УКРАЇНА

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
1//

сесії шостого скликання

ММ.
Про обласну профаму
оздоровлення та відпочинку дітей
влітку на період 2011 - 2015 років

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити обласну проф аму оздоровлення та відпочинку' дітей
влітку на період 2011-2015 років, що додається.
2. Обласній державній адміністрації:
2.1. За підсумками виконання обласного бюджету за І півріччя
2011 року вирішити питання щодо збільшення фінансування обласної
проф ами
оздоровлення та
відпочинку дітей влітку
на період
2011 - 2015 років.
2.2. Надавати обласній раді щорічні звіти про виконання заходів цієї
профами.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію обласної ради з питань науки, освіти, культури, молоді, спорту та
взаємодії із засобами масової інформації.

В.Г. Пелих

/
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Додаток
до рішення VI сесії
обласної ради VI скликання
М Рі/.
№ /;ЯГ
Обласна програма
оздоровлення та відпочинку дітей влітку на період 2011 - 2015 років
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.

2.

3.

4.

Ініціатор розроблення Програми

Управління у справах сім’ї, молоді та
спорту
обласної
державної
адміністрації
Управління у справах сім’ї, молоді та
Розробник Програми
спорту
обласної
державної
адміністрації
Відповідальний
виконавець Управління у справах сім’ї, молоді та
Програми
спорту
обласної
державної
адміністрації
Учасники Програми
Управління
обласної
державної
адміністрації: у справах сім'ї, молоді
та спорту, освіти і науки, культури і
туризму,
у
справах
преси
та
інформації,
охорони
здоров’я;
Головні
управління
обласної
державної адміністрації: праці т а !
соціального
захисту
населення,
агропромислового
розвитку, ;
обласний . центр соціальних служб і
для сім’ї, дітей та молоді, управління і
у справах захисту прав споживачів у
Херсонській області, УМВС України
в
області,
державний
заклад
“Херсонська
обласна
санітарноепідеміологічна
станція»,
райдержадміністрації
та
міськвиконкоми, сільські та селищні
ради
2011 -2 0 1 5 роки

5.

Термін реалізації Програми

6.

Перелік місцевих бюджетів, які Державний, обласний, місцеві
беруть
участь
у
виконанні
Програми
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7.

Загальний
обсяг
фінансових
; ресурсів,
необхідних
для
реалізації Програми, усього:
у тому числі бюджетних коштів
Програми
з них коштів обласного бюджету:
по управлінню у справах сім’ї,
молоді
та
спорту
обласної
державної адміністрації, всього
з них:
- на оздоровлення та відпочинок
дітей

і

29469,6 тис. грн

29469,6 тис. грн

10888,9 тис. грн

2011
2012
2013
2014
2015

рік рік рік рік рік -

1488,9 тис.
1900,0 тис.
2200,0 тис.
2500,0 тис.
2800,0 тис.

грн
ірн
грн
грн
грн

- на проведення інших заходів
по управлінню освіти і науки
обласної державної адміністрації, 18580,7 тис.грн
всього
з них:
- на оздоровлення та відпочинок 2011
дітей
2012
2013
2014
2015
- на проведення інших заходів
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рік - 3046,5
рік - 3347,1
рік - 3681,9
р ік -4 0 5 0 ,1
рік - 4455,1

тис.
тис.
тис.
тис.
тис.

грн
грн
грн
грн
грн

Загальні положення
Державна політика у сфері оздоровлення та відпочинку дітей
ґрунтується на таких принципах: рівність права кожної дитини на
оздоровлення та відпочинок; визнання пріоритетним у діяльності органів
державної влади та місцевого самоврядування здійснення заходів,
спрямованих на зміцнення здоров’я дітей шляхом організації оздоровлення та
відпочинку; створення оптимальних умов для безпечного й ефективного
перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку; створення
умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної
організації оздоровлення та відпочинку; надання послуг з оздоровлення та
відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
адресність соціальної допомоги, що надається з державного і місцевих
бюджетів для оздоровлення та відпочинку дітей.
В області щороку впроваджується комплекс заходів, спрямованих на
організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей.
За статистичними даними, у 2010 році на території України отримали
відпочинкові та оздоровчі послуги 1718,1 тис. дітей, з них 72,2 тис. дітей
(4,2%) відпочивали на території'Херсонської області. У порівнянні з минулим
роком чисельність дітей, які отримали відпочинкові та оздоровчі послуги, на
території області зменшилася на 24,2 тис. осіб (25,1%),
Більшість дітей прибула на відпочинок та оздоровлення з
Дніпропетровської області - 14,5 тис. осіб, або 20,1% від загальної кількості
дітей, які відпочивали у таборах; м. Києва і Київської області - 3,3 тис., або
4,6%; Львівської - 1, 3 тис., або 1,8%, Запорізької -1,1 тис. осіб, або 1,5%, та
Полтавської - 1 тис. осіб, або 1,4%. Кількість дітей з Херсонської області
становила 41,4 тис. осіб, або 36,1%..
У 2010 році оздоровлення та відпочинок дітей на території області
здійснювалися на базі 511 дитячих оздоровчих закладів, з них: позаміських 47, санаторного типу - 2, з денним перебуванням - 454, 5 дитячих місцевих
санаторіїв. За наявності виданих територіальними органами санепідстанції
актів прийомки дитячого табору за формою № 318/о для відпочинку та
.оздоровлення організованих груп дітей використовувалися 7 оздоровчих
закладів сімейного типу в Голопристанському, Скадовському та Генічеському
районах. У таборах з денним перебуванням тривалість змін становила 14 днів з
дво- та триразовим харчуванням, вартість якого складала 16 грн.
За оперативними даними, 44 тис. 179 дітей області забезпечено
відпочинком та оздоровленням (у 2009 році - 40 тис. 825 дітей). Відповідно до
статистичних даних, забезпечено послугами з оздоровлення та відпочинку
35 тис. 944 дитини, санаторно-курортним оздоровленням в санаторіях області
- З тис. 97 дітей, за межами області в дитячих оздоровчих закладах 1034 дитини (МДЦ «Артек» та УДЦ «Молода Гвардія»), санаторіях МОЗ за
межами області - 1 тис. 215 дітей, Головним управлінням праці та соціального
захисту населення обласної державної адміністрації за межами області
оздоровлено 78 дітей, оздоровилися за кордоном - 47 осіб.
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Аналіз показника забезпечення дітей оздоровленням та відпочинком у
2009 - 2010 роках свідчить про зростання кількості дітей, що оздоровилися
(27 % у 2009 році, 38% у 2010 році).
За оперативними даними, у 2010 році в області використано близько
26045,470 тис. грн (у 2009 році - 35 млн. грн), з них: з державного
бюджету - 4669,108 тис. грн (у 2009 році - 3729,18 тис. грн), з
обласного - 5560,485 тис. грн (у 2009 році - 4486,398 тис. грн),
з місцевих - 6830,433 тис. грн (у 2009 році - 4821,192 тис. грні,
позабюджетних коштів - близько 8985,471 тис. грн (у 2009 році - близько
18 млн грн). Виконавчою дирекцією обласного відділення Фонду соціального
страхування України для часткової оплати вартості путівки у 2010 році було
передбачено 4 млн 102 тис. грн (використано 4 млн 62 тис.грн).
Значна увага приділяється забезпеченню контролю за дотриманням
санітарно-гігієнічних умов, реалізації протиепідемічних заходів у дитячих
оздоровчих закладах. У 2010 році з метою забезпечення безпеки життя і
здоров'я дітей, створення, належних умов їх проживання і життєдіяльності
держсанепідслужбою області проведено 14 рейдових перевірок, у тому числі
7 - за участю фахівців обласної санепідстанції та 8 комплексних - спільно з
представниками зацікавлених відомств. У ході цих перевірок охоплено 100%
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (511 закладів), усі - з
лабораторними дослідженнями.
Разом з тим, саме стан справ у цій сфері викликає занепокоєння.
Упродовж останніх років в Україні зберігається погіршення стану здоров'я
дітей,
зумовлене
негативними
факторами
соціально-економічного,
екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно діючих факторів
ризику, в тому числі стресові перенавантаження, зокрема у шкільному віці,
призводить до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і
сприяє розвитку в дітей хронічних захворювань.
Залишається
високим
рівень
погіршення
стану
здоров’я,
зокрема майже 40 тис. дітей області, тобто 30% від їх загальної кількості,
перебувають на диспансерному обліку, що є одним з найбільш несприятливих
явищ у комплексі характеристик стану здоров'я та соціального благополуччя
населення.
Ця Програма спрямована на реалізацію одного із найважливіших
стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту
дитинства - реалізацію права дитини на оздоровлення та відпочинок.
1. Визначення понять
Відпочинкова зміна - період перебування дитини в дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів.
Оздоровча зміна - період перебування дитини в дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує
послуги з оздоровлення та відпочинку.
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Профільна зміна (туристична, спортивна, додаткової освіти: юних
біологів, математиків, екологів тощо) - період перебування дитини в дитячому
закладі оздоровлення та відпочинку, протягом якого дитина, крім послуг з
оздоровлення та відпочинку, отримує комплекс послуг, спрямованих на
розвиток певних здібностей та інтересів.
Тематична зміна - оздоровча або відпочинкова зміна, протягом якої
дитина, крім послуг з оздоровлення та відпочинку, отримує комплекс
додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів, за
напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної
реабілітації, соціального захисту тощо за спеціальною програмою.
Відпочинок - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного,
медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію
дозвілля дітей, відновлення фізичних і психологічних функцій дитячого
організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей, що
здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом
відпочинкової зміни.
Оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного,
медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення
та зміцнення фізичного і психічного стану здоров’я дітей, що здійснюються в
дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни.
Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку - постійно або тимчасово
діючий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для
оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце
розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології
для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до
державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та
відпочинку.
Державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми
і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних
державних соціальних гарантій щодо забезпечення необхідними послугами з
оздоровлення та відпочинку дітей.
Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, - дітисироти, діти, позбавлені батьківського піклування, бездоглядні та безпритульні
діти, діти-інваліди; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи,
діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій,
катастроф; діти з багатодітних і малозабезпечених сімей; діти, батьки яких
загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання
службових обов'язків; 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;
дитячі творчі колективи та спортивні команди, а також діти працівників
агропромислового комплексу та соціальної сфери села.
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Послуги з оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального,
виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються
дитячим закладам 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.
2. Мета й основні завдання Програми
Метою реалізації Програми є створення сприятливих умов для якісного
оздоровлення та відпочинку дітей.
Основні завдання Програми:
- виділення коштів з обласного та місцевих бюджетів на організацію
оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги
та підтримки;
- охоплення не менше 90 відсотків дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки, організованими формами оздоровлення і
відпочинку; - створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних,
медико-оздоровчих інноваційних проектів оздоровлення та відпочинку дітей;
- надання організаційної, науково-методичної, інформаційної допомоги
громадським об’єднанням, фондам, підприємствам, установам та організаціям,
дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, громадянам.
3. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:
- забезпечити оздоровлення та відпочинок не менше 90 відсотків дітей,
які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
- урізноманітнити та підвищити якість послуг з оздоровлення;
створити оптимальні умови для безпечного та ефективного
перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;
- забезпечити рівень підготовки кадрів для здійснення заходів з
оздоровлення та відпочинку дітей.
Досягнення очікуваних результатів виконання Програми можливе
завдяки реалізації заходів, наведених у додатку.
4. Джерела фінансування Програми
Видатки, пов'язані з оздоровленням та відпочинком дітей, здійснюються
за рахунок коштів з державного бюджету, місцевих бюджетів, виходячи з їх
фінансових можливостей, коштів підприємств, установ, організацій,
професійних спілок, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
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працездатності, коштів, передбачених на оздоровлення дітей, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, коштів спеціального фонду бюджетних
установ, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів
батьків та інших джерел, не заборонених законодавством.

Заступник голови
обласної ради
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