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ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

25_03.г0і£ № 4-3/УІІ

Про обласну Програму 
оздоровлення та відпочинку 
дітей на 2016-2020 роки

Відповідно до п. 16 частини першої ст. 43 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7, Закону України 
„Про оздоровлення та відпочинок дітей” обласна рада вирішила:

1. Затвердити обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей 
на 2016-2020 роки (далі -  Програма), що додається.

2. Обласній державній адміністрації, запропонувати районним 
державним адміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення, 
органам місцевого самоврядування, іншим виконавцям зазначеним 
у Програмі, забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики 
та спорту.

Голов О. Вельбівець



Додаток до рішення
обласної ради
від 25.03.2016 № 4 - З т і

Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки

1. Загальні положення

Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки 
(далі -  Програма) розроблена відповідно до ст. 7 Закону України „Про 
оздоровлення та відпочинок дітей” та з метою удосконалення організації 
повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей Черкаської області.

Одним із найважливіших завдань нашої держави в забезпеченні 
соціального захисту дитинства, турботі про здоров’я дітей є реалізація 
конституційного права дітей на оздоровлення та відпочинок.

Відповідно до Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей“ 
та доручень Кабінету Міністрів України в області здійснювались організаційні 
заходи щодо забезпечення оздоровчих кампаній 2009-20’І5 років, що дало 
можливість:

щорічно забезпечувати організованими формами відпочинку 
та оздоровлення не менше 65% від загальної кількості дітей шкільного віку 
та не менше 70% дітей, які потребують особливої соціальної уваги й підтримки, 
від загальної кількості дітей пільгових категорій;

збільшити протягом 6 років частку оздоровчих та відпочинкових послуг 
у співвідношенні до загальної чисельності дітей шкільного віку;

зберегти і не перепрофілювати жодного комунального, державного 
заміського дитячого закладу (завдяки дієвому державному контролю 
та координації діяльності дитячих закладів різних типів та форм власності 
майно дитячих закладів оздоровлення та відпочинку не передавалися в оренду, 
під заставу, мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку формувалась 
та коригувалась відповідно до потреб регіону);

збалансувати вартість ліжко-дня завдяки підтримці дитячих закладів різних 
типів та форм власності органами місцевого самоврядування та виконавчої 
влади на місцях, зокрема через надання закладам безоплатних послуг з охорони 
громадського порядку, відвідування музеїв дітьми, перегляд театралізованих 
вистав, тематичних концертів тощо;

збалансувати питому вагу фінансування оздоровчих кампаній із бюджетів 
усіх рівнів та фінансування за рахунок залучених коштів у  загальному обсязі 
фінансування оздоровчих кампаній (частка залучених коштів у фінансуванні 
оздоровчих кампаній зросла з 36,6% у 2010 році до 99,5% у 2015 році);

Програма на 2009-2015 роки охоплювала майже всі аспекти сфери 
організації оздоровлення та відпочинку дітей, але незважаючи на 
позитивні зміни, існують проблеми пов’язані з відновленням непрацюючих 
дитячих закладів оздоровлення, наданню пільг позаміським дитячим ‘шкладам
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оздоровлення та відпочинку незалежно від форм власності тощо.
Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 р о к ; 

враховує моніторинг реалізації попередньої програми та акцентує уваг у 
на збереження мережі дитячих закладів та розвитку матеріально-технічної базі- 
закладів, яка повинна відповідати Державним соціальним стандартам 
кількісного і якісного оздоровлення та відпочинку дітей.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої 
спрямована Програма

Турбота про здоров’я дітей є одним з основних показників ставлення 
держави до проблем підростаючого покоління. Разом з тим, на сьогоднішні? 
день стан здоров’я дітей в Україні викликає найбільшу стурбованість. 
У продовж останніх років зберігається тенденція до його погіршення, 
яка обумовлена впливом різних негативних факторів соціально-економічного, 
екологічного та психоемоційного характеру.

Низький рівень організації оздоровлення та відпочинку дітей зумовлений:
-  недосконалістю організаційно-правового механізму надання послуг 

з оздоровлення та відпочинку, зокрема дітям, які потребують особливих умов 
для оздоровлення;

-  низьким рівнем осучаснення дитячих закладів, а саме: зовнішнє 
оздоблення приміщень, прибудинкових територій та забезпечення інвентарем;

-  низьким рівнем матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

-  недостатнім обсягом фінансування заходів з оздоровлення та відпочинку 
дітей;

-  виникнення нових соціальних категорій дітей, а саме: дітей осіб, 
визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої 
статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх  соціального 
захисту”, дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 
проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів 
або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі 
проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, 
а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі 
в антитерористичній операції, дітей, один із батьків яких загинув 
під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського 
протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи.

Розв’язання зазначеної проблеми центральними та місцевими органами 
виконавчої влади в межах виконання функцій, визначених власними 
повноваженнями, та в рамках їх  бюджетних програм має обмежені можливості 
для досягнення кінцевої мети.



З. Мета та завдання Програми

з

Метою Програми є створення сприятливих умов для якісного відпочинку 
та оздоровлення дітей.

Досягнення поставленої мети буде здійснюватись шляхом покращення 
умов оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих закладах оздоровлення 
та відпочинку; впровадження інноваційних форм у  навчально-культурні 
програми цих закладів; вироблення ефективних механізмів забезпечення 
оздоровчими послугами максимальної кількості дітей в перщу чергу тих, 
які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Основні завдання Програми:
-  збільшення кількості дітей, охоплених змістовними організованими 

формами оздоровлення та відпочинку перш за все дітей, які потребують 
соціальної уваги та підтримки;

-  створення умов для якісного відпочинку дітей шкільного віку 
в таборах, профілактики бездоглядності дітей та підлітків під час літніх канікул 
шляхом організації профільних, спортивних таборів, а також таборів праці 
та відпочинку;

-  створення умов для гармонійного розвитку особистості, підтримки 
творчого потенціалу дітей під час проведення оздоровчої кампанії;

-  створення безпечних та комфортних умов перебування дітей у дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку;

-  підвищення престижу вітчизняної системи відпочинку та оздоровлення 
дітей та створення доступного і ефективного ринку послуг з оздоровлення 
та відпочинку дітей;

-  збереження та відновлення мережі дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку.

-  забезпечити проведення атестації дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку відповідно до затвердженого Плану проведення державної 
атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Черкаської області
у  2016-2020 p.p. затвердженого обласною державною адміністрацією 
від 22.12.2015 та погодженого Міністерством соціальної політики України 
від 22.12.2015.

Програма реалізовується за рахунок коштів обласного та місцевих 
бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок 
та інших джерел, не заборонених законодавством.

Заходи з  л ітн ього оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки, здійснюватимуться як за рахунок 
коштів державного, так і місцевих бюджетів.

Обсяг фінансування Програми визначається щорічно під час складання 
проектів місцевих бюджетів у межах видатків, передбачених головним

4. Фінансове забезпечення Програми
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розпорядником коштів, відповідальним за виконання завдань і заходів 
Програми, та інших джерел, не заборонених законодавством.

5. Заходи Програми
Перелік заходів з виконання Програми наведено у додатку до Програми.

6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання програми дасть змогу:

-  забезпечити оздоровленням та відпочинком в дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку не менш як 50 відсотків дітей шкільного віку;

-  створити у  дитячих закладах оздоровлення та відпочинку оптимальні 
умови для відновлення та зміцнення здоров’я дітей;

-  здійснити заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази усіх  
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

-  зберегти та покращити мережу дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку;

-  стимулювати позаміські дитячі заклади оздоровлення та відпочинку 
до розвитку та модернізації матеріально-технічної бази, підвищення якості 
та розширенню асортименту оздоровчо-відпочинкових послуг;

-  підвищити рівень відповідальності органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування, керівників дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку щодо вирішення нагальних проблем оздоровлення та відпочинку 
дітей області.

7. Механізм реалізації програми та контроль за її виконанням

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається 
на управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної 
адміністрації.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, 
здійснюватиме в межах компетенції обласна державна адміністрація.

Виконавці заходів зазначених у програмі інформують управління 
у  справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації про хід  
виконання щорічно до 5 січня. ■

Узагальнену інформацію про хід  та результати виконання заходів 
Програми управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної 
адміністрації подає щорічно до 20 січня обласній раді.

Керівник секретаріату В. Мовчан



Додаток до Програми

ЗАХОДИ  
з оздоровлення та відпочинку дітей  

на 2016 - 2020 роки

1. Щорічно організовувати проведення міжвідомчих нарад, навчальних 
семінарів з питань підготовки до літньої оздоровчої кампанії та підведення 
її підсумків.

Управління обласної державної адміністрації: у справах 
сім’ї, молоді та спорту; освіти і науки; охорони здоров’я, 
службі у справах дітей обласної державної адміністрації; 
Головне управління Держсанепідслужби у Черкаській 
області (далі -  Держсанепідслужба); Федерація 
профспілок Черкаської області; районні державні 
адміністрації (далі -  райдержадміністрації); виконкоми 
міських рад міст обласного значення (далі — 
міськвиконкоми); органи місцевого самоврядування 
Щорічно, квітень -  грудень

2. Щорічно передбачати кошти в бюджетах на реалізацію програм 
оздоровлення та відпочинку дітей.

Управління обласної державної адміністрації: у справах 
сім’ї, молоді та спорту; освіти і науки; 
райдержадміністрації; міськвиконком; органи місцевого 
самоврядування 
Щорічно, січень

3. Забезпечувати безпеку дітей під час перевезень до місць відпочинку 
та перебування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Головне Управління Національної поліції в Черкаській 
області; райдержадміністрації; міськвиконкоми; органи 
місцевого самоврядування 
Щорічно, червень — серпень

4. Організовувати в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку належну 
охорону громадського порядку, забезпечувати контроль за дотримання вимог 
правил пожежної безпеки, правил безпеки під час купання, масових заходів.

Головне Управління Національної поліції в Черкаській 
області; Управління Державної служби з надзвичайних 
ситуацій України у Черкаській області; управління 
освіти і науки обласної державної адміністрації 
Щ орічно, червень -  серпень

5. Не допускати експлуатацію о б ’єктів, задіяних в оздоровчій кампанії 
дітей, з не усунутими недоліками з питань пожежної, техногенної безпеки 
та цивільного захисту.
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Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій 
України у  Черкаській області; райдержадміністрації; 
міськвиконкоми; керівники дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку 
Щорічно

6. Передбачити відрахування коштів на виконання протипожежних заходів 
для приведення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в належний 
протипожежний стан.

Райдержадміністрації; міськвиконкоми; органи 
місцевого самоврядування; керівники дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку 
Щорічно

7. Здійснювати безкоштовне медичне обстеження дітей, які направляються 
в дитячі оздоровчі заклади, та працівників дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку.

Управління охорони здоров’я обласної державної
адміністрації
Щорічно

8. Здійснювати згідно вимог чинного законодавства державний санітарний 
нагляд за дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил при підготовці 
до роботи, експлуатації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, якістю 
харчування дітей з метою недопущення спалахів гострих кишкових інфекцій, 
харчових отруєнь та інфекційних захворювань, а також епідемічних 
ускладнень.

Управління охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації; Держсанепідслужба в області 
Щорічно, травень -  серпень

9. Забезпечити проведення державної атестації (присвоєння категорії) 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від підпорядкування, 
типу та форми власності. •

Управління обласної державної адміністрації: у спрівах 
сім’ї, молоді та спорту; освіти і науки; охорони здоров’я; 
інспекція з питань захисту прав споживачів у області; 
керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
Щорічно, червень -  серпень

10. Сприяти оздоровленню дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які виховуються у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, 
дитячих будинках сімейного типу, перебувають у складних життєвих обставинах, 
потрапляють до Черкаського та Уманського обласних центрів соціально- 
психологічної реабілітації дітей.
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Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної 
державної адміністрації; служба у  справах дітей обласної 
державної адміністрації 
Щорічно, червень — серпень

11. Забезпечувати оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та дітей інших пільгових категорій, які виховуються 
у школах-інтернатах обласного підпорядкування.

Управління освіти і науки обласі її державної 
адміністрації '
Щорічно, червень -  серпень

12. Сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, розташованих на території району (міста) незалежно 
від форми власності та підпорядкування.

Райдержадміністрації; міськвиконкоми; органи 
місцевого самоврядування; керівники дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку 
Щорічно

13. Сприяти безперебійному електро-, водо-, газо- та теплопостачанню, 
виконанню інших робіт щодо життєво важливих складових функціонування 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку під час перебування в них дітей. 
Надання пільг, передбачених чинним законодавством, надавачам оздоровчих 
послуг в частині земельного податку, послуг житлокомунальної сфери, 
енергозабезпечення за рахунок коштів бюджетів різних рівнів.

Райдержадміністрації; міськвиконкоми; органи 
місцевого самоврядування; керівники дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку 
Щорічно, червень -  серпень

14. Сприяти організації роботи пришкільних таборів відпочинку з денним  
перебуванням дітей та таборів праці і відпочинку для старшокласників.

Управління освіти і науки обласної державної 
адміністрації; райдержадміністрації; міськвиконкоми; 
органи місцевого самоврядування 
Щорічно, червень

15. Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги 
та підтримки, а саме -  з 100% оплатою путівок з обласного бюджету: дітей- 
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, 
які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, 
дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули 
від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових 
обов’язків, дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 
19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни,
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гарантії їх  соціального захисту”, дітей, один із батьків яких загинув (пропав 
безвісти) у  районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій  
чи збройних конфліктів або помер внаслідок пбранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних у районі проведення ангитерористичних операцій, бойових дій 
чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період 
участі в антитерористичній операції, дітей, один із батьків яких загинув під час 
масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського 
протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; -  з 90% 
оплатою путівок з обласного бюджету: дітей, які перебувають 
на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей (переможців 
міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, 
конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад), відмінників навчання; дітей, які 
є лідерами дитячих громадських організацій, дітей працівників 
агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Управління у справах сім’ї, молоці та спорту обласної 
державної адміністрації 
Щорічно, червень -  серпень

16. Забезпечити формування банку даних дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки.

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної 
державної адміністрації; райдержадміністрації; 
міськвиконкоми; органи місцевого самоврядування 
Щорічно, протягом року

17. Організувати в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку покази 
вистав, концертів, перегляд кіно-відеофільмів, проведення краєзнавчих 
екскурсій, інших культурно-мистецьких та просвітницьких заходів.

Управління культури та взаємозв’язків з громадкістю 
обласної державної адміністрації; керівники дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку 
Щорічно, червень -  серпень

18. Забезпечити, в разі потреби, щорічне оновлення даних Державного 
реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. *

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної 
державної адміністрації; райдержЕідміністрації; 
міськвиконкоми; органи місцевого самоврядування; 
керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
Щорічно, протягом року

19. Організовувати проведення навчань для працівників дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку.

Управління обласної державної адміністрації: у справах 
иім’ї, молоді та спорту; освіти і науки; охорони здоров'я;
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Держсанепідслужба у області; інспекція з питань захисту 
прав споживачів у області 
Щорічно, квітень — травень

20. Забезпечити широкий інформаційний супровід заходів з виконання 
Програми.

Управління обласної державної адміністрації: 
культури та взаємозв’язків з громад кістю; у справах 
сім’ї, молоді та спорту; освіти і науки; • 
райдержадміністрації; міськвиконкоми; органи місцевого 
самоврядування 
Щорічно, червень -  серпень

Керівник секретаріату В. Мовчан


