
 

 
 

 
 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
 Р І Ш Е Н Н Я 

 
24 грудня 2013 року      №    14 
     Миколаїв 

 
 
 
 
Про затвердження Програми 
відпочинку та оздоровлення дітей 
Миколаївської області на 2014-2018 
роки 
 

 ХІХ сесія  
шостого скликання 

              
Відповідно до  Законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,  

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», згідно з  пунктом 16 
частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», заслухавши та обговоривши інформацію директора департаменту 
освіти, науки  та молоді облдержадміністрації про виконання Програми 
відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2009-2013 роки, 
розглянувши проект Програми відпочинку та оздоровлення дітей 
Миколаївської області на 2014-2018 роки, обласна рада     
 
 
ВИРІШИЛА: 

 
 
1. Інформацію директора департаменту освіти, науки  та молоді 

Миколаївської обласної державної адміністрації Мельніченка В.В. про 
виконання Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області 
на 2009-2013 роки прийняти до відома. 

 
2. Затвердити  Програму відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської 

області на 2014-2018 роки ( далі - Програма), що додається. 
 
3. Облдержадміністрації під час формування обласного бюджету 

Миколаївської області  на 2014 рік та  на період до 2018 року включно 
передбачати асигнування на реалізацію заходів Програми.  
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4. Рекомендувати  районним державним адміністраціям та виконавчим 

органам міських (міст обласного значення) рад: 
         4.1. Розробити та затвердити в установленому порядку відповідні                      
районні та міські  програми з урахуванням затвердженої цим рішенням 
Програми. 

4.2. Під час складання проектів відповідних бюджетів, починаючи з     
2014 року, передбачати кошти на реалізацію заходів щодо оздоровлення та 
відпочинку дітей. 
 

5. Облдержадміністрації щороку до 20 квітня інформувати обласну раду 
про стан підготовки до літнього відпочинку та оздоровлення дітей та                     
до 25 вересня кожного року – про підсумки проведення оздоровчої кампанії. 

 
6. Зняти з контролю рішення обласної ради від 26 березня  2009 року       

№ 9 «Про затвердження Програми відпочинку та оздоровлення дітей 
Миколаївської області на 2009-2013 роки» у зв’язку із закінченням строку дії 
Програми. 

 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

обласної ради: з питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту; з 
питань соціальної політики, охорони здоров'я,  материнства, дитинства та 
розвитку зон відпочинку.   

 
 
 
 
 
 
 
Голова обласної ради                               І.С. Дятлов  
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  Додаток 1 

до Програми                                                                              
 
 
 

ПАСПОРТ 
Програми відпочинку та оздоровлення 

дітей Миколаївської області на 2014 - 2018 роки 
 

1. Програму схвалено  розпорядженням голови облдержадміністрації                         
від 
  
2. Програму затверджено рішенням обласної ради від 24 грудня 2013 року 
№14. 
 
3. Замовник Програми - департамент освіти, науки та молоді 
облдержадміністрації 
 
4. Відповідальні виконавці:   
 
департамент соціального захисту населення облдержадміністрації;  
 
департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації;  
 
департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації; 
 
департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації; 
 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації; 
 
управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; 
 
відділ з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації; 
 
служба у справах дітей облдержадміністрації; 
 
інспекція з питань захисту прав споживачів у Миколаївській області;  
 
управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області; 
 
головне управління Держсанепідслужби у Миколаївській області; 
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головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Миколаївській області; 
 
територіальне  управління Держгірпромнагляду у Миколаївській області; 
 
райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад;  
 
обласна рада профспілок . 
                                                
5. Строк виконання: 2014-2018 роки. 
 
6. Обсяги та джерела фінансування (гривень): 
 
 

Джерела 
фінансування 

На всю 
Програму 
(гривень) 

У тому числі за роками 

2014 2015 2016 2017 2018 

Усього  16500,0 18100,0 19800,0 21500,0 23000,0 

У тому числі       

Обласний 
бюджет 98900,0 16500,0 18100,0 19800,0 21500,0 23000,0 

Бюджети міст 
і районів 

 У межах фінансового ресурсу районного (міського) 
бюджету. 

 
 
 
 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого  
апарату обласної ради                                                                        Є.Є.Литвинюк 
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                                                                                                Додаток 2 
                                                                                                до Програми 
 

 
ЗАХОДИ 

щодо реалізації Програми відпочинку 
та оздоровлення  дітей Миколаївської області 

на 2014-2018 роки 
                                                                 

1. Організаційне супроводження оздоровлення та відпочинку дітей 
 

           1.1. Розробляти та забезпечувати здійснення заходів, спрямованих на 
розвиток дитячого оздоровлення та відпочинку, стимулювання діяльності 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 
 
 Департамент освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації; департамент соціаль-
ного захисту населення облдержадміністрації; 
департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації; департамент еконо-
мічного розвитку, торгівлі та туризму 
облдержадміністрації; управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації; управління 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації; відділ з питань 
фізичної культури і спорту 
облдержадміністрації; служба у справах дітей 
облдержадміністрації; інспекція з питань 
захисту прав споживачів у Миколаївській 
області; управління Міністерства внутрішніх 
справ України в Миколаївській області               
(за узгодженням); головне управління 
Держсанепідслужби у Миколаївській області; 
головне управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у 
Миколаївській області; райдержадміністрації; 
виконавчі органи  міських (міст обласного 
значення) рад (за узгодженням); обласна рада 
профспілок (за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
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1.2. Вживати заходів зі збереження і розвитку стаціонарної мережі 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, забезпечення належних умов їх 
функціонування та раціонального використання. 

 
 Департамент освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації; департамент еконо-
мічного розвитку, торгівлі та туризму 
облдержадміністрації; райдержадміністрації; 
виконавчі органи міських (міст обласного 
значення) рад (за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
 

1.3. Не допускати випадків використання дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку не за призначенням, а також передачі в оренду приміщення 
(будівлі) для провадження діяльності, не пов’язаної з оздоровленням та 
відпочинком дітей. 

 
 Департамент освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації; райдержадміністрації; 
виконавчі органи  міських (міст обласного 
значення) рад (за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
 

1.4. Вживати заходів з розвитку різноманітних форм і видів організації 
оздоровлення та відпочинку дітей (профільні та наметові табори, табори 
відпочинку з денним  перебуванням на базі шкіл, інтернатних, дошкільних, 
позашкільних, курортно-освітніх і спортивних закладів, туристичні походи і 
поїздки, літні спортивні змагання, спартакіади, художні, музичні та інші творчі 
конкурси і фестивалі), постійного збільшення кількості дітей, охоплених 
організованими формами оздоровлення та відпочинку. 

 
 Департамент освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації; департамент еконо-
мічного розвитку, торгівлі та туризму 
облдержадміністрації; управління культури, 
національностей та релігій облдержадмі-
ністрації; відділ з питань фізичної культури і 
спорту облдержадміністрації; служба у 
справах дітей облдержадміністрації; 
райдержадміністрації; виконавчі органи 
міських (міст обласного значення) рад  
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(за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
 

1.5. Здійснювати систематичні перевірки готовності дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку до роботи в літній період. 

 
 Департамент освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації; управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації; служба у 
справах дітей облдержадміністрації; інспекція 
з питань захисту прав споживачів у 
Миколаївській області; територіальне 
управління Держгірпромнагляду у 
Миколаївській області; головне управління 
Держсанепідслужби у Миколаївській області; 
головне управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у 
Миколаївській області; райдержадміністрації; 
виконавчі органи міських (міст обласного 
значення) рад (за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 

1.6. Забезпечити контроль за укладенням дитячими закладами 
оздоровлення та відпочинку договорів з підприємствами, що реалізують 
відповідні товари та  надають послуги. 

 
 Головне управління Держсанепідслужби у 

Миколаївській області; райдержадміністрації; 
виконавчі органи міських (міст обласного 
значення) рад (за узгодженням); департамент 
освіти, науки та молоді облдержадміністрації. 
 
2014-2018 роки. 
 

1.7. Розробити та затвердити план дислокації дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку області, що прийматимуть на оздоровлення та 
відпочинок дітей і використовуватимуться для різних форм і видів відпочинку, 
зайнятості організованих груп дітей та підлітків. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Департамент освіти, науки та молоді 
облдержадміністрації; департамент еконо-
мічного розвитку, торгівлі та туризму 
облдержадміністрації; обласна рада 
профспілок (за узгодженням); головне 
управління Держсанепідслужби у 
Миколаївській області; головне управління 
статистики у Миколаївській області                         
(за узгодженням); райдержадміністрації; вико-
навчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад (за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
 

2. Організація оздоровлення та відпочинку 
дітей із соціально незахищених категорій 

 
2.1. Забезпечувати у першочерговому порядку оздоровлення та 

відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, 
зокрема, дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (у тому 
числі вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей); дітей-
інвалідів, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей. 

 
 Департамент освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації; департамент соціаль-
ного захисту населення облдержадміністрації; 
департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації; управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації; райдерж-
адміністрації; виконавчі органи міських (міст 
обласного значення) рад (за узгодженням); 
обласна рада профспілок (за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
 

2.2. Забезпечити оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах, що 
фінансуються з обласного бюджету. 

 
 Департамент освіти, науки та молоді  

облдержадміністрації; департамент  
соціального захисту населення облдерж-
адміністрації; райдержадміністрації; 
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виконавчі органи міських (міст обласного 
значення) рад (за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
 

2.3. Переводити у літній період дитячі дошкільні заклади на санаторний 
режим роботи. Забезпечити оздоровлення дітей дошкільного віку на базі 
дошкільних закладів. 

 
 Департамент освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації; райдержадміністрації; 
виконавчі органи міських ( міст обласного 
значення) рад (за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
 

2.4. Забезпечити проведення рейдових перевірок щодо умов утримання 
та виховання дітей у закладах оздоровлення та відпочинку області в 
установленому порядку. 

 
 Департамент освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації; управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації; управління 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації; служба у справах дітей 
облдержадміністрації; інспекція з питань 
захисту прав споживачів у Миколаївській 
області; головне управління Держ-
санепідслужби у Миколаївській області; 
райдержадміністрації; виконавчі органи 
міських (міст обласного значення) рад                     
(за узгодженням); обласна рада профспілок       
(за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
 

2.5. Забезпечити своєчасне інформування про дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які потребують оздоровлення в літній 
період. 

 
 Служба у справах дітей облдержадміністрації; 

райдержадміністрації; виконавчі органи 
міських (міст обласного значення) рад           
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(за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
 

2.6. Вживати заходів щодо створення умов для повноцінного літнього 
оздоровлення та відпочинку, зайнятості дітей із використанням бази 
стаціонарних закладів оздоровлення та відпочинку, бази позашкільних, 
загальноосвітніх, професійно-технічних закладів. 

 
 Департамент освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації; райдержадміністрації; 
виконавчі органи міських (міст обласного 
значення) рад (за узгодженням); керівники 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
(за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
 

2.7. Здійснювати контроль за підбором і направленням для роботи у 
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку підготовленого педагогічного, 
медичного персоналу,  залучати до цієї роботи студентів вищих навчальних 
закладів ІІІ- ІV рівнів акредитації. 

 
 Департамент освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації; управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 
 
2014-2018 роки. 
 

2.8. Сприяти проведенню курсу «Школа вожатих як засіб вирішення 
кадрового питання у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» з метою 
підготовки педагогічних працівників, які будуть залучені до роботи у дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку. 

 
 Департамент освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації; управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 
 
2014-2018 роки. 
 

2.9. Сприяти залученню підприємств, установ та організацій усіх форм 
власності, благодійних та релігійних організацій до надання фінансової, 
матеріальної допомоги в організації оздоровлення і  відпочинку дітей. 
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 Райдержадміністрації; виконавчі органи 
міських (міст обласного значення) рад                    
(за узгодженням); департамент освіти, науки 
та молоді облдержадміністрації. 
 
2014-2018 роки. 
 

2.10. Створити  літні оздоровчо-реабілітаційні табори для дітей і 
підлітків з неблагополучних сімей та дітей, які потребують додаткового 
виховного впливу і захисту, в тому числі  за участю молодіжних громадських 
організацій. 

 
 Райдержадміністрації; виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) рад                    
(за узгодженням); департамент освіти, науки 
та молоді облдержадміністрації. 
 
2014-2018 роки. 
 

2.11. Організувати   та  вдосконалювати діяльність учнівських 
виробничих бригад, таборів праці та відпочинку, трудових об’єднань 
старшокласників з метою створення умов для повноцінного відпочинку і 
зайнятості дітей та учнівської молоді. 

 
 Райдержадміністрації; виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) рад                     
(за узгодженням); департамент освіти, науки 
та молоді облдержадміністрації. 
 
2014-2018 роки. 
 

2.12. Організувати на базі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
виїзні консультативні  пункти з метою надання консультацій, психолого-
педагогічної, соціально-медичної, інформаційної допомоги дітям і молоді, 
пропаганди здорового способу життя та запобігання негативним проявам у 
підлітковому і молодіжному середовищі. 

 
 Миколаївський обласний центр соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді. 
 
2014-2018 роки. 
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2.13. Створити наметові містечка з метою формування у дітей навичок  
безпечної життєдіяльності, самообслуговування та колективізму. 

 
 Райдержадміністрації; виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) рад           
(за узгодженням); департамент освіти, науки 
та молоді облдержадміністрації. 
 
2014-2018 роки. 
 

2.14. Здійснювати аналіз стану ефективності літнього оздоровлення у 
дитячих закладах відпочинку та оздоровлення різних типів за визначеними 
критеріями. 

 
 Райдержадміністрації; виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) рад           
(за узгодженням); департамент освіти, науки 
та молоді облдержадміністрації. 
 
2014-2018 роки. 
 

2.15. Здійснювати контроль за дотриманням власниками закладів 
оздоровлення та відпочинку санітарно-гігієнічних вимог, організації 
харчування дітей у закладах оздоровлення та відпочинку згідно із 
затвердженими фізіологічними нормами, збагачення харчування дітей 
вітамінами, продуктами радіопротекторної дії та профілактики йодної 
недостатності. 

 
 Департамент освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації; управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації; інспекція з 
питань захисту прав споживачів у 
Миколаївській області; головне управління 
Держсанепідслужби у Миколаївській області; 
райдержадміністрації; виконавчі органи 
міських (міст обласного значення) рад           
(за узгодженням); обласна рада профспілок      
(за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
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3. Медичне забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, 
учнівської і студентської молоді 

 
3.1. Забезпечити організацію своєчасного безкоштовного проведення 

медичного обстеження дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок 
, медичний огляд виховательського та обслуговуючого персоналу дитячих 
оздоровчих закладів. 

 
 Управління охорони здоров’я облдерж-

адміністрації. 
 
2014-2018 роки. 
 

3.2. Сприяти забезпеченню дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
медичними працівниками укладенню з директорами дитячих оздоровчих 
закладів договорів з територіальними  лікувально-профілактичними закладами 
області з метою надання невідкладної стаціонарної медичної допомоги дітям, 
які знаходяться на відпочинку. 

 
 Управління охорони здоров’я облдерж-

адміністрації; керівники дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку  
(за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
 

3.3. Здійснювати нагляд за дотриманням керівниками (власниками) 
дитячих  закладів оздоровлення та відпочинку санітарно-гігієнічних вимог 
щодо умов утримання та харчування дітей.  

 
 Головне управління Держсанепідслужби у 

Миколаївській області; райдержадміністрації; 
виконавчі органи міських (міст обласного 
значення) рад (за узгодженням); керівники 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку  
(за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
 

3.4. Вживати заходів щодо забезпечення безпечного перевезення дітей до 
місць відпочинку та у зворотному напрямку, а також перебування їх у дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку. Посилити персональну відповідальність 
керівників і працівників закладів оздоровлення та відпочинку, туристичних 
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організацій за дотриманням санітарних, протипожежних правил, порядку 
проведення екскурсій, походів і купання дітей у водоймах.  

Організовувати щороку роз’яснювальну роботу серед дітей про суворе 
дотримання правил поводження на воді, з легкозаймистими та 
вибухонебезпечними речовинами. 

 
 Департамент  освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації; управління Мі-
ністерства внутрішніх справ України в 
Миколаївській області (за узгодженням); 
головне управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у 
Миколаївській області; райдержадміністрації; 
виконавчі органи міських (міст обласного 
значення) рад (за узгодженням); керівники 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
(за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
 

4. Забезпечення протипожежної, техногенної безпеки 
та попередження загибелі на воді 

 
4.1. Щороку приводити у відповідність з вимогами норм і правил 

пожежної безпеки шляхи евакуації у дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку. 

 
 Керівники оздоровчих закладів та баз 

відпочинку (за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
 

4.2. Щороку проводити монтаж, ремонт і налагодження систем 
автоматичного протипожежного захисту з виведенням сигналу на пульт 
централізованого спостереження пожежної охорони у дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку. 

 
 Керівники оздоровчих закладів та баз 

відпочинку (за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
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4.3. Передбачити монтаж, ремонт та налагодження систем оповіщення та 
аварійного освітлення (від безперервного джерела живлення) на випадок 
пожежі у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.  

Забезпечити обслуговуючий персонал баз відпочинку електричними 
ліхтарями на випадок відключення електроенергії. 

 
 Керівники оздоровчих закладів та баз 

відпочинку (за узгодженням). 
 
Щороку. 2014-2018 роки. 
 

4.4. Проводити ремонт-ревізію зовнішнього та внутрішнього 
протипожежного водопостачання дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку. Укомплектувати пожежні крани пожежними рукавами та стволами 
зі з’єднувальними головками однакового типу. 

 
 Керівники оздоровчих закладів та баз 

відпочинку (за узгодженням). 
 
Щороку. 2014-2018 роки. 
 

4.5. Проводити технічне обслуговування первинних засобів 
пожежогасіння (вогнегасників) у закладах оздоровлення та відпочинку. 
Територію та приміщення доукомплектувати вогнегасниками згідно з нормами. 

 
 Керівники оздоровчих закладів та баз 

відпочинку (за узгодженням). 
 
Щорічно. 2014-2018 роки. 
 

4.6. Зобов`язати обслуговуючий персонал оздоровчих закладів пройти 
курс щорічного навчання правилам пожежної безпеки. 

 
 Керівники оздоровчих закладів та баз 

відпочинку (за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
 

4.7. Передбачити створення  соціальної реклами на протипожежну 
тематику у місцях масового відпочинку громадян, на територіях баз 
відпочинку. 
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 Керівники оздоровчих закладів та баз 
відпочинку (за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
 

4.8. Здійснити ідентифікацію потенційної небезпеки дитячих оздоровчих 
таборів.  

 
 Керівники оздоровчих закладів та баз 

відпочинку (за узгодженням). 
 
2014-2018 роки 
 

4.9. Проводити  паспортизацію потенційної небезпеки дитячих 
оздоровчих таборів. 

 

 Керівники оздоровчих закладів та баз 
відпочинку (за узгодженням). 
 
Щороку.2014-2018 роки. 
 

4.10. Проводити  обстеження дна акваторії, закріпленої за об’єктами 
оздоровлення та відпочинку, водолазами-професіоналами. 

 
 Керівники оздоровчих закладів та баз 

відпочинку (за узгодженням). 
 
Щороку. 2014-2018 роки. 
 

4.11. Організувати створення та діяльність сезонних рятувальних постів 
у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. 

 
 Керівники оздоровчих закладів та баз 

відпочинку (за узгодженням). 
 
Щороку. 2014-2018 роки. 
 

4.12. Обладнати сезонні рятувальні пости на об’єктах  оздоровлення та 
відпочинку необхідним рятувальним спорядженням та наочною агітацією. 

 
 Керівники оздоровчих закладів та баз 

відпочинку (за узгодженням). 
 
Щороку. 2014-2018 роки. 
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4.13. Організовувати проходження навчання матросами (плавцями)-

рятувальниками та їх особисте страхування. 
 

 Керівники оздоровчих закладів та баз 
відпочинку (за узгодженням). 
 
Щороку. 2014-2018 роки. 
 

4.14. Укладати угоди на аварійно-рятувальне обслуговування дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку. 

 
 Керівники оздоровчих закладів та баз 

відпочинку (за узгодженням). 
 
Щороку. 2014-2018 роки. 
 

4.15.Організувати встановлення стендів з наочною агітацією на території 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

 
 Керівники оздоровчих закладів та баз 

відпочинку (за узгодженням). 
 
Щороку. 2014-2018 роки. 
 

5. Забезпечення повноцінного та змістовного оздоровлення дітей 
 

5.1. Забезпечувати проведення необхідних ремонтних і підготовчих робіт 
у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку комунальної форми власності, 
створення належних умов для їх функціонування. 

 
 Райдержадміністрації; виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) рад                    
(за узгодженням); департамент освіти, науки 
та молоді облдержадміністрації; керівники 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
(за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
 

5.2.  Здійснювати контроль за дотриманням установленого порядку 
направлення дітей на оздоровлення та відпочинок за кордон. 
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 Департамент освіти, науки та молоді 
облдержадміністрації; райдержадміністрації; 
виконавчі органи міських (міст обласного 
значення) рад (за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
 

5.3. Забезпечити проведення масових культурно-мистецьких заходів, 
виїздів творчих колективів обласних театрально-видовищних закладів з 
виставами та концертними програмами у зонах відпочинку та оздоровлення 
дітей, тематичних заходів. Сприяти проведенню виховної, культурно-масової та 
фізкультурно-спортивної роботи. 

 
 Управління культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації; департамент 
економічного розвитку, торгівлі та туризму 
облдержадміністрації; департамент освіти, 
науки та молоді облдержадміністрації; відділ з 
питань фізичної культури і спорту 
облдержадміністрації; райдержадміністрації; 
виконавчі органи міських (міст обласного 
значення) рад (за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
 

5.4. Проводити комплексні перевірки протипожежного, техногенного 
стану дитячих, молодіжних об’єктів оздоровлення та відпочинку, обстеження 
дна акваторії пляжів водолазами-професіоналами підрозділу, атестованого та 
зареєстрованого у Міністерстві надзвичайних ситуацій України. 

 
 Головне управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 
Миколаївській області; райдержадміністрації; 
виконавчі органи міських (міст обласного 
значення) рад (за узгодженням); керівники 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
(за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
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6. Інформаційно-методичне забезпечення оздоровлення та 
відпочинку дітей, учнівської і студентської молоді 

 
6.1. Розробити та видати інформаційно-аналітичні матеріали з питань 

оздоровлення та відпочинку дітей. 
 

 Департамент освіти, науки та молоді 
облдержадміністрації; райдержадміністрації; 
виконавчі органи міських (міст обласного 
значення) рад (за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
 

6.2. Організовувати роботу з висвітлення в засобах масової інформації 
питань про організацію відпочинку та оздоровлення дітей, мережу дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку області. 

 
 Департамент освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації; департамент інформа-
ційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації; 
Миколаївська обласна телерадіокомпанія                  
(за узгодженням); райдержадміністрації; вико-
навчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад (за узгодженням); обласна рада 
профспілок (за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
 

6.3. Проводити семінари-тренінги з питань підготовки до оздоровчої 
кампанії та підбиття підсумків її проведення. 

 
 Департамент освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації; райдержадміністрації; 
виконавчі органи міських (міст обласного 
значення) рад (за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
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7. Фінансове та матеріально - технічне забезпечення 
оздоровлення та відпочинку дітей 

 
7.1. Передбачити видатки на реалізацію заходів цієї Програми під час 

складання бюджетних запитів по видатках обласного бюджету в межах 
граничних обсягів видатків, доведених головному розпоряднику коштів 
обласного бюджету, та формування бюджетів міст (міст обласного значення) і 
районів. 

 
 Департамент освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації; департамент соціаль-
ного захисту населення облдержадміністрації; 
управління охорони здоров’я облдержадмі-
ністрації; райдержадміністрації; виконавчі 
органи  міських (міст обласного значення) рад 
(за узгодженням). 
 
2014-2018 роки. 
 

 
 
 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого  
апарату обласної ради                                                                        Є.Є.Литвинюк 
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Додаток 3  
до Програми 

 
Орієнтовний  обсяг фінансування 

окремих заходів Програми оздоровлення та відпочинку дітей Миколаївської області 
 на 2014 – 2018 роки 

 

№ 
з/п Зміст заходу 

Головний 
розпорядник 

коштів 

Джерело 
фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення (гривень) * 

Всього У тому числі за роками 
2014 2015 2016 2017 2018 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.5.  Здійснювати 

систематичні 
перевірки 
готовності 
дитячих закладів 
оздоровлення та 
відпочинку до 
роботи в літній 
період 
 

Департамент 
освіти, науки та 
молоді 
Миколаївської 
обласної 
державної 
адміністрації  

Обласний 
бюджет  
 

20800,0 3500,0 3800,0 4200,0 4500,0 4800,0 

2.1. Забезпечувати   у 
першочерговому 
порядку 
оздоровлення    
та відпочинок 
дітей,  які  

Департамент 
освіти, науки та 
молоді 
Миколаївської 
обласної 
державної  

Обласний 
бюджет  
 

У межах 
затвердже-
ного 
фінансово-
го ресурсу 
на  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 потребують 

особливої 
соціальної   уваги 
та підтримки, 
зокрема дітей- 

адміністрації, 
районні державні 
адміністрації, 
виконавчі органи 
міських (міст 

 відповід-
ний рік 

 

 сиріт, та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування (у 
тому числі 
вихованців 
дитячих будинків 
сімейного типу 
та прийомних 
сімей); дітей –
інвалідів, дітей з 
багатодітних та 
малозабезпече- 
них сімей  
 

обласного 
значення) рад 

   

2.2. Забезпечити 
оздоровлення 
дітей-сиріт та 
дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, які 

Департамент 
освіти, науки та 
молоді 
Миколаївської 
обласної 
державної 
адміністрації 

Обласний 
бюджет  
 

У межах 
затвердже- 
ного 
фінансово- 
го ресурсу 
на відпо-
відний рік 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
виховуються в 
інтернатних 
закладах, що 
фінансуються з 
обласного 
бюджету 
 

 

2.8. Сприяти прове-
денню курсу 
«Школа вожатих 
як засіб вирішен-
ня кадрового 
питання у 
дитячих закладах 
оздоровлення та 
відпочинку» з 
метою підготов-
ки педагогічних 
працівників, які 
будуть залучені 
до роботи у 
дитячих закладах 
оздоровлення та 
відпочинку 

Департамент 
освіти, науки та 
молоді 
Миколаївської 
обласної 
державної 
адміністрації 
 

Обласний 
бюджет  
 

30000,0 5000,0 5500,0 6000,0 6500,0 7000,0 

6.1. Розробити та 
видати 
інформаційно-

Департамент 
освіти, науки та 
молоді 

Обласний 
бюджет  
 

30000,0 5000,0 5500,0 6000,0 6500,0 7000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
аналітичні 
матеріали з 
питань 
оздоровлення та 
відпочинку дітей 
 

Миколаївської 
обласної 
державної 
адміністрації 
 

6.3. Проводити 
семінари-
тренінги з питань 
підготовки, 
оздоровчої 
кампанії та 
підбиття 
підсумків її 
проведення. 

Департамент 
освіти, науки та 
молоді 
Миколаївської 
обласної 
державної 
адміністрації 
 

Обласний 
бюджет  
 

18100,0 3000,0 3300,0 3600,0 4000,0 4200,0 

Усього на реалізацію Програми 
 

Обласний 
бюджет 

98900,0 16500,0 18100,0 19800,0 21500,0 23000,0 

Бюджети 
міст і 
районів 

 У межах затвердженого  фінансового ресурсу бюджетів 
міст і районів 

 
Примітка. Обсяги фінансування заходів Програми за рахунок коштів обласного бюджету визначені орієнтовно і можуть 
змінюватися з урахуванням показників Державного бюджету України та надходжень до обласного бюджету на 
відповідний рік. 
 
Керуючий справами виконавчого  
апарату обласної ради                                                                                                                                    Є.Є.Литвинюк 
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ПРОГРАМА 
відпочинку та оздоровлення дітей 

Миколаївської області на 2014-2018 роки 
 
 

РОЗДІЛ І. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМИ 
 

Права дитини на відпочинок і дозвілля, користування послугами 
визначені Конвенцією про права дитини, що ратифікована Україною 1991 року. 

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 протягом останніх років зберігається стійка тенденція до 
погіршення стану здоров’я дітей, яка обумовлена впливом різних негативних 
факторів соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. 
Національна академія медичних наук констатує, що 80 відсотків випускників 
шкіл мають хронічні захворювання. 

Вплив постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові 
перевантаження, зокрема у шкільному віці, призводять до порушення 
механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяють розвиткові 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. Не вдається уникнути тенденції до 
зростання кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 

За структурою захворюваності у дітей Миколаївської області віком від                  
0 до 14 років І місце займають хвороби органів дихання (583 на 1 тис. дитячого 
населення), ІІ місце – інфекційні хвороби (54,8 та 1 тис. дитячого населення),  
ІІІ місце – хвороби шкіри (47,6 та 1 тис. дитячого населення). За структурою 
захворюваності у дітей віком від 15 до 17 років І місце також займають хвороби 
органів дихання (358,3 на 1 тис. дитячого населення), ІІ місце – хвороби 
сечостатевої системи (44,6 на 1 тис. дитячого населення), ІІІ місце – хвороби 
шкіри (40,3 на 1 тис. дитячого населення). 

У Миколаївській області чисельність дітей шкільного віку порівняно з 
2009 роком скоротилась на 23,660 тис. осіб. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021
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2010 року в області було вперше досягнуто показника, що перевищував 
50 відсотків забезпечення дітей області оздоровленням та відпочинком і 
становив  56,7 відсотка.  

2011 року вжитими заходами було збережено позитивну тенденцію та 
оздоровлено 60 тис. 274 дітей, що становило 53,7 відсотка від загальної 
кількості постійного населення області віком від 7 до 16 років. 2012 року 
оздоровленням та відпочинком охоплено 66 тисяч 987 дітей, що становило    
61,2 відсотка, а 2013 року цей показник сягнув 72,8 відсотка або 77 тис. 775 
дітей шкільного віку.  

Зазначених показників було досягнуто завдяки тому, що починаючи з 
2010 року, в області залишається стійка тенденція до збільшення видатків на 
підготовку і проведення оздоровлення та відпочинку дітей. Основним 
джерелом фінансування оздоровчих кампаній є державний та місцеві бюджети, 
кошти Фонду соціального страхування та позабюджетні (залучені) кошти, 
питому вагу яких становлять  кошти обласного та місцевих бюджетів.  

В цілому, якщо 2009 року видатки з усіх джерел фінансування, 
спрямованих на забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей становили         
20 млн. 588 тис. 039 грн., то 2013 року загальна сума коштів, спрямованих на 
забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, становила 31 млн. 842 тис.         
566 грн., що на 11 млн. 254 тис. 527 грн. більше  порівняно з минулим роком.  

Виконуючи обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей 
Миколаївської області на 2009-2013 роки, позитивних показників було 
досягнуто також у напрямі розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку. Якщо 2009 року послуги оздоровлення та відпочинку дітей 
надавали 36 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, то протягом 
останніх п’яти років їх кількість збільшилась до 43. Розвиток мережі закладів 
також позитивно вплинув на кількісні та якісні показники забезпечення 
оздоровленням та відпочинком дітей.  

Забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізація її 
конституційних прав і свобод є одним із найважливіших пріоритетів державної 
політики , що потребує посилення координації зусиль держави і громадськості, 
обумовлює необхідність скоординованих міжгалузевих заходів щодо 
впровадження здорового способу життя та профілактики травматизму 
відповідно до світових стандартів за рахунок об’єднання ресурсів держави, 
місцевих громад, громадських організацій та приватних структур. 

Серед цих важливих на сьогодні   питань особливого значення набуває 
організація літнього оздоровлення та відпочинку дітей, що має на меті 
забезпечення поліпшення стану їхнього здоров'я, відновлення життєвих сил, 
зайнятість у канікулярний період, запобігання бездоглядності. 

Стан здоров'я дітей є  одним із найбільш важливих  показників рівня 
соціально-економічного розвитку суспільства, тому особливого значення 
набуває організація ефективного оздоровлення та відпочинку підростаючого 
покоління. 
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Нагальним  стратегічним завданням  органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування щодо забезпечення соціального захисту 
дитинства є реалізація права дітей  на оздоровлення та відпочинок. 

Паспорт Програми наведено у додатку 1. 
 
 
РОЗДІЛ 2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
 
Метою Програми є удосконалення системи оздоровлення та відпочинку 

дітей, забезпечення надання державних гарантій щодо доступності та якості 
відповідних послуг, збереження і розвиток мережі дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, модернізація об’єктів їх інфраструктури 
відповідно до сучасних умов. 

 
Основними завданнями Програми є: 
 
забезпечення своєчасної підготовки і здійснення заходів щодо літнього 

оздоровлення та відпочинку дітей, насамперед дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки, дітей, які потребують особливих умов для 
оздоровлення; 
 

координація робіт з оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку, забезпечення дітей якісними харчовими 
продуктами і лікарськими засобами, здійснення державного санітарно-
епідеміологічного нагляду; 
 

збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, поліпшення їх матеріально-технічної бази та  кадрового 
забезпечення; 
 

збільшення кількості дітей, охоплених оздоровленням і відпочинком, 
насамперед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, 
потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей із багатодітних і 
малозабезпечених сімей; 
 

забезпечення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку незалежно від форми власності і підпорядкування, зокрема 
стосовно створення в них безпечних умов для перебування дітей, умов, що 
відповідають вимогам санітарних норм, контролю за здійсненням заходів, 
спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я дітей; 
 

створення у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку належних 
умов для виховання дітей, розвитку їхніх інтересів та здібностей, здобуття 
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елементарних трудових навичок, формування навичок здорового 
способу життя; 
 

забезпечення своєчасного та в необхідному обсязі фінансування заходів з 
оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги 
та підтримки, дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, а також 
цільове використання бюджетних коштів, передбачених на зазначені потреби; 
 

залучення в установленому порядку коштів фондів, підприємств, установ, 
організацій для фінансування заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, 
модернізації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; 
 

створення оптимальних умов для безпечного та 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  на оздоровлення та відпочинок дітей. 

Заходи  щодо реалізації Програми, які спрямовані на розв’язання 
проблеми і досягнення мети, зазначені у додатку 2. 

 
 

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 
 Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється за рахунок 
коштів державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством України. 

Реалізацію заходів Програми забезпечують місцеві органи виконавчої 
влади відповідно до своєї компетенції. 

Орієнтовний обсяг фінансування окремих заходів Програми наведено у 
додатку 3. 

 
 

 
РОЗДІЛ 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 
Виконання Програми дозволить забезпечити: 
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своєчасну підготовку і здійснення заходів щодо літнього 
оздоровлення та відпочинку дітей, насамперед дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки; 
 

координацію робіт з оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку, забезпечення дітей якісними харчовими 
продуктами і лікарськими засобами, здійснення державного санітарно-
епідеміологічного нагляду; 
 
збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 
поліпшення їх матеріально-технічної бази та  кадрового забезпечення; 
 

збільшення кількості дітей, охоплених оздоровленням і відпочинком, 
насамперед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, 
потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей із багатодітних і 
малозабезпечених сімей; 
 

контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
незалежно від форми власності і підпорядкування, зокрема стосовно створення 
в них безпечних умов для перебування дітей, умов, що відповідають вимогам 
санітарних норм, за здійсненням заходів, спрямованих на збереження і 
зміцнення здоров'я дітей; 
 

створення у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку належних 
умов для виховання дітей, розвитку їхніх інтересів та здібностей, здобуття 
елементарних трудових навичок, формування навичок здорового способу 
життя; 
 

своєчасне та в необхідному обсязі фінансування заходів з оздоровлення 
та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, 
дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, а також цільове 
використання бюджетних коштів, передбачених на зазначені потреби; 
 

залучення в установленому порядку коштів фондів, підприємств, установ, 
організацій для фінансування заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, 
модернізації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 
 
 
 
 

РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ 
ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 
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Організація виконання Програми покладається на районні державні 
адміністрації, міські (міст обласного значення) ради, інші органи, які визначені 
відповідальними виконавцями заходів Програми. Безпосередній контроль за 
виконанням завдань і заходів Програми здійснюється департаментом освіти, 
науки та молоді облдержадміністрації. 

Координація виконання Програми здійснюватиметься департаментом 
освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації. 

Виконавці Програми щороку до 25 вересня інформують департамент 
освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації про хід 
її виконання. 

Департамент освіти, науки та молоді облдержадміністрації щороку до        
01 жовтня надає узагальнену інформацію постійній комісії обласної ради з 
питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства та 
розвитку зон відпочинку та постійній комісії обласної ради з питань культури, 
науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту про стан виконання заходів Програми. 
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