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Черкаська обласна рада

Пояснювальна записка
до проекту рішення обласної ради „Про внесення змін 

до рішення обласної ради від 25.03.2016 № 4-3/УП“

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення.
Міністерством соціальної політики України розробляється Державна 

цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на період 
до 2025 року. Станом на поточну дату погоджено виконавцями концепцію 
даної програми. Орієнтовний термін прийняття державної програми - перша 
половина 2021 року.

Так, як закінчується дія обласної Програми оздоровлення та відпочинку 
дітей на 2016-2020 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням обласної 
ради від 25.03.2016 № 4-3/УІІ, управлінням розроблено та подається на розгляд 
сесії обласної ради проект рішення обласної ради „Про внесення змін 
до рішення обласної ради від 25.03.2016 № 4-3/УП“ (далі - проект рішення), 
який продовжить термін дії Програми та її заходи будуть викладені в новій 
редакції.

2. Мета і шляхи її досягнення.
Метою проекту рішення є створення сприятливих умов для якісного 

оздоровлення та відпочинку дітей влітку. Виконання проекту рішення дасть 
змогу координувати проведення оздоровчої кампанії на належному рівні.

3. Правові аспекти.
Підставою для прийняття проекту рішення є стаття 59 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні“.

4. Фінансово-економічне обґрунтування.
Реалізація проекту рішення фінансується за рахунок коштів обласного 

та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, професійних 
спілок та інших джерел, не заборонених законодавством.
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5. Позиція заінтересованих органів.
Проект рішення погоджено з виконавцями заходів Програми.
Головне управління Національної поліції в Черкаській області, як один 

із виконавців заходів Програми, погодило проект рішення, але просило врахувати 
та зазначити в заходах Програми про обов’язкове дотримання карантинних 
обмежень, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 
№641 „Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2“ 
до закінчення карантинних обмежень. Проте, з метою уникнення дублювання 
вказаної постанови Кабінету Міністрів України в проекті рішення не зазначено 
про дотримання таких карантинних обмежень, оскільки виконавці Програми 
та її заходів і так повинні виконувати свої завдання в межах чинного законодавства 
та з врахуванням відповідних встановлених обмежень.

6. Регіональний аспект.
Проект рішення не зачіпає розвитку адміністративно-територіальних 

одиниць.

7. Громадське обговорення.
Проект рішення не потребує громадського обговорення.

8. Прогноз результатів.
Виконання проекту рішення дасть змогу збільшити кількість дітей 

охоплених якісними послугами оздоровлення та відпочинку. Забезпечить 
безперервність фінансування заходів з оздоровлення та відпочинку дітей 
в області до прийняття державної програми.

Начальник управління Іван СОЛОДКИЙ

Євгенія Савченко (0472) 63-85-59


