
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р ІШ Е Н Н Я  №890

17 груддя 2019 р. 41 сесія 7 скликання

Про Обласну цільову соціальну програму оздоровлення, відпочинку дітей,
розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

на 2020-2024 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування”, законів України „Про охорону дитинства”, „Про 
оздоровлення та відпочинок дітей”, „Про позашкільну _ освіту”, з метою 
удосконалення організації відпочинку та оздоровлення дітей, 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, сшрту і туризму, духовності та 
історичної спадщини, з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна 
Рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про 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.

2. Затвердити Обласну цільову соціальну програму оздоровлення, 
відпочинку дітей, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку на 2020-2024 роки (далі -  Програма), що додається.

3. Рекомендувати:
3.1. Районним державним адміністраціям, районним радам, міським 

радам міст обласного значення розрсзбити та затвердити районні, міські 
програми оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку та забезпечити їх виконання.

3.2. Обласній державній адміністрації, районним державним 
адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, 
об’єднаних територіальних громад:

3.2.1. Організувати виконання заходів, передбачених Програмою.
3.2.2. Фінансування Програми здійснювати з обласного, районних, 

міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад та інших 
джерел, незаборонених законодавством. Щороку при формуванні відповідних 
бюджетів, передбачати видатки на фінансування заходів Програми.

4. Рішення 24 сесії обласної Ради 6 скликання від 17 квітня 2014 року 
№ 689 (зі змінами) зняти з контролю у зв’язку із виконанням та закінченням 
терміну дії.

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

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення 41 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 17 грудня 2019 року № 890

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

на 2020 - 2024 роки 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Затвердження Обласної цільової соціальної програми оздоровлення та 
відпочинку дітей на 2020 -  2024 роки(далі -  Програма) зумовлено необхідністю 
реалізації сучасної державної політики- в галузі оздоровлення та відпочинку 
дітей, спрямованої на забезпечення надання якісних послуг з оздоровлення та 
відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Програма розроблена відповідно до Законів України: «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про 
позашкільну освіту»; постанов Кабінету Міністрів України: від 28 квітня 
2009 року № 422 «Про затвердження Типового положення про дитячий заклад 
оздоровлення та відпочинку», 28 квітня 2009 року № 425 «Про затвердження 
Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за 
рахунок коштів державного бюджету», 28 квітня 2009 року № 426 «Про 
затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій» зі 
змінами, від 26 червня 2019 року № 580 «Деякі питання ведення Державного 
реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей», наказу 
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 13 серпня 2009 року 
№ 2881 «Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та 
відпочинку дітей», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 вересня 
2009 року за № 854/16870, Стратегії збалансованого регіонального розвитку 
Вінницької області до 2020 року, затвердженої рішенням 38 сесії обласної Ради 
7 скликання від 26 червня 2015 року.

Програма визначає головну мету і завдання щодо забезпечення 
оздоровленням та відпочинком дітей шкільного віку на 2020-2024 роки, 
конкретизує шляхи, механізми, терміни та перелік основних заходів з реалізації 
основних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення 
виконання. Програма може доповнюватися (змінюватися) в установленому 
чинним законодавством порядку у разі коли в період її виконання 
відбуватимуться зміни в законодавстві України щодо оздоровлення та 
відпочинку дітей, в соціально-економічній ситуації регіону.

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 (78 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 170515 дітей шкільного віку, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки з боку держави.

Визначення понять 
Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки,—

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; 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 
антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або 
помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі 
проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи 
збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період 
участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; діти, 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; 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, взяті на 
облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих 
обставинах; діти з інвалідністю; діти, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, 
техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних сімей; діти з 
малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на 
виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти 
журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; діти, одному 
з батьків яких встановлено інвалідність І або II групи; діти, які перебувають на 
диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, 
всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, 
змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських 
організацій; діти - учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд; 
діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Послуги з оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, 
виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються 
дитячим закладом оздоровлення та відпочинку і спрямовані на відновлення та 
поліпшення фізичного і психічного стану здоров'я дитини;

Відпочинкові послуги - заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з 
дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію 
раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами 
проживання.



Мета Програми

Метою Програми є вдосконалення механізмів оздоровлення та 
відпочинку дітей, створення умов для якісного відпочинку та оздоровлення 
дітей, збільшення кількості отримувачів послуг, збереження, модернізація та 
розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області.

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 виховні 
програми цих закладів; створення умов для якісного відпочинку дітей 
шкільного віку в пришкільних таборах, профілактики бездоглядності дітей під 
час літніх канікул шляхом організації профільних, спортивних змін, наметових 
містечок, тощо; створення умов для оздоровлення дітей з особливими 
потребами; вироблення ефективних механізмів забезпечення оздоровчими 
послугами максимальної кількості дітей, збереження та розвиток мережі 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Програму передбачається виконати протягом п’яти років.

Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:
- покращення якості оздоровлення і відпочинку дітей, збільшення 

кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та 
відпочинку;

- створення умов для оздоровлення дітей з особливими потребами;
- створення оптимальної мережі та розвиток дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку різних типів, здатних забезпечити високоякісними 
оздоровчими, виховними послугами дитяче населення;

- зміцнення кадрового потенціалу дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку.

Фінансове забезпечення виконання Програми

Видатки, пов’язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються 
за рахунок виділених в установленому порядку коштів з державного, обласного 
бюджетів, бюджетів районів та міст обласного значення, бюджетів об’єднаних 
територіальних громад, коштів підприємств, установ, організацій, професійних 
спілок, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб та інших джерел, не 
заборонених законодавством.



Очікувані результати

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

оздоровлення та відпочинку не менше 60 відсотків дітей шкільного віку, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

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

- здійснити заходи щодо оновлення 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.

Заступник голови обласної Ради Михайло Кременюк



Додаток 1
до рішення 41 сесії обласної Ради 

7 скликання від 17 грудня 2019 року №890

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

оздоровлення та відпочинку на 2020 -  2024 роки

Повна назва Програми Обласна цільова соціальна програма 
оздоровлення, відпочинку дітей, розвитку 
мережі дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку на 2020 - 2024 роки

1. Ініціатор розроблення Програми Департамент соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

2. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу виконавчої 
влади про розроблення Програми

Закон України від 4 вересня 2008 року №375-УІ 
«Про оздоровлення та відпочинок дітей»

3. Розробник Програми Департамент соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

4. 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

5. Відповідальний виконавець 
Програми

Департамент соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації

6. 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;
Департамент міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку облдержадміністрації; 
Управління у справах національностей та релігій 
облдержадміністрації;
Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації;
Управління фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації;
Служба у справах дітей облдержадміністрації; 
Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді;
Головне управління Національної поліції у 
Вінницькій області;
Головне управління ДСНС України у Вінницькій 
області;
Головне управління статистики у Вінницькій 
області;
Головне управління Держпродспоживслужби у

Заступник директора Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації Л Олександр МЕЛЬНИК



Вінницької області;
Управління держпраці у Вінницькій області;
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку;
КП «Спорт для всіх»;
Райдержадміністрації, міські ради міст обласного 
значення, об’єднані територіальні громади.

7. Термін реалізації Програми 2020 -  2024 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 
Програми:

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

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, усього:

110898,8 тис. грн.

9.1 У тому числі коштів обласного 
бюджету:

105438,8 тис. грн.

10. Основні джерела фінансування 
Програми:

Державний бюджет , місцеві бюджети, не бюджетні 
кошти

Заступник голови обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК

Заступник директора Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації



Додаток 2
до рішення 41 сесії обласної Ради 
7 скликання
від 17 грудня 2019 року № 890

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

відпочинку на 2020 -  2024 роки
тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання Програми

2020 рік

тис. грн

2021 рік

тис. грн

2022 рік

тис. грн

2023 рік

тис. грн

2024 рік

тис. грн

Всього витрат на виконання 
Програми,

тис. грн

обсяги ресурсів усього, в тому числі: 18700,0 20279,6 22012,9 23915,3 25991,0 110898,8

державний бюджет - - - - -

обласний бюджет 17890,0 19349,6 20942,9 22683,3 24573,0 105438,8

місцеві бюджети Відповідно до потреби

кошти небюджетних джерел 810,0 930,0 1070,0 1232,0 1418,0 5460,0

Заступник голови обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації Олександр МЕЛЬНИК



Додаток З
до рішення 41 сесії обласної Ради 
7 скликання
від 17 грудня 2019 року №890

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

відпочинку на 2020 -  2024 роки

№ Назва напряму Перелік заходів Термі Виконавці Джерела Орієнтовні обсяги фінансування, Очікуваний
діяльності програми н фінансув тис. грн результат

вико ання 2020 2021 2022 2023 2024
нанн

я
1. Організаційна 

робота щодо 
створення 
належних 
умов для 
оздоровлення і 
відпочинку 
дітей

1.1. Проведення 
міжвідомчих обласних 
та районних (міських) 
нарад, навчальних 
семінарів з питань 
організації оздоровлення 
та відпочинку дітей, 
поширення досвіду 
роботи у сфері 
оздоровлення, для 
керівників і 
працівників дитячих 
закладів оздоровлення

2020

2024
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;

Обласний
бюджет

5,0 5,5 6,1 6,7 7,4 Координація
роботи усіх
структур,
причетних до
оздоровлення
дітей і молоді,
створення
ефективної
системи
забезпечення
дітей
послугами
оздоровлення

та відпочинку з питань Райдержадміністрації, Бюджети Відпові Відпові Відпові Відпові Відпові та  відпочинку.
підготовки та міські ради міст районів ДНО ДО дно до дно до дно до дно до
проведення обласного значення, Бюджети потреб потреб потреб потреб потреб

оздоровчого процесу об’єднані територіальні 
громади.

м іст
обласного
зн ачен ня

и и и и и

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації Олександр МЕЛЬНИК



1.2.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 відпочинку дитячими 
закладами оздоровлення 
та відпочинку
незалежно від форми 
власності та
підпорядкування та 
забезпечення їх
діяльності, у т.ч. -  з 
виїздами в дитячі 
заклади оздоровлення та 
відпочинку.

2020-

2024
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 
Держпродспоживслужби 
у Вінницької області; 
Райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
об’єднані територіальні 
громади

Бюджети
об’єднаних
територіал
ьних
громад
Обласний
бюджет

Бюджети
районів
Бюджети
міст
обласного
значення
Бюджети
об’єднаних
територіал

20,0

Відлові 
дно до 

потреби

22,0

Відпові 
дно до 
потреби

24,5

Відпові 
дно до 

потреби

27,0 30,0

Відпові 
дно до 

потреби

Відпові 
дно до 

потреби

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації Олександр МЕЛЬНИК



1

-

ьних
громад

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

2020

2024
роки

Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Інформування 
громадскості з 
питань
оздоровленя та
відпочинку
дітей

1.4. Забезпечення 
діяльності атестаційної 
комісії з проведення 
державної атестації 
дитячих закладів 
оздоровлення та 
відпочинку усіх форм 
власності

2020

2024
роки

Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

10,0 11,0 12,1 13,3 14,6 Забезпечення 
реалізації 
державної 
політики у 
сфері
оздоровлення 
та відпочинку 
дітей, 
оцінювання 
стану
організації та
здійснення
оздоровчо-
виховного
процесу,
стану
матеріально- 
технічної бази 
закладу і 
забезпечення 
фахівцями

1.5.Забезпечення 
формування реєстру 
майнових об’єктів 
оздоровлення та

2020

2024
роки

Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
об лдержадм і н і страції

Обласний
бюджет

30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Забезпечення 
доступності 
та  відкритості 
інформації

Заступник директора Департаменту / /
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації п ////  Олександр МЕЛЬНИК



відпочинку дітей 
Вінницької області. 
Програмне забезпечення 
Реєстру для внесення 
відомостей про 
майновий об’єкт та їх 
подальшого оброблення, 
зберігання,
накопичення, захисту, 
використання та 
поширення інформації 
про майнові об’єкти, 
інформаційної взаємодії 
з держателем Реєстру

про дитячі 
заклади 
оздоровлення 
та відпочинку 
і послуги, які 
надаються 
такими 
закладами

1.6. Забезпечення 
формування банків 
даних дітей, які 
потребують особливої 
соціальної уваги та 
підтримки держави та 
першочергового 
оздоровлення(відпочин 
ку) за бюджетні кошти.

2020

2024
роки

Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Служба у справах дітей 
облдержадміністрації 
Департамент охорони 
здоров’я
облдержадміністрації;

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

Вкладень 
коштів не 
потребує

Забезпечення
цільового,
ефективного
використання
коштів,
передбачених
на
оздоровлення 
та відпочинок 
дітей

1.7.3дійснення 
контролю за 
організацією виїзду груп 
дітей, надання згоди на 
виїзд організованих груп

2014

2019
роки

Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Служба у справах дітей 
облдержадміністрації

Вкладень 
коштів не 
потребує

Контроль за 
поверненням 
в Україну 
дітей, які 
перебували за

Олександр МЕЛЬНИК



дітей на відпочинок та 
оздоровлення за кордон

кордоном на 
відпочинку та 
оздоровленні.

1.8.Надання інформації 
щодо кількості дітей 
шкільного віку, які 
проживають в області, у 
розрізі адміністративно- 
територіальних одиниць 
Департаменту 
соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

до 1 
квітня 
що 
року

Головне управління 
статистики у Вінницькій 
області

Вкладень 
коштів не 
потребує

Розподіл 
путівок на 
оздоровлення 
та відпочинок 
у розрізі 
адміністратив 
но-
територіальни 
х одиниць 
пропорційно 
чисельності 
дітей віком 
від 7 до 18 
років

1.9.3дійснення 
контролю за 
дотриманням Порядку 
підбору та направлення 
дітей, які потребують 
особливої соціальної 
уваги та підтримки, до 
дитячих закладів 
оздоровлення та 
відпочинку за рахунок 
бюджетних коштів

2020

2024
роки

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

Вкладень 
коштів не 
потребує

Цільове,
ефективне,
раціональне
використання
бюджетних
коштів

2. Збереження 
мережі дитячих 
закладів 
оздоровлення

2.1. Здійснення 
підтримки дитячих 
закладів оздоровлення та 
відпочинку шляхом

2020

2024
роки

Райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
об'єднані територіальні

Вкладень 
коштів не 
потребує

Здешевлення
вартості
путівки,
збільшення

Олександр МЕЛЬНИК



та відпочинку 
та здійснення 
заходів, що 
сприяють 
діяльності 
дитячих 
закладів 
оздоровлення 
та відпочинку

сприяння встановленню 
пільг із 
землекористування, 
оплати комунально- 
побутових послуг, 
придбання продуктів 
харчування, сплати 
місцевих податків та 
зборів

громади кількості дітей, 
охоплених 
оздоровчими та 
відпочинковим 
и послугами

різних типів та 
форм власності

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

2020

2024
роїш

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

Бюджети
районів
Бюджети
міст
обласного
значення
Бюджети
об’єднаних
територіал
ьних
громад

Відпові 
дно до 

потреби

Відповідн
одо

потреби

Відпові 
дно до 

потреби

Відпові 
дно до 

потреби

Відпові 
дно до 

потреби

Збереження
мережі
позаміських
дитячих
закладів
оздоровлення
та відпочинку,
поступове
оновлення їх
матеріально-
технічної бази

2.3.Забезпечення 
функціонування 
таборів з денним 
перебуванням дітей на 
базі закладів середньої 
та позашкільної освіти

2020

2024
роки

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

Бюджети
районів
Бюджети
міст
обласного
значення
Бюджети
об’єднаних
територіал
ьних
громад

Відповіді!
одо

потреби

Відповіли
одо

потреби

Відпові 
дно до 
потреби

Відпові 
дно до 
потреби

Відповіли
одо

потреби

Збільшення
чисельності
дітей,
охоплених
організованими
формами
відпочинку

2.4.Забезпечення 2020 Райдержадмін і страції. Відпові Відпові Відпові Відпові Відпові

Заступник директора Департаменту ///
соціальної та молодіжної політики Ш/
облдержадміністрації #/т/ Олександр МЕЛЬНИК



функціонування 
наметових таборів 2024

роки

міські ради міст 
обласного значення, 
об’єднані територіальні 
громади

дно до 
потреби

дно до 
потреби

дно до 
потреби

дно до 
потреби

дно до 
потреби

2.5.Організація та 
проведення для 
працівників дитячих 
закладів оздоровлення 
та відпочинку 
семінарів, нарад з 
питань охорони праці, 
питань пожежної 
безпеки та цивільного 
захисту, дотримання 
норм санітарного 
законодавства

2020

2024
роки

Головне управління 
Держпродспоживслужби 
у Вінницькій області,
Г оловне управління 
ДСНС України у 
Вінницькій області, 
Управління Держпраці у 
Вінницкій області

Вкладень 
коштів не 
потребує

Забезпечення
дитячих
закладів
оздоровлення
та відпочинку
кваліфікованим
и кадрами

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

2 0 2 0

2024
роки

Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації

Вкладень 
коштів не 
потребує

2.7. Забезпечення 
безкоштовним 
медичним обстеженням 
за місцем проживання 
дітей, які направляються

2 0 2 0 -
2024
роки

Департамент охорони 
здоров’я
облдержадміністрації, 
Райдержадміністрації, 
міські ради міст

Вкладень 
коштів не 
потребує

Створення
безпечного
середовища
для
перебування 
дітей в

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадм і н і страції Олександр МЕЛЬНИК



в дитячі заклади 
оздоровлення та
відпочинку, та
працівників цих закладів
2.8. Сприяти
забезпеченню дитячих 
оздоровчих закладів 
медичними 
працівниками, 
укладанню з 
директорами дитячих 
оздоровчих
закладів договорів з 
територіальними 
закладами охорони 
здоров’я області з 
метою надання
невідкладної 
стаціонарної медичної 
допомоги
дітям, які знаходяться 
на відпочинку_________
2.9. Забезпечення
інформаційного 
супроводу діяльності 
органів влади в частині 
організації
оздоровлення та
відпочинку дітей
шкільного віку,
діяльності закладів 
оздоровлення та
відпочинку області,

2020-

2024
роки

2020

2024
роки

обласного значенім, 
об’єднані територіальні 
громади

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

Департамент 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації; 
Райдержадм і н і страції, 
міські ради міст 
обласного значення, 
об’єднані територіальні 
громади

Вкладень 
коштів не 
потребує

Обласний
бюджет

Бюджети
районів
Бюджети
міст
обласного
значення
Бюджети

150,0

Відлові 
дно до 
потреби

170,0

Відпові 
дно до 
потреби

190,0

Відпові 
дно до 
потреби

210,0

Відпові 
дно до 
потреби

230,0

Відпові 
дно до 

потреби

оздоровчих
закладах

Інформування 
громадськості 
про діяльність 
органів 
виконавчої 
влади та 
місцевого 
само вряду ванн 
я щодо 
забезпечення 
оздоровчими та 
відпочинковим

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадмін і страції Олександр МЕЛЬНИК



висвітлення оздоровчої 
кампанії у засобах 
масової інформації.

об’єднаних
територіал
ьних
громад

и послугами 
дітей пільгових 
категорій

2.10.Організація у 
дитячих закладах 
оздоровлення та 
відпочинку культурно- 
мистецьких, 
бібліотечно- 
просвітницьких заходів

2020

2024
роки

Управління культурні 
мистецтв
облдержадміністрації

Вкладень 
коштів не 
потребує

Підвищення
якості
оздоровчих
послуг

2.11. Організація та 
проведення в дитячих 
закладах відпочинку та 
оздоровлення 
профільних, тематичних 
оздоровчих змін, 
фестивалів та конкурсів 
громадськими 
організаціями, 
переможцями конкурсу 
проектів

2020

2024
роки

Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації; 
Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації, 
Управління культури і 
мистецтв
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

150,0

Відпові 
дно до 

потреби

165,0

Відпові 
дно до 

потреби

181,5

Відпові 
дно до 

потреби

199,7

Відпові 
дно до 

потреби

219,7

Відпові 
дно до 

потреби

2.12. Організація та 
проведення в дитячих 
закладах відпочинку

2020

2024

Управління з питань 
фізичної культури та 
спорту

Обласний
бюджет

40,0 44,0 48,5 53,4 58,7

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації Олександр МЕЛЬНИК



спортивно -  оздоров
чих, краєзнавчо- 
туристичних заходів

роки облдержадміністрації;КП 
«Спорт для всіх»

2.13. Організація та 
проведення в дитячих 
закладах відпочинку 
заходів, спрямованих на 
формування моральних, 
духовних цінностей, 
заходів з національно- 
патріотичного 
виховання. Залучення до 
розробки та реалізації 
інноваційних програм з 
оздоровлення дітей, 
проведення тематичних 
оздоровчих змін 
громадських організацій

2020

2024
роки

Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації 
Комунальний заклад 
«Вінницький обласний 
молодіжний центр 
«Квадрат»

Обласний
бюджет

15,0 16,5 17,2 19,0 21,0 Формування у
дітей активної
громадянської
позиції,
національної
свідомості,
патріотизму

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

2020

2024
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
територіап
ьних
громад

40,0 44,0 48,5 53,4 58,7 Попередження 
негативних 
звичок у 
дитячому та 
молодіжному 
середовищі

Заступник директора Департаменту / /
соціальної та молодіжної політики / / /
облдержадміністрації Л////  Олександр МЕЛЬНИК



3 Забезпечення
якісними
оздоровчими
та
відпочшнкови 
ми послугами 
дітей
шкільного 
віку, які 
потребують 
першочергової 
особливої 
соціальної 
уваги та 
підтримки

3 Л .Забезпечення 
якісними оздоровчими 
та відпочинковими 
послугами дітей 
пільгових категорій, 
визначених ЗУ «Про 
оздоровлення та 
відпочинок дітей» (4 
вересня 2008 року № 
375Л/Т)

2020

2024
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
територіал
ьних
громад

7380,0

Відповідно 
до потреби

7826,6

Відповідно 
до потреби

8304,5

Відповідно 
цо потреби

8815,8
0

Відповідн
одо

потреби

9362,9

Відповідно 
до потреби

Збереження 
та зміцнення 
здоров’я 
дітей,
забезпечення
їх
різнобічного 
розвитку.

3.2.3абезпечення 
оздоровлення та 
відпочинку дітей, які 
перебувають в 
обласних центрах 
соціально-психол
огічної реабілітації 
дітей,обласному 
соціальному 
гуртожитку.

2020

2024
роки

Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

250,0 275,0 305,0 335,0 370,0 Збереження 
та зміцнення 
здоров’я 
дітей,
забезпечення
їх
гармонічного
розвитку

3.3. Забезпечення 
оздоровлення та 
відпочинку дітей, які 
перебувають в дитячих 
будинках-інтернатах 
обласного 
підпорядкування

2020

2024
роки

Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

195,0 215,0 235,0 260,0 285,0 Збереження 
та зміцнення 
здоров’я 
дітей, за без- 
печення їх 
гармонічного 
розвитку

3.4.3абезпечення 2020 Департамент освіти і Обласний 8500,0 9350,0 10285,0 1 1315, 12450,0 Збереження
Заступник директора Депар таменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації Олександр МЕЛЬНИК



оздоровлення дітей ЯКІ 

виховуються у школах- 
інтернатах обласного 
підпорядкування, що 
фінансуються з
обласного бюджету
3.5. Організація 
оздоровлення та
відпочинку дітей, які 
проживають у
населених пунктах, 
розташованих на лінії 
зіткнення (Луганська та 
Донецька області)

2024
роки

2020

2024
роки

науки
облдержадміністрації

Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації

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

бюджет

Обласний
бюджет

300,0

Відпові 
дно до 

потреби

330,0

Відпові 
дно до 

потреби

360,0

Відпові 
дно до 

потреби

400,0

Відпові 
дно до 

потреби

440,0

Відпові 
ДНО до 

потреби

та зміцнення 
здоров’я 
дітей, за без- 
печення їх 
гармонічного 
розвитку
Соціальна 
адаптація та 
підтримка 
дітей, які 
проживають у 
населених 
пунктах, 
розташованих 
на лінії 
зіткнення 
(Луганська та 
Донецька 
області)______

3.6. Організація
оздоровлення дітей, які 
потребують особливої 
соціальної уваги та 
підтримки, в ДП МДЦ 
«Артек», ДП УДЦ 
«Молода гвардія»

2020 -

2024
роки

Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації,

Райдержадміністрації, 
Міські ради міст 
обласного значення

Держави и 
й бюджет

Забезпечення
якісними
оздоровчими
послугами
дітей пільгових
категорій

Розвиток 
міжнародного 
співробітницт 
ва у сфері 
оздоровлення і 
відпочинку

4.1. Продовження 
практики обміну
групами дітей та молоді 
з іншими країнами для 
організованого 
відпочинку та

2020

2024
роки

Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Департамент 
міжнародного 
співробітництва та

Обласний
бюджет

800,0 850,0 900,0 950,0 1000,0 Забезпечення 
розвитку дітей 
та молоді, 
сприяння 
міжнародній 
інтеграції

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації Олександр МЕЛЬНИК



оздоровлення

Заступник голови обласної Ради

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

регіонального розвитку
облдержадміністрації
Райдержадміністрації, Бюджети
міські ради міст районів
обласного значення, Бюджети
об’єднані територіальні міст
громади обласного

значення
Бюджети
об’єднани
X
територіал
ьних
громад

Відпові 
дно до 
потреби

Відпові 
дно до 

потреби

Відпові 
дно до 

потреби

Відпові 
дно до 

потреби

Відпові 
ДНО до 

потреби

Михайло КРЕМЕНЮК

Олександр МЕЛЬНИК



Додаток 4
до рішення 41 сесії обласної Ради 
7 скликанім
від 17 грудня 2019 року №890

і

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

відпочинку на 2020 -  2024 роки

№
з/п

Назва показника Одиниця
виміру

Вихідні дані 
на початок 

ДІЇ
Програми

2020
рік

2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

Всього за 
період ДІЇ 
Програми

І. Показники продукту Програми
1. Загальна кількість дітей, які 

потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки 
(відповідно до ЗУ «Про 
оздоровлення та відпочинок 
дітей» (4 вересня 2008 року 
№ 375-УІ) зі змінами, 
забезпечених якісними 
оздоровчими та 
відпочинковими послугами

осіб 92078 93940 95802 97664 99526 101388 488320

1.1 Оздоровлення та відпочинок 
у позаміських закладах 
оздоровлення та відпочинку 
та у дитячих закладах 
санаторного типу 
Хлопці 
Дівчата
Мешканці/ки сільської 
місцевості

осіб 69214

34607
34607
32946

70454

35227
35227
33536

71694

35847
35847
34126

72934

36467
36467
34717

74174

37087
37087
35307

75414

37707
37707

364670

182335
182335
173583

Заступник директора Департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації Олександр МЕЛЬНИК



Мешканці/ки міської 
місцевості

36268 36918 37568 38217 38867 39517 191087

1.2 Відпочинок у таборах з 
денним перебуванням та 
наметових містечках 
Хлопці 
Дівчата
Мешканці/ки сільської 
місцевості
Мешканці/ки міської 
місцевості

осіб 22864

11432
11432
10883

11981

23486

11743
11743
11179

12307

24108

12054
12054
11475

12933

24730

12365
12365
11771

12959

25352

12676
12676
12068

13284

25974

12987
12987
12363

13611

123650

61825
61825
58856

64794

2. Кількість дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку: закладів

241 263 268 273 278 283 1344

2.1 позаміські 12 13 13 13 13 13 52
2.2 санаторного типу 2 2 2 2 2 2 2
2.3 з денним перебуванням закладів 225 245 250 255 260 265 1275
2.4 наметове містечко 2 3 3 о

3 3 3 15
3. Кількість публікацій з 

інформацією про діяльність 
дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку і 
послуги, які вони надають у 
друкованих ЗМІ

одиниць 286 300 310 320 330 335 1595

4. Кількість проведених 
координаційних рад, нарад, 
семінарів, прес-конференцій,

заходів 4 4 4 4 4 4 20
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виставок-ярмарків 
оздоровчих послуг

II. Показники ефективності Програми
1. Середня вартість 

оздоровлення в дитячому 
закладі оздоровлення та 
відпочинку

грн/
добу 252 267 285 305 325 350 306,4

Хлопці 252 267 285 305 325 350 306,4
Дівчата 252 267 285 305 325 350 306,4
Середня вартість 
оздоровлення в дитячому 
закладі санаторного типу

грн/
добу 281 301 322 345 370 395 346,6

Хлопці 281 301 322 345 370 395 346,6
Дівчата 281 301 322 345 370 395 346,6
Середня вартість 
відпочинку у дитячому 
закладі оздоровлення таборі 
з денним перебуванням

грн/
добу 29 31,5 33,7 36,1 38,6 41,3 36,2

Хлопці 29 31,5 33,7 36,1 38,6 41,3 36,2
Дівчата 29 31,5 33,7 36,1 38,6 41,3 36,2

4. Середня вартість 
відпочинку у наметовому 
містечку

гри/
добу 142 152 163 174 186 199 175

Хлопці 142 152 163 174 186 199 175
Дівчата 142 152 163 174 186 199 175

5. Сума коштів, виділених на 
оздоровлення однієї дитини

грн 258 286 306 327 350 375 329

Хлопці 258 286 306 327 350 375 329
Дівчата 258 286 306 327 350 375 329

6. Середня наповнюваність 
дитячих закладів:

% 79,3 81,6 85 88,3 91,6 96,6 88,6
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6.1. оздоровлення та відпочинку: 60 65 70 75 80 90 76

Хлопці ЗО 32,5 35 37,5 40 45 38
Дівчата 30 32,5 35 37,5 40 45 38
Мешканці/ки сільської 28 31 33 36 38 43 36
місцевості
Мешканці/ки міської 32 34 37 39 42 47 40
місцевості

6.2. санаторного типу: 78 80 85 90 95 100 90
Хлопці 39 40 42,5 45 47,5 50 45
Дівчата 39 40 42,5 45 47,5 50 45
Мешканці/ки сільської 37 38 40 43 45 47,6
місцевості
Мешканці/ки міської 41 42 45 47 50 52,4 42,8
місцевості

6.3 з денним перебуванням: 100 100 100 100 100 100 100
Хлопці 50 50 50 50 50 50 50
Дівчата 50 50 50 50 50 50 50
Мешканці/ки сільської 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6
місцевості
Мешканці/ки міської 52,4 52,4 52,4 52,4 52,4 52,4 52,4
місцевості

7. Середня кількість днів
роботи закладів::

7.1. позаміських закладів 53 57 62 70 75 84 70
оздоровлення та відпочинку

7. 2. санаторного типу 72 75 76 78 81 84 79

7.3. з денним перебуванням 14 14 14 14 14 14 14

7.4. наметових таборів 14 14 14 14 14 14 14

г7
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8. Питома вага дітей 
шкільного віку, які 
потребують особливої 
соціальної уваги та 
підтримки, охоплених 
оздоровчими та 
відпочинковими послугами 
Хлопці 
Дівчата
Мешканці/ки сільської 
місцевості
Мешканці/ки міської 
місцевості

% 54

27
27
27

27

55

27.5
27.5 
26

29

56

28
28

26,6

29,4

57

28.5
28.5 
27

30

58

29
29

27,6

30,4

60

30
30

28,6

31,4

57.2

28,6
28,6
27.2

ЗО

9. Збільшення кількості 
виробленого
інформаційного продукту з 
питань оздоровлення

%

10 10 10 10 10 10 10

III. Показники якості Ірограми
1. Збільшення кількості дітей, осіб 1075 1862 1862 1862 1862 1862 9310

охоплених різними формами
оздоровлення та відпочинку

Хлопці 533 931 931 931 931 931 4655
Дівчата 542 931 931 931 931 931 4655
Мешканці/ки сільської 511 886 886 886 886 886 4430
місцевості
Мешканці/ки міської 564 976 976 976 976 976 4880
місцевості
3 них:
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1.1 В позаміських закладах 
оздоровлення та відпочинку

Хлопці
Дівчата
Мешканці/ки сільської 
місцевості
Мешканці/ки міської 
місцевості

осіб 868

425
443
396

472

1032

516
516
491

541

1032

516
516
491

541

1032

516
516
491

541

1032

516
516
491

541

1032

516
516
491

541

5160

2580
2580
2555

2705

1.2 В закладах санаторного типу: осіб 177 210 210 210 210 210 1050

Хлопці
Дівчата 88 105 105 105 105 105 525
Мешканці/ки сільської 89 105 105 105 105 105 525
місцевості 74 100 100 100 100 100 500
Мешканці/ки міської
місцевості 103 110 110 110 110 110 550

1.3 В таборах з денним осіб 518 620 620 620 620 620 3100
перебуванням

Хлопці 255 310 310 310 310 310 1550
Дівчата 263 310 310 310 310 310 1550
Мешканці/ки сільської 241 299 299 299 299 299 1495
місцевості
Мешканці/ки міської 277 321 321 321 321 321 1605
місцевості

Заступник голови обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК
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