
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я  № 8 2 7

26 червня_______2019 р. 38 сесія 7 скликання

Про хід виконання Обласної цільової соціальної програми оздоровлення, 
відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення

та відпочинку до 2018 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, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора Департаменту соціальної та молодіжної 
політики обласної державної адміністрації Заболотної Н.М. „Про хід виконання 
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 (зі змінами) взяти до відома (додається).

2. 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.).
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Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Аналіз виконання показників га пояснення щодо їх виконання

№
з/п

ІІока шик Одиниця
.виміру

)Іже ре; і о і н ф о р ма п ії 'Затверджено
програмою

Виконано Рівень 
виконання до 

затвердженого 
програмою (%)

1. Загальна кількість дітей та молоді 
області, охоплених організованими 
формами оздоровлення та відпочинку

осіб 1 оловне управління 
статистики у Вінницькій 

області
303 000 303 735 100.2

2. у  тому числі оздоровлено в 
стаціонарних оздоровчих закладах

осіб 1 оловне управління 
статистики у Вінницькій 

області
93 000 93 844 100,9

3. оздоровлено в пристосованих таборах 
денного передування

осіб 1 оловне управління 
статистики у Вінницькій 

_області
210 000 106 942 50.9

4. Оздоровлення дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та 
підтримки:

5. діти-сироги та діти, позбавлені 
батьківського піклування

осіб ) Іе парптамеї гг соціал ь н ої 
та молодіжної політики 

Вінницької ОДА
2 050 3209 100*

6. діти з обмеженими функціональними 
можли востями

осіб J \с парі іта м ент со ці ал ь і юї 
та молодіжної політики 

Вінницької ОДА
1 895 2093 75*

7. діти із багатодітних та 
малозабезнечен их сі мей

осіб Департамент соціальної 
та молодіжної політики 

Вінницької ОДА
26 030 32001 83*

8. талановиті та обдаровані діти 
(переможці міжнародних, 
всеукраїнських, обласних олімпіад, 
конкурсів, фестивалів, змагань, 
спартакіад, відмінники навчання, 
лідери дитячих громадських 
організацій)

осіб

Де п а р пта м е нт с о ці ал ь н ої 
та молодіжної політики 

Вінницької ОДА
18 000 11677 74*

9. Кількість дитячих закладів 
оздоровлення

закладів

_

Департамент соціальної 
га молодіжної полі гики 

Вінницької ( )ДА
20

17
....................................... ____________  -

85



10.1 Кількість дитячих закладів в ід п о ч и н к у  закладів Головне управління
" 1  П- -  1 800 ! -,/10статистики у Вінницькій , 249 

області
з і

11. Кількість видів розроблених та 
виданих методичних матеріалів з 
питань оздоровлення та відпочинку 
дітей

одиниць
] оловне управління 

Де рж 11 роде і юж и всл ужб и у 
Вінницькій області

6 50

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

одиниць Департаментом 
інформаційної діяльності 

та комунікацій з 
громадськістю 

облдержадм і і метра і іії

990 1098 110.9

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

заходів
Де наритаме ігг соціал ь ної 
та молодіжної політики 

Вінницької ОДА
15 18 120

14. Середня вартість перебування в 
ди тячому закладі оздоровлення

грн/добу Головне управління 
статистики у Вінницькій 

області
117 174 148.7

15. Середня вартість перебування в 
дитячому закладі відпочинку

грн/добу Головне управління 
статистики у Вінницькій 

області
12,5 27 216

16. Сума коштів, виділених на 
оздоровлення однієї дитини

гри Головне управління 
статистики у Вінницькій 

області
456.0 210 46

17. Середня наповнюваність дитячих 
за кл а д і в оздоро вл е н н я

% Головне управління 
статистики у Вінницькій 

області
70,3 71 101

18. І їй том а вага дітей, охоплених 
оздоровч им и іюслугам и

% 1 оловне управління 
статисти ки \Д В і н н и цькі й 

області
74 54,8 74

Заступник голови обласної Ради Михайло Крсменюк
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ІН Ф О Р М А Ц ІЯ  П РО  В И К О Н А Н Н Я  П Р О Г Р А М И  *А 2016 - 2018 РО К И

Департамент соціальної іа молодіжної політики облдержадміністрації

Обласна цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 
2018 року (рішення 24 сесії 6 скликання від 17 квітня 2014року №  689)

Виконання заходів і завдань Програми

ЛІ»
з/п

Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст 
заходу/напрям діяльності

Запланований результат Назва, зміст заходу/напрям  
діяльності

Досягнутий результат

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

Організація на належному 
рівні оздоровлення дітей 
протягом оздоровчого сезону

V "«** нале>

Фахі в і ія м и держг і роде і іожи всл ужб и, 
центру соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді проведено 144 
наради, 1629 бесід, прочитано 166 
лекцій, здійснено 21 виступ на радіо 
та 6 виступів на телебаченні, 
надруковано у пресі, в т.ч. 
електронних ЗМ1 - 228 статей з 
актуальних питань підготовки та 
проведення дитячої оздоровчої 
кампанії.
Взято участь у Всеукраїнських 
селекторних нарадах з питань 
підготовки та підведення підсумків 
оздоровчої кампанії________________

Організація па належному рівні оздоровлення дітей 
протягом оздоровчого сезону

Створення та забезпечення 
роботи оперативних штабів з 
координації проведення
оздоровчої кампанії на 
обласному та районних 
(міських) рівнях, міжвідомчих 
робочих груп з питань 
контролю за якістю надання 
послуг з оздоровлення та 
В ІД! 104 и н ку дитя ч и м и
закладами оздоровлення та 
відпочинку незалежно від 
форми власності та 
підіюрядкч вання

Забезпечення
координації

алежної 
оздоровчої 

кампанії, якісної підготовки 
та організованого проведення 
оздоровлення дітей

Розпорядженнями голови 
облдержадміністрації від 30 травня 
2016 року № 388 «Про організацію 
відпочинку та оздоровлення дітей 
Вінницької області влітку 
2016 року», від 15 травня 2017 року 
№ 337 «Про організацію відпочинку 
та оздоровлення дітей Вінницької 
області влітку 2017 року», від 
15 травня 2018 року № 411 «Про 
організацію відпочинку та 
оздоровлення дітей Вінницької 
області влітку 2018 року» 
створювались__та__діяли обласні

Оздоровчі кампанії 2016, 2017 та 2018 років пройшли на 
належному організаційному рівні. Виконано усі планові 
показники. Нещасних випадків, харчових отруєнь не 
було.



оперативні штаои з коорлинацн 
оздоровчої кампанії у 2016, 2017 та 
2018 роках у складі представників 
управлінь га відомств, причетних до 
про веден н я оздоровл с н ня. 
Оперативні штаби з координації 
оздоровчої кампанії та контролю за 
ходом її проведення діяли при усіх 
райдержадміністраціях та міських 
радах міст обласного значення._____

Надання інформації про 
кількість дітей шкільного віку 
Департаменту соціальної та 
МОЛОДІЖІ юї І юл ітики
облдержадм і 11 істрації

Якісна та
організація
кампанії

ефективна
оздоровчої

З метою якісної та ефективної 
організації оздоровчої кампанії 
Головне управління статистики у 
Вінницькій області щороку надає 
статистичні дані про кількість дітей 
пікільіюго віку у Вінницькій області

Оздоровчі кампанії 2016, 2017 та 2018 років пройшли на 
належному організаційному рівні. Виконано усі планові 
показники.

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

Безпечне перевезення
організованих груп дітей до 
закладів оздоровлення та 
відпочинку

Здійснювався супровід груп дітей 
під час перевезень до місць 
відпочинку працівниками
патрульної поліції Національної 
поліції України

Забезпечено безпеку дітей під час перевезень до закладів 
оздоровлення та відпочинку

Організація в дитячих закладах 
оздоровлення і відпочинку 
належної охорони
громадського і юрядку,
забез пе че н н я дотр и м а н н я 
вимог протипожежної безпеки, 
правил безпеки під час 
купання, масових заходів

Забезпечення організації в 
дитячих закладах
оздоровлення і відпочинку 
належної охорони

порядку, 
дотримання 

ВИМОГ 11 роти пожежної
безпеки, правил безпеки під 
час купання, масових заходів

громадського
забезпечення

Управлінням УМ ВС України у 
Вінницькій області вжито заходів 
щодо забезпечення належної 
охорони громадського порядку у 
місцях відпочинку дітей та на 
прилеглих територіях. Головне 
управління ДСНС України у 
Вінницькій області здійснювало 
перевірки та постійний нагляд за 
дотр и м а нн ям пожежної безпек и:_____

Надзвичайних ситуацій, які впливали б на стан здоров'я 
дітей, їх безпечного перебування в дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку, не було.

Сприяння поліпшенню
матеріально-технічної бази 
дитячих закладів оздоровлення 

! та відпочинку, розташованих 
! на території району (міста) 
І незалежно від форми власності 
і та підпорядкування

І Іокращення матеріально- 
технічної бази дитячих 
закладів оздоровлення та 
відпочинку

Проведено капітальний ремонт 
1 закладу та поточний ремонт 
17 за клад і в оздо ро вл с н н я та 
відпочинку

7 і Сприяння безперебійному [ Безперебійне електро-, водо-, І Забезпечувалось безперебійне

Табори області повністю забезпечені складськими 
примі ще ннями та хол од и л ь н о- м ороз и л ьн и м 
обладнанням для зберігання продуктів харчування. На 
проведення ремонтних робіт та покращення 
матеріально-технічної бази дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку з різних джерел 
фінансування за звітний період використано
6 795 980 гри._________________________________
Усі заклади мають айїЬномні системи водопостачання та



----------------------------
електро-, воло-, газо- га 
теплопостачанню, виконанню 
інших робіт щодо життгво 
важі і и в и х с кладов и х 
функціонування дитячих 
закладів оздоровлення та 
відпочинку під час 
перебування в них дітей

гаю- га теплої юс іачання 
сприяло наданню якісних 
послуг з оздоровлення та 
відпочинку дітей

електро-, водо-, газо- та 
теплопостачання відповідно до 
потреб та технічних характеристик 
закладів

каналізації, едекчро- та газопостачання здійснювалось 
відповідно до потреб закладів

8 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

Здешевлення вартості путівок У межах чинного законодавства 
надавалися пільги із 
землекористування, оплати 
комунально-побутових послуг, 
придбання продуктів харчування, 
сплати місцевих податків та зборів

Здешевлено вартість путівок у закладах Зазначеними 
пільгами скористалися 12 закладів оздоровлення та 
відпочинку. Протягом останніх трьох років вартість 
путівок до закладів оздоровлення і відпочинку у 
Вінницькій області була найнижчою по Україні

9 І Іроведения державної 
атестації дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку 
комунальної та приватної 
форм власності

Згідно з регіональним планом 
атестації дитячих закладів 
державної, комунальної та 
приватної форм власності на 
2016 - 2020 роки, погодженого 
М і і пстсрством сої ііал ьної 
політики України, заплановано 
провести атестацію 14 закладів 
оздоровлення та відпочинку

Остаточне виконання заходу 
заплановано на 2020 рік

Збереження та розвиток мережі дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку

10 Забезііечення періпочері ової о 
оздоровлення дітей, які 
і ютребу ють особл и вої 
соціальної уваги та підтримки, 
у тому числі: дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського піклування 
100%. дітей з інвалідністю 
40%, дітей із малозабезпечених 
та багатодітних сімей - 75%: 
талановитих га обдарованих 
дітей - 12% від загальної 
кількості дітей шкільного віку

Збільшення кількості дітей, 
охої ілеї і их орі аи ізова 11 и м и 
формами оздоровлення та 
відпочинку, у першу чергу 
дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та 
підтримки

Забезпечено оздоровчими послугами 
дітей пільгових категорій відповідно до 
запланованих показників

Оздоровчими та відпочинковими послугами охоплено 
3209 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, 38 дітей загиблих учасників А ТО, 3441 дітей 
учасників АГО, 2093 дітей з інвалідністю, 2001 дітей з 
багатодітних та малозабезпечених сімей, 11677 
талановитих та обдарованих дітей.

/ і
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відпочинкх діїсй, які послугами усіх діїей ; послугами діти, які потребують перебували в обласних центрах соціально-психологічної j
і ютребую 1 ь ос об. 1ИВОЇ 
соціальної уваги та підтримки, 
у тому числі дітей, які 
перебувають в обласних 
центрах соціально- 
і їсихологічної реабілітації 
дітей, обласному соціальному 
гуртожитку. Організаі і,ія 
оздоровлення дітей, які 
і ютребу ють особ; і и вої 
соціальної уваги в УДЦ 
«Молода гвардія», у МДЦ 
«Артек»

шкільного віку, які в літній 
період перебували у закладах 
соціального спрямування. 
100% виконання наказів
МІНСОЦПОЛІТИКИ ЩОДО
оздоровлення

особливої соціальної уваги га 
підтримки, у тому числі діти, які 
перебувають в обласних центрах 
соціал ьно-пс и хол о г і ч н ої реаб і л і гаї і ії 
дітей, обласному соціальному 
гуртожитку.
1 Іроводилась організація 
оздоровлення дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги в УДЦ 
«Молода гвардія» та МД1 { «Артек»

реабілітації дітей, обласному соціальному гуртожитку.
В УДЦ «Молода гвардія» за 2016 - 20IX роки 
оздоровлено 1346 дітей - 100%, в МДЦ «Артек» 
оздоровлено 1445 дітей - 100% (від виділених 
Міністерством соціальної політики)

12 Забезнечен і \ я оздоровл сч \ ня 
дітей-сиріт та дітей, 
і юзба вл с них бать к і вс ь кого 
піклування, які виховуються в 
дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім’ях

Забезпечення оздоровчими 
послугами 100% дітей 
зазначеної категорії

Діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, які 
виховуються в дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім'ях 
оздоровлювалися у позаміських 
закладах оздоровлення та відпочинку

За 2016, 2017 та 2018 роки 100% оздоровлено дітей 
шкільного віку зазначеної категорії.

13 Забезпечення оздоровлення 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та 
д ітей  інших ПІЛЬГОВИХ 
категорій, які виховуються у 
ш колах- інтернатах обласного 
підпорядкування, учнів ПТНЗ 
з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, що фінансуються з 
обласног о бюджету

Забезпечення озд о ро вч и м и 
послугами 100% дітей 
зазначеної категорії

Забезпечено 100% виконання 
показників забезпечення 
оздоровлення та відпочинку дітей- 
сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та дітей 
інших пільгових категорій, які 
виховуються у школах-інтернагах 
обласного підпорядкування, учнів 
ПТНЗ з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, що фінансуються з 
обл ас ного бюджету

Виконано планові показники щодо забезпечення 
оздоровчими та відпочинковими послугами 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

14 Забезпечення оздоровлення 
дітей працівників 
агропромислового комплексу 
та соціальної сфери села

Забезпечення оздоровчими 
послугами 70% дітей 
зазначсної категор ії

Забезпечено послугами 
оздоровлення та відпочинку 70 %  
дітей шкільного віку зазначеної 
категорії

У 2016 році охоплено послугами оздоровлення та 
відпочинку 9502 дитини шкільного віку зазначеної 
категорії, у 2017 році - 9547 дітей шкільного віку 
зазначеної категорії, та у 2018 році - 9554 дитини 
шкільного віку зазначеної категорії

15 Залучення до оздоровлення 
дітей і молоді, які погребують 
особливої соціальної уваги та 
підтримки, благодійних

Збільшення кількості дітей, 
охоплених оздоровчими 
послугами

3 метою збільшення кількості дітей, 
охопл єн их оздоровЧИ М и 1ЮС Л V 1 ам и. 
налагоджено співпрацю з 
громадськими, релії ійними

За їх сприяння за межами країни відпочило 2658 дітей. 
Для залучення додаткових коштів налагоджено 
співпрацю з підприємствами, організаціями, 
благодійними фондами. / / /
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І фондів, оріанічацій, громад орі анічаціями. у тому числі

1 16 Організація проведения в 
дитячих закладах відпочинку 
та оздоровлення профільних га 
тематичних оздоровчих змін, 
фестивалів та конкурсів

Поглиблення знань ч 
англійської мови, 
удосконалення розмовних 
навичок, розвиток здібностей 
та інтересів дітей за 
напрямами позашкільної 
освіти, фізичної культури і 
спорту, формування 
ціннісного ставлення 
особистості до українського 
народу, Батьківщини, 
держави, нації

Проведено 6 наметових таборів, а 
саме: «Береї ріки», «Застава Нечая». 
«Королівство Михайлини», «Вперед 
і вгору!» (охоплено 247 осіб). 
Військово-патріотичний клуб 
«Форпост» (Ямпільський район) 
організував наметовий табір «Щит і 
меч» для 140 осіб. Крім того, на 
території області проводилось 
таборування в рамках заходу 
«Труханова січ», для участі у якому 
потягом єднання до області прибуло 
130 осіб.

—і
Протягом 2016 - 2018 років, збільшено чисельність 
молоді, яка бере активну участь у діяльності та заходах 
громадських об'єднань національно-патріотичного 
спрямування, популяризовано та використано виховні 
методики пластового (скаутського) руху, 
популяризовано позитивний досвід щодо виховання 
дітей та молоді на засадах добра і моралі, забезпечено 
організоване змістовне дочвілля, активний та доступний 
відпочинок дітей та молоді, чокрсма, під час літніх 
канікул.

17 Організація під час літнього 
оздоровлеї і ня спортивних 
заходів для дітей

Заохочення дитячого 
населення до активного 
зайняття фізичною 
культурою та спортом

Фахівцями обласної організації 
«Спорт для всіх» на базі оздоровчих 
закладів проводилися спортивні 
змагання з ігрових видів спорту

У 2016 - 2018 роках спортивно-оздоровчими заходами 
охоплено 8487 дітей

18 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

I Іопередження негативних 
явищ у дитячому та
II і дл ітко вом у середо вищі

Працювали мобільні 
мультидисциплінарні 
консультативні пункти в усіх 
дитячих позаміських закладах 
оздоровлення та відпочинку

За 2016 - 2018 роки тренінговими, лекційними 
чаняттями охоплено 1855 дітей та підлітків Фахівці 
побували на кожній зміні в усіх таборах області.

19 Організація оздоровлення та 
відпочинку дітей разом з 
батьками або іншими 
законними представниками, у 
тому числі проведення 
тематичних чмін для дітей, які 
виховуються в дитячих 
будинках сімейного типу, 
прийомних сім'ях та літніх 
шкіл для прийомних батьків та 
батьків-виховател і в

Вирішення проблемних 
питань, що виникають під час 
соціалізації дітей з 
особливими потребами, а 
також дітей, які виховуються 
в дитячих будинках 
сімейного типу, прийомних 
сім'ях

Ор ган і зову вал и ся табори ■-се м і нар и 
для дітей з особливими потребами 
та їх батьків, літні школи для 
прийомних батьків та батьків- 
виховател і в, тематичні зміни для 
дітей, які виховуються в дитячих 
будинках сімейного типу, прийомних 
сім'ях

Сумісне проживання в умовах літнього табору, сімей що 
мають дітей ч особливими потребами, включення їх в 
інтенсивні корекційно-рочважальні програми сприяло 
набуттю батьками душевної сили та певної педагогічної 
компетентності, допомога сім’ями у вирішенні проблем 
адаптування до середовища, в якому вони проживають.

21 Здійснення контролю за 
організацією виїчд> груп дітей, 
надання згоди на виїчд

Збільшення кількості дітей. 1 Організовувались виїзди груп дітей 
охоплених якісними і за кордон на відпочинок та 
оздоровчими га оздоровлення в порядку.

Надано дозвіл на виїзд 8 групам дітей на відпочинок та і 
оздоровлення за кордон (76^оіб)

/ і !
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. ..організованих груп дпеи на 

відпочинок іа оздоровлення за 
кордон

ні. їїючинковими послугами встановленому іаконодавсгвом1

11
22 Продовження практики обміну 

групами дітей та молоді з 
іншими країнами для 
організованого відпочинку та 
оздоровлення

Забезпечення розвитку дітей та 
молоді, сприяння міжнародній 
інтеграції

В результаті домовленостей 
представників обласних органів 
виконавчої влади з міжнародними 
урядовими (н су р я до в и м и) 
організаціями відбулись поїздки 
дітей загиблих, поранених учасників 
А ГО/ООС до Польщі, Чехії та 
Єгипту

.
Протягом звітного періоду діти загиблих, поранених 
учасників АТО/ООС відпочивали у Польщі. Чехії та 
Єгипті (44 особи)

Заступник голови обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК


