
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про затвердження Програми оздоровлення  
та відпочинку дітей Києво-Святошинського району  

на 2014-2018 роки 
 
 
 

 Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України від 21.05.1997 р. № 280/97 «Про 
місцеве самоврядування в Україні» (із наступними змінами), згідно подання Києво-
Святошинської районної державної адміністрації, районна рада 
 

в и р і ш и л а : 
 

1. Затвердити районну Програму оздоровлення та відпочинку дітей Києво-
Святошинського району на 2014-2018  роки (додається). 

 
2. Рекомендувати фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити 

контроль за використанням коштів на реалізацію заходів виконання Програми. 
 

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування прийняти та затвердити 
відповідні програми та передбачити кошти на їхнє фінансування. 

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань сім’ї, молоді, спорту, туризму і Євро-2012 (голова комісії - 
Лашкул С.В.). 

 
 

 
                     Голова ради                            В.В. Луцюк 

 

 

 

 

 

 
м. Київ 
26 грудня 2013 року 
№ 391-33-VІ 
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І. Загальні положення 
 

Права дитини на відпочинок і дозвілля, користування послугами з 
оздоровлення та відпочинку визначені Конвенцією про права дитини, що 
ратифікована Україною в 1991 році. 

Поліпшення та зміцнення фізичного і психологічного стану здоров’я 
дітей, відновлення їх життєвих сил, запобігання бездоглядності, створення умов 
для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей 
забезпечується шляхом організації оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема у 
період канікул.  

Проте упродовж останніх років зберігається тенденція до погіршення 
стану здоров'я дітей, обумовлена впливом різних негативних факторів 
соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив 
постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові перевантаження, 
зокрема у шкільному віці, призводить до порушення механізму саморегуляції 
фізіологічних функцій і сприяє підвищенню показника захворюваності 
кількості дітей віком до 17 років та  розвитку у дітей хронічних захворювань. 

Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з 
найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров'я та 
соціального благополуччя населення. 

Незважаючи на те, що останніми роками підвищено рівень охоплення 
дітей послугами з оздоровлення та відпочинку, проте його досягнуто 
насамперед через збільшення надання послуг з відпочинку у пришкільних 
таборах з денним перебуванням. 

Зазначене обумовлює доцільність розв’язання викладеної проблеми 
програмно-цільовим методом. 

Терміни, які використовуються у Програмі оздоровлення та відпочинку 
дітей Києво-Святошинського району на 2014-2018 роки (далі - Програма), 
визначені відповідно до Закону України „Про оздоровлення та відпочинок 
дітей":  

  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; 

 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 психічних функцій 
дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної 
активності дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та 
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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; 

  діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, - діти-
сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти-інваліди; діти, 
потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти, батьки яких 
загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання 
службових обов'язків; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей; 
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; бездоглядні 
та безпритульні діти; діти, що постраждали внаслідок стихійного лиха, 
техногенних аварій, катастроф; діти працівників агропромислового 
комплексу та соціальної сфери села; 

  діти, які потребують особливих умов для оздоровлення, - діти з 
особливими фізичними та психічними потребами, які не можуть 
перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, 
потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов;  

  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. 

 
II. Мета і основні завдання Програми 

 
Метою Програми є створення сприятливих умов для якісного 

оздоровлення та відпочинку дітей, які проживають та навчаються в Києво-
Святошинському районі (далі - діти), забезпечення надання державних гарантій 
щодо доступності та якості відповідних послуг, збереження та розвиток мережі 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, пришкільних таборів, 
модернізація об’єктів їх інфраструктури відповідно до сучасних умов. 

Основні завдання Програми: 
 збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами 

оздоровлення та відпочинку; 
 удосконалення мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; 
 створення оптимальних умов для безпечного та ефективного 
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перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 
пришкільних таборах; 

 створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей 
шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку; 

 створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, 
медико-оздоровчих інноваційних проектів оздоровлення та відпочинку 
дітей; 

 зміцнення кадрового потенціалу та підвищення престижу праці в 
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку; 

  розвиток міжнародних відносин в сфері дитячого оздоровлення та 
відпочинку. 

 
ІІІ. Фінансове забезпечення Програми 

 
Видатки, пов'язані з оздоровленням і відпочинком дітей в оздоровчих 

закладах та у пришкільних таборах, здійснюються за рахунок виділених у 
встановленому порядку коштів з державного, обласного, районного та місцевих 
бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, 
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, коштів, 
передбачених на оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, позабюджетних фондів, а також добровільних 
внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та інших джерел, не 
заборонених законодавством. 

Обсяг фінансування Програми визначається щороку під час складання 
проектів районного та місцевих бюджетів. 
 

IV. Очікувані результати виконання Програми 
 

Виконання Програми дасть змогу збільшити кількість дітей, охоплених 
організованими формами оздоровлення та відпочинку, зокрема: 

 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
 дітей-інвалідів; 
 дітей, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; 
 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; 
 дітей з девіантною поведінкою; 
 дітей працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців, які 

загинули під час виконання службових обов'язків; 
 дітей, які перебувають на диспансерному обліку; 
 талановитих та обдарованих дітей (переможців міжнародних, 

всеукраїнських, обласних, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, 
змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських  

  організацій); 
 бездоглядних та безпритульних дітей; 
 дітей, що постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, 

катастроф;  
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 дітей, батьки яких безробітні або втратили роботу в наслідок 
економічної кризи в Україні; 

 дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери 
села. 
 

V. Основні заходи Програми: 
 

1. Забезпечення державної підтримки оздоровлення та відпочинку дітей в 
оздоровчих закладах та пришкільних таборах: 

 
1.1. Здійснювати заходи щодо належної підготовки до оздоровлення та 

відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 
підтримки, та забезпечити їх послугами з оздоровлення та відпочинку. 

Управління освіти, 
молоді та спорту, служба 
у справах сім'ї та дітей, 
управління праці та 
соціального захисту 
населення. 
2014-2018 роки. 
 

1.2. Розробити та  затвердити  у  встановленому  порядку  Положення про 
порядок відбору та направлення дітей Києво-Святошинського району на 
оздоровлення та відпочинок до дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку 

Управління освіти, 
молоді та спорту, служба 
у справах сім'ї та дітей, 
управління праці та 
соціального захисту 
населення. 
Щорічно. 
  

1.3. Вжити заходів щодо розширення мережі дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку, їх благоустрою та використання за призначенням. 
Постійно збільшувати кількість дітей, охоплених організованими 
формами оздоровлення та відпочинку. 

Управління освіти, 
молоді та спорту, служба 
у справах сім'ї та дітей. 
2014-2018 роки. 
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1.4. Забезпечити супровід груп дітей під час їх перевезення до місць 
оздоровлення та відпочинку, а також у зворотному напрямку з 
розрахунку: кожна група до 15 дітей забезпечується 1 супроводжуючою 
особою, на кожну групу від 30 до 45 дітей додатково призначається 1 
медичний працівник. 

Управління освіти, 
молоді та спорту, служба 
у справах сім'ї та дітей, 
ЦРЛ, управління праці та      
соціального   захисту   
населення. 
2014-2018 роки. 

 
1.5. Забезпечити участь у тематичних змінах ДП МДЦ „Артек" та ДПУ УДЦ 

„Молода гвардія" переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, 
районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, 
відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій, дитячих 
творчих колективів та спортивних команд. 

Управління освіти, 
молоді та спорту, служба 
у справах сім'ї та дітей. 
2014-2018 роки. 
 
 
 

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

 
2.1. Проводити районні наради, семінари і тренінги з питань підготовки до 

оздоровчої кампанії та підбиття підсумків її проведення. 
Управління освіти, 
молоді та спорту, служба 
у справах сім'ї та дітей, 
ЦРЛ, управління праці та      
соціального   захисту   
населення, районне 
управління державної 
санітарно-
епідеміологічної служби. 
2014-2018 роки. 
 

2.2. Проводити у встановленому порядку комплексні перевірки готовності 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку району до початку 
оздоровчої кампанії та організації літнього оздоровлення та відпочинку 
дітей. 
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Управління освіти, 
молоді та спорту, служба 
у справах сім'ї та дітей, 
РВ ГУ МНС України в 
Київській області, ЦРЛ, 
управління праці та 
соціального захисту 
населення, районне 
управління державної 
санітарно-
епідеміологічної служби. 
2014-2018 роки. 
 

2.3. Забезпечити у межах своїх повноважень підтримку дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку шляхом встановлення пільг зі сплати 
земельного податку, оплати комунально-побутових послуг та місцевих 
податків і зборів. 

Районна рада, 
органи місцевого 
самоврядування. 
2014-2018 роки. 
 

2.4. Сприяти  залученню  підприємств,  установ  та  організацій  усіх 
форм    власності,    благодійних    організацій    та    фондів    щодо    
надання фінансової і матеріальної допомоги в організації літнього 
оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної 
уваги та підтримки. 

Управління освіти, 
молоді та спорту, служба 
у справах сім'ї та дітей, 
управління праці та 
соціального захисту 
населення, органи 
місцевого 
самоврядування. 
2014-2018 роки. 
 

2.5. Сприяти організації роботи наметових, спортивних, та спортивно-
туристичних таборів з метою охоплення активними формами відпочинку 
вихованців дитячо-юнацьких спортивних закладів, позашкільних 
навчальних закладів, а також підлітків    з    девіантною    поведінкою. 

Управління освіти, 
молоді та спорту, служба 
у справах сім'ї та дітей. 
2014-2018 роки. 
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2.6. Забезпечити   оздоровлення  та   відпочинок   вихованців  дитячих 

будинків сімейного типу та прийомних дітей з батьками-вихователями. 
Служба у справах сім'ї та 
дітей, органи місцевого 
самоврядування. 
2014-2018 роки. 
 

2.7. Забезпечити залучення до роботи з дітьми у дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку кваліфікованих медичних та педагогічних, 
працівників. Сприяти проведенню практики студентів педагогічних 
вищих навчальних закладів у дитячих оздоровчих закладах. 

Управління освіти, 
молоді та спорту, ЦРЛ. 
2014-2018 роки. 
 

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

Управління освіти, 
молоді та спорту, органи 
місцевого 
самоврядування. 
Протягом червня-серпня 
2014-2018 років. 
 

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

Управління освіти, 
молоді та спорту, служба  
у справах сім'ї та дітей, 
ЦРЛ. 
2014-2018 роки. 
 

2.10. Забезпечувати контроль за дотриманням вимог протипожежної безпеки, 
санітарно-епідеміологічного нагляду у період підготовки, відкриття і 
функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 
підвищити відповідальність їх керівників,  вихователів,  обслуговуючого  
персоналу за охорону життя і здоров'я дітей. Вжити заходів щодо 
профілактики дитячого травматизму, безпечної поведінки на воді та 
запобігання нещасним випадкам під час оздоровлення та відпочинку 
дітей. 
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РВ ГУ МНС України в 
Київській області, 
районне управління 
державної санітарно-
епідеміологічної служби, 
управління праці та 
соціального захисту 
населення, ЦРЛ, 
управління освіти, молоді 
та спорту, служба у 
справах сім'ї та дітей. 
2014-2018 роки. 
 

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

РВВС ГУ МВС України в 
Київській області, 
управління освіти, молоді 
та спорту, служба у 
справах сім'ї та дітей, 
управління праці та 
соціального захисту 
населення, органи 
місцевого 
самоврядування. 
2014-2018 роки. 
 

2.12. Вживати заходів щодо забезпечення громадського порядку в 
місцях оздоровлення та відпочинку дітей. 

РВВС ГУ МВС України в 
Київській області, органи 
місцевого 
самоврядування. 
2014-2018 роки. 
 

3. Медичне забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей 
 

3.1. Вжити заходів щодо посилення державного санітарно-гігієнічного 
та протиепідемічного нагляду за станом дитячих оздоровчих закладів, 
якістю питної води, щодо належного медичного обслуговування дітей, 
профілактики захворюваності, матеріально-технічного забезпечення 
медичних пунктів таких закладів. 
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Районне управління 
державної санітарно-
епідеміологічної служби. 
2014-2018 роки. 
 

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

Районне управління 
державної санітарно-
епідеміологічної служби. 
2014-2018 роки. 
 

4. Міжнародне співробітництво 
 

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

Управління освіти, 
молоді та спорту, органи 
місцевого 
самоврядування. 
2014-2018 роки. 
 

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

Управління освіти, 
молоді та спорту, служба 
у справах сім'ї та дітей. 
2014-2018 роки. 


