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VII СК.ТІІ3КАННЯ  

РІ  ШЕННЯ  

Про  затвердження  Програми  оздоровлення  та  відпочинку  окремих  категорій  
дітей  Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2019-2023 роки  

Відповідно  до  законів  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», «Про  
місцеві  державні  адміністрації», «Про  оздоровлення  та  відпочинок  дітей», «Про  
освіту», «Про  позашкільну  освіту», «Про  охорону  дитинства», згідно  подання  Киево- 
Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області, враховуючи  
висновки  і  рекомендації  постійних  комісій  районної  ради  з  питань  охорони  здоров'я, 
материнства, дитинства, праці  та  соціального  захисту  населення  та  з  питань  освіти, 
науки, культури, духовності, історії  спорту  та  туризму, районна  рада  

вирішила: 

1. Затвердити  Програму  оздоровлення  та  відпочинку  окремих  категорій  
дітей  Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2019-2023 роки, що  
додаеться . 

2. Рекомендувати  органам  місцевого  самоврядування  розробити  відповідні  
програми  з  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  громади . 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
районної  ради  з  питань  освіти, науки, культури, духовності, історії  спорту  та  туризму. 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
20 грудня  2018 року  
М. 525-32-VII 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
Ns 525-32-VII від  20 грудня  2018 року  

ПРОГРАМА  
ОЗДОРОВЛЕННЯ  ТА  ВІДПОЧИНКУ  ОКРЕМИХ  КАТЕГОРІЙ  ДІТЕЙ  
КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

НА  2019-2023 РОКИ  

М. Київ  
2018 рік  



І. ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ  

Назва  Програма  оздоровлення  та  відпочинку  Окремих  категорій  дітей  
Програми  Киево-Святошинського  району  Київської  області  

на  2019-2023 роки  
Ініціатор  Киево-Святошинська  районна  державна  адміністрація  
розроблення  Київської  області  
Програми  
Підстава  для  Необхідність  удосконалення  організації  оздоровлення  та  
розробки  відпочинку  дітей. Забезпечення  дотримання  вимог  чинного  
Програми  законодавства  з  даного  питання  
Нормативно - Конституція  України  
правова  база  Закони  України: 
Програми  - 	„Про  оздоровлення  та  відпочинок  дітей" 

- 	„Про  освіту" 
- 	„Про  позашкільну  освіту" 
- 	„Про  охорону  дитинства" 

Постанова  Кабінету  Міністрів  України: 

- 	від  17.07.2009 Ns 734 (зі  змінами  від  31.01.2018) "Про  
затвердження  порядку  направлення  дітей  до  дитячих  
закладів  оздоровлення  та  відпочинку  за  рахунок  коштів  
державного  бюджету" 

Наказ  Міністерства  України  у  справах  сім'ї  молоді  та  спорту  
від  13.08.2009 Ns 2881 "Про  затвердження  Державного  
соціального  стандарту  оздоровлення  та  відпочинку  дітей" 

Розробник  Відділ  освіти  Киево-Святошинської  районної  державної  
Програми  адміністрації  Київської  області  (далі  — Відділ  освіти) 
Учасники  Відділ  освіти, управління  соціального  захисту  населення, 
програми  служба  у  справах  дітей  та  сім'ї, органи  місцевого  

самоврядування, Киево-Святошинський  центр  соціальних  
служб  для  сім'ї, дітей  та  молоді, заклади  освіти  

Мета  Створення 	сприятливих  умов 	для  якісного, 	повноцінного  
Програми  оздоровлення  та  відпочинку  дітей, їх  соціального  захисту. 

Забезпечення  державних  гарантій  щодо  доступності  та  якості  
відповідних  послуг  

Завдання  Створення  належних  умов  для  оздоровлення  та  повноцінного  
Програми  відпочинку 	дітей. 	Збільшення 	кількості 	дітей, 	охоплених  

організованими 	формами 	відпочинку 	та 	оздоровлення . 
Консолідація  зусиль  та  співробітництва  учасників  Програми, 
профспілкових 	організацій, 	підприемств, 	установ 	стосовно  
питань  організації  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  у  районі. 
Оптимізація  фінансового  та  організаційного  механізму  щодо  
оздоровлення  та  відпочинку  дітей. 

Терміни  2019-2023 роки  
реалізації  
Фінансування  Районний  та  місцеві  бюджети. 
Програми  Кошти  інших  джерел, не  заборонені  чинним  законодавством . 



Очікувані  У  результаті  реалізації  заходів  Програми  очікуеться  збільшення  
результати  кількості  дітей, учнівської  молоді, яким  надаються  послуги  з  
Програми  оздоровлення  та  відпочинку . 

Виконання  Програми  забезпечить  щорічне  якісне  надання  
послуг  з  оздоровлення  та  відпочинку  дітям, які  потребують  
особливої  соціальної  уваги  та  підтримки, а  саме: сиротам, 
позбавленим 	батьківського 	піклування, 	дітям 	із  
малозабезпечених 	сімей, 	дітям 	з 	особливими 	освітніми  
потребами, дітям  із  сімей, які  отримують  пенсію  по  втраті  
годувальника, 	дітям 	батьків-учасників 	антитерористичної  
операції, 	дітям 	працівників 	органів 	внутрішніх 	справ, 
військовослужбовців , 	які 	загинули 	під 	час 	виконання  
службових  обов'язків, дітям, що  перебувають  на  диспансерному  
обліку, талановитим  та  обдарованим  дітям  які  навчаються  у  
закладах  освіти  району  

Контроль, Системний  моніторинг  реалізації  Програми  та  її  
корекція  та  фінансування  
оцішовання  
Програми  
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І. ЗАГАЛЬПІ  ПОЛОЖЕППЯ  

Необкідність  затвердження  регіональної  програми  оздоровлення  та  
відпочинку  дітей  Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  
2019-2023 роки  (далі  - Програма) зумовлена  необкідністю  реалізації  сучасної  
державної  політики  в  галузі  оздоровлення  дітей, спрямованої  на  забезпечення  
сприятливик  умов  для  всебічного  розвитку  дітей  та  молоді. 

Упродовж  останнік  років  за  медичними  показниками  зберігаеться  
тенденція  до  погіршення  стану  здоров 'я  дітей, що  зумовлено  негативними  
соціально -економічними, екологічними  та  іншими  факторами . 

Конвенціею  ООН  про  права  дитини, ратифікованою  Верковною  Радою  
України  проголошено, що  діти  мають  не  тільки  особливі  потреби, а  й  
громадські, політичні, соціальні, культурні  та  економічні  права. Одним  із  
найважливішик  стратегічник  завдань  нашої  держави  в  забезпеченні  соціального  
закисту  дитинства  е  реалізація  їк  права  на  оздоровлення  та  відпочинок . 

Поліпшення  стану  здоров 'я  дітей, відновлення  їк  життевик  сил, 
запобігання  бездоглядності, створення  умов  для  продовження  виковного  
процесу  та  розвитку  творчик  здібностей  забезпечуеться  шляком  організації  
оздоровлення  та  відпочинку  дітей, як  протягом  року  так  і  в  період  літнік  
канікул . 

Основні  поняття, які  використовуються : 

- 	вщпочинок  - комплекс  спеціальник  закодів  соціального, виковного, 
медичного, гігіенічного, спортивного  карактеру, що  забезпечують  організацію  
дозвілля  дітей, відновлення  фізичник  і  псикічник  функцій  дитячого  організму, 
сприяють  розвитку  дуковності  та  соціальної  активності  дітей  і  здійснюються  в  
дитячому  закладі  оздоровлення  та  відпочинку  протягом  відпочинкової  зміни; 
- 	оздоровлення  - комплекс  спеціальник  закодів  соціального, виковного, 
медичного, гігіенічного, спортивного  карактеру, спрямованик  на  поліпшення  та  
зміцнення  фізичного  і  псикічного  стану  здоров 'я  дітей, що  здійснюються  в  
дитячому  закладі  оздоровлення  та  відпочинку  протягом  оздоровчої  зміни; 
- 	послуги  з  оздоровлення  - комплекс  спеціальник  закодів  соціального, 
виковного, медичного, гігіенічного, спортивного  карактеру, що  надаються  
дитячим  закладом  оздоровлення  та  відпочинку  і  спрямовані  на  відновлення  та  
поліпшення  фізичного  і  псикічного  стану  здоров 'я  дитини; 
- 	відпочинкові  послуги  - закоди, спрямовані  на  організацію  дозвілля  дітей  з  
дотриманням  періоду  активного  та  пасивного  вщпочинку, організацію  
раціонального  карчування  та  забезпечення  відповідними  до  вимог  умовами  
проживання; 
- 	оздоровча  зміна  - період  перебування  дитини  в  дитячому  закладі  
оздоровлення  та  відпочинку  не  менше  21 дня, протягом  якого  дитина  отримуе  
послуги  з  оздоровлення  та  відпочинку; 
- 	відпочинкова  зміна  - період  перебування  дитини  в  дитячому  закладі  
оздоровлення  та  відпочинку  не  менше  14 днів; 
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- табір  з  денним  перебуванням  - заклад  відпочинку, тимчасово  утворений  у  
навчальному  закладі, закладі  культури, окорони  здоров 'я, фізичної  культури  та  
спорту, в  якому  забезпечуеться  належний  догляд  за  дітьми, виковний  процес, їк  
повноцінне  дозвілля, розвиток  творчик  здібностей  та  інтересів, в  якому  діти  
перебувають  протягом  дня, але  не  менше  б  годин. 

IL МЕТА  І  ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ  

Метою  Програми  е  створення  сприятливик  умов  для  якісного, 
повноцінного  оздоровлення  та  відпочинку, соціального  закисту  дітей, які  
проживають  та  навчаються  в  Киево-Святошинському  районі  Київської  області . 
Забезпечення  державник  гарантій  щодо  доступності  та  якості  відповідник  
послуг. Збереження, розвиток  мережі  дитячик  закладів  оздоровлення  та  
відпочинку . 

Основні  завдання  Програми : 
- 	збільшення  кількості  дітей, окопленик  різноманітними  організаційними  
формами  відпочинку  та  оздоровлення; 
- 	консолідація  зусиль  та  співробітництва  учасників  Програми, 
профспілковик  організацій, підприемств, установ  стосовно  питань  організації  
оздоровлення  та  відпочинку  дітей  району; 
- 	оптимізація  фінансового  та  організаційного  меканізму  щодо  оздоровлення  
та  відпочинку  дітей; 
- 	створення  сприятливик  умов  для  реалізації  соціально-педагогічник, 
медико-оздоровчик  інноваційник  проектів  відпочинку  та  оздоровлення  дітей; 
- розширення  можливостей  сімейного  оздоровлення  та  відпочинку; 
- 	забезпечення  доступності  та  якості  оздоровчик  послуг  для  різник  категорій  
дитячого  населення; 
- 	сприяння  організації  оздоровлення  та  відпочинку  за  кордоном; 
- 	удосконалення  мережі  закладів  відпочинку; 
- зміцнення  кадрового  потенціалу  та  підвищення  престижу  праці  в  закладак  
відпочинку; 
- 	інформаційне  та  рекламне  забезпечення  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  
Киево-Святошинського  району  Київської  області. 

IIL ФІНАНСОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПРОГРАМИ  

Видатки, пов'язані  з  оздоровленням  і  відпочинком  дітей  в  оздоровчик  
закладак  та  у  пришкільник  таборак, здійснюються  за  ракунок  виділеник  у  
встановленому  порядку  коштів  з  державного, обласного, районного  та  місцевик  
бюджетів, коштів  підприемств, установ, організацій, професійник  спілок, 
коштів  позабюджетник  фондів, а  також  добровільник  внесків  юридичник  і  
фізичник  осіб, коштів  батьків  та  іншик  джерел, не  забороненик  законодавством . 

Обсяг  фінансування  Програми  визначаеться  щороку  під  час  складання  
проектів  районного  та  місцевик  бюджетів . 



IV. ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ  

У  результаті  реалізації  закодів  Програми, очікуеться  збільшення  кількості  
дітей, учнівської  молоді, яким  надаються  послуги  з  оздоровлення  та  
відпочинку . 

Виконання  Програми  забезпечить  щорічне  якісне  надання  послуг  з  
оздоровлення  та  відпочинку  дітям, які  потребують  особливої  соціальної  уваги  
та  підтримки, а  саме: сиротам, позбавленим  батьківського  піклування, дітям  із  
малозабезпеченик  сімей, дітям  з  особливими  освітніми  потребами, дітям  із  
сімей, які  отримують  пенсію  по  втраті  годувальника, дітям  батьків-учасників  
антитерористичної  операції, дітям  працівників  органів  внутрішнік  справ, 
військовослужбовців , які  загинули  під  час  виконання  службовик  обов'язків, 
дітям, що  перебувають  на  диспансерному  обліку, талановитим  та  обдарованим  
дітям  (переможцям  районник, обласник, Всеукраїнськик  і  Міжнародник  
конкурсів, акцій, змагань, турнірів, учасникам  Всеукраїнськик  і  Міжнародник  
конференцій) які  навчаються  у  закладак  освіти  району. 

V. ОСНОВНІ  ЗАХОДИ  ПРОГРАМИ  

1. Забезпечення  державної  підтримки  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  

1.1. Здійснювати  закоди  щодо  належної  підготовки  до  оздоровлення  та  
відпочинку  дітей, які  потребують  особливої  соціальної  уваги  та  
підтримки, та  забезпечити  їк  послугами  з  оздоровлення  і  відпочинку . 

Управління  соціального  
закисту  населення, віддш  
освіти, служба  у  справак  
дітей  та  сім'ї, органи  
місцевого  самоврядування , 
Киево-Святошинський  
центр  соціальник  служб  
для  сім'ї, дітей  та  молоді  
2019-2023 роки  

1.2. Вжити  закодів  щодо  розширення  мережі  дитячик  закладів  оздоровлення  
та  відпочинку, їк  благоустрою  та  використання  за  призначенням . 
Постійно  збільшувати  кількість  дітей, окопленик  організованими  
формами  оздоровлення  та  відпочинку . 

Відділ  освіти, служба  у  
справак  дітей  та  сім'ї, 
органи  місцевого  
самоврядування  
2019-2023 роки  

1.3. Забезпечити  супровід  груп  дітей  під  час  їк  перевезення  до  місць  



оздоровлення  та  відпочинку, а  також  у  зворотному  напрямку  відповідно  
до  чинногозаконодавства. 

Управління  соціального  
закисту  населення, відділ  
освіти, служба  у  справак  
дітей  та  сім'ї, 
Киево-Святошинський  
центр  соціальник  служб  
для  сім'ї, дітей  та  молоді  
2019-2023 роки  

2. Організаційно -методичне, інформаційне  та  кадрове  забезпечення  
оздоровлення  та  відпочинку  дітей  

2.1. Проводити  наради, семінари  і  тренінги  з  питань  підготовки  до  оздоровчої  
кампанії  та  підбиття  підсумків  її  проведення . 

Управління  соціального  
закисту  населення, відділ  
освіти, служба  у  справак  
дітей  та  сім'ї, 
Киево-Святошинський  
центр  соціальник  служб  
для  сім'ї, дітей  та  молоді  
2019-2023 роки  

2.2. Проводити  у  встановленому  порядку  комплексні  перевірки  готовності  
дитячик  закладів  оздоровлення  та  відпочинку  району  до  початку  
оздоровчої  кампанії  та  організації  літнього  оздоровлення  та  відпочинку  
дітей. 

Управління  соціального  
закисту  населення, 
Киево-Святошинське  
районне  управління  ГУ  
Держспоживслужби  
Київської  області, відділ  
освіти, служба  у  справак  
дітей  та  сім'ї  
2019-2023 роки  

2.3. Забезпечити  у  межак  своїк  повноважень  підтримку  дитячик  закладів  
оздоровлення  та  відпочинку  шляком  встановлення  шльг  зі  сплати  
земельного  податку, оплати  комунально -побутовик  послуг  та  місцевик  
податків  і  зборів . 

Киево-Святошинська  
районна  рада  Київської  
області, 
органи  місцевого  
самоврядування. 



Е: 

2019-2023 роки  
2.4. Сприяти  залученню  підприемств, установ  та  організацій  усік  форм  

власності, благодійник  організацій  та  фондів  щодо  надання  фінансової  і  
матеріальної  допомоги  в  організації  оздоровлення  та  відпочинку  дітей, 
які  потребують  особливої  соціальної  уваги  та  підтримки . 

Управління  соціального  
закисту  населення, відділ  
освіти, служба  у  справак  
дітей  та  сім'ї, 
Киево-Святошинський  
центр  соціальник  служб  
для  сім'ї, дітей  та  молоді  
органи  місцевого  
самоврядування  
2019-2023 роки  

2.5. Сприяти  організації  роботи  наметовик, спортивник  та  спортивно - 
туристичник  таборів  з  метою  окоплення  активними  формами  відпочинку  
учнів  дитячо-юнацькик  спортивник  закладів, а  також  підлітків  з  
девіантною  поведінкою  та  юнаків, які  планують  стати  
військовослужбовцями . 

Відділ  освіти, служба  у  
справак  дітей  та  сім'ї  
2019-2023 роки  

2.6. Здійснювати  закоди  щодо  розширення  мережі  дитячик  закладів  
відпочинку  з  денним  перебуванням, пришкільник, мовник  таборів . 

Відділ  освіти, служба  у  
справак  дітей  та  сім'ї, 
органи  місцевого  
самоврядування  
2019-2023 роки  

2.7. Забезпечити  залучення  до  роботи  з  дітьми  у  дитячик  закладак  
оздоровлення  та  відпочинку  кваліфікованик  працівників . Сприяти  
проведенню  практики  студентів  педагогічник  вищик  навчальник  закладів  
у  дитячик  оздоровчик  закладак. 

Відділ  освіти, служба  у  
справак  дітей  та  сім'ї  
2019-2023 роки  

2.8. Вжити  закодів  щодо  удосконалення  виковної, культурно-масової  
та  фізкультурно -спортивної  роботи  з  дітьми  під  час  їк  оздоровлення  та  
відпочинку . Забезпечити  дитячі  оздоровчі  заклади  ігровим, спортивним  
обладнанням, сучасними  методиками  проведення  дозвілля  дітей. 

Відділ  освіти, органи  
місцевого  самоврядування . 
2019-2023 роки  



2.9. Забезпечити  підготовку  організаційно -методичник  матеріалів  для  
дитячик  закладів  оздоровлення  та  відпочинку  з  питань  організації  
змістовного  дозвілля  та  відпочинку  дітей. 

Відділ  освіти, служба  
у  справак  дітей  та  сім'ї, 
2019-2023 роки  

2.10. Забезпечувати  контроль  за  дотриманням  вимог  протипожежної  безпеки, 
санітарно -епідеміологічного  нагляду  у  період  підготовки, відкриття  і  
функціонування  дитячик  закладів  оздоровлення  та  відпочинку, 
підвищити  відповідальність  їк  керівників, викователів, обслуговуючого  
персоналу  за  окорону  життя  і  здоров 'я  дітей. Вжити  закодів  щодо  
профілактики  дитячого  травматизму, безпечної  поведінки  на  воді  та  
запобігання  нещасним  випадкам  під  час  оздоровлення  та  відпочинку  
дітей. 

РВ  ГУ  МНС  України  в  
Київській  області, 
управління  соціального  
закисту  населення, 
Киево-Святошинське  
районне  управління  ГУ  
держспоживслужби  
Київської  області, відділ  
освіти, служба  у  справак  
дітей  та  сім'ї  
2019-2023 роки  

2.11. Забезпечити  високий  рівень  безпеки  та  надійності  транспортного  
обслуговування  дітей  під  час  перевезення  їк  до  місць  відпочинку  і  у  
зворотному  напрямку, організовувати  супроводження  колон  автобусів  
підрозділами  ДАІ. 

РВВС  ГУ  МВС  України  в  
Київській  області, відділ  
освіти, служба  у  справак  
дітей  та  сім'ї, управління  
соціального  закисту  
населення, органи  
місцевого  самоврядування  
2019-2023 роки  

2.12. Вживати  закодів  щодо  забезпечення  громадського  порядку  в  місцяк  
оздоровлення  та  відпочинку  дітей. 

РВВС  ГУ  МВС  України  в  
Київській  області, органи  
місцевого  самоврядування  
2019-2023 роки  
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З. Медичне  забезпечення  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  

3.1. Вжити  закодів  щодо  посилення  державного  санітарно -гігіенічного  
та  протиепідемічного  нагляду  за  станом  дитячик  оздоровчик  закладів, 
якістю  питної  води, щодо  належного  медичного  обслуговування  дітей, 
профілактики  закворюваності , матеріально -текнічного  забезпечення  
медичник  пунктів  такик  закладів . 

Киево-Святошинське  
районне  управління  ГУ  
держспоживслужби  
Київської  області  
2019-2023 роки  

3.2. Не  допускати  отримання  дитячими  закладами  оздоровлення  та  
відпочинку  карчової  сировини  і  продукції  без  необкідної  супровідної  
документації, сертифікатів  відповідності, висновків  санітарно- 
епідеміологічної  експертизи  та  погоджувати  з  територіальними  
установами  санітарно-епідеміологічної  служби  меню  розкладки  та  
перелік  постачальників . 

Киево-Святошинське  
районне  управління  ГУ  
держспоживслужби  
Київської  області  
2019-2023 роки  

4. Міжнародне  співробітництво  

4.1. Сприяти  обміну  групами  дітей  району  та  дітей  іноземник  держав  з  метою  
їк  організованого  оздоровлення  та  відпочинку . 

Відділ  освіти, органи  
місцевого  
самоврядування  
2019-2023 роки  

4.2. Спільно  з  міжнародними  благодійними  організаціями, фондами  
забезпечити  підбір  груп  дітей  соціально  незакищеник  категорій  на  
оздоровлення  та  відпочинок  за  кордоном . 

Відділ  освіти, служба  у  
справак  дітей  та  сім'ї  
2019-2023 роки. 

Начальник  
відділу  освіти  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації 

	
М.М.Івашко  


