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Веде засідання Голова Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту 

та туризму А.Л.ПАЛАТНИЙ 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. …  для України, як, на жаль, тільки вчора ми змогли 

в Верховній Раді України проголосувати рекомендації парламентських 

слухань. Це не з вини членів нашого комітету. Але ж все ж ми добилися 

цього, я вважаю, на сьогоднішній день великого результату. 

Шановні колеги, водночас сьогодні ми можемо відзначити, що у 2013 

році вдалося домогтися суттєвого збільшення кількісних показателів 

оздоровлення та відпочинку дітей. Станом на 1 жовтня 2013 року, за 

інформацією Міністерства соціальної політики України, забезпечено 

оздоровленням 1 мільйон 396 тисяч дітей (це 34,3 відсотки від загальної 

кількості дітей шкільного віку), це на 40 відсотків більше, ніж у 2012 році. А 

також  перевиконано план оздоровлення цього року трохи більше чим на 6 

відсотків.  Приємно відзначити, що в 2013 році на 19 одиниць зросла 

кількість дитячих закладів оздоровлення і відпочинку, у тому числі і 

відновлено роботу 11 дитячих закладів оздоровлення, які не працювали. На 

жаль, в нашій державі в минулі роки.  

На жаль, залишаються гострими проблеми щодо забезпечення якісних 

та безпечних умов харчування та проживання дітей. Є випадки порушення 

санітарно-епідеміологічних норм. Для подолання всіх негараздів у сфері 

оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо 

доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг, розвитку мережі 

державних оздоровчих закладів необхідно забезпечити невідкладне 

затвердження Державної цільової соціальної програми оздоровлення і 



відпочинку дітей та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів на період 

до 2017 року.  

Проте, багатомісячна тяганина із затвердженням програми приводить 

до послаблення державної підтримки дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку, та їх стрімкого занепаду.  

Ще однією проблемою у законодавчому забезпечення оздоровлення та 

відпочинку дітей є визначення оптимальної тривалості оздоровчої зміни. 

Протягом 5 останніх років профспілкові організації ставлять питання про 

скорочення тривалості зміни до 14 днів для забезпечення збільшення 

кількості оздоровлених дітей.  Водночас Міністерство охорони здоров'я 

вважає таке скорочення шкідливим для якості оздоровлення дітей. Щорічно 

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у 

порушення вимог статті 1 Закону України про оздоровлення і відпочинок 

дітей у порядку виключення дає дозвіл на оздоровлення дітей з тривалістю 

зміни терміном менше 21 дня.  В результаті, в 2013 році повноцінне 

оздоровлення терміном 21 день отримало тільки 406 тисяч дітей. Тобто, 27 

відсотків загальної кількості оздоровлених дітей. 

Вчора на засіданні нашого комітету ми підтримали прийняття за основу 

проекту Закону України про внесення змін до статті 13 Закону України "Про 

оздоровлення і відпочинок дітей" щодо встановлення віку дітей, що 

перебувають у дитячих закладах відпочинку та оздоровлення разом з 

батьками. Номер законопроекту 3375. Поданий народними депутатами 

України Кошулинським, секретаріатом нашого комітету – Янківим і 

Тягнибоком. 

Необхідність внесення законопроекту зумовлена незвичайністю 

правового статусу перебування у дитячих закладах оздоровлення дітей віком 

від 6 до 7 років. Це питання піднімалось на відповідних парламентських 

слуханнях. У проекті рекомендацій було запропоновано доручити уряду 

розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону про 

внесення змін до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" 



(щодо врегулювання питань самостійного перебування в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку дітей віком від 6 до 18 років). Уряд не поспішає 

вирішувати ці питання, саме тому і було внесено депутатський законопроект.  

Проектом пропонується внести зміни до частини 3 статті 13 Закону 

України "Про оздоровлення і відпочинок дітей", визначати, що діти віком від 

4 до 7 років перебувають у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 

разом з батьками або іншими законними представниками.  

Безумовно, це – тільки основні проблеми оздоровлення та відпочинку 

дітей і молоді. Ще раз сподіваюсь, що у своїх виступах учасники 

комітетських слухань критично підійдуть до сучасного стану речей у галузі 

дитячого оздоровлення та внесуть конкретні пропозиції щодо вдосконалення 

державної політики у цьому напрямку.  

Шановні запрошені, порядок денний всім вам розданий. Шановні 

колеги, переходимо до обговорення поставлених актуальних питань щодо 

оздоровлення та відпочинку дітей. Хочу нагадати, що в нас існує регламент, і 

дуже вас прошу його не порушувати. Нагадую, що для доповіді міністра 

соціальної політики України регламент до 20 хвилин, для виступів – до 5 

хвилин. Дякую. 

Шановні колеги, хочу запросити до виступу  міністра соціальної 

політики Королевську Наталію Юріївну. Будь ласка.  

  

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Дякую дуже, Артуре Леонідовичу.  

Шановні учасники комітетських слухань, шановні присутні! Доброго 

дня! Сьогодні тут зібралися представники органів виконавчої влади, 

керівники закладів  оздоровлення та відпочинку, лідери громадських 

організацій! Тобто всі ті люди, завдяки зусиллям яких нам вдалося досить 

успішно провести оздоровчу кампанію 2013 року. Я хочу подякувати 

Комітету Верховної Ради  з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та 



туризму за те, що організація оздоровлення та відпочинку дітей постійно 

перебуває у  центрі вашої уваги. Проведення в квітні-місяці парламентських 

слухань, а також сьогодні комітетських слухань, у нас є тому 

підтвердженням.  

В своєму виступі я зупинюся на двох основних блоках: перший – це 

підбити підсумки кампанії з оздоровлення та відпочинку дітей у 2013 році; 

другий – це визначити завдання і окреслити шляхи їх реалізації на 

найближчу перспективу. 

Щодо першого блоку. Це підсумки оздоровлення та відпочинку дітей у 

цьому році. В поточному році урядом вперше поставлено конкретне  

завдання охопити оздоровленням та відпочинком не менше  70,5 відсотків 

дітей у  кожному регіоні, з яких оздоровленням – не менше 40 відсотків 

дітей.  І це завдання виконано. 

Перше. Станом на 1 листопада 2013 року  оздоровленням та  

відпочинком забезпечено 3 мільйони 300 тисяч дітей шкільного віку, що 

склало 82 відсотки. Це майже на  480 тисяч дітей більше, ніж у минулому 

році. Власне, оздоровленням  забезпечено 1 мільйон  417 тисяч дітей, це  42,7 

відсотки від тих, кого було охоплено оздоровленням та відпочинком. Це на 

470  дітей… 470 тисяч дітей більше, ніж у 2012 році.  У тому числі 

оздоровилися та відпочили 1 мільйон 809 тисяч дітей пільгових категорій, що 

складає  54,4 відсотки від дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком. 

Безумовно, досягти такого результату було  нелегко. Тому я ще раз 

хочу подякувати  представникам місцевих органів  виконавчої влади за 

проведену роботу. Зокрема, хочу я відзначити Дніпропетровську, Донецьку, 

Полтавську, Київську області, де був перевиконаний план та було повністю 

все на належному рівні забезпечено. 

Друге. Понад 23 тисячі дітей, які потребують  особливої соціальної 

уваги та  підтримки, оздоровлено в дитячих центрах "Артек" і  "Молода 

Гвардія". До кінця року в цих закладах мають пройти оздоровлення ще 



близько двох тисяч 300 дітей. І, не дивлячись на певні труднощі з 

фінансуванням, міністерством буде докладено максимум зусиль для 

вирішення цього питання.  

Третє. У 2013 році почав працювати новий порядок забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням дітей-чорнобильців. Згідно з цим порядком 

на 2013 рік закуплено 58 тисяч 72 путівки для таких дітей.  Станом на 1 

листопада 2013 року оздоровлено 40 тисяч 796 дітей, які потерпіли внаслідок 

Чорнобильської катастрофи.  

Четверте. Серйозне питання. Це стан, мережі закладів оздоровлення та 

відпочинку. Двадцять років ця мережа майже не оновлювалась, матеріальна 

база поступово старіла, заклади закривалися і перепрофілювалися. Проблем 

тут ми всі дуже добре знаємо і розуміємо, безліч. Але в цьому році ми маємо 

і позитивні факти. У 2013 році працювало 18 тисяч 637 закладів, серед них 

801 заклад оздоровлення, що на 17 закладів більше у порівнянні з 2012 

роком.  Відновлено роботу 12 дитячих закладів оздоровлення, які не 

працювали у минулі роки. І відкрито 5 нових закладів. На даний час 

вживаються заходи щодо відновлення діяльності непрацюючих закладів. У 

наступному році після реконструкції планується відкриття десяти дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку у Донецькій, Київській, Львівській, 

Одеській областях та Автономної Республіці Крим.  

П'яте. З метою запобігання ліквідації чи використання не за 

призначенням дитячих закладів в Мінсоцполітики ведеться Державний 

реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. І на даний час до 

державного реєстру внесено 641 дитячий заклад оздоровлення та відпочинку 

всіх форм власності: 116 - державної форми власності, 148 – комунальної 

форми власності, 376 – приватної форми власності і один заклад належить 

іноземній державі. 

Шосте. Державний контроль за  діяльністю дитячих закладів  

оздоровлення та відпочинку  передбачає проведення раз на 5 років атестації 



дитячих закладів. На даний час проведено атестацію 511 дитячих закладів, і 

ми плануємо активізувати цю роботу в наступному році. 

Сьоме. Щодо фінансування. Організація оздоровлення  та відпочинку 

дітей у 2013 році  здійснювалася в межах коштів, передбачених у 

державному та місцевих бюджетах. У Державному  бюджеті на 2013 рік 

передбачені видатки на організацію  оздоровлення та відпочинку дітей  на 

суму  506 мільйонів гривень, що на 17 відсотків більше, ніж у минулі роки.  

В той же час на придбання путівок до дитячих центрів "Артек" і 

"Молода гвардія" було зменшено фінансування на 20 відсотків. 

Ну, на жаль, тут питання ще треба  вирішувати, тут ми також будемо  

звертатися до народних депутатів щодо можливості зміни до бюджету, щоб 

до кінця року ми встигли  збільшити фінансування цих двох державних  

закладів оздоровлення. Тому що такий стан справ викликає занепокоєння, 

оскільки саме ця категорія дітей, які оздоровлюються у нас в "Артеку" та 

"Молодій гвардії" потребує першочергового забезпечення послугами 

оздоровлення та уваги з боку держави.  

І необхідно підкреслити, що цього року Фонд соціального страхування 

з тимчасової втрати працездатності виділив на оздоровлення дітей  

застрахованих осіб  на  167 мільйонів гривень більше порівняно з фактичним 

виконанням за 2012 рік. В основному саме за рахунок збільшення фондом 

видатків у цьому році і було досягнуто приріст загального фінансування  

оздоровлення та відпочинку дітей.  

Восьме. І ми також сподіваємося, що  фонд при затвердженні бюджету 

на 2014 рік зможе також збільшити цю статтю і тим самим ми забезпечимо 

плани наші  на 2014 рік. 

Восьме. Проведення оздоровчої кампанії на якісному рівні багато в 

чому залежить від координації роботи різних органів влади. Так,  питання 

належної підготовки та проведення літньої оздоровчої кампанії 2013 року 

розглядалося на  засіданнях уряду  15-22 травня, 3 червня, також на 



всеукраїнських селекторних нарадах, розширених засіданнях колегії 

міністерства за участю представників регіональних органів влади та 

народних депутатів. За результатами нарад прийняті протокольні рішення з 

конкретними завданнями відповідальними підрозділами та термінами їх 

виконання.  

З метою належної організації проведення оздоровчої кампанії в 2013 

році міністерством було затверджено план заходів щодо організації 

проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2013 році, створено 

міжвідомчу робочу групу з оздоровлення та відпочинку дітей. Утворено 

центральний міжвідомчий оперативний штаб з координації проведення 

оздоровчої кампанії 2013 року за участю представників центральних органів 

виконавчої влади. На регіональному рівні в усіх областях були створені 

оперативні штаби з координації проведення літньо-оздоровчої кампанії. 

Дев'яте. Особливу увагу було приділено забезпеченню якості 

відпочинку та оздоровлення дітей з метою посилення контролю за станом 

надання послуг. Мінсоцполітики було проведено розширене засідання 

центрального міжвідомчого штабу за участю керівників регіональних штабів. 

І за результатами засідань місцевим органам виконавчої влади надані 

відповідні доручення щодо усунення виявлених порушень 

Держсанепідемслужбою, Держгірпромнагляду, Державною службою з 

надзвичайних ситуацій. Та виконання показників оздоровлення та 

відпочинку дітей. 

Крім того, було запроваджено постійний моніторинг проведення 

оздоровчої кампанії. І ми зараз створили моніторингову комісію з питань 

якості оздоровлення дітей, яка завершить свою роботу 1 грудня. І на підставі 

напрацювань комісії будуть зокрема внесені зміни до умов придбання 

путівок. Щоб заклади, які не виконують вимоги щодо якості, ніколи не 

отримували держзамовлення на оздоровлення дітей. 

Щодо другого блоку. Це наше пріоритетне завдання у підготовці до 

оздоровчої кампанії на 2014 рік. В цьому контексті я хотіла би відзначити 



декілька моментів. Перше. Ми, плануючи діяльність, відштовхуємось в тому 

числі від найголовніших проблем, які необхідно сьогодні вирішити. Як я вже 

говорила, наразі найгострішою проблемою є стан інфраструктури. 

В цілому ми  бачимо, що існує комплекс проблем, які неможливо 

розв'язати якимось локальними заходами і потрібні комплексні рішення. 

Із цією метою Мінсоцполітики ініційовано розробку державної 

цільової соціальної програми оздоровлення, відпочинку дітей та розвитку 

мережі дитячих оздоровчих закладів на період до 2017 року. Кабінетом 

Міністрів України схвалено концепцію цієї програми. Концепцію схвалено 

ще в травні місяці.  

А це, Артур Леонідович, як ви казали, що ми парламентські слухання 

провели ще в квітні, а затвердили рішення тільки зараз, через сім місяців. Ну, 

так і в нас буває. Ми концепцію затвердили ще в травні, а програму ми 

підготували, вона зараз на розгляді, і найближчим часом вона також буде 

затверджена. І з боку міністерства тут будь-якої затримки не було. Все було 

підготовлено вчасно і було все обговорено як з громадськими організаціями, 

так і з іншими представниками центральної виконавчої влади.  

На даний момент надіслано цю програму на погодження. Я хочу 

коротко ознайомити вас з основними положеннями проекту програми.  

Мета прийняття цієї програми. Це вдосконалення системи 

оздоровлення та відпочинку дітей, це забезпечення державних гарантій щодо 

доступності та якості відповідних послуг, це збереження та розвиток мережі 

дитячих оздоровчих закладів і, безумовно, це модернізація об'єктів, їх 

інфраструктури відповідно до сучасних умов. 

Програма складається з трьох розділів. Розділ перший – це 

забезпечення доступності та якості послуг оздоровлення та відпочинку. 

Розділ другий – це створення безпечних та комфортних умов перебування 

дітей у дитячих закладах оздоровлення. Розділ третій – це збереження та 

розвиток мережі дитячих оздоровчих закладів.  



Завданням першого розділу програми передбачено: це вдосконалення 

нормативно-правової бази з питань оздоровлення та відпочинку дітей 

шляхом розробки нових та внесення змін до діючих нормативно-правових 

актів. Друге – це здійснення міжвідомчої координації органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування з питань організації оздоровлення 

та відпочинку дітей шляхом проведення  всеукраїнських селекторних та 

регіональних нарад, засідань, міжвідомчих оперативних штабів, створення та 

забезпечення діяльності гарячих телефонних ліній.  

Третє. Це забезпечення доступності послуг оздоровлення та відпочинку 

шляхом оздоровлення та відпочинку дітей в "Артеці" та "Молода Гвардія" за 

кошти державного бюджету, оздоровлення та відпочинок дітей за кошти 

місцевих бюджетів, оздоровлення та відпочинку дітей, які постраждали 

внаслідок аварії на Чорнобильській атомній станції, організація оздоровлення 

та відпочинку дітей разом з батьками або іншими законними 

представниками, організація оздоровлення та відпочинку дітей з особливими 

потребами і створення належних умов для відпочинку дітей шкільного віку у 

таборах з денним перебуванням. Створення безпечних та комфортних умов 

перебування дітей в дитячих оздоровчих закладах в другому розділі 

програми включає в себе: здійснення реконструкції та проведення ремонту 

приміщень з урахуванням потреб для перебування дітей, що потребують 

особливих умов для оздоровлення; здійснення реконструкції об'єктів 

інфраструктури дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; здійснення 

газифікації та забезпечення теплопостачанням об'єктів дитячих закладів; 

оновлення електричних мереж; впровадження енергозберігаючих технологій; 

проведення ремонту водопостачання каналізаційних та очисних споруд; 

упорядкування прилеглих територій і створення безпечного середовища для 

дітей з особливими потребами. Но і безумовно, це проведення протизсувних 

заходів, які у нас є в "Артеці" постійно. 

У третьому розділі передбачається: виконання завдань зі створенням 

умов для збереження та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів 

шляхом розробки на державному та місцевих рівнях перспективних планів 



розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; введення 

державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і 

зміцнення матеріально-технічної бази дитячих оздоровчих закладів.  

Програмою також передбачено відновлення роботи 40 закладів 

оздоровлення та відпочинку. Крім того, розширення мережі дитячих закладів 

відбудеться шляхом створення 4-х цілорічних центрів оздоровлення у 

Миколаївській, Харківській, Львівській областях та Автономній Республіці 

Крим.  Орієнтовний обсяг фінансування програми становить 12 мільярдів 459 

мільйонів гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету 4 мільярди 

108 мільйонів гривень, місцевих бюджетів близько 3 мільярдів 563 мільйонів 

гривень, інших джерел – 4 мільярдів 788 мільйонів гривень.  

Слід підкреслити, що з державного бюджету передбачається 

фінансування робіт по реконструкції та ремонту Державного підприємства 

України "Міжнародний дитячий центр "Артек" та Український дитячий 

центр "Молода гвардія". 

Користуючись нагодою, прошу центральні органи виконавчої влади 

підтримати запропоновану державну цільову соціальну програму 

оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку мережі дитячих оздоровчих 

закладів на період до 2017 року. 

Друге. В нас є необхідність вдосконалення законодавства у сфері 

оздоровлення та відпочинку. Мінсоцполітики буде ініціювати внесення змін 

до нормативно-правових актів, які регламентують організацію оздоровлення 

та відпочинку дітей в частині, що стосується кількісних показників  

охоплення дітей послугами оздоровлення та відпочинку, встановлення 

граничних вікових меж для дітей, які можуть направлятися до дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку, підтримки дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку. 



У той же час міністерство вважає недоцільним внесення змін до статті 

Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" в частині 

зменшення тривалості оздоровчої зміни. 

Третє. Необхідно посилити міжвідомчу координацію. Роботу по 

організації оздоровлення дітей у 2014 році ми розпочали вже зараз. І  

міністерством 6 вересня було проведене розширене засідання центрального 

міжвідомчого оперативного штабу за участю всіх зацікавлених центральних 

органів виконавчої влади, заступників губернаторів, представників 

профспілок та громадських організацій. І перед місцевими органами 

виконавчої влади поставлені вже чіткі завдання на 2014 рік.  

Для посилення координації на центральному рівні міністерство разом з 

МОЗ, з МОН та іншими зацікавленими органами виконавчої влади пропонує 

розробити спільні заходи щодо організації та проведення оздоровчої компанії 

у 2014 році.  

Шановні учасники слухань, організація якісного оздоровлення та 

відпочинку дітей є одним з пріоритетів для Міністерства соціальної політики. 

І я впевнена, що в наступному році ми здатні поліпшити цьогорічні 

результати. І ми в жодному разі не будемо гнатися за цифрами, заради самих 

цифр. У 2014 році – це більший акцент буде зроблений на якості 

оздоровлення дітей, і ми будемо шукати нестандартне рішення, вивчати і 

поширювати найкращий досвід.  

І я закликаю всіх до співпраці у цій сфері. Тому що забезпечення 

найкращих можливостей для українських дітей – це те питання, де не 

повинно бути розбіжностей, а ми повинні разом, об'єднавши зусилля 

забезпечити належним чином оздоровчу компанію 2014 року. Дякую всім за 

увагу.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Наталя Юріївна.  



Я впевнений, що Комітет наш сім'ї, молодіжної політики, спорту та 

туризму, Міністерство соціальної політики уже в слідуючому в 2014 році 

спільними зусиллями ці показники, які сьогодні пролунали в моїй доповіді, в 

доповіді міністра соціальної політики, будуть набагато кращі.  

Багато ще треба зробити. І я впевнений, для того ми сьогодні зібралися, 

для того ми збиралися в стінах парламенту, в сесійному залі для того, щоб це 

не просто було зібрання заради зібрання, а це було затверджено і виконано 

виконавчою владою.  

Шановні гості, я би хотів попросити свої мобільні телефони подалі 

відсунути від мікрофонів, тому що створюється якийсь фон і, коли докладає 

міністр чи голова комітету, в нас не дуже зручно получається. Дякую.  

Шановні колеги, запрошую до виступу голову підкомітету з питань 

сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму, народного депутата України 

Жука Миколу Васильовича. Будь ласка. 

  

ЖУК М.В. Дякую, шановний Артур Леонідович. Доброго дня, шановні 

колеги! Ну, по-перше, хотів би від нашого комітету привітати всіх з тим, що 

ми в принципі в Україні провели дуже гарну,  абсолютно нормальну 

оздоровчу кампанію. І ті факти, про які ми говорили на парламентських 

слуханнях і говорили на проміжних нарадах у міністерстві, виступаючи тоді, 

ми говорили, що однозначно цифри будуть значно кращі. Чому? Тому що на 

20 відсотків було збільшено фінансування як з державного, так і з місцевих 

рівнів. І це цьому, звичайно, ці результати вони показали.  

Шановні колеги, я хотів би всіх закликати до більш широкої дискусії. 

Ми не… Наш комітет і для цього і проводить комітетські слухання, для того, 

щоб почути думку абсолютно всіх бажаючих, хто має виступити, особливо 

від регіонів, стосовно тих проблем в порядку денному, які ми сьогодні 

піднімаємо. І, напевно, хотів би зупинитися на більш гострій проблемі, тим 



більш дискусійної, які на сьогоднішній день є, це стосовно терміну 

перебування дитини  в таборах.  

Відразу хотів би сказати, що, маючи відповідний досвід і на протязі 

року ми спостерігали і робили свої деякі дослідження і в державних закладах, 

і в комунальних закладах  а також приватних закладах, ми ділили дітей на 

декілька категорій і дивилися за їхньою поведінкою і відношенням 

перебуваючи саме в закладах оздоровлення на нашій території. І ви знаєте, я, 

знову таки це моя думка,  схиляюся все ж таки до того, що на сьогоднішній 

день наші діти найбільш гіперактивні і заходи, які проводяться абсолютно у 

всіх дитячих таборах на сьогоднішній день, вони не дають можливості 

тримати нашу дитину 21 день. І ми повинні з вами чудово розділити у же на 

сьогоднішній день і говорити про те, що у нас є відпочинок, це 14 днів, у нас 

є оздоровлення, це 21 день, яку нас на сьогоднішній день, і у нас є санаторно-

курортне лікування.  

І я хотів би, я ще раз вибачаюсь, звернутись до Міністерства охорони 

здоров'я. Шановні колеги, ми, коли звертається наш комітет,  ми звертаємося 

не для того, щоб ви нам зробили відписку. Ми звертаємося для того, щоб 

почути думку фахівців  як Міністерства охорони здоров'я, як того 

міністерства, яке відповідає  і говорить про те,  яка тенденція на 

сьогоднішній день стосовно наших  дітей чи можливості перебування їх,  

скільки   вони можуть  перебувати в цьому таборі. Те, що дали на  

міністерство відповідь на наш запит,  ми це саме могли взяти із 

Держстатистики,   вона є на сьогоднішній день.  

Тому, я хотів би і ми хотіли почути  все ж таки наукове обґрунтування 

з медичної точки зору сьогодні. Тому  ми періодично відправляли  наші 

запити для того, щоб слідкувати, як  відбуваються ці зміни до державної 

установи "Український науково-дослідний інститут дитячої  курортології та  

фізіотерапії" МОЗ України.  

Так от, отримуючи останнього листа від 28  жовтня 2013 року і 

звичайно попередні, зробивши аналіз, ми  витікаємо з того,  про те, що я вже 



сказав.  Що на сьогоднішній день, зачитаю: "Розглядаючи строки 

оздоровлення  здорових, або практично здорових дітей, необхідно врахувати 

період фізіологічної, кліматичної та соціальної адаптації  дитини, яка може 

тривати  від 2 до 5, або від 5 до 7 днів. Тому термін перебування  здорової 

дитини не може бути коротшим від 14 або 18 днів".  

Щодо термінів  санаторно-курортного лікування або  медичної 

реабілітації та санаторно-курортного етапу  хворих дітей строки перебування 

обґрунтовані   особливостями захворювань, необхідною кількістю та 

методикою  відпустки лікувальних     процедур. Строк формування 

клінічного ефекту, тобто не менше 21 дня. А з урахуванням процесу 

адаптації   оптимальний  мінімальний строки перебування хворої  дитини в 

санаторії  є  28-31 день. 

Тому ми,  ще раз хотів би зазначити, що ні в якому разі  мова не йде 

про  гонитвою за якесь підвищення результатів  щодо оздоровлення    наших 

дітей. Мова йде, нашого підходу щодо якісного перебування наших дітей в 

цих закладах. І коли найбільш активні діти, які активно себе ведуть на 

протязі року в навчанні, приїжджають у дитячі табори, в тому числі 

державні, і з першої хвилини вони приймають участь у цих заходах, стають 

керівниками трудових загонів. І на 17 день вони дзвонять батькам, заберіть 

нас, це нам говорить про те, що напевно ми щось робимо не так.  

І я не призиваю всіх вас сьогодні про те, що нам потрібно приймати 

рішення про те, щоб зменшити зміну. І таким чином, звичайно, деякі, як то 

кажуть, фахівці будуть аплодувати, тому що ми таким чином збільшимо 

кількість оздоровлення дітей. Ні, ми повинні підходити, все ж таки, трішки з 

іншого боку. Тому я хотів би, щоб ви з цього приводу також висказали свої 

пропозиції, щоб наш комітет міг узагальнити і остаточно приймати рішення, 

чи вносити зміни в майбутньому нам до статті 1, чи ні? Це перше.  

Друге, що я хотів би зазначити. Шановні колеги, я ще раз повертаюсь і 

ще раз повторюсь до того, для того, щоб ми могли чітко контролювати хід 

оздоровлення наших дітей, нам потрібно створити єдиний реєстр всіх дітей, 



які потребують оздоровлення. Для того, щоб до вас, особливо до регіонів на 

місцях, для тих людей, які відповідають за оздоровлення, кожного дня не 

стукала прокуратура в період оздоровчої компанії і не трясла потім, після 

оздоровчої компанії, тих батьків, які, не знаючи законодавства, відправили 

свою дитину в санаторно-курортне лікування, а потім відправили по путівці. 

І получається, що є неприємний такий осадок потім і у батьків, і в самої 

дитини, тому що порушується закон. 

Тому ще раз звертаюсь до Міністерства соціальної політики. Ми 

говорили про це на Парламентських слуханнях, ми говорили про це на 

проміжних наших нарадах міністерств, про те, що нам потрібен єдиний 

реєстр всіх дітей, які потребують відпочинку, оздоровлення. 

Далі. Я задаю для себе питання, звертаюсь до всіх. Ми затвердили на 

державному рівні через постанову Кабінету Міністрів  про те, що ми надаємо 

категорійність нашим таборам. Для чого ми це робимо? Для того, щоб 

побачити, що є вища категорія, 1 категорія значить там найкращі послуги і 

при чому комісія абсолютно всіх фахівців, які присутні на сьогоднішній день, 

представники міністерств тут є. Якщо ми  присвоїмо категорійність, якщо ми 

говоримо про те, що є вища категорія, там є 2 категорія, тоді нам потрібно, 

напевно, внести також зміни і тут потрібна пропозиція абсолютно всіх 

міністерств до нашого комітету. Ми внесемо щодо проведення тендерних 

процедур, не може бути ціна путівки в табір, вищої категорії така ж сама як у 

табір 2 чи 3 категорії.  

Ми говоримо про те, сьогодні, що наші діти, ми відкрили і відновили за 

останні роки, так це позитив, найкращі табори, а давайте задамо собі 

питання, а хто ж там відпочиває в цих таборах найкращих? А з 1 січня там 

відпочивають діти наших країн-сусідів, такі ж самі діти: з Російської 

Федерації, з Білорусії, з Казахстану, а наші не можуть туди потрапити тому 

що дуже завелика ціна цієї путівки. І ми, на жаль, тому що в законі у нас так 

прописано, ми не можемо направити туди відпочивати наших дітей.  



Якщо ми говоримо про те, що ми хочемо збільшити кількість 

оздоровлених дітей, то ми давайте спочатку порахуємо ті заклади, які готові 

на сьогоднішній день прийняти на оздоровлення дітей. Якщо, наприклад, 

Миколаївська область, так от ті заклади, які за останні три роки ми 

збільшили їх на 11, у нас їх 47, порівняно – 36 на 2009 рік. І всіх дітей, які є 

на території Миколаївської області, табори всі 47 зможуть забезпечити і 

прийняти додатково з інших областей, лише 30 відсотків дітей. Я не говорю 

про такі області як Житомирська і всі інші, які не зможуть самостійно 100 

відсотково забезпечити оздоровлення наших дітей. Це на відповідь про тих, 

хто постійно критикує відпочинок наших дітей. Діти все-рівно повинні 

постоянно бути чимось зайнятими і ми повинні собі говорити про те, і 

віддавати собі відлік, що ми не можемо  з впевненістю  говорити про те, що 

ми зможемо колись  забезпечити стовідсоткове оздоровлення наших дітей.  

І хотів би ще зупинитися на програмі. По-перше, дуже позитивне те,  

що нарешті у нас програма  з'явилась і  нам треба прискорити все зробити  

можливе.  Комітет ще раз повторює, що ми готові підставляти своє плече для 

того, щоб підтримати і внести його на розгляд нашого парламенту.  

Але, шановні колеги, от коли ми дивимося зараз на  табличку 

розрахунків, то з великою повагою до  наших державних центрів "Артек" і 

"Молода гвардія"  звичайно, вони повинні бути найкращими. І звичайно є  ті 

питання, які потрібно вирішувати нагально зараз, і те, що говорив     міністр 

щодо закріплення за попередження зсувів от і таке інше.  Коли стоїть в 

проекті, я тільки одну цифру назву, заміна тротуарної плитки старою на нову 

2 мільйони гривень, якось некоректно по відношенню до таборів з різних 

регіонів. І ми чудово розумію, що ми на сьогоднішній день зробили перший 

крок в тому плані, що надаємо, протягуємо допомогу нашим регіонам.   

І тяжко з самого початку знайти той ідеальний механізм, з яким можна 

співпрацювати з приватними таборами. Але є такий механізм і один із 

пунктів позитивний, також є для наших приватних таборів, які найбільше 

займаються в кожному регіоні оздоровлення це наприклад, заміна пожарного 



обладнання.  Це можуть бути установки тих же самих очисних  комплексів 

для питних вод, де на сьогоднішній день немає взагалі тої води, яка є, або це 

може бути полагодження під’їзних шляхів для таборів відпочинку, для наших 

дітей, хоча б щоб  на тому промежутку у нас були. І це можливо, і як до 

приватних відношення таборів і таких інших. Тому давайте ми всі разом і ще 

раз повторюю, що ми абсолютно не виступає там злісними… наш комітет 

злісними критиканами, а ще раз говоримо, що  ми  підтримуємо абсолютно  

цю програму. Але ми хотіли, щоб  все ж таки ця програма повинна бути не 

флагманом одного міністерства чи декількох, вона повинна бути флагманом 

абсолютно всіх регіонів.  

І останнє позитивне, і  підводячи свій виступ, хотів би сказати, що 

нарешті за останні два-три роки всі зрозуміли, що це… проблема 

оздоровлення дітей – це не проблема одного міністерства, це проблема 

абсолютно всіх міністерств, абсолютно всіх управлінь. Якщо ми не будемо 

об'єднуватися разом, то ні про яке якісне оздоровлення наших дітей не може 

бути мови.  

Я радий всіх вас бачити. Ми бажаємо всім вам плідної співпраці разом 

з нашим комітетом. Ще раз говорю, що ми відкриті до діалогу і завжди готові 

підставити своє плече для того, щоб наші діти гарно і якісно відпочивали в 

наших таборах.  Дякую всім за увагу.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякуємо, Миколо Васильович.  

До слова запрошується Жебровський Борис Михайлович, заступник 

Міністра освіти і науки України. Будь ласка, Борис Михайлович.  

  

ЖЕБРОВСЬКИЙ Б.М. Якось трошки ранувато. Я звик, що 

Міністерство освіти в даному випадку якраз партнер скоріше, а не 

координатор, тому що у новому положенні про міністерство слова 



"оздоровлення" немає взагалі. Но перерозподіл обов'язків, але, чесно кажучи, 

ми відчуваємо моральну відповідальність. Абсолютно згоден, не може бути, 

що хтось осторонь відійшов, навіть якщо  це не прямий якийсь обов'язок. 

Тим більше, що органи освіти на місцях, у них це є, є і табори, і включають 

17,5 тисяч з денним перебуванням. Тобто роботи вистачає.  

Я хочу сказати, перше, що матеріали, які підготовлені на засіданні 

комітету, достатні для аналізу. Ті люди, які над ними працювали, вони 

працювали достатньо професійно, і я за це вдячний, ми їх з колегами 

проаналізуємо. Перше.  

І друге. Мені особисто імпонують висновки, які зробила Наталія 

Юріївна в кінці, що досить гратися цифрами, давайте бути щирими, давайте 

подивимося правдиво, що з цієї системи, яку ми перенесли в сьогоднішній 

день, взагалі від чого треба відмовитися, що виправити, подивитися трошки 

інакше: більше пріоритетів сім'ї, більше ініціативи на місцях, можливо, 

менше жорсткого такого контролю. Мені здається, цього літа він аж занадто 

вже, від селекторних до, до слухань. От я вже третій раз, по-моєму, ми тут 

зустрічаємося всі, то на робочій групі, то в Генеральній прокуратурі, але це 

не зайве. Це той випадок, коли я не критикую, я говорю про те, що нарешті 

ми виходимо на якийсь результат. На результати виходимо і це головне.  

Ми тільки сьогодні отримали програму, ……. Анатоліївна, там 3 дні, 

ми до п'ятниці зробимо, подивимось. Найскладніше це, звичайно, фінансові 

питання. але є такі речі, коли можна без грошей щось робити і достатньо 

успішно. Це перше по програмі. 

Що стосується дискусії 21 день чи 18, а як скажуть "дохтори", як ми 

кажемо. Даю як скажуть. Їм видніше. Їм видніше. Ми готові гнучко до всього 

пристосовуватися, хоча, наприклад, наметові містечка, там можна якийсь 

один термін. Є багато видів, де можна дати можливість обирати, і це не 

впливає особисто там на здоров'я, да? Це не лікування, це не оздоровлення.  



І ще одна думка, яка приходить після аналізу, мені здається, ми 

відірвали проблему і питання оздоровлення взагалі від здоров'я, від охорони 

здоров'я. Це продовження. А чому тільки влітку? А і взимку? От 

Міністерство освіти, ми подумали, дивіться, травень і вересень – це ще теплі 

місяці у нас, у нас ще працюють багато оздоровчих закладів. А чому ми не 

організовуємо школи на природі, де початкові класи спокійно можуть 

продовжувати знаходитись всім класом, в Пущі-Водиці, це стосується 

мегаполісів. Чи десь на півдні, там дві вчительки всього.  

Тут багато можливостей, тим більше, що такий досвід, я особисто в 

Європі бачив його. І він дуже цікавий. Це і навчальний процес, це і 

оздоровлення, це і більше можливості побути на повітрі, багато іншого. Да, 

да. І ми цим займаємося, ми це беремо на себе. Я думаю, що кожен 

подивиться якісь резерви, подивиться, що можна до цього додати, а в цілому 

от  і доповідь міністра і те, що Артур Леонідовича, Микола Васильович, ми 

підтримуємо. І я думаю, тут немає критиканів, як ви сказали, і немає якихось 

політичних підходів, тому що діти наші, здоров'я наше, майбутнє наше. 

Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Борис Михайлович.  

Ми тут не кажемо про критиканство, ми тут кажемо про те, що кожен із 

вас сьогодні вискаже свою думку для того, щоб допомогти. Тому що, як 

сказав Микола Васильович, це наша загальна проблема всіх. Не тільки 

Міністерства соціальної політики, не тільки Міністерства здоров'я, не тільки 

нашого комітету, але і всіх тих організацій, які сьогодні присутні. Дякую. 

Запрошую до виступу Кучеріну Ірину Геннадіївну, першого заступника 

начальника Головного управління захисту прав і свобод дітей Генеральної 

прокуратури України. Будь ласка, 5 хвилин.  

  



КУЧЕРІНА І.Г. Дякую. 

Шановний Артуре Леонідовичу, присутні! Органами прокуратури всіх 

рівнів щороку проводяться (щороку, кожного року), проводяться протягом 

оздоровчого сезону перевірки додержання прав дітей на відпочинок і 

оздоровлення.  

Безумовно, цього року така ж перевірка проводилася. Її результати 

показали наступне. Це 42 розпочати кримінальних провадження, понад 

тисячу подань на адресу центральних та місцевих органів виконавчої влади, 

за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто понад 600 

посадових осіб, серед яких 145 органів контролю. 

Відшкодовано за документами прокурорського реагування понад           

1 мільйона гривень, поновлено права дітей. Понад 500 тисяч прав дітей 

поновлено.  

Результати перевірки цього року, аналіз результатів перевірки 

минулорічних показав, що  порушення закону і прав дітей мають типовий 

характер і переходять з року в рік. Це нас привело до висновку про 

необхідність вжиття скоординованих заходів для поліпшення ситуації у цій 

сфері.  

З цією метою Генеральною прокуратурою 15 жовтня була проведена 

міжвідомча нарада за участю керівників центральних органів виконавчої 

влади, які опікуються питаннями оздоровлення та відпочинку дітей, на якій 

було прийнято ряд певних скоординованих заходів на усунення порушень 

закону та поліпшення діючого становища дітей. Профільним міністерством 

внесено подання, які вже на сьогодні розглянуті і вжиті відповідні заходи.  

Що хочу сказати по, безпосередньо по результатам перевірок. Головна 

причина порушення прав дітей – це недостатня кількість чи неналежна 

мережа закладів оздоровлення та відпочинку. На жаль, переважна більшість 

цієї межі складають заклади денного перебування, які не відповідають меті 



оздоровлення і більше нагадують заклади, які здійснюють послуги 

організованому дозвіллю дітей. 

На жаль, прокурорами щороку і цього року виявляються найбільші 

порушення саме в цих закладах денного перебування, де не витримуються не 

норми харчування, не норми утримання дітей в окремих закладах, замість 

організованого дозвілля, дітей залучали до прибирання територій, берегу 

річок і так далі.  

Що стосується закладів, позаміських оздоровчих закладів. На жаль, ви 

чули цифру цю вони, ця мережа досить недостатня для задоволення потреб 

всіх бажаючих дітей на оздоровлення. 

Цього року 4 мільйони дітей шкільного віку потребувало оздоровлення. 

В закладах позаміських отримало оздоровлення лише трохи більше мільйона 

дітей або 25 відсотків. Тобто, це вже свідчить про те, що ця мережа не 

достатня. 

Крім того, як зазначалося міністром, це засвідчили прокурорські 

перевірки, матеріально-технічна база цих закладів потребує суттєвого 

оновлення і прикрий випадок, який стався на початку оздоровчого сезону в 

санаторії "Юність" засвідчив, що необхідно кошти на  ремонт закладів, 

відновлення їх роботи, ну, і, безумовно, не тільки відновлення існуючих, а і 

розбудову нових. Але це не тільки біль центральних органів влади, а і біль 

органів влади на місцях, які при формуванні місцевих бюджетів з самого 

початку повинні настільки розподіляти кошти, щоб їх вистачало на 

відновлення існуючих. На жаль, за останні роки замість відновлення ми 

маємо скорочення мережі оздоровчих закладів майже на 100 установ. 

Найбільше у Донецькій, Закарпатській, Миколаївській та Херсонській 

областях, там, де, як ви розумієте, рекреаційні зони, що необхідно припинити 

таку практику.  

Що встановлюється прокурорськими перевірками? Чому скорочуються 

заклади? Ну, по-перше, не сприяє збереженню закладів неповний облік їх в 



Державному реєстрі дитячих закладів, в який на сьогоднішній день не 

внесено на разі ще 23 установи. 

Крім того, на жаль, не припинено практику незаконних оборудок з 

майном і землями дитячих оздоровчих закладів. І за цими фактами тільки 

цього року прокурорами зареєстровано 7 кримінальних проваджень, заявлено 

12 позовів, попереджено відчуження 25 гектарів відчуження земель дитячих 

оздоровчих закладів. Не зважаючи на те, що недостатньо коштів на оздоровчі 

кампанії, в певних областях (Вінницькій, Волинській, Одеській, Херсонській) 

виявлено факти зловживання з державними бюджетними коштами, які були 

спрямовані на розвиток цих закладів.  

Через такий матеріально-технічний стан,    як правило, травмуються 

діти. І ми на сьогодні маємо, за цей оздоровчий період, 14 дітей травмовано, 

троє загинуло. Крім того, не забезпечення безпечних умов перебування дітей 

в закладах оздоровлення пов'язано також з поверховою, формальним 

підбором кадрів в цих оздоровчих таборах.  

Є ще ряд порушень, я не хочу на них зупинятися, це і не забезпечення, 

повного не забезпечення оздоровленням дітей пільгової категорії, дітей-

сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів 

чорнобильців, це і підвезення до дитячих закладів, це і направлення, на жаль, 

до дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" замість дітей пільгових 

категорій, дітей, які не мають такого права. Ці всі порушення були 

предметом обговорення на міжвідомчій нараді в прокуратурі, стали темою 

наших подань, які, як я вже говорила, розглянуті. Але ж заходами 

прокурорського реагування і перевірками неможливо владнати всі проблеми, 

які існують. Тому дуже актуальною є державна цільова програма, яка 

спрямована саме на збереження і розвиток дитячих оздоровчих закладів, 

підвищення якості оздоровчих послуг. І тут, я думаю, заперечень щодо її 

прийняття негайного не може бути. Дякую за увагу. В мене все. 

  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ірино Геннадіївна.  

Що стосовно програми, то ми сьогодні вислухаємо ряд пропозицій і 

відпрацює комітет програму, тому що і до міністерства, і до комітету 

програма тільки надійшла, буде ряд пропозицій. І  ми впевнені, що ми не 

будемо чекати сім місяців, як ми приймали рекомендації парламентських 

слухань, які були першими  проведенні цієї каденції  у Верховній Раді 

України. Ми доб'ємось того, щоб це було гораздо бистріше. Дякую, Ірино 

Геннадіївно.  

І до слова хочу запросити Мороза Євгена Денисовича, заступника 

директора департаменту, начальника управління спеціалізованої медичної 

допомоги Міністерства охорони здоров'я України. Будь ласка. 

  

МОРОЗ Є.Д. Дуже дякую. Шановний головуючий, шановні народні 

депутати, шановні присутні! Міністерство охорони здоров'я дуже дякує 

Наталії Юріївні за таку змістовну доповідь. І хочу сказати, що ми теж 

приймаємо у оздоровчих заходах саме таке пряме, пряму участь в частині і 

направлення дітей, в частині і медичної допомоги, в частині лікарів, які 

направляються, обстеження. І в частині санітарно-епідеміологічного нагляду 

за цим періодом. 

Я скажу, що майже 30 тисяч перевірок було зроблено. І в 12 процентів 

випадках були порушення, які були усунуті. Тобто все було на профілактику 

захворювань. І для того, щоб оздоровчий процес не перетворився в інший 

процес.  І я скажу, що Міністерство охорони здоров'я, мабуть, більше всіх 

зацікавлене в тому, щоб наші діти оздоровлялися. Тому що це частина нашої 

роботи, яка потім не буде покладена на заклади охорони здоров'я.  

Щодо і, звичайно, по програмі ми підтримали і концепцію, і 

підтримання програми, тому що дійсно ми в цьому зацікавлені. Вона теж до 

нас тільки надійшла, зараз опрацьовується.  



Щодо змін по термінам хочу сказати, що на сьогодні в Україні існують 

державні санітарні норми і правила, які називаються "Влаштування, 

утримання і реалізація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів". 

Тривалі зміни в яких прописані 21-26 днів. Між змінами повинна бути 

перерва не менше 2 днів для проведення генерального прибирання і 

санітарної обробки. 

Для чого, яка позиція міністерства? Саме слово "оздоровлення", воно  

несе в собі мету: для чого ми посилаємо туди дітей.  

Ще є  фундаментальні клінічні дослідження, які  почались ще в 

Радянському Союзі, і ніхто не  може сказати, що наші діти  з того часу стали 

більш здоровими, де написано, що… І ми  радилися зараз, навіть перед 

приходом сюди з нашими фахівцями: педіатрами,  санітарно-

епідеміологічною службо, психологами,  дієтологами,  що період адаптації 

дитини  в нових     умовах триває 7 днів. Якщо дитина після хвороби, або ще 

хвора, період її адаптації триває 10 днів. Якщо взяти  14 днів, то з цих 10 

лишається  4, і  виходить  так,  що тільки  почавши процес оздоровлення, 

дитина повинна їхати додому.   

Щодо того, що   звичайно діти просяться додому,  звичайно таке буває. 

Це може бути  двох причинах.  Перше – дитина, не кожна дитина думає    про 

своє  здоров'я  майбутнє. А друге – якщо дитині не цікаво і вона не може 21 

день добути,  то це може не до дитини і не до терміну перебування. Ще хочу   

одну цифру сказати.  За інформацією Державної санітарно-епідеміологічної 

служби  України,  через скорочення тривалості  змін менше 21 дня,  протягом 

оздоровчої кампанії в 2013 році функціонувало лише  707 закладів з 

тривалістю  зміни  в 21 добу і більше, а  у всіх інших, 17,1 тисячі закладів,  

зміни тривали  14-18 діб, тобто фактично і так  діти, 22,5 відсотки, вони  не 

оздоровлюються, а в принципі не відпочивають. І будемо називати це  своїми 

іменами.  Якщо ми   хочемо досягти  оздоровчого ефекту дітей, на нашу 

думку, на думку міністерства – це повинно тривати  не менше 21 дня. Якщо 



питання іде про відпочинок, що теж несе  деяку оздоровчу функцію, але не 

ту, на яку ми надіємося, це може бути менше.  

Через те позиція міністерства сьогодні,  теж я повинен сказати, що ми 

проти того, щоб для оздоровлення зменшити термін, менше 21 дня. Дякую за 

увагу. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Євген Денисович. Я хотів би, це дуже 

важливе питання – термін. По-перше, ми б хотіли для комітету, щоб ви 

надали офіційний документ з цього приводу, щоб ми про це не тільки 

поговорили.  

Я хотів би слово надати  Голубовій Тетяні Федорівні. Будь ласка. 

  

ГОЛУБОВА Т.Ф. Спасибо Артур Леонидович. Добрый день все 

присутствующие на комитетских слушаниях. Вопрос, действительно, очень 

серьезный и уже сегодня в  выступлениях прозвучала основная мысль в 

отношении того, что какой же срок должен быть отдыха или оздоровления? 

Готовясь на комитетские слушания, я внимательно еще раз изучила Закон 

Украины "Про оздоровлення та відпочинок дітей". И хочу сказать, что 

конечно же надо было поставить наверное "відпочинок дітей і 

оздоровлення". И вот Борис Михайлович очень правильно сказал, что 

оторвали оздоровление от здоровья. Что лежит в основе главный фактор, 

который определяет разницу между в общем-то учреждениями, которые 

осуществляют, оказывают услуги по оздоровлению, отдыху и лечению, 

наверное, все-таки, количество здоровья у детей. Посмотрите, в детской 

курортологии как в науке существуют вот эти термины: "отдых", 

"оздоровление" и "восстановительное лечение", куда входит санаторно-

курортное лечение и медицинская реабилитация. Каждый из этих терминов 

имеет свое содержание, которое существенно отличается. Если мы говорим 



об отдыхе, это конечно вот они перечислены в законе все учреждения, куда 

могут приехать дети.  

И правильно Николай Васильевич сказал, если  отдых,  в общем-то, мы 

присылаем здорового ребенка, естественно у него и короткий период к 

адаптации, и он быстро себя реализует, то буквально на вторую неделю 

третью он не знает чем себя занять. Но это здоровый ребенок и 

соответственно в этих здоровых лагерях, я дальше чуть-чуть скажу, что 

нужны тематические, вот дальше в законе написано, профильные или 

тематические смены. И там основная задача в общем-то стоит: безопасное 

пребывание ребенка, комфортная и выполняющая основную цель, которую 

ставит эта смена.  Если это обучение иностранному языку,  если это, 

допустим, спортивная смена она будет и определятся сроком. И если вы    

вернетесь к закону, то вы увидите,  что как раз смена для отдыха написано: 

не меньше  14 дней, оздоровительная смена не меньше 21 дня. А вот 

профильно-тематическую даже  не поставили сроки. Почему? Потому что 

разные цели стоят и это рассчитано практически на здоровых детей.   

Я, готовя эту презентацию, в общем-то, так скажем, сейчас уже решила  

немножко перестроить, но все-таки сделаю акцент всех присутствующих над 

тем, что эти учреждения оказывающие услуги как по отдыху, по 

оздоровлению санаторно-курортному  лечению, они очень сильно 

отличаются. 

Так вот возвращаюсь к оздоровлению, да уже к безопасному отдыху и 

комфортному пребыванию выполнение цели ребенка присоединяется 

увеличения функционального резерва и увеличение адаптационно-

компенсаторных механизмов. Но как только мы переходим к санаторно-

курортному лечению, здесь идет речь о больных  детях и здесь уже идет  о 

восстановлении  здоровья утраченного в результате болезни или травмы - это 

дети-инвалиды. 

Поэтому возвращаюсь опять же к мысли о той, что, скорее всего, что 

нужно сделать. Во-первых, о сроках, что отдых действительно он может быть 



тематическим, профессиональным ставящим задачу, рассчитан на здоровых 

детей. И действительно укладываются в строки 14 дней,  если учитывать 

период адаптаций и так далее. 

Если мы говорим о выздоровлении, то есть это проведение каких-то 

процедур, это в принципе формирование  ответных реакций, это  

действительно увлечение резерва, это не менее 21 дня. Но санаторно-

курортное лечение, там, где идет речь о восстановлении здоровья 

медицинская реабилитация – это строк не может быть 28 и 31 дня. Почему 

эти учреждения, обратите внимание, они, в общем-то, по-разному 

подчинены. 

Все что касается лечения и здоровья – это, в общем-то, заботы 

Министерства здравоохранения Украины, все, что касается отдыха, если уже 

говорить и вот этот термин, который    "оздоровление", он примыкает и к 

отдыху, и к лечению. Это, естественно, органы центральной власти, вот 

Министерство образования, это Минсоцполитики и так далее.  

Еще такой акцент на том, что, допустим, как отличаются эти 

учреждения. Если это отдых, безопасное пребывание, комфортное, наличие 

основное – воспитатели. Если это санаторно-курортное учреждение, 

санаторий – это врачи. И, соответственно, все, что присутствует и 

необходимо для лечения: оборудование, классность специалистов, врачебное 

обучение. Это, естественно, отражается потом и на стоимости лечения.  

Мои такие предложения, что, вот скажем так, в законе прописано, и я 

категорически против, чтобы уменьшать  сроки, особенно если это касается 

здоровья детей. А что касается отдыха тематического и так далее, то здесь 

должна быть мотивировка и основные задачи, которые ставит учреждение.  

Что поможет? Наверное, в первую очередь, надо реестр сделать 

учреждений, который берут на себя функцию проводить отдых детей 

полностью. Их, соответственно, вот говорили об аттестации, соответственно 

посмотреть чем они оснащены, кадровый состав. И, конечно же, в общем-то 



сегодня не секрет, что многие ставят в общем-то в свои функции 

оздоровление, хотя по большому счету эти учреждения эту функцию не 

осуществляют. А почему? Потому что не имеют кадрового потенциала, не 

имеют специального оснащения и в общем-то берутся, наверно,  не за свою 

функцию.  

Поэтому я за разграничение, наверное, этих учреждений. Отдых, 

пожалуйста, тематический, профильный, какой угодно – это одни 

учреждения, а лечение, восстановление здоровья, – это другие учреждения. 

Спасибо.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Тетяно Федорівно.  

Ми, дійсно, повинні розділити ці поняття: оздоровлення і відпочинок. 

Ми зараз, існує така думка, що діти, от пролунала, що діти на 17 день 

дзвонять своїм батькам, заберіть і так далі. Це вже сьогодні завдання тих 

оздоровчих закладів, які повинні піклуватися про досуг дітей. Тому що 

оздоровлення, якість досугу дітей, тому що… оздоровлення і якість дітей, 

совершенно верно. 

І, що стосовно, якщо діти не хочуть знаходитись в тому чи іншому 

закладі, що це питання в керівництві цього закладу і в програмі, яку сьогодні 

пропонує той чи інший заклад. Це, по-перше. 

Дякую, Тетяна Федорівна. Я до слова хочу запросити Пастушенко 

Володимира Михайловича – це голова Донецької обласної ради професійних 

спілок. Будь ласка. Шановні колеги, я ще раз хочу наголосити, у нас 5 хвилин 

регламент, тому що багато людей, хто сьогодні, і фахівців, хоче висказати 

свої думки, я прошу їх більш стисло розказувати. Дякую.  

  



ПАСТУШЕНКО В.М. Добрый день, уважаемый Артур Леонидович, все 

присутствующие, я с огромным уважением отношусь ко всем высказанным 

мнениям и в тоже время хочу и свое высказать, может быть, больше с точки 

зрения социальной чем научной и, так сказать, исследовательской в этом 

смысле по медицине. 

В свое время поводом законодательного определения 

продолжительности оздоровительной смены в 21 день послужило 

заключение медицинских служб о том, что это минимальная 

продолжительность, которая гарантирует качественное оздоровление.  

В этой связи я хотел бы, чтобы мы с вами сразу задались вопросом, а 

что количественное мы решили? Количественную задачу? Было бы логично, 

если бы мы решали количественно, а потом перешли и уже к более высокому 

качеству. Мы, по-моему, ни с того конца немножко зашли, потому что, ставя 

задачу, государство в лице и Президента, и Кабмина ежегодно максимальное 

увеличение, мы, цифры сегодня назывались, в том числе и Натальей 

Юрьевной, нас они не радуют, каждый четвертый только оздоравливается 

ребенок. В Донецкой области 331 тысяча детей школьного возраста всеми 

видами оздоравления в текущем году было охвачено 80 тысяч. То есть 1 из 4-

х получил качественное оздоровление, а 3 из 4-х никакого.  

Улучшение самочувствия и показателей, физического, морального, 

психологического состояния детей возможно, как показывает практика, и за 

18-дневную смену. Благодаря тому, что в лагерях используются природно-

климатические особенности местности, как правило, это экологически 

чистые, безопасные зоны, а также применяется целый комплекс из способов 

социального, воспитательного, медицинского, спортивного, гигиенического 

характера, которые сегодня предоставляют огромный набор средств, который 

идет на службу здоровью детям.  

Еще один аргумент. Давайте элементарно просчитаем. Летние 

школьные каникулы в среднем составляют 90 дней. Необходимое количество 

дней на подготовку лагеря к следующей смене, так называемая пересменка, 



по всем санитарным нормам должна быть не менее 2 дней. Давайте 2 дня 

возьмем. Для 4 смен это 6 дней, одна не учитывается. 90 дней минус 6 это 84. 

21 день смена. Тютелька в тютельку 4 смены. Давайте учтем, что не всегда 

климатические условия позволяют нам вовремя начать оздоровление весной. 

И то, что многие родители, большинство родителей хотели бы иметь хотя бы 

одну неделю запаса перед отправкой дитя в школу, вот, уже 4 смены не 

получается. То есть мы теряем, вместо 4 смен делаем полноценные 21-

дневные 3 смены, а это одна часть потери всех оздоравливаемых детей. 

Немаловажен и другой аргумент в пользу 18 дней. При утвержденной 

правомерности 18 дней, путевка могла быть дешевле, как мы рассчитали, 

примерно на 500 гривен. Но, если брать в среднем где-то три, три с 

половиной, три шестьсот, 171 гривна в день за трое суток – это 500 гривен. 

Это определяет доступность путевки. 

Как аргумент, при наличии контингента, требующего оздоровления, 

работа здравниц составляет менее 3 смен, потому что и этот фактор 

срабатывает. Не всем эта путевка доступна.  

В связи с этим я  хотел бы просить, чтоб мы все-таки, не смотря на 

заключение, медицинское заключение, посмотрели, что в социальном плане 

мы сегодня, наверное, должны пойти на снижение ценза до 18 дней. Я не 

говорю, потому что предложения бывают разные, и 16, и 14 дней, так можно 

и 12 и 10, и вообще на неделю. Но этих 3 дня можно было бы для решения 

задачи как можно больше оздоровить наших детей. Тем более, что 

исследования показывают, что 90 процентов, даже 95 процентов – это дети, 

которые требуют оздоровления. Только 5 процентов детей здоровы.  

Ну, и несколько слов хотелось бы вообще по программе и по 

отношению к детскому оздоровлению. Законодательно у нас определено, что 

субъектом оздоровления, на котором главная ответственность за здоровье 

наших детей, является государство. Если это так, то собственник, профсоюз, 

должен рассматриваться государством как социальный партнер в 

оздоровлении и, соответственно, так и строить всю схему отношений.  



Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы получили 

сложившуюся систему. Если бы нам сегодня сказали, что наше молодое 

государство новое, вот, и новая форма собственности пришла и нам надо 

поставить эту задачу и решать. Как бы мы ее решали? Государство 

посмотрело бы, что может своими силами, а  затем обратилось бы к своим 

партнерам с просьбой – помогите вот в этом, вот здесь мы вам пойдем 

навстречу, вот это вот поможем мы вам. Как-то взаимообразно. Сегодня эта 

система пришла к нам с  прошлого, но изменились условия. Собственнику 

становится все более тяжело содержать и обслуживать этот сектор, будем так 

говорить, его хозяйствования.  

В связи  с этим хотел обратить внимание, что у нас детские заведения 

разделены на 3 группы. Это государственные, коммунальные и частные. К 

сожалению, ко всем из них разное отношение государства. Но само собой           

понятно, государственным – это по-государственному, коммунальные – это 

по государственному относится к ним местные советы и частные – а тут уж 

сам как хочешь. Кроме того, надо вычитывать, что собственник выполняет 

просто социальную функцию, а мы ему говорим, сели ты хочешь 

оздоравливать детей, то покупай услуги у государства всех структур 

государственных. В том числе кадровые услуги, в том числе налоги и все 

прочее.  

Наверное, было бы все-таки справедливо рассмотреть, чтобы 

некоторые вопросы изменить. В связи с этим, мы бы предлагали внести 

соответствующие изменения в Налоговый кодекс относительно 

освобождения или вывода из налоговой базы средств, которые идут на 

содержание и развитие базы оздоровления. Ведь пошло же государство на то, 

что вывело с этой базы средства, которые идут на развитие собственного 

производства. Но собственные производства дают прибыль собственнику. А 

это просто функции выполняют частично функцию государства.  

Второе. В Налоговый кодекс, наверное, внести дополнения в части 

освобождения от арендной платы за землю детских оздоровительных 



заведений. Мы говорим о том, что государство способствует, и будет 

способствовать, но с введением Земельного кодекса диаметрально 

изменилась обстановка. Земля была в пользовании лагерей, и они не платили 

налоги. С введение Налогового кодекса оформилась аренда и все стали 

платить аренду.  

Ввести изменения в дополнения в методику  расчета арендной платы за 

государственное имущество. Мы с вами знаем, что многая, большая часть 

базы материальной осталась в государстве, когда шло акционирование и в 

акционерные уставы не вошло, все, что не вошло в уставы, осталось в 

государстве. И даже, я приведу даже собственные случаи. Областной совет 

профсоюзов арендовал в госимущества базу оздоровительного лагеря 

"Лазурный". До прошлого года стоимость аренды была, ну, во-первых, она  

была рассчитана из того, что 3 месяца всего, сезон платили аренду. И эта 

сумма составляла около 30 тысяч.  

В прошлом году поменялась методика, Кабинетом Министров она 

утверждена. Стали платить за весь год, не смотря на то, что там возможность 

использования этого имущества только сезонная, и на столько, что арендная 

плата увеличилась в 10 раз – 30 тысяч. А с учетом амортизационных 

отчислений эта сумма составила 500 тысяч! 

Как бы мы не хотели использовать этот лагерь для того, чтобы 

оздоравливать детей побольше, мы вынуждены были отказаться от этого.  

Еще один буквально вопрос. Постановлением Кабмина от 22.11.2004 

года 1591 утверждены нормы питания в учебных и оздоровительных 

заведениях для детей от 7 до 17 лет. В то же время, как Государственная 

санитарная служба требует дифференцировать питания для детей по 

возрасту. Это и логично. Не может быть одинаковое питание для 7-летнего и 

для 18-летнего, как сейчас разрешено.  

Но здесь какая-то косность. Ну, по-моему, особого труда это не 

составляет и особого значения не имеет. Потому что не ведет к изменению 



ни затрат, ничего. Просчитанные нормы говорят о том, что можно снизить 

финансирование питания для детей 7-ми, немножко, там на 5 гривен и 

поднять для старшего возраста, и в общем-то войти в ту же самую сумму. 

Поэтому у меня просьба такая. Там Министерство финансов ну, не 

совсем, как-то косовато на это дело смотрит. Ну, может быть, посмотреть, 

что ничего здесь страшного нет и пойти навстречу. 

Ну, и конечно, оздоровительные центры и лагеря отнесены по 

платежам за энергетические ресурсы, как к промышленным предприятиям. 

Ну, это вообще, понимаете?! Ну, что там промышленного, я не знаю. Это 

действительно для населения должно быть. Ну, если мы хотим тормозить, 

тогда – да. Если хотим развивать, то, наверное, надо пересмотреть это.  

Спасибо за внимание. Чуть-чуть задержался. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимире Михайловичу.  

І останнє питання було дуже важливе. Це ми будемо розглядати його 

теж. Що не можна сьогодні комунальні послуги рахувати і рівнятися з тими 

підприємствами, які сьогодні, там металургійними комбінатами і так далі. 

Дякую. 

Будь ласка, Павленко Юрій Олексійович, Уповноважений Президента  

України з прав дитини. 

  

ПАВЛЕНКО Ю.О. Шановні Наталія Юріївна, Артур Леонідович! 

Шановні народні депутати, колеги! Уповноважений з прав дитини 

Президента  України вітає ту активізацію і ті дії, які сьогодні здійснюються 

Міністерством соціальної політики в питаннях реформування і підвищення 

якості оздоровлення і відпочинку дітей. А така особлива увага міністра до 

цієї проблеми з перших днів закінчення оздоровчої кампанії минулого року 



вселяє надію, що ті проблеми, які були в цьому році, не будуть повторені в 

оздоровчій кампанії 2014 року. Крім того, ми дякуємо комітету, те, що 

тримає на пульсі руку оздоровчої кампанії. Так само хотів би відзначити 

Генеральну прокуратуру України, яка незалежно від форми власності 

захищає права дітей на якісне оздоровлення і відпочинок.  

По суті питання, якщо дозволите. Щодо от питання, яке викликало 

найбільшу дискусію, це термін оздоровчої кампанії. Я нагадаю колегам, що 

коли приймався закон про оздоровлення і відпочинок в 2008 році, ця дискусія 

вже була в залі Верховної Ради, називалося багато різних аргументів, зокрема 

і Федерації профспілок України, чому не потрібно 21 день, а 18. І тоді 

парламент зайняв принципову позицію і підтримав 21 день оздоровчої 

кампанії. Власне, тоді ж парламент і ухвалив рішення про розподіл 

оздоровлення і відпочинку як різних форм надання послуг дитині.  

Тому немає проблем, може бути відпочинкова зміна і 14 днів, і 18 днів, 

і 20 днів. Це як бажає власник. Але якщо ми говоримо про оздоровлення, а, 

власне, це є пріоритетом літньої оздоровчої кампанії, то це, звичайно, 21 

день. Я думаю, що тут Міністерство охорони здоров'я зробить все-таки 

детально ще раз аргументацію, тому що вона у вас є, і вона надавалася 

парламенту в 2008 році.  Тому, я думаю, що ця дискусія, вона не є 

продуктивною. На мій погляд, більш продуктивною є дискусія, які ж 

індикатори якості оздоровлення. І от я дякую, якраз у виступах ця тема 

піднімалася, тому дозвольте от декілька слів по програмі. 

Ми так само підтримуємо розроблену програму і дякуємо всім, хто 

брав участь в розробленні державної програми, вона, ну, достатньо якісна, 

разом з тим, є декілька пропозицій, які підготовлені офісом Уповноваженого 

з прав дитини. 

Насамперед, я хотів би звернутися якраз до розділу щодо підвищення 

якості послуг оздоровлення і відпочинку. Ну, насамперед, хочу підтримати, 

якщо потрібно буде, я думаю, що тут і комітет повинен включитися, видатне 

рішення розроблене сьогодні міністерством, власне, про які і Володимир 



Михайлович тільки що говорив, це перегляд нормативів харчування. Воно 

давно уже перезріло і те, що міністерство зробило цю роботу, я думаю, що це 

серйозний крок вперед. І тому треба зараз підтримати міністерство на рівні 

Міністерства фінансів і Кабінету Міністрів це рішення затвердити з тим, щоб 

до нових нормативів харчування змогли підготуватися всі оздоровчі заклади 

вже в наступному 2014 році.  

І друга тема. Очевидно, що от показником якості, як пише закон, є 

покращення фізичного та психічного стану здоров'я дитини. Спеціально 

моніторили от в інших країнах як же ж вони оцінюють оцю якість і як 

оцінюють, от поліпшилося здоров'я дитини чи не поліпшилося. Бо, на жаль, в 

самій програмі і це я просив би от в рамках її підготовки, уточнити цей 

розділ, є лише фестивалі, конкурси і конференції. От фестивалі, конкурси і 

конференції жодним чином якість не підвищують. Але знайшов я один дуже 

цікавий приклад індикаторів в Російській Федерації в минулому році 

затверджений. Що ж найшли росіяни, до речі, які зберегли всі методики 

клінічні попереднього Радянського Союзу і там ці інституту збереглися, і 

вони активно працюють. Значить, вони визначили чотири  елементи 

ефективності оздоровлення дітей. Вони складаються: вага, зріст, м'язова 

сила, життєва ємність легенів. Отже ефект оздоровчої кампанії  вважається 

результативним, і кожна дитина, яка попадає на зміну, робиться їй тест, і 

після виходу зі зміни їй робиться тест. І таким чином, оцінюється, даний 

заклад виконав  поставлене завдання, даний заклад об'єктивно чи не 

об'єктивно отримав гроші? Там дуже прості: наприклад, вага зросла на 

кілограм, показники м'язової сили збільшилися на 5 відсотків, життєва 

ємність легенів на 10 відсотків. Крім того, ці показники мають індивідуальні 

особливості, тому що, ну є індивідуальні особливості дитини, деякій дитині 

треба скоротити, наприклад, вагу, і так далі.  

Я вважав би, що оцей приклад можна було б використати вже сьогодні 

в рамках розробки даної програми і вийти на якісні індикатори ефективності 

оздоровлення дитини.  



Крім того, у програмі, на нашу думку, важливо було б уточнити позиції 

щодо застосування новітніх методик у виховній роботі з дітьми під час 

оздоровлення і відпочинку, це, власне, про що   і Микола Васильович 

говорив, це 17-й день, і тут робота якраз Міністерства освіти: забезпечення 

контролю за діяльністю дитячих оздоровчих закладів, вдосконалення 

механізму підвищення якості кадрового забезпечення… кадрів.  

От ці розділи, я вважаю, вони потребують такого ще більш 

ґрунтовного, серйозного доопрацювання.  

І останнє питання, яке тут піднімалося – це реєстр закладів 

оздоровлення і відпочинку. Без сумніву, зроблена велика робота сьогодні 

міністерством. Практично, всі заклади, які підпадають під діюче положення, 

вони пройшли реєстрацію. Разом з тим, як людина, причетна до 

затвердження цього положення у 2009 році, ну, маю право покритикувати це 

положення, тому що і час уже сьогодні показав, воно не в повній мірі 

відповідає цим завданням, які ставляться Законом України "Про відпочинок і 

оздоровлення" і статтею 4, і статтею 15  зокрема. І нашу думку, в цьому 

реєстрі мають бути всі 18 тисяч закладів, які надають послуги оздоровлення і 

відпочинку, з тим, щоби цей реєстр був відкритий і це був серйозний 

інструмент для батьків – знати куди дитина їде і чи вона займається в цей 

конкретний час. Звичайно, це робота не одного дня і навіть не одного року, 

але те, що як завдання зімни до Положення про Державний реєстр 

оздоровчих закладів може стояти на порядку денному, я в цьому 

переконаний. Ще раз дякую за те, що комітет взяв на себе таку серйозну 

роботу по підготовці нової оздоровчої і якісної оздоровчої кампанії 2014 

року. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрію Олексійовичу. Ви сьогодні дуже 

коротесенько. От, це я так шуткую, да. Я вважаю, що це великий крок вперед, 

що сьогодні існує такий реєстр, цей реєстр має бути опрацьований. І всі 18 

тисяч закладів, які сьогодні існують, на наш погляд, вони повинні… От у нас 



є сьогодні Міністерство соціальної політики, до якого ми як депутати 

народні, як громадські організації всі звертаємось, якщо, як Генеральна 

прокуратура України, яка тут присутня, ми звертаємось і запитуємо: "А чому 

не так харчування, стан і так далі, да, чому не так?" А як може Міністерство 

соціальної політики відповісти на це питання, якщо 18 тисяч вони 

підпорядковуються іншим міністерствам? Ми не кажемо, тобто частково 

соціальної політики, частково у кожного міністерства є сьогодні свій заклад. 

І Міністерство соціальної політики воно ні в якому разі не має ніяких важелів 

впливу для того, щоб щось зробити. 

Я хотів коротесенько дати Наталії Юріївні міністрові соціальної 

політики слово. Будь ласка, да. 

  

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Дякую дуже, Артуре Леонідовичу.  Я абсолютно 

с вами согласна. Вот в свое время Министерством образования было принято 

решение такое, что вот все учреждения образования ….. должны быть в 

Министерстве образования. Что университеты они не должны быть в 

Министерстве сельского  хозяйства либо Министерство энергетики, должна 

быть одна система, которая бы контролировала и отвечала бы за результат. 

То же самое, сегодня у нас и с оздоровлением, и с отдыхом происходит, в 

координации Министерства социальной политики находится только один 

лагерь, это лагерь "Молодая гвардия", а отвечаем мы за сотни и тысячи 

лагерей, которые находятся по всей стране. И поэтому здесь я бы поставила 

вопрос изначально.  

Первое. Что такое реестр? Реестр – это просто перечень лагерей, 

которые внесены и по которым, условно говоря, потому что если это 

приватный лагерь, то форма собственности по нему и его предназначение 

поменяется и без того, будет он в реестре, либо он не будет в реестре. Это 

достаточно сегодня такой условный инструмент. Но, при этом, по 

положению о реестре никто не несет ответственности за качество того 

учреждения, которое внесено в этот реестр. Я обратилась к общественным 



организациям, потому что мы туда вносим, по всем документам, как бы, 

подходит это учреждение под того, чтобы его включили в реестр, а качество 

предоставляемых услуг нигде не предусмотрено контролю и, в результате, к 

какому стандарту относится это качество.  И когда вот проехали 

общественные организации по ряду, выборочно, тех объектов, которые 

внесены в реестр, ну, действительно бывает страшная ситуация. Что, 

допустим, вот вы правильно сказали, Юрий Васильевич, я, как родитель, как 

мама, открою, посмотрю, ага, в государственном реестре есть лагерь. 

Правильно? Значит я могу, без какой-либо опасности, туда отправлять 

ребенка. А у нас есть лагерь и рядом с лагерем нефтебаза, и, дай Бог, если все 

хорошо. Ну, а риски же колоссальные, а. А об этом же в реестре не написано. 

А по требованиям реестра, никакого мы не имеем права не внести туда это 

учреждение в этот реестр. 

Поэтому у меня есть предложение, давайте, вместе с народными 

депутатами, с общественными организациями, с офисом Уполномоченного 

Президента отработаем и именно сформулируем политику, что необходимо, 

чтобы это учреждение было в реестре и какая философия этого реестра и 

какую ответственность мы несем за этот реестр? И также я очень 

поддерживаю Артура Леонидовича с предложением, что давайте 

определимся, кто отвечает, за что отвечает и какие имеет сегодня 

инструменты влияния на формирование единой государственной политики в 

этих учреждениях оздоровления. 

Также мы полностью поддерживаем создание реестра детей, 

требующих сегодня оздоровления и лечения. Я думаю, также предложение 

создать такую совместную рабочую группу, обсудить, сформулировать. 

Обсудить те базы данных, которые уже сегодня есть, которые можно 

проинтегрировать. Что необходимо добавить.  

Потому что мы же тоже должны быть здесь объективны. Часто один 

ребенок, который может отдохнуть и в летнем лагере, и получить 

оздоровление, отдыхает за лето несколько раз. А другой ребенок, к 



сожалению, ни одного раза не может воспользоваться этой услугой. А 

сегодня учет идет не пофамильно, а по количеству. И конечно, здесь есть 

определенные погрешности, с которыми нужно разбираться, если мы хотим 

выйти на новый уровень, на новое качество предоставления услуги со 

стороны государства по отдыху и оздоровлению детей. 

Также, последнее, относительно формы государственного частного 

партнерства. То, о чем здесь говорили. Это, я считаю, одна из самых 

перспективных сегодня форм. И мы предлагаем, чтобы вместе с 

министерством, с Фондом социального страхования, если комитет 

поддержит, мы будем рады вместе с комитетом провести на базе частного 

сегодня лагеря "Славутич", одного из лучших лагерей, который смогли 

сделать за счет привлечения спонсора, за счет привлечения 

благотворительного ресурса. И сегодня уже с поддержкой, безусловно, 

государства как модель создания формы государственно-частного 

партнерства в оздоровлении и отдыхе детей.  

И там провести такое выездное заседание. И на месте посмотреть, 

обсудить и найти действительно инструменты как законодательного, так и 

нормативного регулирования. Спасибо большое. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Наталіє Юріївно. Комітет підтримує цю 

пропозицію. Напевно, ми зробимо таке виїзне засідання на базі приватного 

табору "Славутич". І будемо вирішувати ці питання. Тому що я вважаю, що 

для того, щоб ми сьогодні мали якийсь важіль на приватні табори, на ті 

заклади, які сьогодні підпорядковуються другим міністерствам, ми повинні 

розробити цю програму. 

Дякую.  

Я хочу слово надати народному депутату України, секретарю Комітету 

сім'ї,  молодіжної політики, спорту та туризму  Янківу Ігорю Тарасовичу.  

Будь ласка.    



  

ЯНКІВ  І.Т.  Шановні учасники слухань,  я радий вітати вас на 

черговому нашому зібранні. Комітет приділяє  багато часу оздоровленню і 

відпочинку дітей, ми вже провели парламентські слухання, а зараз 

комітетські слухання. Практично кожен рік у нас проводяться  парламентські 

слухання,  ми даємо свої пропозиції, своє бачення щодо реалізації цієї  

проблеми.  

На жаль, хочу констатувати, що це є  серйозна проблема. Бо       

починаючи від законодавства і вже закінчуючи питаннями, які стосуються 

місцевого самоврядування, не зважаючи на позитивну   статистику, яка в нас, 

є слід відзначити, що  починаючи від питання оздоровлення і відпочинку. 

Тобто  є питання – питання, що таке оздоровлення, що таке питання 

відпочинку. Реально ми ж знаємо      з вами по ситуації, що більшість дітей, 

перебуваючи в пришкільних дитячих  таборах, підпадають під категорію 

відпочинку, відповідно,  статистика в нас є позитивна.  

Проте  щодо оздоровлення в загальному дітей, кількість таборів, 

кількість закладів, які   можуть надати оздоровчі функції дітям, як ми бачимо 

навіть  по виступах наших колег, тобто є цілий ряд питань, які, я думаю, що 

не в рамках вирішення  скажемо Міністерства соціальної політики,  бо  це 

глобальне питання, яке стосується напевно  загальнодержавної політики. Тут 

потрібно залучати весь Кабінет Міністрів, тому що питання стосується, що 

Міністерство освіти, забезпечення кадрового потенціалу,  якісного  

кадрового  потенціалу цих оздоровчих закладів. Що питання Міністерства  

охорони здоров'я, починаючи від  забезпечення  фахівцями, лікарями, які би 

забезпечували супровід дітей під час  оздоровлення.  

Також   є цікаві питання, ті що підняв  Юрій Олексійович. Напевно 

враховуючи, аналізуючи ситуацію,    яка є в оздоровленні, ну, теж слід би 

було провести певні дослідження по якості оздоровлення, яка є в нас в 

таборах. Я думаю, це б мало бути сумісно з Міністерством охорони здоров'я, 

яке б хоч раз все-таки перевірило якість оздоровлення наших дітей. А то ми 



кожен рік приймаємо програми, ми формуємо, зараз формуємо 

загальноцільову програму державну, збираємося з вами, витрачаємо мільярди 

коштів, але ми остаточно не знаємо, чи діти все-таки в нас оздоровлюються в 

наших таборах чи ні.  

Тобто фактично треба все-таки провести якісь дослідження щодо 

ситуації по оздоровленню, бо, як показує статистика, більшість наших дітей, 

які доходять до завершення школи, вони, як правило, мають проблеми з, вади 

здоров'я.  

Хочу відзначити також, що, ну, тут ми виходимо на загальні, спільні 

показники, що тільки питаннями, скажемо так, державного регулювання цієї 

сфери ж сфери фінансової …….. з бюджетом, з місцевих бюджетів, ми не 

вирішимо цього питання.  

Тобто тут треба створювати сприятливі умови для інвестування в цю 

галузь оздоровлення, пошуки варіантів податкового забезпечення якимось 

чином, тобто надання пільг, що стосується комунальних послуг і так дальше, 

і так дальше, пошук альтернативних варіантів відпочинку, оздоровлення, 

тобто тимчасових таборів, які практикуються, тобто шукати різні варіанти 

такого напрямку. І тому позитивним є те, що ми з вами все-таки збираємося, 

підіймаємо  ці питання.  

Я думаю, тут більш тісніше треба працювати нам, комітету і всім 

міністерствам в плані вироблення оцих основних моментів в рамках навіть 

цієї цільової програми державної, якої є, щоб ми могли все-таки спростити 

певні механізми, які не потребують значних, скажем, вкладання коштів, і все-

таки дає можливість все-таки сприяти покращенню  вирішення цих питань.  

Крім того, сподіваюся, що Кабінет Міністрів припинить таку нехорошу 

тенденцію, яка вже є, скажемо, у сфері фізичної культури і спорту, коли 

державну програму цільову, яка планувалася в сфері фізичної культури і 

спорту, перейменувавши, змінивши одну назву, перейменувавши її на 

соціальну програму. В результаті чого фактично вона втратила бюджетне 



забезпечення, і фактично кошти йдуть з фінансуванням за рахунок тільки 

розпоряджень Кабінету Міністрів.  

Знаючи загальну ситуацію кризову, яка є в державі, знаючи, що є 

багато статей, де виділяються на інші проблеми кошти, ми розуміємо, що ця 

галузь буде фінансуватися за залишковим принципом. Тому ми сподіваємося, 

що питання з даною програмою, що стосується оздоровлення дітей, також 

нас спіткає така доля. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігорю Тарасовичу.  

Дійсно, комітет, наш комітет, приділяє дуже багато уваги 

оздоровленню дітей і молоді.  

Я хочу до слова, до виступу запросити Погодіна Олега Васильовича, 

директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасовою 

втратою працездатності.  Будь ласка. 

  

ПОГОДІН О.В. Шановний Артуре Леонідовичу, шановні присутні! 

Дозвольте буквально декілька цифр, а потім по тому питанню, яке було.  

Я хочу зазначити, що одним із статутних завдань Фонду соціального 

страхування з тимчасовою втратою працездатності є оздоровлення дітей. І 

значним здобутком вважаємо, що вперше за останні 9 років збільшена 

кількість оздоровлення дітей.  

На сьогоднішній день оздоровлення здійснюється по путівках за повну 

та за часткову вартість. І вагомим досягненням у повноцінному забезпеченні 

прав застрахованих осіб стала можливість отримання путівок за повну 

вартість. При такому механізмі батьківська доплата складе лише 10 відсотків 

від вартості путівки.  



У зв'язку із збільшенням обсягу фінансування дитячого оздоровлення в 

поточному році відділенням фонду було збільшено кількість придбання в 

дитячі табори за повну вартість  путівок майже в три рази порівняно з  2012 

роком. І за такими путівками в цьому році оздоровлено більше ніж 65 тисяч 

дітей, що на 197 відсотків більше ніж у минулому році. 

Що стосується механізму часткового фінансування, то тут кошти з 

фонду направляються на покриття витрат дитячих закладів оздоровлення в 

частині вартості набору продуктів харчування, лікування та культурного 

обслуговування дітей, з урахуванням граничних норм витрат. Решта вартості 

путівки оплачується батьками, страхувальниками або профспілковими 

організаціями. Протягом літнього періоду за цими путівками оздоровлено 

понад 173 тисяч дітей. Крім того, хочу зазначити, що виконавчими 

дирекціями фонду продовжуються заходи оздоровлення дітей у дитячих 

закладах оздоровлення під час осінньо-зимового періоду. Хочу сказати, що  

на 2014 рік заплановано видатки фонду на оздоровлення дітей  у сумі менше 

ніж нарівні цього року. 

Що стосується питання, яке сьогодні звучало, по тривалості оздоровчої 

зміни. Хочу зазначити, що згідно з положенням  закону, суб’єкти, що 

забезпечують оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення, 

керуються законом, а також іншими нормативно-правовими актами, що не 

суперечать закону. Починаючи з  2009 року щорічно на передодні дитячого 

оздоровлення до Управління фонду виконавчої дирекції надходять чисельні 

звернення від федерації профспілок України, обласних та галузевих 

організацій профспілок, дитячих закладів оздоровлення з проханням 

врегулювати питання щодо часткового фінансування оздоровлення дітей, 

застрахованих осіб за рахунок коштів фонду в дитячих закладах 

оздоровлення з тривалістю оздоровчої зміни 14-18 днів. 

І пропозиції, як сьогодні вже називались, пов’язані з тим, що 

зменшення тривалості оздоровчої зміни дає можливість зменшити вартість 

путівки та сприяє оздоровленню більшої кількості дітей застрахованих осіб. 



Рішення щодо тривалості дитячої оздоровчої зміни  приймає правління 

фонду, до складу   якого входять три сторони соціального діалогу – це 

державна сторона, профспілкові організації та федерація роботодавців.  

В  2013 році за ініціативою профспілкових організацій прийнято 

постанову правління фонду щодо оздоровчої зміни, тривалості оздоровчої 

зміни для дітей терміном не менше 18 днів, яка пройшла реєстрацію в 

Міністерстві юстиції.  

І хочу також зазначити, що  станом на 1 листопада цього року фондом 

оздоровлено вже 240,4 тисячі дітей середньою тривалістю оздоровчої зміни 

20 днів. Тобто 90 відсотків дітей у нас оздоровлюється з тривалістю зміни в 

21 день і більше.  

Щодо питань, які потребують вирішення на державному рівні. Нами 

підготовлено ряд пропозицій, які враховані в проекті державної цільової 

програми і я хочу зазначити, що на нашу думку реалізація цих вище вказаних 

питань відкриє можливість вийти на новий рівень надання послуг з 

оздоровлення дітей. Дякую.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Олег Васильович.  

До слова хочу запросити Косих Олександра Віталійовича, тимчасово 

виконуючий обов’язки генерального директора Міжнародного дитячого 

центру  "Артек". Будь ласка.  

  

КОСИХ О.В. Благодарю. Для всех присутствующих, что бы было 

понятно, о чем я буду говорить хотелось бы напомнить, что "Артек", 

наверное, единственный в мире специализированное учреждение, которое 

создавалось многими поколениями на протяжении почти 90 лет, для отдыха и 

оздоровления детей. В силу этого, вот когда принималось решение, о том, 



что протяженность оздоровительной смены может быть 21 день, в том числе 

и наша заслуга. Потому что на протяжении 80-90-х годов  при помощи 

медиков Крымского государственного университета имени Георгиевского 

под руководством профессора Иванова и Маргариты Васильевны, нашего 

главного врача "Артека" Лазерева Сергея Ефимовича, кандидата тоже 

медицинских наук, проводились исследования, буквально каждого ребенка 

вначале смены, взвешивали, ощупывали, осматривали, брали анализы и 

точно также делали в конце.   

И вот то, что период оздоровительный, особенно в условиях 

Южнобережья, уникального климата, должен быть не менее 21 дня, ни у кого 

в "Артеке" не вызывает сомнения. Эти же наши выкладки подтверждены и 

евпаторийскими учеными под руководством профессора Каладзе. И хочу 

сказать, что "Артек", он предназначен для организации не только 

оздоровления, но и содержательного, развивающего, познавательного отдыха 

детей. То есть "Артек" зиждется на единстве образовательного и 

оздоровительного процесса.  

Почему для нас еще принципиален 21 день. За все годы пока 

существует "Артек" была разработана такая "артековская", как мы называем, 

наука, логика развития временного детского коллектива.  

Основные параметры этого коллективного труда изложены в трудах 

профессора Сорочинской, это профессор Ростовского университета 

педагогического, который долгое время работал в "Артеке" и в ряде еще 

работ других педагогов. Так вот ребенок, любой ребенок, который попадает 

во временный детский коллектив, а в "Артеке" они все являются 

временными, он в процессе совместного проживания проходит несколько 

стадий развития отношений с окружающими. И, как правило, только к концу 

второй недели в коллективе устанавливаются, так сказать, отношения 

творческие, доверительные и минует период притирки, как мы  называем. То 

есть там мы выделяем семь основных параметров. И для нас период с 14-и до 

21 дня  - это период наибольше эффективной работы, когда ребенок 



адаптировался, когда ребенок освоился и наиболее результативные – это 

последние недели.  

Кроме того, спасибо хочу сказать отдельное Министерству 

образования Украины. В "Артеке" существует школа, школа специально 

спроектирована для "Артека", ее, когда открывали в 2004 году, ее 

позиционировали как образцовую школу, школу нового типа. Мы стараемся 

соответствовать этой высокой планки и, не смотря на то, что в силу 

требований Закона о среднем образовании школы, буквально в одном 

моменте, а именно: отсутствие юридического самостоятельного статуса, не 

соответствуют всем требованиям, которые предїявляются  к школе, 

Министерство образования нас признает, всячески  помогает, и мы на базе 

нашей школы проводим всевозможные образовательные мероприятия. 

Поэтому для нас вот вопрос, может быть, меньше не стоит. Мы готовы 

работать. Мы готовы работать зимой, летом. И у нас был опыт, когда зимой 

мы принимали детей и в 30-дневные смены с хорошей эффективностью. 

Если потребуется помощь Министерству здравоохранения в разработке 

новых нормативов, мы только "за". Мы поможем. Будем взвешивать, 

ощупывать, осматривать и выполнять ваши рекомендации. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, Олександре Віталійовичу. 

  

КОСИХ О.В.  Да, я хотел бы еще добавить. Да, по поводу программы 

развития, целевой программы развития системы детских лагерей. В мае 2012 

года в "Артеке" состоялось выездное заседание профильного комитета 

Верховной Рады, аналогичное этому, по результатам принятых в 2009 году 

законодательных актов. Это выполнение норм Закона о государственной 

поддержке "Артека" и "Молодой гвардии". И выполнение нормы Закона о 



создании Государственной целевой программы о развитии "Артека" и 

"Молодой гвардии" до 2015 года. 

К сожалению, ну, уже когда мы обсуждали программу развития в 2012 

году, выяснилось, что из денег, заложенных на "Артек" – 594 миллиона – их 

не достаточно. Уже за это время потребности в восстановлении основных 

средство составили почти полтора миллиарда.  

В эту программу, новую, в проект, понимаю трудные условия, в 

которых находится государство, внесено только 400 миллионов. И дай Бог, 

чтобы Минфин на это пошел и что-то нам из этого досталось.  

И хочу еще закончить таким, может быть, не очень радостным, 

радостной нотой. В этому году "Артек" оказался невостребованным 

государством. Из 30 тысяч 160 мест, которые мы готовы были предоставить 

детям за счет государственного бюджета, что предусмотрено нормами 

действующего законодательства, государство воспользовалось только 14 

тысячами мест. То есть 16 тысяч мест остались не востребованными. 

К тому же, ситуация, сложившаяся с финансами, привела к тому, что с 

понедельника "Артек", наверное, как и "Молодая гвардия", вынужден 

остановить свою деятельность.  И поэтому, пользуясь этой высокой 

трибуной, мы даем клич о помощи. Потому что задолженность за 

государственным бюджетом составила в случаи "Артека" почти 21 миллион. 

Мы не в состоянии будем обеспечить детей транспортными услугами, 

теплом, организованным питанием.  

Поэтому это не, наверное, проблема, не проблема "Артека" и 

Министерства социальной политики, потому что сотрудники делают все, что 

могут. Это наша общая беда. И поэтому вот я вас прошу, Артур Леонидович, 

тоже принять участие в решении этого вопроса. Потому что в течение 

ближайших 3-4 дней нам нужны финансы. Мы не в состоянии выполнить 

заказ государства. Спасибо.  

  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Віталійович.  

Я ще раз хочу підкреслити, комітет завжди підтримує ті пропозиції, які 

сьогодні важливі для оздоровлення дітей. Але ж, знаєте, є гарне прислів'я, я 

скажу російською: "Аппетит всегда растет во время еды", на счет 

финансирования, да? Потому что мы должны реально смотреть на те вещи, 

которые сегодня происходят с бюджетом. Почему? Потому что помимо того, 

что мы работаем в комитете, мы работаем как депутаты в зале. И мы 

понимаем, что бюджет Украины сегодня еще не принят. Он сегодня еще не 

принят.  

И мы должны исходить из тех возможностей, из тех требований, 

которые сегодня реальны. Конечно, я понимаю, что сеть хорошая пословица, 

мы с Наталией Юрьевной обсуждали: "Проси нереальное, получишь 

желаемое", да? Поэтому я вам скажу, что касательно программы, вот тех уже 

то, что Николай Васильевич говорил, Жук, то там, на сегодняшний день 

заложены немаленькие цифры, в том числе и на ваше оздоровительное 

заведение. Вот. Безусловно, это еще пока только хотелки, как мы говорим, 

да, но Министерство финансов однозначно там будет, наверняка у него есть 

свое видение этой программы. Но то, что сегодня средства должны 

распределяться не только по элитным, вот кто-то из выступающих говорил. Я 

говорю, элитные, ставлю – это "Артек" и "Молодую Гвардию". Мы должны 

распределяться и по другим с 18 тысяч у нас сегодня оздоровчих заведений, 

которые сегодня требует немедленного вливания средств.  Спасибо.  

Пожалуйста… 

  

КОСИХ О.В. Мы с понедельника можем остановиться, потому что 

текущая… 21 миллион – текущая задолженность этого года. То есть мы 

помираем без денег, условно говоря. (Шум у залі) Мы не говорим о 

следующем годе, мы говорим о текущих…  

  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Средства у вас находятся где сейчас?  

  

КОСИХ О.В.  То есть в этом году нам выделили семь… 63 миллиона 

гривен. Из них за оказанные услуги нам пришло почти 30. И на сегодняшний 

день текущая задолженность, которая числится за Министерством 

социальной политики, составляет 21  миллион. То есть мы в этом году не 

можем привезти детей, потому что нечем платить за продукты, за…  

  

КОРОЛЕВСЬКА Н.М. Ну, а где находятся…? 

  

КОСИХ О.В. Они в казначействе.  

  

КОРОЛЕВСЬКА Н.М. Ну, так вы так и говорите. Министерство 

социальной политики все документы перенаправило и передали, как 

положено. Поэтому давайте  к нам письменное обращение.  

  

КОСИХ О.В.  Поэтому и обращаемся за помощью, ……. повлиять на 

казначейство.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте нам соответствующий документ, и мы  

обратимся сегодня  к казначейству для того, чтобы… Министерству 

финансов для того, чтобы эти средства были перечислены и погашен был 

долг. Прямо сегодня, вот секретариат здесь присутствует, чтобы мы не 

откладывали "в долгий ящик", чтобы это было не письменно, не через почту.  



Хочу надати слово Лебединському Едуарду Броніславовичу, 

генеральному директору Українського дитячого центру "Молода гвардія". 

Будь ласка.  

  

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ Е.Б. Дякую за  можливість взяти участь. І я хотів би, 

буквально, ремарками, коротко по всіх питаннях.  

Ну, в першу чергу, по сезону 2013 року хотів би сказати, що він 

пройшов досить успішно. Я говорю сьогодні конкретно про роботу "Молодої 

гвардії". І я, звертаючись до представників і органу управління міністерства, 

за жорсткий послідовний контроль дякую. І, звичайно, звертаюсь до регіонів 

за те, що спрацювали відповідально і спрацювали професійно. Так за 11 змін, 

які відбулися у "Молодій гвардії" оздоровлено на сьогоднішній день уже 

9560 дітей. І за дві зміни, які ще відбудуться, буде оздоровлено 1640 дітей. 

Відхилення склали, дякуючи гарній роботі, всього-на-всього  22 путівки 

недозаїздів, які вже відкориговані. Це показує високий професіоналізм 

організаційної роботи регіонів. Я вам за це дякую. 

Стосовно складової, 74 відсотки дітей, які оздоровилися у "Молодій 

гвардії", це діти соціально уразливих категорій, які були направлені на оцих 

11, і ще на дві будуть направлені, тематичних змін, які відбуваються згідно 

чітко відпрацьованих положень, затверджених органом управління і 

доведених до відома сторін, які відправляють дітей на відпочинок.  

Якщо говорити про якість оздоровлення, то є два, я, як керівник 

підприємства, маю право на якусь оцінку, два вагомих складових для того, 

щоб її досягти. Це складова фінансового і технічного ресурсу, яким володіє 

підприємство, і складова кадрового забезпечення. Якщо говорити про 

зусилля, про ситуацію конкретно по "Молодій гвардії", то з мінімальними 

затратами коштів можливо покращити, шляхом удосконалення 

організаційної роботи, якісну складову кадрового забезпечення, коли 

підприємство працює цілорічно, коли є постійний кадровий колектив, штат. 



Ми над цим спрацювали і я маю досить високі результати участі педагогів-

організаторів і інших фахівців підприємства в міжнародних конкурсах, де ми 

привезли в цьому році два перших і три других місця. 

Стосовно історії і матеріально-технічного забезпечення, я хотів би, на 

жаль, нема Миколи Васильовича, стосовно 2 мільйонів на плитку для табору. 

Є славна історія "Молодої гвардії", яка розпочинається з 24-го, яка має гарні 

віхи з різними іменами. Але є ще одна історія, новітня історія "Молодої 

гвардії", я хотів би для всіх її нагадати, в тому числі і для народних депутатів, 

які брали участь, і працівників Апарату, безпосередньо, комітету, які були у 

2006 році на виїзному засіданні в комітеті, комітету в "Молодій гвардії".  

Так от новітня історія, останні інвестиції, кошти на розбудову або 

відновлення, ремонт "Молодої Гвардії", я відслідкував, надійшли в 90-му 

році, в   1990 році. В 1991 році "Молода гвардія" була передана    в 

управління громадської організації, ефективність якого була  не якісною.  І 

це призвело в 1998 році до закриття однієї четвертої  табору по  можливості  

оздоровлення дітей – це табір "Морський".    

В 2006 році основної засоби "Молодої гвардії" були доведені фактично 

до, ну вони були розграбовані. І коли вирішувалося  питання юридичного 

стану підприємства, тоді  було прийнято єдине рішення судом,  підтримане 

всіма  комітетами, стосовно повернення в державну власність.  Повернули.   

Ми маємо сьогодні, з  2006 року по сьогоднішній 2013 рік,  капітальних 

інвестицій від держави, намірів 2 мільйони на газифікацію, коштів прийшло 

178 тисяч. В цей же час,  починаючи з 2007 року, повернувши роботу табору 

в круглорічну,  ми оздоровили 59 тисяч дітей, по сьогоднішній день. Далі цей 

"кінь просто їхати не може".    І там і плитку треба міняти, через те що все є 

сьогодні власністю  держави. 

Крім того, коли приймалося рішення повернення її  в державну 

власність, паралельно укріплювався її юридичний статус.  І  був прийнятий 

Закон про підтримку  "Артеку" і "Молодої  гвардії", в якому  чітко виписано 



обмежуючі фактори.  Це був консенсус, це була домовленість: обмежуючи в 

інвестиціях ці об'єкти, оренди об'єктів цієї власності і викуп основного 

продукту - путівки державою.         

Ми  воюємо, дякуючи міністерству і я звертаюсь  до вас, Наталіє 

Юріївно, з великою подякою за те,  що ми маємо стовідсоткове 

завантаження. Ми   воюємо постійно з Мінфіном стосовно того, скільки 

повинна коштувати путівка. І "прижимаємо" її до  собівартості: де взяти 

кошти   на ремонт основних засобів?   І отих 139 мільйонів, які мають бути  

покладені на  бюджет, вони далеко не виконають всіх функції. 

Мені соромно, що в 2016 році "Молода гвардія" буде святкувати    60-

ліття,  а в неї немає басейну, причому хронічно не має басейну, його ніколи 

не було. А в ньому є площадки, які ремонтовані, футбольні площадки, які 

ремонтовані ще у 80-і роки. І коли ми починаємо полеміку, держава – це 

сім'я, подивіться на видатки своєї сім'ї, скільки ми тратимо на розвиток своїх 

дітей. І ми сьогодні полемізуємо стосовно того, скільки треба на розвиток 

інфраструктури державної для дітей. І ми полемізуємо, чи потрібно кошти на 

оздоровлення дітей 123 мільйони чи 205 мільйонів. Звичайно, ця полеміка 

виглядає трошки відмінно від бюджетів наших сімей. Я розумію кризовість 

явищ нашої держави. Але у нас є чудові стадіони, на яких бігає 40-50 

відсотків бразильців. І ми не маємо сьогодні стадіону в "Молодої Гвардії"! 

Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Едуард Броніславович.  

Шановні колеги, я хотів би звернутися коротесенько, пару питань 

надати Міністерству фінансів. Є представник міністерства? Шнитко 

Олександр, да, є? Є  у нас, да?  

От тут пролунало декілька запитань. По-перше. От є заборгованість  у 

"Артека" і "Молодої гвардії". Є заборгованість у "Молодої гвардії" теж, да? Є 

заборгованість. Ми кажемо за всі табори, які сьогодні є. От як Міністерство 



фінансів сьогодні буде гасити, які шляхи подолання цих проблем є?  Це 

перше питання. 

І друге питання. От ми сьогодні кажемо на прикладі програми фізичної 

культури і спорту, яку приймав, Верховна Рада приймала і проходила через 

наш комітет, а вона пуста,  я кажу про Програму фізичної культури і спорту. 

Але ж понад 2 роки Міністерство фізичної культури і спорту не мало ніякої 

програми, і міністерства не було, ні програми, нічого  не було. Воно 

фінансувалось за кошти місцевих рад, місцевих адміністрацій і спонсорів. 

Давайте відповідь нам на питання. Перше: по заборгованостям. І друге 

питання, оця програма, яку ми тільки що обговорювали в соціальній 

політиці, яку ми ще будемо зараз читати, будемо розглядати, вона буде 

відповідати тим критеріям, які повинна відповідати люба соціальна програма 

– це обсяги фінансування і це заходи.  

Будь ласка, коротесенько, два питання.  

  

ШНИТКО О.С.  Перше питання. Ми щотижня отримуємо, 

Міністерство фінансів щотижня отримує довідки від Державного 

казначейства згідно з яким забезпечено фінансування першочергових витрат, 

які є обов’язковими, які стосуються погашення зобов’язань стосовно виплат 

заробітної плати, погашення зобов’язання стосовно покриття дефіциту 

пенсійного фонду, стосовно покриття видатків на харчування, енергоносії і 

таке інше. Що стосується інших видатків, то вони реалізуються в міру 

надходження коштів на єдиний казначейський рахунок.  

Стосовно питання щодо забезпечення 90 відсоткового викупу тих 

путівок, які є за визначені в Законах про підтримку "Артеку" і "Молодої 

Гвардії", до Міністерства фінансів неодноразово вносили пропозиції щодо 

законодавчих ініціатив і до Міністерства соціальної політики щодо зниження 

цього показника і відповідно збільшення розмірів надходжень до загальних 



доходів зазначених структур від господарської діяльності, госпрозрахункової 

інших джерел. 

Що стосується програми яку готує Міністерство соціальної політики на 

цьому етапі узгоджує з регіональними органами управління, то згідно 

завдань   при прийнятті концепції цієї програми давався 6-місячний термін 

для того, в травні місяці, для того, щоб ця програма була винесена на розгляд 

до Міністерства фінансів. Як тільки вона надійде, вона буде оперативно 

опрацьована і з позиції Міністерства фінансів ті положення, які мають 

отримати підтримку, будуть, будуть, звичайно, підтримані і узгоджені. 

Дякую.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. В нас на засіданні комітету сьогодні присутні 

представники казначейства? Нема. Нема. Я так розумію, гроші у нас є, пас на 

казначейство, яке сьогодні заборгованість повинно погасити. Я так розумію, 

да? Тому, якщо немає представників казначейства, я доручаю секретаріату 

комітету звернення, підготувати звернення на казначейство з запитанням по 

заборгованості дитячих закладів, оздоровчих закладів.  

Можна. 

  

ПІВТОРАК А.В. У Вінницькій області казначейство не додало 1 

мільйон гривень. Три оздоровчих заклади сьогодні  ходять і просять ці 

кошти.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Представтесь, будь ласка. Будь ласка, представтесь, 

щоб я… 

  



ПІВТОРАК А.В. Директор оздоровчого закладу "Маяк" (Вінницька 

область). 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вінницька область. Ім'я, по батькові.  

  

ПІВТОРАК А.В.  Півторак Анатолій Васильович.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій Васильович, Анатолій Васильович, будь 

ласка, будь ласка, сьогодні зверніться до секретаріату, от Скалозуб Віра 

Андріївна, голова секретаріату нашого комітету, і підготовимо ті документи, 

і звернемося сьогодні до казначейства з проханням чи вже не з проханням, а з 

вимогою погасити заборгованості тим чи іншим дитячим закладам. Дякую. 

Шановні колеги, шановні колеги, шановні присутні, я вважаю, що 

багато ще є людей, які хотіли би сьогодні висказатися на цю тему, свої 

пропозиції, але, на жаль, у нас не так багато часу.  

Я би хотів, щоб ті, хто… ті, кому не надали слова, ті, хто не змогли 

сьогодні висказати свої думки, надати їх в письмовому виді до  секретаріату 

Комітету сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. 

Шановні присутні, шановні колеги, я хотів подякувати всім за те, що ви 

прийняли участь в дуже важливій темі на сьогоднішній день – це 

оздоровлення наших дітей. Яка країна не дбає про оздоровлення дітей, вона 

не буде мати майбутнього. Ми повинні сьогодні дбати про наше майбутнє.  

Всім дякую за увагу. Я впевнений, що ми подолаємо, разом подолаємо  

цю проблему. 


	Temp

