Звіт з реалізації обласної Програми з оздоровлення та відпочинку дітей
на 2015-2019 роки за 2018 рік
На виконання обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 20152019 роки (далі – Програма) та відповідно до статті 7 Закону України „Про
оздоровлення та відпочинок дітей” відповідальними співвиконавцями Програми
здійснено організаційні заходи щодо забезпечення оздоровчої кампанії 2018 року, а
саме: у 25 районах, 39 об’єднаних територіальних громадах та 6 містах обласного
значення прийняті й діють програми з оздоровлення та відпочинку дітей.
Завдяки здійсненим організаційним заходам щодо забезпечення оздоровчої
кампанії у 2018 році організованими формами відпочинку та оздоровлення
охоплено 77,1 тис. дітей, що складає 55,2 % від загальної кількості дітей віком від 7
до 17 років, та на 2,2 тис. дітей більше, ніж у 2017 році. Із загальної кількості 70%
дітей (53,4 тис. дітей) охоплено оздоровленням та відпочинком із використанням
обласного та місцевих бюджетів.
Із загальної кількості охоплених дітей 41,14 тис. дітей (36,5 %) забезпечено
оздоровчими послугами, що на 1,5 тис. дітей більше, ніж за попередній рік.
Організованими формами відпочинку та оздоровлення охоплено 49,1 тис.
дітей, які потребують особливої соціальної уваги й підтримки, що складає 60 % від
загальної кількості дітей пільгових категорій. Особлива увага органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування була звернена на оздоровлення дітей, батьки
яких загинули в зоні проведення АТО (52 дитини), дітей учасників бойових дій,
учасників АТО (2854 дитини) та дітей, які виховуються в сім’ях вимушено
переселених осіб (997 дітей).
За рахунок коштів обласного бюджету влітку поточного року оздоровлено
2704 дітей пільгових категорій. Зокрема, Управлінням у справах сім’ї, молоді та
спорту облдержадміністрації оздоровлено 1267 дітей, які потребують особливої
соціальної уваги й підтримки.
За рахунок коштів державного бюджету до Державних підприємств України
„Дитячий центр „Молода гвардія” та „Дитячий центр „Артек” із початку року
направлено на оздоровлення 692 дитини пільгових категорій (2017 рік – 473).
В області діяло 796 закладів оздоровлення та відпочинку різних типів та
форм власності.
Протягом оздоровчого сезону працювало 27 із 35 позаміських дитячих
закладів. Термін оздоровчої зміни в 26 позаміських закладах – 21 день, середня
вартість путівки – 6053,87 грн. для дитини з 11 до 17 років та 5996,04 грн. для
дитини до 10 років, харчування – від 70 до 125 грн. на добу. 17,7 тис. дітей
охоплено оздоровленням та відпочинком із використанням обласного та місцевих
бюджетів. Середня наповнюваність позаміських закладів – 95 %, що на 5 % вища,
ніж у 2017 році.

У зв’язку з відсутністю фінансування, нерентабельністю, зміною власника 8
дитячих позаміських закладів оздоровлення та відпочинку в поточному році не
функціонували (Гадяцький район – 1, Козельщинський район – 1, Лохвицький
район – 1, Новосанжарський район – 2, Пирятинський район – 1, Полтавський
район – 1, Решетилівський район – 1). Питання відновлення діяльності
розглядається власниками цих дитячих закладів та перебуває на контролі
облдержадміністрації.
Для організації та проведення літньої оздоровчої кампанії залучено кошти з
різних джерел фінансування в розмірі 139 млн. 580,3 тис. грн., що на 27 млн. 134
тис. грн. більше, ніж у 2017 році.
Джерела фінансування (тис. грн.):
Роки
2016
2017
2018

Обласний бюджет
13 653,3
22 439,6
28 075,7

Місцеві бюджети
34 222,3
59 356,7
72 701,1

Позабюджетні кошти
31 525,4
30 549,7
38 803,5

Затверджене ресурсне забезпечення обласної Програми (із внесеними
змінами) складає 34 млн. 247,2 тис. грн. з обласного бюджету, що на 12 млн. грн.
більше, ніж у 2017 році. Збільшення відбулось в основному за рахунок
впровадження прозорого механізму використання коштів на оздоровлення дітей
пільгових категорій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку Полтавської
обласної ради.
За оперативними даними на підготовку та проведення оздоровчої кампанії
освоєно 72 млн. 701,1 тис. грн. з бюджетів місцевого рівня, з яких 23 млн. 528,7 тис.
грн. освоєно на підготовку та покращення матеріально-технічної бази дитячих
закладів комунальної форми власності та 49 млн. 172,4 тис. грн. – на оздоровлення
та відпочинок дітей.
Завдяки співпраці з соціально відповідальними підприємствами, установами,
організаціями різних форм власності, профспілками та батьками дітей на
підготовку та проведення оздоровчої кампанії залучено 38 млн. 803,5 тис. грн.
позабюджетних коштів.
На обласному рівні в рамках Програми додатково до закупівлі за кошти
бюджетів різних рівнів путівок для дітей, які потребують особливої соціальної
уваги і підтримки, працює механізм фінансування відшкодування частини вартості
путівки дитячим закладам за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей,
які виховуються в сім’ях із дітьми, за рахунок коштів обласного та місцевого
бюджету.
З обласного бюджету було виділено 14 млн. грн. як субвенція для районів,
міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад за умови
співфінансування ними Програми з місцевих бюджетів.
За оперативними даними із виділених на місцевому рівні асигнувань на суму
20 млн. 200,8 тис. грн. для впровадження механізму, станом на 01.10.2018, на
місцях освоєно 14 млн. 889 тис. 322 грн. Тобто механізмом здешевлення вартості
путівок для дітей, у частині батьківської оплати, влітку скористалися 9148 дітей, що
на 1459 сімей більше, ніж у минулому році.

У двох містах обласного значення (м. Полтава, м. Горішні Плавні), трьох
районах (Гребінківський, Диканський, Новосанжарський) та дев’яти об’єднаних
територіальних громадах (Білоцерківська, Рокитянська Великобагачанського
району, Скороходівська Чутівського району, Засульська Лубенського району,
Михайлівська Машівського району, Драбинівська, Малоперещепинська,
Руденківська, Новосанжарська Новосанжарського району) сума відшкодування за
рахунок коштів місцевого бюджету для дітей пільгових категорій склала до 100 %
від вартості путівки.
Ще 7 районів (Гадяцький, Котелевський, Миргородський, Полтавський,
Семенівський, Чорнухинський, Шишацький), 2 міста обласного значення (м. Гадяч
і м. Миргород) та 6 об’єднаних територіальних громад (Пирятинська,
Новогалещинська, Петрівсько-Роменська, Машівська, Оболонська, Мачухівська)
максимально використали надану субвенцію, а деякі з них збільшили фінансування
з місцевого бюджету і отримали додаткові суми субвенції.
Викликає занепокоєння не використання субвенції у повному обсязі у
Гребінківському, Зінківському, Карлівському, Кобеляцькому, Козельщинському,
Кременчуцькому, Лохвицькому, Машівському, Новосанжарському, Оржицькому,
Решетилівському, Хорольському, Чутівському районах, містах Лубни і Кременчук
та у 13 об’єднаних територіальних громадах (Недогарківська, Піщанська,
Семенівська, Шишацька, Новоаврамівська, Сергіївська, Ланнівська, Драбинівська,
Нехворощанська,
Сенчанська,
Козельщинська,
Заворсклянська,
Великосорочинська).
5 об’єднаних територіальних громад (Клепачівська, Омельницька,
Покровобагачанська, Пришибська та Бутенківська) взагалі не скористались наданої
їм можливістю та відмовились від субвенції.
Не використання органами владних повноважень у повному обсязі субвенції
з обласного бюджету перш за все свідчить про недостатню взаємодію та
інформаційну роботу на місцях з сім’ями, підприємствами, установами,
організаціями різних форм власності.
Відповідно до доручення голови облдержадміністрації, даного 11.06.2018
органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, в області не допущено
відкриття дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від типів і форм
власності без актів перевірок державної комісії про готовність до оздоровчого
сезону, затверджених схем і маршрутів постачання продуктів харчування та
продовольчої сировини.
З метою забезпечення дієвого нагляду під час роботи дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку в 15 районах та 3 містах обласного значення (за
місцями розташування позаміських закладів) забезпечено створення та роботу
комісій із контролю за діяльністю дитячих закладів незалежно від форми власності
і підпорядкування, зокрема, стосовно створення в них безпечних умов для
перебування дітей, умов, що відповідають вимогам санітарних норм, пожежної
безпеки, за здійсненням заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я
дітей.
Станом на 01.09.2018 районними та міськими комісіями з контролю за
діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та контролюючими
органами здійснено з початку року 204 відвідувань-перевірок. Державною

установою „Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України” протягом року у 27 дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку здійснювався лабораторний контроль якості води (759 відібраних
проб), харчування (800 відібраних проб готових страв), здійснено 1255 змивів на
БГКП та 341 раптових обстежень працівників дитячих закладів. За результатами
перевірок адміністрації закладів оздоровлення та відпочинку дітей надано 38
приписів, 8 протоколів про адміністративне порушення та 661 пропозицію щодо
усунення виявлених порушень. Більшість приписів, пропозицій виконані своєчасно
у повному обсязі. Порушення, виявлені у закладах оздоровлення та відпочинку за
результатами перевірок, які стосуються покращення матеріально-технічної бази,
будуть включені до планів завдань на 2019 рік.
Обласним штабом з організації оздоровлення та відпочинку дітей протягом
оздоровчого сезону вживались відповідні заходи щодо вирішення та усунення
поточних проблем, зауважень, виявлених під час перевірок діяльності закладів.
Враховуючи цьогорічні недоліки, необхідно вжити відповідних заходів щодо
належного забезпечення організації зимового оздоровлення дітей, фінансування в
повному обсязі з місцевих бюджетів програм оздоровлення та відпочинку дітей,
дієвого нагляду за підготовкою дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до
оздоровчого сезону 2019 року і повного виконання планів-завдань щодо
покращення їх матеріально-технічної бази та забезпечення необхідним
обладнанням.
З метою забезпечення належної організації виконання заходів обласної
Програми в 2019 році на основі аналізу проведення оздоровчої кампанії 2018 року
та перших кроків впровадження механізму відшкодування частини вартості
путівок, вважаємо доцільним визначити пріоритетними напрямками у сфері
оздоровлення та відпочинку дітей:
1) збільшення кількості дітей, які отримають якісні послуги з оздоровлення та
відпочинку шляхом підвищення спроможності сімей в оздоровленні своїх дітей, у
тому числі через механізм зменшення суми батьківської оплати путівок;
2) стимулювання підвищення якості послуг з оздоровлення та відпочинку в
позаміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку через механізм
компенсації частини вартості путівок з обласного та місцевих бюджетів. Підтримка
та забезпечення діяльності дитячих закладів оздоровлення і відпочинку області
різних типів та форм власності;
3) продовжити створення базового дитячого закладу оздоровлення та
відпочинку цілорічної дії з сучасною спортивною та патріотично-виховною
інфраструктурою як інформаційно-ресурсного й методичного центру та центру
реалізації проектів і проведення заходів, підтримки й оздоровлення творчих,
талановитих, спортивно-обдарованих, соціально активних дітей і молоді шляхом
реконструкції та перепрофілювання Полтавського обласного дитячого центру
„Маяк” (с. Головач Полтавського району).

№
з/п

1.

2.

3.

Інформація про використання коштів обласного бюджету на реалізацію заходів обласної Програми оздоровлення та
відпочинку дітей на 2015-2019 роки у 2018 році
Запланован Виділені Витрачені
Реалізовані заходи
Напрями
Перелік заходів Програми
Виконавці
і кошти
кошти
кошти
діяльності
15,0
15,0
15,0
1. Засідання обласного штабу з
Організаційно- 1.2.2. Забезпечити роботу обласного
Управління у справах
організації оздоровлення та
методичне
штабу з організації оздоровлення та
сім’ї, молоді та спорту,
відпочинку дітей (6 засідань)
забезпечення відпочинку дітей, проведення
Департамент освіти і
2. Обласні наради, семінари з питань
дитячих
обласних нарад,семінарів з питань
науки, обласна рада
підготовки та проведення оздоровчої
закладів
підготовки та проведення оздоровчої профспілок
кампанії, проведення державної
оздоровлення кампанії
атестації ДЗОВ (3 заходи)
та відпочинку
3. Виставка-презентація ДЗОВ
„Подаруймо дітям літо”
180,0
180,0
180,0 1. Обласний навчально-практичний
Управління у справах
Інформаційно- 2.1.2. Забезпечити підготовку
семінар «Школа вожатого» у 2018
сім’ї, молоді та спорту
консультаційна кваліфікованих педагогів –
році " для 300 студентів ВНЗ
вихователів, аніматорів, медичних
облдержадміністрації,
робота та
працівників та інших фахівців для
Департамент освіти і
сприяння
науки, Департамент
кваліфікованом роботи в дитячих закладах
охорони здоров'я,
у кадровому оздоровлення та відпочинку
Департамент культури і
забезпеченню
туризму
дитячих
облдержадміністрації,
закладів
Комунальна установа
оздоровлення
„Обласний молодіжний
та відпочинку
центр” Полтавської
дітей області
обласної ради, власники
та керівники дитячих
закладів оздоровлення
та відпочинку
Оздоровлення 3.1.1. Забезпечити оздоровлення та
Управління у справах
6744,1
6744,1
6741,8 1. Оздоровлення та відпочинок дітей,
відпочинок дітей, які потребують
сім’ї, молоді та спорту
які потребують особливої соціальної
дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та
облдержадміністрації,
уваги та підтримки у ДЗОВ області та
підтримки та дітей, які потребують
Департамент освіти і
за її межами 1267 дітей
особливої
особливих умов для оздоровлення, а
науки, Департамент
соціальної
уваги та
саме
охорони здоров'я,
- з 100% оплатою путівок з обласного Департамент
підтримки

бюджету:
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування;
дітей осіб, визнаних учасниками
бойових дій відповідно до пункту 19
частини першої статті 6 Закону
України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»;
дітей, один із батьків яких загинув
(пропав безвісти) у районі проведення
антитерористичних операцій, бойових
дій чи збройних конфліктів або помер
внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних у районі
проведення антитерористичних
операцій, бойових дій чи збройних
конфліктів, а також внаслідок
захворювання, одержаного у період
участі в антитерористичній операції;
дітей, один із батьків яких загинув під
час масових акцій громадянського
протесту або помер внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час масових акцій
громадянського протесту;
дітей, зареєстрованих як внутрішньо
переміщені особи;
дітей, взятих на облік службами у
справах дітей як такі, що перебувають
у складних життєвих обставинах;
дітей, які постраждали внаслідок
стихійного лиха, техногенних аварій,
катастроф;
дітей з багатодітних сімей;
дітей з малозабезпечених сімей;
дітей, батьки яких загинули від
нещасного випадку на виробництві

соціального захисту
населення, служба у
справах дітей
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

або під час виконання службових
обов’язків.
- з 90% оплатою путівок з обласного
бюджету: рідних дітей батьківвихователів або прийомних батьків,
які проживають в одному дитячому
будинку сімейного типу або в одній
прийомній сім’ї;
дітей з інвалідністю.
- з 80% оплатою путівок з обласного
бюджету:
талановитих
та обдарованих дітей - переможців
міжнародних, всеукраїнських,
обласних, міських, районних олімпіад,
конкурсів, фестивалів, змагань,
спартакіад, відмінників навчання,
лідерів дитячих громадських
організацій;
дітей - учасників дитячих творчих
колективів та спортивних команд.
- з 70% оплатою путівок з обласного
бюджету:
дітей, які перебувають на
диспансерному обліку;
дітей працівників бюджетної сфери;
дітей працівників агропромислового
комплексу та соціальної сфери села.
3.1.4. Сприяти оздоровленню дітей
області через механізм фінансування
відшкодування
частини
вартості
путівки дитячим закладам за надані
послуги з оздоровлення та відпочинку
дітей, які виховуються в сім’ях із
дітьми.

Управління у справах
сім’ї, молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми, ОТГ

14000,0

16272,0

16272,0 Здешевлення 9149 дітям вартості
путівок до позаміських ДЗОВ області
через впровадження механізму
відшкодування частини вартості
путівки дитячим закладам за надані
послуги з оздоровлення та
відпочинку дітей, які виховуються в
сім’ях із дітьми.

4.

Контроль за
виконанням
заходів
програми

4.3.1. Забезпечити здійснення
моніторингу реалізації заходів
програми та ефективності діяльності
закладів оздоровлення та відпочинку.

Управління у справах
сім’ї, молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми, ОТГ

185,00

185,00

185,00

Моніторинг реалізації заходів
програми та ефективності діяльності
закладів оздоровлення та відпочинку,
в ході якого атестовано 1 ДЗОВ,
здійснено 2 моніторинги ДЗОВ
області та 3 моніторинги ДЗОВ за
межами Полтавської області,
забезпечено відправлення
організованих груп дітей до ДЗОВ
області та за її межами.

