
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 719

2018 р. сесія 7 скликання
04 грудня 36

Про внесення змін до рішення 24 сесії обласної Ради 6 скликання від 
17 квітня 2014 року № 689 „Про Обласну цільову соціальну програму 

оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку до 2018 року” (зі змінами) та продовження

терміну дії Програми до 2019 року

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, законів України „Про охорону дитинства”, „Про 
позашкільну освіту”, „Про оздоровлення та відпочинок дітей”, з метою 
удосконалення організації відпочинку та оздоровлення дітей і молоді, 
стимулювання діяльності дитячих оздоровчих закладів області, враховуючи 
клопотання обласної державної адміністрації та висновки постійних комісій 
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини, з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Продовжити термін дії Обласної цільової соціальної програми 
оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку до 2018 року, затвердженої рішенням 24 сесії 
обласної Ради 6 скликання від 17 квітня 2014 року № 689 (далі -  Програма), до 
2019 року.

2. Назву Програми викласти в такій редакції: „Обласна цільова соціальна 
програма оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку до 2019 року”.

3. Викласти Програму в новій редакції (додається).
4. Викласти розділ „Загальна характеристика” Програми в новій редакції 

згідно з додатком 1.
5. Викласти розділ „Ресурсне забезпечення” Програми в новій редакції 

згідно з додатком 2.
6. Викласти розділ „Напрями діяльності та заходи” Програми в новій 

редакції згідно з додатком 3.
7. Викласти розділ „Показники продукту” Програми в новій редакції 

згідно з додатком 4.



8. Рекомендувати:
8.1 Районним державним адміністраціям, районним радам, міським радам 

міст обласного значення, об’єднаним територіальним громадам розробити та 
затвердити заходи на виконання цієї Програми та забезпечити їх виконання.

8.2 Обласній державній адміністрації, районним державним 
адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, 
об’єднаним територіальним громадам організувати виконання заходів 
передбачених Програмою.

8.3 Фінансування Програми здійснювати з обласного, місцевих бюджетів 
та інших джерел, незаборонених законодавством. Щороку, при формуванні 
відповідних бюджетів, передбачати видатки на реалізацію заходів Програми.

8.4 Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним 
державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного 
значення, об’єднаних територіальних громад інформувати про хід виконання 
Програми Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної 
адміністрації один раз на півроку до 10 числа місяця, що настає за звітним 
періодом. Для узагальнення та інформування обласної Ради до 20 числа місяця, 
що настає за звітним періодом.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань: освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.), бюджету, фінансів та 
обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради ?А. ОЛІЙНИК



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 36 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 4 грудня 2018 року № 719

Обласна цільова соціальна програма оздоровлення, відпочинку дітей і 
молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до

2019 року 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Одним із найважливіших завдань держави в забезпеченні соціального 

захисту дитинства, турботі про здоров’я дітей є реалізація права дітей на 
оздоровлення та відпочинок.

Літнє оздоровлення дітей сприяє поліпшенню та зміцненню фізичного та 
психологічного стану здоров’я дітей (80 відсотків дітей шкільного віку 
знаходяться на диспансерному обліку), відновленню життєвих сил. Крім того, 
оздоровлення дітей під час канікул запобігає бездоглядності дітей, створює 
умови для розкриття та розвитку їх творчих здібностей.

В області мешкає 80550 дітей, які потребують особливої соціальної уваги 
та підтримки з боку держави, у тому числі 2079 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, з них 1522 дітей знаходяться під опікою, 557 дітей 
виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. За 5 років 
їх кількість зменшилась на 414 дітей. 17613 дітей мають статус постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи (за 5 років їх кількість зменшилась на 
4809 дітей). Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, кількість яких 
становить 5747 дітей (за 5 років їх кількість зменшилася на 322).

Незважаючи на те, що впродовж останніх років підвищено рівень 
охоплення дітей послугами з оздоровлення та відпочинку, залишається 
актуальним розширення можливостей для дітей оздоровитися у позаміських 
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Середня заповнюваність 
стаціонарних оздоровчих закладів становить 60 відсотків від їх потужності, що 
призводить до погіршення матеріально-технічної бази позаміських дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку.

Враховуючи зазначене, Програма оздоровлення та відпочинку дітей і 
молоді потребує продовження.

Визначення понять
Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, - діти- 

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти з інвалідністю; діти, 
потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти, батьки яких загинули 
від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових 
обов’язків; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей; діти осіб, визнаних 
учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», діти, один 
із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної 
операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення,



контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної 
операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, 
одержаного в період участі антитерористичної операції, діти, один із батьків 
яких загинув під час акцій громадського протесту або помер внаслідок 
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час акцій громадського протесту, 
діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, діти, які проживають у 
населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, рідні діти батьків- 
вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку 
сімейного типу або в одній прийомній сім’ї, діти, узяті на облік службами у 
справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах, 
талановиті та обдаровані діти (переможці міжнародних, всеукраїнських, 
обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники 
навчання, лідери дитячих громадських організацій), діти, що постраждали 
внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти працівників 
агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Переможці олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад -  діти, 
які здобули гран-прі, І, II, III місце.

Молодь -  студенти вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації, 
перш за все з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Мета Програми
Метою Програми є вдосконалення механізмів оздоровлення та відпочинку 

дітей і молоді, створення умов для їх якісного відпочинку та оздоровлення, 
збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 
модернізація об’єктів, їх інфраструктури відповідно до сучасних умов.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки 
виконання Програми

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; створення умов для якісного відпочинку дітей шкільного віку в 
пришкільних таборах, профілактики бездоглядності дітей та підлітків під час 
літніх канікул шляхом організації профільних, спортивних таборів, наметових 
містечок, тощо; створення умов для оздоровлення дітей з особливими 
потребами; вироблення ефективних механізмів забезпечення оздоровчими 
послугами максимальної кількості дітей та молоді, в першу чергу дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки; збереження та розвиток 
мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Завдання Програми
Основними завданнями Програми є:

покращення якості оздоровлення і відпочинку дітей та молоді, 
збільшення кількості дітей, зокрема, хлопців і дівчат сільської місцевості, 
охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку, в першу чергу 
дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки;

створення умов для оздоровлення дітей^ особливими потребами;



створення оптимальної мережі та розвиток в області дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку різних типів, здатних забезпечити 
високоякісними оздоровчими, виховними послугами дитяче населення;

відновлення роботи непрацюючих закладів оздоровлення та
відпочинку;

поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного, 
інформаційного забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 
підвищення їх престижу;

зміцнення кадрового потенціалу дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку;

розвиток творчих здібностей дітей і молоді; 
формування здорового способу життя та патріотичне виховання, 
запровадження моніторингу та проведення детального аналізу, в т.ч., 

із застосуванням тендерних показників, стану виконання завдань і заходів 
Програми, а також їх фінансування за рахунок коштів обласного бюджету та 
інших джерел.

Фінансове забезпечення виконання Програми
Видатки, пов’язані з відпочинком та оздоровленням дітей і молоді, 

здійснюються за рахунок виділених в установленому порядку коштів з обласного 
бюджету, бюджетів районів, міст обласного значення, бюджетів об’єднаних 
територіальних громад, коштів підприємств, установ, організацій, професійних 
спілок, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а 
також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб та інших джерел, 
незаборонених законодавством.

Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу:
- забезпечити оздоровленням і відпочинком в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку не менше 70 відсотків дітей шкільного віку, 
зокрема, хлопців і дівчат сільської місцевості, в тому числі:

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, -  100%;
дітей з інвалідністю -  не менш як 40%;
дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей -  не менш як 75%;
талановитих та обдарованих дітей -  переможців міжнародних, 

всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, 
змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських 
організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд -  не менш як 
12% відсотків загальної кількості оздоровлених дітей шкільного віку;

- забезпечити доступність закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, 
що потребують особливих умов для оздоровлення;

- забезпечити щорічне проведення поточних ремонтів діючих 20 дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку;

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

- забезпечити оздоровчі заклади висококваліфікованими підготовленими 
кадрами;

- підвищити рівень науково-методичного та інформаційного забезпечення 
діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.



Додаток 1
до рішення 36 сесії обласної
Ради 7 скликання
від 4 грудня 2018 року № 719

Загальна характеристика 
Обласної цільової соціальної програми оздоровлення, відпочинку дітей і 
молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

до 2019 року

Повна назва Програми Обласна цільова соціальна програма 
оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, 
розвитку мережі дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку до 2019 року

Ініціатор розроблення 
Програми

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Дата, номер документа про 
затвердження Програми

Рішення 24 сесії обласної Ради 6 скликання від 
17 квітня 2014 року № 689

Розробник Програми Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Співрозробники Програми Департаменти облдержадміністрації: освіти і 
науки, охорони здоров’я, управління з питань 
фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації, обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Відповідальний виконавець 
Програми

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Учасники Програми Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації;
Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації;
Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації;
Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації;
Управління у справах релігій та 
національностей облдержадміністрації; 
Управління фізичної культури і спорту 
облдержадміністрації;
Обласний центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді;
Центр перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій 
Вінницької області;

------------------------------ ЛА--------------



Головне управління Національної поліції у 
Вінницькій області;
Головне управління ДСНС України у 
Вінницькій області;
Головне управління статистики у Вінницькій 
області;
Головне управління Держпродспоживслужби у 
Вінницької області;
Вінницька обласна дирекція Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності; 
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку;
КП „Спорт для всіх”;
Федерація профспілок у Вінницькій області; 
Райдержадміністрації, міські ради міст обласного 
значення, об’єднані територіальні громади

Термін реалізації Програми 2014 -  2019 роки
Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми

Обласний бюджет;
Бюджети районів та міст обласного значення; 
Бюджети об’єднаних територіальних громади

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми (тис.грн)

237439,0

Коштів обласного бюджету 
(тис.грн)

59431,0

Коштів місцевих бюджетів 
(тис.грн)

108288,0

Коштів небюджетних джерел 
(тис.грн)

69720,0

Заступник голови обласної Ради Ігор Хміль



Додаток 2
до рішення 36 сесії обласної
Ради 7 скликання
від 4 грудня 2018 року № 719

Ресурсне забезпечення
Обласної цільової соціальної програми оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів

оздоровлення та відпочинку до 2019 року
тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання 

Програми

2014 рік

тис. грн

2015 рік

тис. грн

2016 рік

тис. грн

2017 рік

тис. грн

2018 рік

тис. грн

2019 рік

тис.грн

Всього витрат 
на виконання 

Програми,

тис. грн

Обсяг ресурсів всього, в тому 
числі:

30929,0 32301,0 35938,5 39055,0 39565,5 59650,0 237439,0

Обласний бюджет 6711,0 6883,0 9020,5 10637,0 10847,5 15332,0 59431,0

Місцеві бюджети 13598,0 14598,0 15598,0 16598,0 16598,0 31298,0 108288,0

Кошти небюджетних джерел 10620,0 10820,0 11320,0 11820,0 12120,0 13020,0 69720,0

Заступник голови обласної Ради Ігор Хміль



Додаток З
до рішення 36 сесії обласної Ради 
7 скликання
від 4 грудня 2018 року № 719

Напрями діяльності та заходи
Обласної цільової соціальної програми оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та

відпочинку до 2019 року

№ Назва Перелік заходів Термі Виконавці Джерела Орієнтовні обсяги фінансування» Очікуваний
напряму програми II фінансуван тис. гри. результат

діяльності ВИКОІІ

ання
ня 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Організаційн 
а робота 
щодо 
створення 
умов для 
оздоровлення 
дітей і молоді

Проведення 
міжвідомчих обласних 
га районних (міських) 
нарад, навчальних 
семінарів тощо з 
питань організації 
оздоровлення та 
відпочинку дітей, 
поширення досвіду 
роботи у сфері 
оздоровлення

2014-
2019
роки

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації; 
Центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого 
самоврядування, 
державних підприємств, 
установ і організацій 
Вінницької області;

Райдержадміністрації, 
міські ради міст обласного

Обласний
бюджет

Бюджети
районів

3,0 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 Координація
роботи усіх
структур,
причетних до
оздоровлення
дітей і молоді,
створення
ефективної
системи
забезпечення
дітей
послугами 
оздоровлення 
га відпочинку

значення, об’єднані Бюджети 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0
гериторіальні громади міст

обласного
значення
Бюджети
об’єдна
них
територіа
льних
громад

Л/л



2. Створення та 
забезпечення роботи 
оперативних штабів з 
координації 
проведення оздоровчої 
кампанії на обласному 
га районних (міських) 
рівнях, міжвідомчих 
робочих груп з питань 
контролю за якістю 
надання послуг з 
оздоровлення та 
відпочинку дитячими 
закладами
оздоровлення та 
відпочинку незалежно 
від форми власності та 
підпорядкування

2014-
2019
роки

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації; 
Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації; 
Департамент охорони 
здоров’я
облдержадміністрації;
Головне управління 
Національної поліції у 
Вінницькій області; 
Головне управління 
ДСНС України у 
Вінницькій області;
Головне управління 
статистики у Вінницькій 
області;
Головне управління 
Держпродспоживслуж би 
у Вінницької області; 
Райдержадміністрації, 
міські ради міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

Обласний
бюджет

2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 Координація
роботи усіх
структур,
причетних до
оздоровлення
дітей і молоді,
створення
ефективної
системи
забезпечення
дітей
послугами 
оздоровлення 
га відпочинку

3. Забезпечення роботи 
регіональних 
телефонних ліній для 
вирішення питань з 
оздоровлення дітей

2014-
2019
хжи

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

-----------------А

3,0

# /

3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 Координація
х)боти усіх
структур,
причетних до
оздоровлення
дітей і молоді,
створення
ефективної
системи
забезпечення
дітей
послугами 
оздоровлення 
га відпочинку



4. Проведення 
анкетування для 
вивчення потреб 
дітей та їхніх батьків 
у послугах із 
оздоровлення та 
відпочинку 3 
урахуванням віку та 
статі дитини

2014-
2019
роки

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації; 
Райдержадміністрації, 
міські ради міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

Обласний
бюджет

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Забезпечення
дітей
послугами 
оздоровлення 
га відпочинку

5. Надання інформації 
про кількість дітей 
шкільного віку

до 1 
квітня 
щорок 
У

Г оловне управління 
статистики у Вінницькій 
області

Вкладень 
коштів не 
потребує

Координація 
роботи усіх 
структур, 
причетних до 
оздоровлення 
дітей і молоді,

6. Забезпечення безпеки 
дітей і молоді під час 
перевезень до місць 
відпочинку та 
перебування в дитячих 
закладах оздоровлення 
га відпочинку

г о н 
гом
роки

Головне управління 
Національної поліції у 
Вінницькій області; 
Райдержад мі н і страції, 
міські ради міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

Вкладень 
коштів не 
потребує

Забезпечення
дітей
послугами 
оздоровлення 
га відпочинку

7. Організація в дитячих 
закладах оздоровлення 
і відпочинку належної 
охорони громадського 
порядку, забезпечення 
дотримання вимог 
протипожежної 
безпеки, правил 
безпеки під час 
купання, масових 
заходів

2014 —
2019
роки

Головне управління 
Національної поліції у 
Вінницькій області; 
Дитячі заклади 
оздоровлення та 
відпочинку Вкладень 
коштів не потребує

Вкладень 
коштів не 
потребує

Забезпечення
дітей
послугами 
оздоровлення 
та відпочинку

8. Забезпечення
безкоштовним
медичним
обстеженням за 
місцем проживання 
дітей, які

2014 —
2019
зоки

Департамент охорони 
здоров’я
облдержадміністрації, 
Головне управління 
Держпродспоживслужби 
у Вінницької області;

Вкладень 
коштів не 
потребує

—

Забезпечення
дітей
послугами 
оздоровлення 
га відпочинку



направляються в 
дитячі заклади 
оздоровлення та 
відпочинку, та 
працівників цих 
закладів

Райдержадміністрації, 
міські ради міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

9 Збереження
мережі
дитячих
закладів
оздоровлення
та
відпочинку

Розробка
перспективних планів 
розвитку мережі 
дитячих закладів 
оздоровлення та 
відпочинку

2014-
2019
роки

Райдержадміністрації, 
міські ради міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

Вкладень 
коштів не 
потребує

Покращення 
рівня надання 
оздоровчих 
послуг.

10 Сприяння 
поліпшенню 
матеріально-технічної 
бази дитячих закладів 
оздоровлення та 
відпочинку, 
розташованих на 
гериторії району 
(міста) незалежно від 
форми власності та 
підпорядкування

2014 —
2019
роки

Райдержадміністрації, 
міські ради міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

Бюджети
районів
Бюджети
міст
обласного
значення
Бюджети
об’єднаних
гериторіаль
них громад

Позабюдже 
гні кошти

500.0

800.0

500.0

800.0

500.0

800.0

500.0

800.0

500.0

800.0

1200,0

1500,0

Зміцнення
матеріально-
технічної бази
дитячих
закладів
оздоровлення
та відпочинку

11 Сприяння 
безперебійному 
електро-, водо-, газо- 
га теплопостачанню, 
виконанню інших 
робіт щодо життєво 
важливих складових 
функціонування 
дитячих закладів 
оздоровлення та 
відпочинку під час 
перебування в них 
дітей

г о н 
гом
роки

Райдержадміністрації, 
міські ради міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

Вкладень 
коштів не 
потребує

.

Покращення 
рівня надання 
оздоровчих 
послуг.



12 Здійснення підтримки 
дитячих закладів 
оздоровлення та 
відпочинку шляхом 
сприяння
встановленню пільг із 
землекористування, 
оплати комунально- 
побутових послуг, 
придбання продуктів 
харчування, сплати 
місцевих податків та 
зборів

гон
гом
роки

Райдержадміністрації, 
міські ради міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

Вкладень 
коштів не 
потребує

Покращення 
рівня надання 
оздоровчих 
послуг.

13 Проведення державної 
атестації дитячих 
закладів оздоровлення 
га відпочинку 
комунальної та 
приватної форм 
власності

2014-
2019
роки

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадмі ні страції

Вкладень 
коштів не 
потребує

Покращення 
рівня надання 
оздоровчих 
послуг.

14 Проведення конкурсів 
на кращий район 
(місто) щодо 
організації
оздоровлення, кращий 
дитячий заклад 
оздоровлення, кращий 
дитячий заклад 
відпочинку, кращу 
тематичну зміну, 
благодійника року 
тощо

2014 —
2019
роки

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації;

Райдержадміністрації, 
міські ради міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

Обласний
бюджет

Бюджети
районів
Бюджети
міст
обласного
значення
Бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад

5.0

50.0

5,5

50,0

6,0

50,0

6,5

50,0

7.0

50.0

8,0

50,0

Покращення 
рівня надання 
оздоровчих 
послуг.

15 Покращення
якості
оздоровлення
га
відпочинку 
дітей і

Забезпечення 
першочергового 
оздоровлення дітей, 
які потребують 
особливої соціальної 
уваги та підтримки, у

2014-
2019
роки

Рай держад м ін і страції, 
міські ради міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

Бюджети
районів
Бюджети
міст
обласного
значення

7000,0

Ж

7500,0 8000,0 8500,0 8500,0 20000,0 Збереження та 
зміцнення 
здоров’я дітей, 
забезпечення 
їх
гармонічного



молоді,
збільшення
кількості
дітей і
молоді,
охоплених
організовани
ми формами
оздоровлення
га
відпочинку, в 
першу чергу 
дітей, які 
потребують 
особливої 
соціальної 
уваги та 
підтримки

гому числі: дітей - 
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування -  100 
відсотків, дітей- 
інвалідів -  40 
відсотків, дітей із 
малозабезпечених та 
багатодітних сімей -  
75 відсотків; 
талановитих та 
обдарованих дітей -  
15 відсотків від 
загальної кількості 
дітей шкільного віку

Бюджети
об’єдна
них
гериторіа
льних
громад

розвитку

16 Організація 
оздоровлення та 
відпочинку дітей, які 
проживають у 
населених пунктах, 
розташованих на лінії 
зіткнення (Луганська 
га Донецька області)

2014 —
2019
роки

Департамент соціальної 
га молодіжної політики 
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

100,0 102,0 104,0 105,0 Соціальна 
адаптація та 
підтримка 
дітей, які 
проживають у 
населених 
пунктах, 
розташованих 
на лінії 
зіткнення 
(Луганська та 
Донецька 
області)

17 Забезпечення 
оздоровлення та 
відпочинку дітей, які 
потребують особливої 
соціальної уваги та 
підтримки, у тому 
числі дітей, які 
перебувають в

2014-
2019
роки

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

1600,0 1600,0

т /

3500,0 4950,0 5100,0 5800,0 Збереження та 
зміцнення 
здоров’я дітей, 
забезпечення 
їх
гармонічного 
розвитку.



обласних центрах
соціально-
психологічної
реабілітації дітей,
обласному
соціальному
гуртожитку.

18 Забезпечення 
оздоровлення дітей- 
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, які 
виховуються в 
дитячих будинках 
сімейного типу та 
прийомних сім’ях

г о н 
гом
роки

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1200,0 Збереження та 
зміцнення 
здоров’я дітей, 
забезпечення 
їх
гармонічного
розвитку

19 Забезпечення 
оздоровлення дітей- 
сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування та дітей 
інших пільгових 
категорій, які 
виховуються у 
школах-інтернатах 
обласного 
підпорядкування, 
учнів ПТНЗ з числа 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, що 
фінансуються з 
обласного бюджету

2014-
2019
роки

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

3900,0 4000,0 4100,0 4200,0 4200,0 7700,0 Збереження та 
зміцнення 
здоров’я дітей, 
забезпечення 
їх
гармонічного
розвитку

20 Організація 
відпочинку учнів 
загальноосвітніх

2014-
2019
хжи

Райдержадміністрації, 
міські ради міст обласного 
значення, об’єднані

Бюджети
зайонів
Бюджети

6000,0 6500,0 7000,0 7500,0 7500,0 10000,0 Збереження та 
зміцнення 
здоров’я дітей,



навчальних закладів, 
технікумів, коледжів, 
ПТНЗ у таборах 
денного перебування, 
таборах праці і 
відпочинку, 
наметових містечках

територіальні громади. міст
обласного
значення
Бюджети
об’єднаних
територіаль
них громад

забезпечення
їх
гармонічного
розвитку

21 Забезпечення 
оздоровлення дітей 
працюючих батьків

2014-
2019
роки

Вінницька обласна 
дирекція Фонду 
соціального страхування з 
тимчасової втрати 
працездатності, 
Райдержадміністрації, 
міські ради міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

Позабюдже 
тні кошти

8300,0 8500,0 9000,0 9500,0 9800,0 10000,0 Збереження та 
зміцнення 
здоров’я дітей, 
забезпечення 
їх
гармонічного
розвитку

22 Забезпечення 
здешевлення вартості 
путівок для дітей 
батьків -  членів 
профспілкових 
організацій

2014-
2019
роки

Федерація профспілок у 
Вінницькій області

Позабюдже 
тні кошти

1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 Забезпечення
дітей
послугами 
оздоровлення 
га відпочинку

23 Залучення до 
оздоровлення дітей і 
молоді, які 
потребують 
особливої соціальної 
уваги та підтримки, 
благодійних фондів, 
організацій, громад 
тощо

2014-
2019
роки

Управління у справах 
релігій та національностей 
облдержадміністрації, 
Райдержадміністрації, 
міські ради міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

Вкладень 
коштів не 
потребує

Забезпечення
дітей
послугами 
оздоровлення 
та відпочинку

24 Розвиток
гворчих
здібностей
дітей і
молоді,
формування
здорового
способу

Організація 
проведення в дитячих 
закладах відпочинку 
та оздоровлення 
профільних та 
тематичних 
оздоровчих змін, 
фестивалів та

2014-
2019
роки

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації; 
Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації; 
Райдержадміністрації, 
міські ради міст обласного 
значення, об’єднані

Обласний
бюджет
Бюджети
районів
Бюджети
міст
обласного
значення

66,0 80,0

----- Ж.

90,0

$

100,0 110,0 120,0 Підвищення 
якості 
оздоровчих 
послуг, 
розвиток 
творчих 
здібностей та 
інтересів дітей

і



життя та
патріотичне
виховання

конкурсів територіальні громади Бюджети 
об’єднаних 
гериторіаль 
них громад

25 Організація під час 
літнього оздоровлення 
спортивних заходів 
для дітей

2014-
2019
роки

Управління з питань 
фізичної культури та 
спорту
облдержадміністрації; 
КП «Спорт для всіх»

Обласний
бюджет

10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 Підвищення
якості
оздоровчих
послуг,
розвиток
спортивних
здібностей

26 Організація 
проведення в дитячих 
закладах оздоровлення 
га відпочинку виїзних 
майстер-класів з 
народних промислів

г о н 
гом
роки

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації; 
Райдержадміністрації, 
міські ради міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

Обласний
бюджет

Бюджети
районів
Бюджети
міст
обласного
значення
Бюджети
об’єднаних
гериторіаль
них громад

10,0 10,0 10,0

40.0

10.0

65.0

10.0

80,0

10,0

Підвищення 
якості 
оздоровчих 
послуг, 
розвиток 
гворчих 
здібностей та 
інтересів дітей

27 Організація на базі 
дитячих закладів 
оздоровлення та 
відпочинку роботи 
мобільних 
консультативних 
пунктів щодо 
формування здорового 
способу життя дітей і 
молоді та їх 
забезпечення 
соціально-рекламною 
продукцією

2014-
2019
роки

Обласний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді; 
Райдержадміністрації, 
міські ради міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

Обласний
бюджет

Бюджети
районів
Бюджети
міст
обласного
значення
Бюджети
об’єднаних
гериторіаль
них громад

10,0

5,0

12,0

5,0

14.0

5.0

16,0

5,0

18,0

5,0

20,0

5,0

Забезпечення
дітей
послугами 
оздоровлення 
га відпочинку

28 Організація 
оздоровлення та

2014-
2019

Обласний центр 
соціальних служб для

Обласний
бюджет

- 50,0
-------

70,0 80,0 100,0 100,0 Забезпечення
дітей



відпочинку дітей 
разом з батьками або 
іншими законними 
представниками, у 
тому числі проведення 
тематичних змін для 
дітей, які виховуються 
в дитячих будинках 
сімейного типу, 
прийомних сім’ях та 
літніх шкіл для 
прийомних батьків та 
батьків-вихователів

роки сім’ї, дітей та молоді; 
Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації; 
Райдержадміністрації та 
міські ради міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

послугами 
оздоровлення 
га відпочинку

29 Зміцнення
кадрового
потенціалу та
підвищення
престижу
праці в
дитячих
закладах
відпочинку
га
оздоровлення

Організація 
направлення в дитячі 
заклади оздоровлення 
га відпочинку 
педагогічних 
працівників, у тому 
числі, студентів 
педагогічних вищих 
навчальних закладів 
на основі укладених 
угод

г о н 

г о м

роки

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

Вкладень 
коштів не 
потребує

Забезпечення
оздоровчих
закладів
висококваліфі
кованими
підготовленим
и кадрами

ЗО Організація направ
лення в дитячі заклади 
оздоровлення та 
відпочинку каліфі- 
кованих лікарів- 
педіатрів та середніх 
медичних працівників 
та надання їм 
допомоги у роботі

2014-
2019
роки

Департамент охорони 
здоров’я та курортів 
облдержадміністрації; 
Райдержадміністрації, 
міські ради міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

Вкладень 
коштів не 
потребує

Забезпечення
оздоровчих
закладів
висококваліфі
кованими
підготовленим
и кадрами

31 Організація 
підготовки для 
персоналу дитячих 
закладів оздоровлення 
та відпочинку

2014-
2019
ЭОКИ

Департамент охорони 
здоров’я
облдержадміністрації;
Головне управління 
Держпродспоживслужби 
у Вінницької області

Вкладень 
коштів не 
потребує

.

Забезпечення
оздоровчих
закладів
висококваліфі
кованими
підготовленим



и кадрами
32 Залучення до 

розробки та реалізації 
інноваційних програм 
з оздоровлення дітей, 
проведення 
тематичних 
оздоровчих змін, 
підготовки фахівців, 
які працюють в 
дитячих закладах 
оздоровлення та 
відпочинку, 
спеціалістів, у тому 
числі активістів 
громадських 
організацій та лідерів 
студентського 
самоврядування

2014-
2019
роки

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації;Депа 
ртамент освіти і науки 
облдержадміністрації; 
Райдержадміністрації, 
міські ради міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

Обласний
бюджет

2,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Забезпечення
оздоровчих
закладів
висококваліфі
кованими
підготовленим
и кадрами

33 Поліпшення
науково-
методичного
га
інформаційн
ого
забезпечення
діяльності
дитячих
закладів
оздоровлення
га
відпочинку

Організація роботи з 
надання шефської 
допомоги дитячим 
закладам
оздоровлення та 
відпочинку 
спортивними 
говариствами у 
проведенні
спортивних заходів, 
гурткової роботи

2014 —
2019
роки

Райдержадміністрації, 
міські ради міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

Позабюдже 
гні кошти

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Підвищення 
рівня науково- 
методичного 
га
інформаційног
0
забезпечення
діяльності
дитячих
закладів
оздоровлення
та відпочинку.

34 Підготовка та 
видання нормативно- 
правових, інформа
ційних, методичних 
матеріалів з питань 
оздоровлення та 
відпочинку дітей

2014-
2019
роки

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації; 
Департамент освіти і 
науки облдержад
міністрації; Департамент 
охорони здоров’я

Обласний
бюджет

. '  .

8,0 10,0 12,0 12,0 12,0 15,0 Підвищення
рівня
інформованеє 
ті населення

л



гощо. облдержадміністрації; 
Райдержадмі ністрації, 
міські ради міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

35 Сприяння 
висвітленню 
інформації про дитячі 
заклади оздоровлення 
і відпочинку області та 
і'х діяльність, хід 
оздоровлення дітей в 
засобах масової 
інформації

2014-
2019
роки

Департамент 
інформаційної діяльності 
га комунікацій з 
громадськістю 
облдержадм і ні страції; 
Райдержадміністрації, 
міські ради міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

Вкладень 
коштів не 
потребує

Підвищення
рівня
інформованос 
ті населення

36 Поширення 
інформації для батьків 
і дітей про профільні 
га тематичні оздоровчі 
зміни в установах, 
підприємствах та 
організаціях

квітен
ь-
гравен
ь
2014-
2019
роки

Федерація профспілок 
Вінницької області; 
Райдержадміністрації, 
міські ради міст обласного 
значення, об’єднані 
територіальні громади

Вкладень 
коштів не 
потребує

Підвищення
рівня
інформованос 
ті населення

37 Розвиток
міжнародног
0
співробітниц 
тва у сфері 
оздоровлення 
і відпочинку

Здійснення контролю 
за організацією виїзду 
груп дітей, надання 
згоди на виїзд 
організованих груп 
дітей на відпочинок та 
оздоровлення за 
кордон

2014-
2019
роки

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації,Депа 
ртамент освіти і науки 
облдержадміністрації

Вкладень 
коштів не 
потребує

Забезпечення 
розвитку дітей 
га молоді, 
сприяння 
міжнародній 
інтеграції

38 Продовження 
практики обміну 
групами дітей та 
молоді з іншими 
країнами для 
організованого 
відпочинку та 
оздоровлення

2014-
2019
роки

Департамент 
міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
облдержадміністрації 
Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації

Обласний
бюджет
Бюджети
районів
Бюджети
міст
обласного
значення
Бюджети
об’єднаних

100,0 100,0

4 0 -—

100,0 100,0 100,0 150,0 Забезпечення 
розвитку дітей 
та молоді, 
сприяння 
міжнародній 
інтеграції



Райдержадміністрації, гериторіаль 
міські ради міст обласного них громад 
значення, об’єднані
територіальні громади______________

Заступник голови обласної Ради Ігор Хміль



Додаток 4
до рішення 36 сесії обласної
Ради 7 скликання
від 4 грудня 2018 року № 719

Показники продукту
Обласної цільової соціальної програми оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та

відпочинку до 2019 року

№
з/п

Назва показника Оди
ІІИЦ

я
вимі
РУ

Вихідні 
дані на 
початок •••Дії
Програм

и

2014
рік

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік Всього за 
період дії 
Програми

І. Показники продукту Програми
1. Загальна кількість дітей 

та молоді області, 
охоплених 
організованими 
формами оздоровлення 
та відпочинку

осіб 100 625 100 700 100 800 100 900 101 000 101 100 105000 504500

1.1 Оздоровлено в
стаціонарних
оздоровчих закладах
Хлопці
Дівчата
Мешканці/ки сільської 
місцевості
Мешканці/ки міської 
місцевості

осіб 30803 30850 30900 30950 31000 31050 32000
16320
15680

13120

18880

154750

1.2 Оздоровлено в 
пристосованих таборах 
денного перебування 
Хлопці 
Дівчата
Мешканці/ки сільської 
місцевості
Мешканці/ки міської

осіб 69822 69850 69900 69950 70000 70050 70100
35751
34349

28741

349750



місцевості 41359

2. Оздоровлення дітей, які 
потребують особливої 
соціальної уваги та 
підтримки

2.1 Діти-сироти та діти, 
позбавлені батьківського 
піклування

осіб

2369 
(100% від 
кількості 

дітей 
шкільног 
о віку цієї 
категорії)

2050 
(100% 

від 
кількос 
ті дітей 
шкільн 
ого віку 

цієї 
категор 

ії)

2050 2050 2050 2050 2079 2050

2.2 Діти з обмеженими
функціональними
можливостями

осіб

1815 
(всього 

4547 
дітей від 
6 до 18 
років)

1835 1855 1875 1895 1915 2000 4547

2.3 Діти із багатодітних та 
малозабезпечених сімей

осіб

25605 
(всього 
28263 

дитини 
від 6 до 
18 років)

25970 25990 26010 26030 26050 30000 28263

2.8 Талановиті та 
обдаровані діти 
(переможці 
міжнародних,

осіб

18000 
(всього 
18455 

дітей від

18000 18000 18000 т р 0 18000 20000 18455



всеукраїнських, 
обласних олімпіад, 
конкурсів, фестивалів, 
змагань, спартакіад, 
відмінники навчання, 
лідери дитячих 
громадських 
організацій)

6 до 18 
років)

3. Кількість оздоровлених 
дітей працюючих 
батьків

осіб 7773 7780 7790 7800 7810 7820 8000 38940

4. Кількість дитячих 
закладів оздоровлення закл

адів

20 20 20 20 20 20 17 20

4.1 Позаміські - - - - - - 14 -

4.2 Санаторного типу - - - - - - 3 -
5. Кількість дитячих 

закладів відпочинку закл
адів

800 800 800 800 800 800 250 800

5.2 3 денним перебуванням - - - - - - 250
6. Кількість видів 

розроблених та виданих 
методичних матеріалів з 
питань оздоровлення та 
відпочинку дітей

один
иць 2 2 2 2 2 2 1 11

7. Кількість публікацій з 
інформацією про 
діяльність дитячих 
закладів оздоровлення та 
відпочинку і послуги, які 
вони надають у 
друкованих ЗМІ

один
иць 270 300 310 320 330 340 350 1600

8. Кількість проведених 
координаційних рад, 
нарад, семінарів, прес- 
конференцій, виставок- 
ярмарків оздоровчих 
послуг

захо
дів 4 5 5 5 5 5 6 25

І. Показники ефективності Програми
1. Середня вартість 

перебування в дитячому
грн/
добу 101 105 109 113

----------------------і

/ Ш ' 117/////
121 137 -



закладі оздоровлення
1.1 Хлопці - - - - - - 137 -
1.2 Дівчата - - - - - - 137 -

2. Середня вартість грн/
перебування в дитячому добу 20 20 25 зо 40 45 55 -
закладі відпочинку

2.1 Хлопці - - - - - - 55 -

2.2 Дівчата - - - - - - 55 -
3. Сума коштів, виділених грн

на оздоровлення однієї 371 405 422 440 454 474 521 -
дитини

3.1 Хлопці - - - - - - 521 -
3.2 Дівчата - - - - - - 521 -
4. Середня наповнюваність

дитячих закладів
оздоровлення % 60 63 65 68 70 73 75 -
Хлопці - - - - - - 51
Дівчата - - - - - - 49
Мешканці/ки сільської 41
місцевості - - - - - -
Мешканці/ки міської 59
місцевості - - - - - -

5. Питома вага дітей,
охоплених оздоровчими
послугами % 70 71 72 73 74 75 75 -
Хлопці - - - - - - - 51
Дівчата - - - - - - - 49
Мешканці/ки сільської 41
місцевості - - - - - - -
Мешканці/ки міської 59
місцевості - - - - - - -

6. Збільшення кількості
виробленого
інформаційного 10 10 10 10 10 10 10 -

продукту з питань
оздоровлення

----  /.и '/і



III. Показники якості Програми
1. Збільшення кількості 

дітей, охоплених
різними формами 
оздоровлення та осіб 75 100 100 100 100 100 500 -

відпочинку
Хлопці _ _ _ _

255
245

Дівчата
Мешканці/ки сільської - _ - - - - 205
місцевості
Мешканці/ки міської - - - - - - 295
місцевості

2. Збільшення кількості 
дітей, оздоровлених в
стаціонарних 
оздоровчих закладах 
Хлопці

осіб 45 50 50 50 50 50 200
102

-

Дівчата
Мешканці/ки сільської

“ ~ “ “ 98

місцевості - - - - - - 82
Мешканці/ки міської
місцевості - - - - - - 118

3. Збільшення кількості 
дітей, охоплених
відпочинковими осіб 28 50 50 50 50 50 100 -
послугами
Хлопці : _ _ _ _

51
49

Дівчата
Мешканці/ки сільської - _ _ - - - 41
місцевості
Мешканці/ки міської - - - - - - 59
місцевості

4. Збільшення кількості
оздоровлених дітей, які 
потребують особливої осіб 73 100 100 100 100 100 500 -

соціальної уваги та
підтримки

Заступник  голови обласної Ради Ігор Хміль


