройшов громадське обговорення в жовтні-листопаді 

2018 року 

 

8. Прогноз результатів 

 

Прийняття Програми сприятиме забезпеченню реалізації прав дітей на 

повноцінний відпочинок та оздоровлення, створенню належних умов для 

дозвілля, відпочинку, оздоровлення дітей, підтримки діяльності дитячих 

оздоровчих закладів. 

 

9.Оприлюднення 

 

Проект рішення «Про затвердження Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей Миколаївської області на 2019-2023 роки» оприлюднено 

відповідно до регламенту Миколаївської обласної ради __ грудня 2018 року на 

веб-сайті департаменту соціального захисту населення Миколаївської 

облдержадміністрації: www.sotszahist.mk.ua    

 

 

Директор департаменту 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації                                                                          О. ЄЛЬЧІЄВА 

 

 

 

__ грудня 2018 року 

http://sotszahist.mk.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7537

