
СТЕНОГРАМА 

Комітетських слухань на тему: "Забезпечення функціонування 

закладів оздоровлення та відпочинку дітей за нових законодавчих умов" 

від 18 лютого 2015 року 

 

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

спорту та туризму А.Л.ПАЛАТНИЙ 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня! Шановні колеги! Шановні присутні! Дуже 

вам вдячний за те, що ви берете участь у наших комітетських слуханнях.  Вже 

така добра традиція є, ми вже за другий тиждень проводимо другі комітетські 

слухання. Перші слухання були присвячені фінансуванню ДЮСШ. І я думаю, 

що ще заступник міністра Мінфіну тут буде, пан Матвійчук, він ще прийде до 

нас.  Але я хотів би подякувати Міністерству молоді і спорту, і Міністерству 

фінансів України, і Кабінету Міністрів України за те,  що все ж таки після таких 

довготривалих дискусій, довготривалих перемовин і тих нарад, які ми 

проводили, наш комітет проводив, все ж таки уряд започаткував, і я думаю, що 

буде у нас субвенція, цільова субвенція, на підтримку в розмірі 100 мільйонів 

гривень, на підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

Шановні учасники слухань!  Втретє, починаючи з квітня минулого року, 

ми збираємося з вами в стінах Верховної Ради України, для обговорення питань 

оздоровлення та відпочинку дітей.  Проте цього разу ми обговорюємо не 

стратегічні питання розвитку галузі, а питання її рятування за умови нових 

законодавчих умов, за умови нового бюджету. 

Як відомо, за ініціативою уряду Верховною Радою України 28 грудня 

2014 року був прийнятий Закон України "Про загально-обов'язкове державне 

страхування"(номер законопроекту 77-VIII). Цей закон позбавив сферу 



оздоровлення та відпочинку дітей фінансування за рахунок коштів Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, сумою більше ніж 

400 мільйонів гривень. На жаль. 

Оздоровчі заклади передані на фінансування місцевих бюджетів, які не 

мають, на жаль, відповідних ресурсів. Це те ж саме питання, з чим ми 

зіткнулися, наш комітет,  і сфера  ДЮСШ. Це загрожує зривом оздоровлення та 

відпочинку всіх дітей у 2015 році.  

Ситуацію вкрай погіршує внесення змін до Податкового кодексу України, 

якими скасовано звільнення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку від 

плати за землю, а також запроваджується оподаткування будівель, закладів 

податком на об'єкти нежитлової нерухомості. Таким чином на сьогодні в 

державі практично зруйнована система державної підтримки системи дитячого 

оздоровлення та відпочинку, яка формувалася в нашій державі протягом 23 

років.  

Наведу лише три показники. Перше. У 2015 році державна підтримка 

оздоровлення та відпочинку дітей і санаторного лікування зменшилася у 

порівняні з минулим роком на 233 мільйони гривень. І це при гіперінфляції, що 

сягнула у доларовому еквіваленті більше 300 відсотків.  

Друге. У 20115 році мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

зменшиться на 4 тисячі 367 закладів.  

Третє. У цьому році заплановано охопити оздоровлення та відпочинком 

майже 670 тисяч дітей. На 670 тисяч дітей менше ніж у минулому році, в тому 

числі саме оздоровленням на 310 тисяч дітей менше. Як то кажуть, шановні 

колеги, коментарі зайві з цього приводу. 

Ми розуміємо, що сьогодні складна ситуація в державі, ми розуміємо, що 

сьогодні на Сході йде війна. Ви знаєте, що з 15 лютого ніякого перемир'я, на 

жаль, сьогодні немає. Але ж ми розуміємо, що сфера оздоровлення, сфера 

молодіжного будівництва, якого теж ми проводили комітетські слухання, сферу 



спорту ми не можемо сьогодні залишити без уваги. І ми  не можемо сьогодні 

залишити без фінансування. Тому що діти – це наше майбутнє. Ми розуміємо, 

що війна колись закінчиться, ми впевнені, що ми переможемо, але ж наша 

молодь і наше майбутнє повинні сьогодні розуміти і бачити, що держава 

піклується про них, піклується про їх оздоровлення, піклується про їхнє 

майбутнє. 

Шановні колеги, є багато питань. Я знаю, що кожен із вас хоче сьогодні 

висказати свою думку. Сьогодні ми це робимо під стенограму, всі ваші 

зауваження, всі ваші пропозиції, що стосовно до наших комітетських слухань, 

будуть записані, будуть враховані. Що, хто не зможе сьогодні висказатись з 

цього приводу, ми впевнені, що ви подасте до комітету, до секретаріату нашого 

комітету в письмовій формі, ми всі ваші пропозиції теж зарахуємо і подамо до 

Кабінету Міністрів. Сьогодні ми ще будемо проводити комітет, тому я би 

попросив, що регламент виступу в нас – до 5 хвилин. Дякую. 

Запрошую до доповіді Томенка… Ярошенка немає у нас, да, сьогодні? Є. 

Ярошенка Валерія Станіславовича, заступника міністра соціальної політики.  

Перепрошую, трошки хворий, тому торможу. 

  

ЯРОШЕНКО  В.С. Дякую, Артуре Леонідовичу. Я з вашого дозволу теж 

попробую лаконічно.  

Шановні учасники комітетських слухань, шановні присутні! Хочу 

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

спорту за те, що організація оздоровлення та відпочинку дітей постійно 

перебуває у вас в центрі уваги. 

Дозвольте проінформувати вас щодо ситуації, що склалася у сфері 

оздоровлення. Як відомо, щороку оздоровленням та відпочинком в Україні 

було охоплено близько 2 з половиною мільйонів дітей. Звичайно, що я вас 



підтримую, що це були величезні кошти Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності, але ми усвідомлюємо, яку важливу роль 

вони відігравали, ці кошти. Однак потрібно розуміти нам всім, що витрати на 

фінансування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів 

фонду не здійснюється в жодній європейській країні.  

Поряд з цим вимоги сьогодення потребує звільнення системи соціального 

страхування від невластивих їй виплат, в тому числі і на фінансування 

оздоровлення. В той же час дозвольте зазначити, що законодавчими змінами 

передбачено оздоровлення дітей, в тому числі дітей працюючих осіб за рахунок 

коштів підприємств, установ, організацій відповідно до колективних угод. 

Також такі кошти мають надавати професійні спілки, добровільні внески 

юридичних та фізичних осіб. З огляду на зазначені обставини нам треба 

змінити систему, шукати та впроваджувати нові інноваційні підходи до 

організації надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей в нових 

складних економічних умовах.   

Давайте розглянемо декілька варіантів. Зокрема, Мінсоцполітики 

опрацьовує питання щодо доцільності зменшення тривалості оздоровчої зміни, 

що має зменшити ціну путівки, і таким чином можливо більша кількість дітей 

зможе оздоровитись, з 21 до 18 днів.  

Шановні колеги, ситуація в сфері оздоровлення та відпочинку дітей 

ускладнюється через зменшення, про це ви теж сказали Артур Леонідовичу, на 

чверть мережі, вдумайтесь в цю цифру, дитячих закладів оздоровлення. Так, ми 

тільки в Криму втратили 122 дитячі оздоровчі заклади, де оздоровлювалося 

близько 60 тисяч дітей. Ми втратили "Артек". Через проведення, як ми її 

називаємо антитерористичної операції на Сході, а це практично війна і бойові 

дії, уже втрачено 71 заклад оздоровлення. Не відкриються, тому що зруйновані 

12 таких закладів в Донецьку і 2 заклади в Луганській області. А це знову 

втрата близько 12 тисяч дітей, які там оздоровлювалися. Крім того, на 

території, захваченій сепаратистами та в зоні, близькій до проведення бойових 



дій, у нас знаходяться 39 дитячих закладів, 10 з них – оздоровчі і 29 – це 

заклади, де діти відпочивали.   Тому головним завданням є збереження 

існуючої структури в тих областях, де у нас мир і спокій.  

Дозвольте позицію Міністерства освіти. Тут є заступник міністра, мій 

колега. Але ми поспілкувалися, і наразі позиція, як я розумію, є гнучкою. Це 

щодо таборів відпочинку на базі загальноосвітніх закладів. Тобто вони будуть 

відкриватися там за погодженням з батьками. І там, де є відповідні, я думаю, і 

фінансові, і санітарні умови. Наразі тут наша думка спільна, що ми не маємо 

гнатися просто за відсотком чи за цифрою. Головне, щоб діти відпочила в 

умовах, які належні умови, а не на асфальті і таке все інше. 

Я знаю, що є керівники місцевих органів виконавчої влади в цій залі. І 

хочу вас попросити: візьміть під особистий контроль такі табори, як ми їх 

називаємо, пришкільні табори, де відбувається літнє оздоровлення наших 

діточок. 

Слідуюче. Необхідно переглянути питання щодо збільшення податкового 

навантаження, я не буду зупинятися, ви про це сказали. Ми підтримуємо 

абсолютно, Артур Леонідович, вас в цьому. Звертаю вашу увагу, що це таке 

рішення і цього складного питання є. У нас є приклад Бердянської міської ради, 

де заклади оздоровлення, ми всі знаємо, яка там їх кількість, їх велика, 

звільнені від сплати податку на землю до 1 квітня цього року. І в мене є 

інформація, що вони будуть пролонговані надалі. 

Наступне. Це фінансове забезпечення. Так, ми втратили величезні кошти 

у зв'язку, і те, про що ми казали, що фонд не фінансує, і економічна ситуація. 

Це цифра 913 мільйонів, майже мільярд гривень. З Державного бюджету, ви 

сказали правильно, 233 мільйони – немає фінансування в Міністерстві аграрної 

політики, Міносвіти – 256 мільйонів. Що ми, немає фінансування 225 мільйонів 

чорнобильських, як ми їх називаємо, дітей. В межах цих коштів передбачено 

тільки оздоровити 689 дітей. Це, правда, 100 відсотків це діти, які з 

інвалідністю. Мається на увазі чорнобильські діти. 



Особливе занепокоєння, шановні друзі, викликає ситуація в таких 

областях. В Одеській області, де видатки зменшені на 86 відсотків. Це все в 

порівнянні з 2014 роком. В Рівненській – на 60, Дніпропетровській – 69, 

Вінницька – 58, Херсонська. Хочу звернути увагу вашу, що ці території, – це 

області з розвиненою рекреаційною зоною. Тобто там завжди оздоровлювалась 

левова частина наших дітей. Просив би, якщо тут є керівники, пояснити, в чому 

така причина. 

Крім того, відомо, що в окремих районах бюджети взагалі не 

передбачають оздоровлення. Можливо, в мене хибна інформація, але 

Рівненська область на не передбачила, взагалі, коштів. Міністерство не може і 

не буде погоджуватись з такою позицією місцевої влади. 

Наразі є області, які змогли навіть додати порівняно з 14-м роком. Так, 

Тернопільська – на 14,6 відсотків, на 7,4 – Запорізька, Полтавська – на 2,9 

області, Київ – на 5,4. До речі, я говорив з керівником управління соціально, 

можливо, він нам розкаже, в Запорізькій області як вам вдалося підняти 

відсоток на оздоровлення. 

До речі, іще є така позитивна інформація. Наприклад, в Київській області 

розподіл коштів на оздоровлення йде шляхом підтримки обласного бюджету 

тільки там, де закладені коштів в місцевий бюджет. Тобто докупи складають ці 

кошти, і таким чином відсоток у них збільшився. 

І так підсумовуючи перший блок питань, слід відмітити, що з такою 

ситуацією в сфері оздоровлення та відпочинку дітей ми зіткнулися вперше. Але 

незважаючи на складність ситуації, оздоровча компанія влітку 15-го року має 

відбутись на належному рівні, інших варіантів тут не може бути і наша позиція 

однозначна. 

Основною нашою метою на сьогодні є недопущення суттєвого 

зменшення кількості дітей, охоплених оздоровленням в порівнянні з 2014 

роком. Це, в першу чергу, закриття дитячих оздоровчих закладів і збереження 



мережі. Ну, наприклад, от у мене була розмова з директором такого санаторію 

дитячого "Чайка", Богуславський район. І вона правильно каже, директор, що  

це ж не тільки оздоровлення там близько 4,5 тисяч дітей за літо, а це ще й 

робота для людей трьох ближніх сіл. Тобто ми втрачаємо фактично робочі 

місця, а ситуація на ринку праці надскладна. 

Щодо прогнозних показників. Я тут виправляв цифри, колеги мені казали, 

планові. Я це слово не сприймаю, давайте подивимося, що там ми прогнозуємо. 

Тобто від змісту, яку нам надали території, в 2015 році передбачено охопити 

оздоровленням та відпочинком близько 1 мільйона 800 тисяч дітей. Дай то Бог, 

щоб так і було. Водночас в 5 областях заплановано охопити оздоровленням, я 

вже про це казав, менше 3 відсотків. Це Закарпаття, Волинь. Що там у нас ще? 

Ну, Одеса, знову ж таки Рівне. 

Шановні колеги, не дивлячись на складну ситуацію в сфері оздоровлення 

та відпочинку, це ніяк не має впливати на оздоровлення самих вразливих, як ми 

кажемо, пільгових категорій, тобто діти-сироти, діти з багатодітних, 

малозабезпечених сімей, діти сімей вимушених переселенців, на превеликий 

жаль, діти, батьки  яких загинули та постраждали на подіях, які були на 

Майдані, і ті, які зараз виборюють нам свободу і волю на Сході. Звертаю 

особливу увагу, що база таких даних має бути не тільки в міністерстві, а в 

кожній області і в кожному районному центрі, в районі, в місті.  

Артур Леонідович сказав, скільки ми втратили яку мережу, я не буду 

забирати у вас час. Я знову ж таки хотів застерегти, якщо тут є заступники голів 

обласних адміністрацій, ви маєте находити ресурси на місці, в тому числі 

систему освітніх таборів, які при школах, контролювати, шукати для цього 

фінанси і так далі.  

Тепер щодо завдань і шляхів на найближчу перспективу. Ми розуміємо, 

що існує комплекс проблем, які унеможливлюють розв'язати якимось чином 

локальним чином, тобто до них треба підходити системно. Потрібні комплексні 

рішення і комплексі зміни. Що ми пропонуємо? Запропонувати уряду механізм 



компенсацій, про що казав голова комітету, витрат на оздоровлення видів 

субвенцій, ну от 100 мільйонів найшли для фінансування ДЮСШ , я думаю, що 

ця цифра буде принаймні мільйонів 300, то думаю, що це покращить нашу 

ситуацію з вами по Україні.  

Далі, встановлення пільг для дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку відповідно до Закону України "Про оздоровлення", тобто їх 

потрібно ці пільги відновити і те, про що говорили уже, на оподаткування 

нерухомості землі. 

Вдосконалення нормативно-правової бази коротко. Тобто 

Мінсоцполітики розроблено зміни до Закону України "Про оздоровлення та 

відпочинок". Знову ж таки ми в цей закон  включаємо дітей загиблих учасників 

масових акцій, дітей учасників бойових дій, дітей, що постраждали внаслідок 

надзвичайних ситуацій, це мова іде про дітей тимчасово переміщених осіб. І я 

знаю, що ви підтримуєте, і ми повністю підтримаємо цей законопроект за 

номером 1411. 

Декілька пропозицій. Шановні колеги, ми віримо в те, що ми повернемо 

Крим і "Артек". Але в нас є свій "Артек" –  це "Молода гвардія". За підтримки 

держави сучасний заклад, який є в Одесі, в мене є тут такі фотографії  жахливі. 

Це "Морський" там має такий вигляд. От ми дуже вас би просили надзвичайно, 

я думаю, що наша спільна з вами має бути справа. Мова іде десь про… А отут 

ще, дивіться, є проект, як може бути. Вже його зробив колега. Він, до речі, мати 

буде слово, Едуард Лебединський. Тобто десь потрібні кошти в розмірі 30 

мільйонів, і ми зможемо відремонтувати цей корпус. І десь близько п'яти  з 

половиною тисяч дітей таких вразливих категорій там оздоровлювати. 

І на завершення. Я думаю, що нам необхідно терміново активізувати 

роботу, скажемо так, з пошуку коштів. Активізувати роботу із вивчення такого 

досвіду.  От, дивіться, що ми зробили, ми звернулись уже до 60 іноземних 

представництв, посольств. Десь до близько 40 благодійних фондів. Ми 



понаписували листи від міністерства всім нашим олігархам і міліонерам, щоб 

допомогли в цьому році оздоровлювати діточок.  

Завершую. З огляду на обмежені можливості ведення бюджетних коштів 

в поточному році, таку ж роботу пропоную провести на регіональному рівні. 

Шановні учасники слухання, впевнений, що тільки об'єднавши зусилля 

органів державної влади усіх рівнів і залученням усіх можливих резервів, ми 

зможемо подолати негативні тенденції у сфері оздоровлення та відпочинку 

дітей. 

Ну, і думаю, що кампанію все-таки ми проведемо в 2015 році. Знову таки, 

кампанія, слово погане, оздоровлення дітей на належному рівні. Дякую вам за 

увагу і запрошую до роботи. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую Валерій Станіславович.  

Ви дуже ще одне питання підняли. Я не сказав про це питання. В нас тут 

присутні депутати Київської обласної ради. Я був депутатом Київської обласної 

ради і знаю, що сьогодні в Київської області біля 40 тисяч переселенців мешкає. 

Це ще треба їм знайти робочі місця. І діти, які переїхали разом з батьками, вони 

повинні  оздоровлюватись.  

І міський голова, да, я перепрошую, вам не сказав, що, якщо  в "Чайці"  

Богуславського району ми не найдемо фінансування, то ще, окрім цього, що 

діти не будуть оздоровлюватися, ще ми втратимо дуже багато робочих місць. 

Що на сьогоднішній день не припустимо ні для Київської області, ні для яких 

областей нашої держави. Дякую. 

До слова запрошується заступник міністра освіти і науки України 

Полянський Павло Броніславович, будь ласка.   

  



ПОЛЯНСЬКИЙ  П.Б.  Добрий день, шановні колеги. Ну, я не знав, що я 

виступатиму, але це мабуть на краще. Я не буду виголошувати промову і 

вкладуся у 4 хвилини. І оскільки Міністерство освіти і науки України немає 

серед своїх повноважень "організація літнього відпочинку і оздоровлення", так 

само як немає ні коштів на це, ні управлінських функцій, то з вашого дозволу я 

якраз зупинюся на двох питаннях котрі порушував мій колега Валерій 

Ярошенко.  

Справді сьогодні є звичним явищем, воно традиційне, успадковане уже 

Бог знає скільки десятирічь тому, задля доброї статистики організовувати 

пришкільні літні табори. Ставлення до них є дуже різне і ця різність є 

природньою. Там, де є умови, там, де є  бажання батьків, і є реальні рекреаційні 

обставини, ці табори створюються, створювалися і вони створюватись будуть.  

Проте практика спускання з гори планів до двору, а саме статистичних 

даних, вона призводить і до неефективного використання коштів, почасти їх 

крадіжок, про що свідчать приписи прокуратури, порушення санітарних норм, 

про що свідчать щорічні приписи санітарно-епідеміологічних служб. І в цілому 

це шкодить забезпеченню якості, тому що на місцях і в цьому не провина колег 

котрі працюють в районах і в областях, вимушені дбати за умов обмежених, а 

то і в цілому за відсутністю ресурсів, про дотримання штучно створених 

статистичних показників. Є відома формула 70х70х100, що мають бути щоліта 

оздоровленні 70 відсотків дітей шкільного віку, мають бути щороку щоліта 

оздоровленні 70 відсотків дітей з малозабезпечених та неповних родин і 100 

відсотків це діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування. А звідки 

взялися ці цифри? А ні в Законі про оздоровлення, відпочинок дітей таких цифр 

немає. Їх немає і в Конвенції про захист прав дитини. Ці цифри 70х70х100 є 

лише в одному підзаконному акті –  це в Національному плану дій щодо 

виконання Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року.  

І реально, коли немає ресурсів і немає належної мережі, на місцях 

відбувається взаємний примус, взаємна свобода, коли при школах, а справді 



цей термін побутує в освітянському середовищі, масово організовується 

відпочинок і оздоровлення, який називають саме на асфальті. Це в тій частині, 

де створюється у селі при школі, де дитина мешкає 150 метрів від цієї школи 

такий табір або у великих містах, де немає умов. Натомість кошти, які б вони 

скромні не були, розпорошуються і використовуються не ефективно. Ні 

бажання батьків, ні реальних умов колективів, ні ресурсів місцевої влади на це 

немає. Ми до тепер чіпляємось, як реп'ях, перепрошую, за кожуха, за оці 

показники з тієї причини, що вони дають втішну, але не правдиву статистику. 

Сьогодні питома вага пришкільних таборів це 90 відсотків всіх таборів. Колеги, 

у такий час, як нині в країні та і в інші часи, нас мабуть має справді цікавити не 

цифра на папері, в якому ні ми, ніхто не вірить, тому що насправді так не є.  

І натомість Міністерство освіти, і науки пропонує, щоб ми вилучили з 

наших, до речі, рекомендацій, внесли зміни до національного плану дій і 

вилучили ті відсотки, які реально не досягаються і ніколи не досягалися, в них 

немає ні потреби, ні фінансових, ні адміністративних ресурсів. І зосередили 

кошти, як нам бачиться і це наша пропозиція, для того, щоб 100 відсотків, 

навіть за теперішніх скромних наших потенційних можливостей, забезпечити 

справжній літній відпочинок і справжнє оздоровлення дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених піклування, також є окрема не юридична категорія, це діти, котрі 

не мають родичів, максимально на добровільній основі створити ці пришкільні 

табори там, де є для цього можливість і бажання, і таких закладів буде не мало. 

Тому що це ті області, де мають гірські масиви, лісові масиви, натомість це 

дозволить нам наші кошти справді спрямувати на оздоровлення і на 

відпочинок. 

І цього річ Міністерство освіти і науки також ініціювало, ми будемо 

просити підтримку на місцях, створення так званих, мовних, ми називаємо їх, 

таборів, де оздоровлення, відпочинок буде поєднаний з інтенсивним вивчення 

іноземних мов. Ми маємо домовленості і з різними організаціями. Там будуть 

працювати носії цих мов. В першу чергу мова йде про англійську мову, але так 

само на добровільній основі. 



На завершення. Всі ми маємо бачити цю проблему не секторально: освіта, 

Мінпраці, Мінфін і так далі, і також не регіонально, а у системі. І якщо ми 

будемо мати спільне бачення і відмовимося від формалізму, це дозволить нам 

насправді більше дітей оздоровити, і вони відпочинуть. І в нас з вами будуть 

достатньо сильні аргументи для наших традиційних плідних дискусій з 

фінансовим блоком уряду та відповідними службами Верховної Ради України. 

Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам за виступ, Павло Броніславович.  

До слова запрошується Шевченко Петро Васильович, голова Федерації 

профспілок Черкаської області. Будь ласка. 

  

ШЕВЧЕНКО П.В. Доброго дня, шановні учасники слухань! Біда об'єднує. 

І знаєте, те, що я почув як член правління Фонду соціального страхування 

попередніх років, сприймаю як позитив, тому що багато що пропонувалось 

профспілками у попередні роки, звучало зовсім по-іншому. 

Здоров'я людини закладається з дитинства. І зрозуміло, що в цій аудиторії 

не потрібно розповідати про стан здоров'я наших дітей, взагалі українців. 

Профспілки традиційно займаються оздоровленням дітей. Я не буду наводити 

статистику. Але біля 10 відсотків оздоровлених дітей – це кошти профспілок, 

профспілкових організацій, галузевих і підприємств. Біля 10 відсотків дитячих 

оздоровчих закладів, які функціонували попереднього року, це також або 

власність профспілкових організацій, або спільних із великим підприємствами. 

Усім зрозуміло, що 2015 рік буде надзвичайно складним. І без 

консолідованої спільної думки усіх учасників дитячого оздоровлення нам не 

виконати якісного дитячого оздоровлення.  



Не буду повторюватися про те, що втратили Крим, події, які на Сході, але 

хочу ще сказати про те, що сьогодні велика настороженість батьків по 

можливості віддати дитину на оздоровлення на Азовському морі. Маємо 

приклад по минулому році, якраз Черкащина оздоровлювала дітей в Одеській 

області. Це переживання, це постійні хвилювання дітей і оздоровлення дітей 

мабуть сьогодні треба зосередити в регіонах. Потрібно знайти можливість 

зниження вартості путівки. Сьогодні звучали ці аргументи, перше, я вважаю, 

що нам потрібно мабуть кардинально переглянути і відповідні закони України, 

які визначають що таке оздоровлення, що таке відпочинок, тут у нас дуже 

багато різних бачень на ці визначення.  

Термін оздоровлення. Цілком підтримую позицію Міністерства 

соцполітики, ми протягом багатьох років застосовували 14-, 18-денний термін 

оздоровлення, але чомусь позиція держави в попередні роки була чітко 21 день 

і все, і збільшення видатків із Фонду соціального страхування для закупівлі 

путівок. Друге, хто займався дитячим оздоровленням, той знає, що 21-денний 

термін перебування не дозволяє забезпечити чотирьохзмінну якісну підготовку 

дитячих оздоровчих таборів до прийому наступної зміни. Потрібно декілька 

днів для того, щоб підготувати базу. 

По Фонду соціального страхування, по закону, який вже всім відомий. Я 

думаю, що нам можна піти по тому шляху, що вже по ДЮСШ, знайти 

можливість державної підтримки або забезпечити видатки Фонду соціального 

страхування, як 2015 рік, як виняток. Мабуть зрозуміло, що сьогодні кошти 

находяться на рефінансування банків, але чомусь не находяться кошти на 

виділення з державного бюджету на оздоровлення дітей. 

Начасі подумати, чи будуть сьогодні власники оздоровчих таборів 

надавати свої послуги. Ті податкові обмеження, навантаження, які вже 

прозвучали, мабуть повторювати не потрібно. Сьогодні ставлять під сумнів, чи 

зможе табір, дитячий оздоровчий заклад функціонувати. Пропоную внести 

зміни до Податкового кодексу виключивши від оподаткування нерухоме майно, 



відновлення  дії пільги на податок дитячих оздоровниць, які пройшли державну 

акредитацію щодо земельного податку. Вважаємо також, що є можливості 

підсилення впливу на якість дитячого оздоровлення органами місцевого 

самоврядування. Я говорю не тільки про землю, але і говорю про пільги на 

електроенергію, житлово-комунальні послуги інші.  

Стримуючим фактором на мою думку є закупівля дитячих путівок 

відповідно до вимог Закону про державні закупівлі. Кошти профспілок, 

роботодавця, батьків, ну, це ж не кошти державного бюджету. Тут потрібен 

контроль, я погоджуюсь з цим. Але проведення торгів часто забезпечує певні 

проблеми. Виникають певні проблеми і з початком оздоровлення, переносу 

торгів і тому подібне. У сьогоднішній час з цим, мабуть, не потрібно 

погоджуватись.  

Ще один момент я говорю до дитячих оздоровчих таборів, це 

своєчасність фінансування. Відомо, що сьогодні коштів у них немає. 

Оборотних коштів, які б дозволили провести ремонт, які б дозволили закупівлю 

продуктів харчування на перші дні перебування дітей, такого ні в кого немає. 

Але по практиці попередніх років фінансування іде після того, як діти уже 

виїхали з табору. Приклад, Фонд соціального страхування  з тимчасової втрати 

працездатності на сьогоднішній день ще не розрахувався за надані послуги з 

санаторіями, мабуть, дитячих оздоровчих закладів це не стосується, а 

санаторно-курортне лікування ще не отримали кошти за попередній рік. 

Державі сьогодні потрібно найти можливість стимулювати тих, хто тримає, 

утримує дитячі оздоровчі заклади. Це і ті робочі місця, про які ми говорили. Це 

і можливість мати якісну оздоровницю, тому що з тої кількісної статистики, яка 

була озвучена, наявних дитячих закладів, мабуть, половину сьогодні можна 

закрити і забути, що вони можуть надавати якісні послуги. 

Я тут погоджуюся із заступником міністра освіти, науки про те, що такі 

заклади – це 60-ті роки побудови. А яка їхня привабливість і можливість 

якісних послуг   викликає різні думки. Якість оздоровлення дітей, безпека 



їхнього перебування буде залежати від координації дій всіх. Це і перебування 

дітей в дитячих оздоровчих закладах, їхній громадській спокій, порядок. Тут 

внутрішня ситуація насторожує. Потрібно це переглянути. 

Сьогодні тривога є про вартість залізничного транспорту. Тут потрібно 

також попрацювати Міністерству інфраструктури, охорона здоров'я, освіта, 

культура. Я думаю, що попередня практики ще радянських часів проходження 

практики студентів на базі дитячих оздоровчих закладів, сьогодні теж мала б 

місце для впровадження. 

І звичайно, хотів би побажати не тільки нашим дітям, а всім українцям і 

учасникам сьогоднішньої зустрічі здоров'я, миру і стабільності. Дякую за увагу. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Петро Васильович. 

Наш комітет що стосовно відміни плати на землю та податок на дитячі 

санаторно-курортні та оздоровчі комплекси, наш комітет відпрацював ці 

питання. На минулому засіданні комітету ми одностайно проголосували і 

внесли до Верховної Ради законопроект 2068, який звільняє від плати на землю 

та податку на дитячі санаторно-курортні та оздоровчі комплекси. Я сподіваюсь, 

що цей законопроект знайде підтримку в залі Верховної Ради України в 

найближчий час. Дякую. 

До слова запрошую заступника міністра агропромислові політики та 

продовольства України Лапу  Володимира Івановича. Будь ласка, Володимир 

Іванович.   

  

ЛАПА В.І.  Дякую, шановні колеги, дякую за запрошення. Я спробую 

також коротко, не по-написаному. 



1,9 мільйонів дітей шкільного віку, які проживають в сільській 

місцевості, і більшість із них за нашими оцінки дійсно потребують і відпочинку 

і оздоровлення, враховуючи ті умови, в яких вони живуть, враховуючи стан 

соціальної інфраструктури, враховуючи умови життя, і не будемо гріха таїти, 

допомагають в господарствах, там, де ведеться робота по підтримці, 

допомагають своїм батькам. Тому, звичайно, що ми надзвичайно сильно 

зацікавлені в тому, щоб зберігалися умови для відпочинку і оздоровлення дітей, 

які проживають в сільській місцевості.  

На жаль, як вже зазначалося, змушений констатувати, що на цей рік, 

бюджетом на 2014 рік не передбачено фінансування програми "Відпочинок і 

оздоровлення дітей агропромислового комплексу". А в першу чергу, дійсно, 

оздоровлювалися діти тих батьків, які працюють в сільгосппідприємствах і в 

соціальній системі сільської місцевості. Ми розуміємо, що враховуючи рівень 

зарплат в більшості випадків, батьки не мають можливості заплатити 

самостійно за відпочинок.  

Попередні консультації з Мінфіном не дають нам можливості сподіватися 

на те, що буде відновлена ця програма в поточному році, і тут звичайно, що це 

питання набуває набагато більшої ваги.  

Також ті матеріали, які підготували наші спеціалісти, нас надзвичайно 

сильно турбує фіскальне навантаження в частині податку на землю і податку на 

нерухомість. І ми абсолютно підтримуємо цей законопроект. Більше того, 

можливо, моя пропозиція була б, між першим і другим читанням доопрацювати 

для того, щоб і заходи освіти звільнити від податку на землю. Тому що в моєму 

розумінні коли держава перекладає з однієї кишені в іншу, грошей не 

додається. Але насправді в бюджетах навчальних закладів ці кошти не 

передбачені, і це також може спричинити надзвичайно великі проблеми з 

бюджетуванням і за навчальним процесом. 

Коротко інформація про те, як діяла програма в попередньому році. 7,5 

мільйонів гривень було передбачено, 7 тисяч 600 людей було оздоровлено. 



Враховуючи вже та дискусія, яка тут прозвучала, і враховуючи, можливо, 

наступну дискусію, ми дійсно проаналізуємо ті можливості альтернативні, які є. 

Зокрема, зараз ми проводимо аудит донорських проектів, які допомагають в 

системі Міністерства аграрної політики і дійсно будемо звертатися до них, щоб, 

можливо, вони підтримали відпочинок дітей і оздоровлення агропромислового 

комплексу. 

Коротко із того, що я хотів сказати буквально все. Я думаю, що 

проблеми, які нас турбують, вони одноманітні і всі ми приблизно однаково 

розуміємо ситуацію. 

Я єдине, що хотів би трошки вибачитися, тому що в мене на 13-ту 

запланована інша нарада. Я, з вашого дозволу, відлучуся, але тут присутній 

радник міністра, який відповідає за освіту, науку ,розвиток сільської місцевості. 

Ми всі матеріали відпрацюємо і з урахуванням цього будемо будувати нашу 

роботу. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимир Іванович, дякую вашому 

міністерству за підтримку, за розуміння. Я думаю, що разом ми зможемо це 

зробити. 

Що стосовно наших пропозицій щодо опрацювати цей законопроект у 

другому читанні з Міністерством освіти, і щоб звільнити також і заклади 

Міністерства освіти і науки. І я впевнений, що ми доопрацюємо з комітетом 

Лілії Гриневич, нашої колеги, вона теж турбується з цього питання, тому що 

аналогічна ситуація склалася і з закладами Міносвіти, і тому я впевнений, що 

ми разом доопрацюємо. Можливо це буде два окремих законопроекту, можливо 

це буде один законопроект з цими змінами. Дякую. 

До слова хочу запросити народного депутата України,  секретаря нашого 

комітету  Романову Анну Анатоліївну. Будь ласка. 



  

РОМАНОВА А.А. Доброго дня, головуючий, доброго дня, шановні 

колеги!  Я розумію, що ситуація вкрай критична і насамперед ми зі своїм 

комітетом зробили перший крок для визнання цієї проблеми, тому що ситуація 

не просто критична, а катастрофічна склалася цього року. Артур Леонідович 

вже сказав, наскільки було в грошовому еквіваленті зменшено фінансування з 

державного бюджету оздоровчої кампанії. Я просто скажу, що це складає не 

більше не менше як 80 відсотків. Тобто такого різкого погіршення 

фінансування ніколи не було. Зразу в порівнянні з 2014 роком, менше на 80 

відсотків. При цьому в плані, якщо ми побачимо, оздоровчої кампанії, ми 

бачимо зменшення лише на 15 відсотків, те, що ми собі плануємо. Тепер нам 

треба застосувати елементарну арифметику та відповісти на питання, грошей 

менше на 80 відсотків, інфляція у нас шалена, при цьому в плані ми собі 

закладаємо зменшення на 15 відсотків. Де брати кошти?  

Саме тому ми і зібралися. По-перше, для того, щоби ініціювати 

законодавчі зміни. Тобто ті зміни до Податкового кодексу, ці зміни щодо 

реформування Фонду соціального страхування. Але я не можу погоджуватися 

щодо того, що ми уповали на Фонд соціального страхування, це було 

правильним рішенням. Тому що так не застосовується в жодній європейській 

країні. Нам треба вирішувати проблему з оздоровленням наших дітей. Тому що 

захворюваність погіршується, захворюваність збільшується десь на 35 

відсотків. При цьому, ми маємо конфлікт, ми маємо жертви, ми маємо шалену 

кількість посиротілих дітей. Ці діти, які перебувають в сім'ях, де батьки зараз 

знаходяться на сході України, ви знаєте, їх психологічний стан викликає 

стурбованість.  

І я хочу зауважити, що як нам вийти з такого надзвичайно гіркого 

становища. По-перше, цю проблему треба озвучувати. По-друге, зараз ідуть 

зміни до бюджету 2015 року, ми маємо щось робити. Ми маємо ініціювати 



зміни до Податкового кодексу. Далі, ми маємо застосовувати практику до 

державно-приватного партнерства.  

Я хочу звернутись до статті фінансування щодо відпочинку дітей у 

Державному підприємстві "Молода гвардія". Тільки що було озвучено Валерієм 

Станіславовичем таку проблему, що "Молода гвардія" потребує ще 30 

мільйонів фінансування для реконструкції корпусу "Морський". Я скажу, що 30 

мільйонів – це половина всього фінансування цього року на всю оздоровчу 

кампанію. Тобто 60 мільйонів з чимось ми витрачаємо на все оздоровлення, і 30 

мільйонів ми ще маємо вкласти в "Молоду гвардію" для того, щоб запустити 

корпус. 

В мене є така пропозицію до Міністерства соціальної політики. Давайте 

від практики обов'язкового оздоровлення саме в державних закладах. Давайте 

проводити прозорий конкурс. Тому що на сьогоднішній день є приватні бази 

відпочинку, які можуть запропонувати не гірші умови ніж в "Молодій гвардії" і 

за меншими цінами. Давайте відійдемо від цієї радянської практики. 

Це перше, що я хочу сказати. І ми будемо з депутатами це піднімати 

питання і ініціювати. Друге, в мене велике прохання до всіх органів місцевого 

самоврядування, до місцевої влади, що тут присутня. Для того, щоб ми 

розширили практику застосування не позабюджетних джерел, ось Валерій 

Станіславович вже сказав, що ініційовані міністерством листи до посольств, до 

міжнародних організацій. Я, спілкуючись з міжнародними організаціями, 

постійно чую такі запити: що вам ще потрібно? Так, я не можу казати, я не 

уповноважена казати про зброю. Але ми можемо казати про обміни, ми можемо 

казати про те, що на сьогоднішній день міжнародні організації можуть сприяти 

тому, щоб велика кількість українських дітей поїхали у Францію, поїхали у 

Німеччину на 2 тижні, на 3 тижні, на 3 місяці, на все літо і там жили в сім'ях. 

Що нам для цього треба робити? Вже зараз лютий місяць, навіть кінець 

лютого, – починати над цим активно, плідно працювати. Кожний міський 



голова, кожен голова облдержадміністрації має писати листи на міста-партнери, 

на міста-побратими, ініціювати таку літню оздоровчу кампанію. 

Ще хотілося б сказати про те, що ми завжди на рівні місцевому 

визначаємо самі на власний розсуд ці категорії дітей, яких ми будемо 

оздоровлювати на кошти Державного бюджету. Це можуть бути сироти, це 

можуть бути талановиті, обдаровані діти. Мені б дуже хотілося, щоб, ну ми, по-

перше, ініціюємо законодавчі зміни, і ми внесемо поправки до закону, 

включимо туди дітей, батьки яких постраждали в зоні антитерористичної 

операції. Але дуже хочеться, щоб на місцевому рівні приділили до таких дітей 

більше уваги і, тобто цю категорію, ну, включили в стан першочергових дітей, 

які мають потребувати оздоровлення та відпочину. 

Ці основні такі проблеми, ми зібрались для того, щоб не говорити, а 

діяти, тому закликаю до активної співпраці. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, Анна Анатоліївна, за виступ. 

До слова запрошується генеральний директор українського дитячого 

центу "Молода гвардія"  Лебединський Едуард Броніславович. 

  

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ Е.Б. Доброго дня, шановний Артур Леонідович, 

шановні учасники наради! Так, дійсно, напевно, вже в восьмий чи дев'ятий раз 

ми піднімаємо одну і ту саму проблему стосовно "Молодої гвардії". Я не буду 

говорити про оздоровчу кампанію в цілому, оздоровча кампанії 2015 року, 

дійсно, під загрозою. Я досить як керівник державного підприємства, в досить 

вигідному становищі через те, що маю держзамовлення, воно  достатньо 

суттєве, і воно дає можливість працювати "Молодій гвардії". 

Якщо аналізувати попередні показники, то навіть в 2014 році було 

оздоровлено 10 тисяч 990 дітей і всього-на-всього 210 дітей, які не оздоровлені, 



які не доїхали з ряду об'єктивних чи суб'єктивних причин, не були оздоровлені. 

Якщо говорити про цю цифру, то це переважна більшість діти-сироти, діти під 

опікою, це діти соціально уразливих категорій і про це представники областей 

добре знають. Тобто державні кошти чітко витрачаються в напрямку 

оздоровлення соціально уразливих категорій дітей у дитячому центрі "Молода 

гвардія". Я підготував таблиці, вони у вас є. Там до одної дитини, кожна дитина 

вирахувана, до якої категорії вона відноситься.  

Якщо говорити про кошти, то в минулому році було виділено коштів, але 

в силу важкої фінансової ситуації 5,3 мільйона було заборговано тільки по 

останніх двох змінах. І сьогодні вже почато оздоровча кампанія в "Молодій 

гвардії", діти уже заїхали на першу зміну. Ми навіть не розрахувалися з 

боргами попереднього року.  

Якщо говорити про показники вартісні, а тут говорили, що дійсно досить 

дорого, то відсотковій ріст вартості склав 1,4 відсотка в цілому, зважаючи, що 

відмінусувати кошти, які виділялися на капітальні видатки, а саме через кошти 

вартості путівки, ми намагалися купити проектно-кошторисну документацію 

для того, щоб відремонтувати, відбудувати табір "Морський". То ріст складає 

близько 5,4- 6 відсотків. І Мінфін, і представники Мінфіну про це дуже добре 

знають. І дуже складно, маючи 26 задекларованих відсотків інфляційних 

процесів в країні, сьогодні працювати з такими вартісними показниками. Але я 

не про це.  

Я хотів би сказати, що оздоровча кампанія повинна модернізовуватися в 

цілому, якщо ми говоримо про європейські інтеграційні процеси, якщо ми 

говоримо про те, що ми крокуємо в європейські стандарти. То як керівник, 

співпрацюючи з багатьма європейськими асоціаціями, які займаються 

оздоровленням, можу сказати, що у нас одна із кращих систем, яка працювала 

по підготовці  спеціалістів по оздоровленню, і одна із кращих систем, яка 

давала можливості працювати дітям. І такі європейські представники, як греки, 

взагалі в захваті, турки перейняли наш досвід. Я говорю про те, що, 



співпрацюючи, навіть британці, австралійці, канадці говорять про те, що нашу 

систему треба модернізовувати, але не відкидати.  

Я не агітую за те, що ми повинні відходити від якихось там, іти до нових 

стандартів, звісно, вони повинні. І тому як пропозиція. Сьогодні при величезній 

втраті тих потужностей, які є в країні, "Молода гвардія" абсолютно готова і 

територіально, а це близько 30 гектарів землі,  рекреаційної, безпосередньо на 

березі моря. І якби не ті законодавчі документи, які працювали протягом 

останніх років, то я переконаний, що там вже не було б давно табору.  

Ми прийняли закон, який дає можливість викуповувати державі сто 

відсотків путівок. Сьогодні ми уклали договір на сто відсотків, але це на 900 

путівок менше, бо треба погасити кредиторську заборгованість попереднього 

періоду. І я звертаюсь до комітету і звертаюсь до Мінфіну з проханням 

віднайти кошти все-таки на погашення кредиторської заборгованості, щоб не 

знижувати об'єми оздоровлених дітей у "Молодій гвардії".  

Якщо говорити про моделі, то ми сьогодні уже апробували ряд програм.  І 

в цій тісній співпраці з Міністерством освіти ми сьогодні напрацювали вже 

цілий комплекс досить простих рекреаційних заходів по відновленню 

психічного здоров'я дітей, і для цього колосальних видатків не треба. Для цього 

потрібні гарні організовані спеціалісти, і з досить незначними видатками на 

обладнання, можна відновлювати стресостійкість дітей і здатність до навчання 

в рекреаційний період. І тут тісна співпраця з Міністерством освіти, можлива, і 

"Молода гвардія" її продовжує.  

Якщо говорити про капітальні інвестиції, то я нагадую, що більше 25 

років до "Молодої гвардії" жодної гривні з державного бюджету не надходило. 

Виділені в 2012 році кошти в два мільйона на газифікацію, виділені були 26 

грудня, і використати ми змогли тільки  176 тисяч на розробку проектної 

документації. Дальше кошти були повернуті.  



І, якщо я говорю сьогодні про те, що потрібні кошти в 30 мільйонів для 

того, щоб реалізувати проект, який уже практично на стадії проектування, то я 

говорю про те, що це створюється потужний об'єкт, який може стати 

лабораторією фактично формування ідеології, фактично формування нових 

моделей перебування дітей, і як лабораторія навчання кадрів на дітях соціально 

вразливих  категорій. Це лише першого етапу 30 мільйонів. Ми працюємо над 

тим, щоб долучити кошти зелених інвестицій. Працюємо сьогодні із 

громадськими організаціями по грандах. Але ми не працюємо з інвесторами 

тільки по одній простій причині: інвестори хочуть, не урегульовано сьогодні в 

Україні законодавство інвестицій. Інвестор хоче відшкодувань. Тобто якщо я 

віддам 10 гектарів, то напевно 30 мільйонів буде.  

Якщо ж говорити про плани на 2015 рік, то я переконливо дуже прошу, 

наш комітет повпливати на ситуацію, якщо це можливо, збільшити 

фінансування в частині оздоровлення, щоб ми вийшли на планові показники і 

виконали закон на сто відсотків. Прошу через розподіл коштів державного 

бюджету Мінфін все-таки віднайти кошти на теплофікацію і на початок 

відбудови табору "Морський, ну, і звичайно законодавчі зміни, які необхідно 

поправити в податках. Бо я порахував і зрозумів, що 2 мільйони 496 тисяч треба 

буде заплатити лише податок на землю, якщо мені не дадуть такої пільги. І я 

звернуся до Міністерства соціальної політики або Мінфіну, щоб збільшили 

вартість ліжко-дня саме на цю суму.  

І близько 1,5 мільйона по нерухомості, ми дуже великий об'єкт з великою 

кількістю інфраструктури. Я звичайно переконливо звертаюсь до представників 

областей попрацювати в направленні дітей до "Молодої гвардії". Переконливо 

чому? Через те, що попереднього року збої, ми вирівнювали, бо в лютому були, 

в березні і в квітні, великі недозаїзди, ми їх намагалися ліквідувати. Але  230 

дітей все-таки не доїхали і ці кошти були не використаними. Зараз заїзд перший 

вже йде, заїхало із 700 запланованих 670 дітей, діти перебувають у "Молодій 

гвардії" і ми раді бачити на 13 оздоровчих змін у "Молодій гвардії".  



І, звичайно, я звертаюся ще з однією ініціативою, для того, щоб все було 

зрозуміло і все побачили всі депутати комітету стан, я запрошую провести 

виїзне засідання комітету у "Молодій гвардії". Дякую за увагу. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Едуард Броніславович.  

Ви хотіли питання, да? Будь ласка. 

Я перепрошую, підійдіть до мікрофону, тому що у нас ведеться 

стенограма, і задайте запитання.  

  

ЗЕЛЕНСЬКИЙ М. Доброго дня! Зеленський Максим, Черкаська область, 

начальник управління "Сім'я, молодь і спорт".  

Скажіть, будь ласка, ви багато говорили у процентному відношенні. 

Назвіть, яка вартість перебування однієї дитини на добу у вашому таборі? 

  

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ Е.Б. Дуже просто. Називаю вартість перебування 

однієї дитини на добу в цьому році – 235 гривень 16 копійок. З них 61 гривня 

67 копійок – на харчування, 99 гривень 81 копійка – на заробітну плату та 

відрахування, 4,5 гривні – на електроенергію, 2,5 гривні – на водопостачання і 

близько 20 гривень – на паливно-енергоносії для власної котельні. Що складає 

79,3 відсотків, цієї всієї статті, які я назвав, складають 73 відсотки, 79,3 відсотка 

в загальній вартості послуг. 

  

ЗЕЛЕНСЬКИЙ М. Тому у мене просто зустрічна пропозиція до комітету –  

все ж таки розробити механізм. Тому що сьогодні озвучена цифра, і ми маємо 

батьківську доплату. Так от сума батьківської доплати 50 відсотків забезпечує 



оздоровлення 21 день в комерційних таборах. І оця доплата, яку сплачують 

батьки. У нас велика проблема знайти батьків на 50 відсотків доплати, 20 

відсотків доплати. Тому що порахувавши сьогодні ту цифру, що ви назвали, 

можна оздоровити в інших комерційних таборах.  

У мене зустрічна пропозиція. Можливо, вона і обґрунтована. Але 

провести моніторинг калькуляції цієї ціни, винайти можливість сьогодні 

здешевіти. Немає таких коштів ні в державному бюджеті, ні батьківська плата 

не може компенсувати таку вартість. Винайти можливість здешевлення путівки 

все ж таки на сьогоднішній день. Дякую за увагу.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Едуард Броніславович, щось відповісте чи на місці? 

  

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ Е.Б. Я можу відповісти лише одне. Проведений повний 

аналіз і харчування, тобто тих норм, які закладаються в харчування "Молодої 

гвардії", проведено повний аналіз всіх складових частин, калькуляції ліжко-дня, 

і Мінфін працює над калькуляцією ліжко-дня, над його аналізом, близько 

місяця, кінець грудня, весь січень. Жодних зауважень не було, які були, ми 

виправили, і вартісні показники, якщо порівнювати, я вам ще одну цифру 

скажу. В минулому році вартість ліжко-дня була 232 гривні 88 копійок, в цьому 

році – 235 гривень 16 копійок. Все залежить від якості послуги.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Будь ласка, Романова. 

  



РОМАНОВА А.А. Я якраз хотіла доповнити, що, насправді, скільки 

калькуляції не проводь, але найкращим показником стане за умови ринку це 

там, де хочуть оздоровлювати своїх дітей батьки, якщо вони самі платять гроші 

зі своєї кишені. Якщо попередній доповідач сказав, що за умови сплати коштів 

із власної кишені обирають не "Молоду гвардію", а інші табори, то я думаю, що 

це привід задуматися. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, Едуард  Броніславович.  

Слово надати хочу заступнику голови нашого комітету Силантьєву 

Денису Олеговичу.  

  

СИЛАНТЬЄВ Д.О. Уважаемые коллеги, уважаемые участники 

сегодняшней конференции! Вы знаете, сейчас оздоровление детей оказалось в 

такой же ситуации, как и оказалось до этого финансирование детских 

юношеских спортивных школ, то есть денег катастрофически не хватает. И есть 

очень хороший пример, когда вместе сплотилось и Министерство спорта, и наш 

комитет, и профильный вице-премьер-министр и мы все-таки добились, 

большими усилиями, но добились выделения финансирования из 

государственного бюджета. Поэтому, конечно, это очередная задача наша, 

чтобы опять-таки сплотиться и показать достойный пример, как можно вместе 

ставить цель и добавиться ее, это будет одна из наших задач. 

Второй момент. Что касается опять-таки налогов на землю, на 

недвижимость? Мы сейчас тоже боремся из комитетом, от которого многое 

зависит, это комитет льгот и таможни, вернее налогов и таможни, где тоже, в 

общем-то, по большей степени по их инициативе много объектов 

рекреационных парков и многое другое было исключено из присвоения льгот и 

опущено на присвоение льгот местными органами власти. Поэтому это тоже 



наша задача, и я думаю, что ближайшее время мы будем проводить встречу по 

этому поводу.  

Что касается баз, где отдыхать. У нас наш комитет он так же и в его 

ведомство входит и вопросы туризма. Поэтому, если у вас нет информации, 

куда можно детей направлять, с какими организациями можно общаться, чтобы 

находить альтернативу и возможность детей оздоравливать, пожалуйста, 

обращайтесь, я думаю, что мы с удовольствием поможем в этой информации.  

Так же следующий момент. Да, конечно же, на сегодняшний день у нас 

нет много тех зон, которые у нас были, я имею ввиду Крым и все тому 

подобное, но у нас есть, остались зоны: Одесса, Бердянск, Херсон. Поэтому 

опять-таки, знаете, вот сейчас сидеть и ждать, чтобы государство нашло деньги 

вам, я думаю, что это слишком долго придется делать. Есть очень много 

хороших примеров, когда действительно от одного человека очень многое 

зависит либо от губернатора, либо от мера, либо от начальника департамента, 

которые не сидя на месте, а ищет возможности привлекать либо 

международные общественные организации, либо находить гранды у 

международных фондов, чтобы действительно эту ситуацию исправлять. 

Потому что я сам занимался и занимаюсь общественной деятельностью, и я 

знаю на сколько это тяжело, на сколько это сложно. Но знаете, под лежачий 

камень вода не течет, поэтому я вас очень прошу, вы должны и сами прекрасно 

понимать, какая ситуация и многое зависит сейчас от нас, от тех людей, 

которые возглавляют ведомства, возглавляют администрации городские и 

областные.  

Поэтому, пожалуйста, находите время, силы и возможности, чтобы 

помогать нашим детям. 

Я думаю, что говорить на сколько это важно, на сколько это нужно 

сейчас оздоровление, не надо. Я хочу привести буквально несколько примеров. 

на сегодняшний день дети, которые заканчивают школу, выпускники школ, 

имеют здоровье 45-летних людей, это статистика, это факт. На сегодняшний 



день Украина входит в тройку лидеров в Европе по распространению СПИДа и 

онкологических заболеваний, да, на сегодня Украина занимает 1-е место по 

детскому алкоголизму. И это все, знаете, создает не очень хороший имидж 

нашей страны в Европе и в мире. Поэтому в первую очередь мы должны не 

надеяться на кого-то, а сами возложить на себя эту ответственность. Спасибо. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Денис Олегович.  

Ви запитання хотіли задати? Будь ласка. Представтеся. 

  

ЛАВРИК В.І. Сумська область, заступник голови обласної ради Лаврик 

Віра Іванівна. 

Я хочу чи доповнити, чи задати питання. І в мене є стаж роботи в 

соціальному фонді соціального страхування, раніше був. Я хочу сказати, що 

сьогодні перехідний період по з'єднанню двох фондів. Кошти по Єдиному 

соціальному внеску всі перераховують по старому ще порядку. І я думаю, якщо 

сьогодні ми звернемося до цих фондів, які сьогодні розпорошуються, то ми 

найдемо ці кошти, що можна оздоровити хоча б 80 відсотків від тих обрахунків, 

які були в тому році. Я скажу, що поки дрався Фонд соціального страхування за 

посади, ми розпорошили те, що було. 

І сьогодні мені хотілося б, щоб те правління, яке сьогодні буде працювати 

по утворенню фонду, щоб вони, перш за все, і роботодавці, і профспілки 

подумали. У нас сьогодні в області, я вам скажу, 23 табори. І це табори дуже в 

хорошому стані. Є звичайно і від підприємств, але в основному вони такі. І є на 

балансі області, освіти. І якщо ми сьогодні з вами усі не зробимо те, що перше 

півріччя, яке ми відраховуємо в Єдиний соціальний внесок, щоб ці кошти ми 

забрали і частково пішли на оздоровлення дітей, це буде преступлєніє для нас 

усіх. Здоров'я нації, здоров'я дітей, – ми говоримо дуже багато. Але сьогодні 



мінус 201 мільйон у бюджеті області. Сьогодні кожний, я думаю, хто є в 

областях, скаже, що коштів не хватає. 

Ми сьогодні всі ждемо 26-27 лютого, коли пройдуть зміни до бюджетів. І 

в тому ж разі ми дали ряд пропозицій по оплаті податку на землю. Сьогодні 

фіскальні органи до сих пір не сказали, ніхто, ні один, – куди ці кошти йдуть 

від Єдиного соціального внеску. Тому в мене така пропозиція, все-таки щоб ми 

знали в областях цю направленість, як будуть працювати ці фонди далі, хто 

буде займатися оздоровленням дітей. Тому що у нас є управління молоді, сім'ї і 

спорту. Але в нас сьогодні місто 3,1 мільйона на спорт, на дитячі спортивні, ми 

знайшли 2 мільйона ще. Субвенції пока ми не одержуємо.  

Учора вже получили нові стандарти, що зменшується на освіту субвенція, 

зменшується на медицину. Скажіть, будь ласка, як бути далі? Тому 

сьогоднішня нарада, перш за все, я хочу, щоб була направлена на то, щоб 

підключились Фонд соціального страхування, правління фонду це громадська 

організація і ми дійсно попрацювали всі областя.  

Ми согласні, давайте створимо комісії, пропозиції, щоб ми все таки 

знали, ми знаємо за всі ці табори, за всі артеки, але нам сьогодні потрібно дієва 

допомога у вирішенні оздоровлення дітей.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Ну, що стосовно спорту, то субвенції будуть виділені. Так нам сьогодні 

на нараді, де ми були з Денисом Олеговичем, і відповів Кабінет Міністрів 

України, віце-прем'єр профільний. Я вдячний профільному Міністерству молоді 

і спорту, який нас підтримував в цьому питанні. Питання було дуже складне, я 

вам зразу скажу. Що це не вирішується питання, що голова комітету, міністр 

прийшли до Кабінету Міністрів, так щолкнули пальцем – і виділили 100 

мільйонів гривень. Це питання в нас було дуже складне. Ми працювали дуже 

багато, у нас і комітетські слухання були, і круглі столи, і наради в Кабміні до 



того моменту, поки ці кошти нам пообіцяли. На сьогоднішній день поки що не 

виділили, пообіцяли, але ж ми сподіваємося, що обіцянки ці виконають.  

Що стосовно оздоровлення дітей, це не менш болюча проблема, не менш 

болюча проблема. І я впевнений, що ми для цього сьогодні і зібралися і для 

цього сьогодні зібралися і заступники міністрів, і народні депутати України, і 

наш комітет, і представники місцевого самоврядування, яке ви насамперед 

представляєте на сьогоднішній день, для того, щоб це питання було вирішено. 

От ми сьогодні казали про законопроект 2068, який ми подали нашим 

комітетом до Верховної Ради України. Ми сьогодні по цифрах побачили, ми 

сьогодні, ви кажете, що вам не достатньо мільйона гривень на розвиток спорту, 

два з чимось вам виділили, а повинно було 3100. Тому  я вам скажу, ми 

сьогодні тільки на "Молодій гвардії", як цей законопроект пройде, а я 

впевнений, що він пройде і буде підтриманий достатньою кількістю народних 

депутатів в сесійному залі, економить 2,4 мільйона гривень на податок на 

землю. От ми бачимо ці цифри. 

Тому  я впевнений, що сьогодні всі пропозиції і ваші, в тому числі, ви 

казали під стенограму, ми доопрацюємо і будемо вираховувати в цьому 

питанні. Дякую. 

Я до слова хочу запросити Коломийчук Валентина Миколаївна, 

заступник директора департаменту, начальник управління материнства та 

дитинства департаменту медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я 

України.  

Будь ласка. 

  

_______________. (Не чути)  

  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

Будь ласка,  до мікрофона.  

Ще раз ваше ім'я та по батькові. 

  

_______________. Шановні учасники комітетських слухань, говорячи в 

контексті медичної безпеки оздоровчої кампанії хочеться виділити два аспекти. 

Перший аспект – це безпека перебування дітей в закладах оздоровлення 

та відпочинку. І тут на перший план виходить, звичайно, питання матеріально-

технічної бази, яке безпосередньо пов'язане з фінансуванням, це теж зрозуміло. 

 І в цьому контексті хочеться підтримати позицію Міністерства освіти, що 

все ж таки ми повинні акцентувати нашу роботу на питанні оздоровлення, а не 

відпочинку. Оскільки формально ми розуміємо, що діти просто знаходять в тих 

школах тільки тому, що батькам нема куди їх діти і ніякого там ефекту 

позитивного для їхнього здоров'я немає. 

Стосовно матеріально-технічної бази, то безумовно, з року в рік вона 

покращується, відповідні роботи проводяться, але тільки декілька цифр наведу, 

що на сьогодні врахуємо, що третє тисячоліття на дворі, у нас 40 відсотків 

закладів оздоровлення  і відпочинку каналізовані на вигріб, 15 відсотків, тобто 

кожний шостий немає гарячої води. Тому говорити дальше про це немає змісту.  

Ми всі, хто був в цих таборах, знає, якийсь кращий, якийсь гірший. 

Безумовно, заклади оздоровлення стаціонарні позаміські та матеріальна 

технічна база набагато краща. Але турбує тільки той момент, що не дивлячись 

на державну політики про збереження і розвиток мережі закладів оздоровлення, 

ми на сьогодні маємо за 10 років скорочення цієї мережі у двічі. Було більше 

тисячі таборів, на сьогодні ми маємо  550, які функціонують, і по реєстру 690. Є 

пропозиція, щоб ми законодавчо закріпили мораторій на заборону зміну 

цільового призначення цих закладів. Тому що ми прекрасно розуміємо, бізнес 



бере в оренду. Один, другий рік оздоровив, на третій рік йому це невигідно. 

Міняється цільове призначення. Завтра там банні, сауни, готелі і все решта.  

Тому прохання в рамках тих законодавчих змін, які вже підготовлені, цей 

мораторій теж відмітити. 

І другий великий блок питань, який стосується медичної складової, це 

безумовно ефективність оздоровлення. І сьогодні вже не раз говорили про те, 

що ми в гонці за показниками, не звертаємо абсолютно увагу на якість. Адже ж 

ми робимо оздоровлення не заради оздоровлення, а для того, щоб покращити 

стан здоров'я дітей. І на сьогодні відповідними нормативно-правовими актами 

передбачена оцінка ефективності оздоровлення. Так ось в половині випадків, в 

половині таборах ця оцінка ефективності оздоровлення не проводиться. Там 

відсутні динамометри для виміру сили кісті у дітей. Там відсутні прилади для 

антропометричних вимірів, для виміру об'єму життєвої ємності легень. Тобто 

фактично, здається, ми для галочки це проводимо. 

Якщо за результатами тих оцінок ефективності, які проводяться, то 

менше 10 відсотків дітей мають позитивний ефект. Тому в цьому напрямку теж 

хотілося би попрацювати, але тут ми маємо проблематику, зараз, пов'язану з 

мораторієм на проведення перевірок. І от сидять представники органів місцевої 

влади, вони підтвердять, що досить складно зараз в законодавчих умовах, 

взагалі, проводити перевірки за виконанням тих приписів і санітарних норм, і 

пожежних норм. 

Тому наступна пропозиція, яка в нас була би все ж таки звернутися до 

Кабінету Міністрів, щоб на період оздоровчої кампанії було дозволено 

проведення перевірок цих закладів оздоровлення, міжвідомчих. 

Тільки  закладів оздоровлення, безумовно, тобто тому що це є пріоритет. І 

якщо на початку їх функціонування ще там працює механізм їх звернення до 

нас за отриманням там скажімо, добра на відкриття, то під час проведення 

оздоровчої кампанії, особливо, коли міняються зміни фактично це проходить 



безконтрольно і ми маємо проблематику там із постільною білизною і з усіма 

аспектами, які звідти випливають. 

Дякую за увагу. Прошу підтримати пропозицію. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Святослав Вікторович. Ваші пропозиції 

зафіксовані. Я думаю, що буде доцільно це зробити, звернутися від комітету до 

Прем'єр-міністра України, до Кабінету Міністрів з того приводу, щоб на час 

оздоровлення та відпочинку дітей, стосовно тільки закладів оздоровчих, зняти 

мораторій на перевірки. Тому що ми не розуміємо дійсно в якому стані 

знаходяться і як оздоровляються наші діти. 

До слова запрошую Дубініна Олександра Івановича, народного депутата 

України. Будь ласка. 

  

ДУБІНІН О.І. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемый 

президиум! 

Прежде всего хочу поблагодарить своих коллег за то, что была эта тема 

поднята вот на такое широкое обсуждение. Поскольку, действительно на 

сегодняшний день оздоровление детей является одним из самых важных 

факторов будущего нашей страны. Поскольку все, наверное, понимают и 

знают, что будущее нашей страны – это наши дети. Как известно 

финансирование отдыха наших детей осуществляется за счет Фонд 

асоциального страхования, а также за счет местных бюджетов. Но еще 

осуществляется и за счет предприятий различной формы собственности на тех 

дитячих закладах, которые находятся у них на балансе. Так в городе 

Днепродзержинск, это мой округ, на предприятиях: металлургический 

комбинат Дзержинского, химическое предприятие "Днепразот", Баглейский 

коксохим, Днепродзержинский  коксохим  и вагоностроительный завод в 



среднем за сезон оздоравливалось около двух тысяч детей. К сожалению, в 

связи с потерей Крыма, аннексией, данное количество детей сократилось ровно 

в половину. Так на "Днепроазоте" директором, которого, генеральным 

директором которого я был до избрания меня депутатом Верховного Совета, 

мы сократили практически на 180 процентов оздоровления детей. И были 

вынуждены на нашем заводском профилактории на летний период месяц, это 

три, июнь, июль, август, организовать детский заезд, где хоть как-то частично 

все-таки попытаться предоставить нашим детям оздоровление.  

Мы подошли к вопросу оздоровления детей в те годы, когда еще Крым не 

был аннексирован, достаточно такими продвинутыми идеями. Так последний 

год мы подошли к оздоровлению детей совершенно с другим подходом. Мы 

стали организовывать заезд тематически. У нас был заезд партийный. Был заезд 

танцевально-художественный. Был заезд географический, где каждый отряд в 

данном случае, если это географический, отражал какую-то республику, какую-

то страну. В течении месяца, в течении 20 дней изучал историю, учил язык, 

учились танцевать. И достаточно детям было это очень, ну, как бы приятно и 

хорошо. В августе 2013 года мы,  когда узнали о нашем почине, в августе  2013 

года к нам приехало 10 детей с Германии, они побыли у нас неделю. И мы уже 

планировали на 2014 год заключит договор в намерении о том, чтобы сделать 

смешанный интернациональный заезд из немецких детей и наших украинских 

детей.  

За 2012 год только на реконструкцию лагеря было затрачено 2,5 

миллиона. Я сейчас скажу, почему я так останавливаюсь на теме лагерей 

предприятий, которые имеют различную форму собственности. Я почитал 

внимательно те пропозиції, которые предлагаются, и у меня в связи с этим, 

учитывая то, что тяжелое финансовое состояние местных бюджетов, мы об 

слышим, и на 2015 год ситуация по оздоровлению достаточно 

катастрофическая. Учитывая финансовое состояние даже рынка, валютную 

составляющую, сегодня многие предприятия просто закрывают наши лагеря. Те 

законы, которые внесены и были проголосованы в бюджете, они сегодня не 



позволяют развиваться лагерям. И я уверен в том, что Комитет промышленной 

политики, членом которого являюся, одноголосно поддержит вас и в 

сессионном зале, и если у нас в комитете будет данный законопроект 

рассматриваться.  

Я предлагаю внести свои изменения, я надлежащим чином оформлю. 

Вот, 3 пункт. Київській міській та обласним державним адміністрація, 

районним державним адміністраціям, Київської міської та обласним радам, 

міським районним організаціям.  

Далі. Пункт 2. Вирішити питання щодо сплати закладами оздоровлення та 

відпочинку…   Отут я хочу поставить: "будь-якої власності, за тарифами для 

пільгових категорій населення при умові функціонування даного закладу у 

літній період". Потому что если мы просто запишем, дадим льготу, то многие 

лагеря просто не откроются, но будут платить, будут освобождены от оплаты 

налога на землю и будут освобождены от оплаты налога на недвижимость.  

И следующий пункт 3. Звільнити від плати за землю та податку на 

нерухоме майно заклади оздоровлення та відпочинку дітей будь-якої власності 

при умові функціонування даного закладу у літній період. Ну, тут летний 

период тут можно смотреть, потому что возможно некоторые лагеря работают 

и сентябрь, там может быть даже целый год, здесь, как бы можно смотреть и 

корректировать. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, можна при умові функціонування як профільний 

заклад, скажімо так от… 

  

ДУБІНІН О.І. В целом, я считаю, это достаточно важный, и если такой 

законопроект пройдет, мы его поддержим, то и представители бизнеса будут 

заинтересованы в том, чтобы все-таки те лагеря, которые находятся у них на 



балансе, они дальше их развивали и давали возможность, как своим детям, так 

и детям городской громады отдыхать. 

Здесь, к стати, можна потом ставить дополнительные условия, что при 

условии 20 процентного покрытия детьми по спискам горисполкомов, что я 

собственно говоря у себя делал на заводе. Мы каждый год месяц предоставляем 

20, 30 детей с ихними воспитателями с детских домов-интернатов и отправляем 

из в Ялту, у нас в Ялте находился наш пионерлагерь, абсолютно бесплатно. То 

есть либо по тем… ну для детей интерната бесплатно, для наших детей это 10 

процентов всего лишь. 

Предлагаю также само можна рассматривать… Если такие льготы будут 

бизнесу, установить какое-то квотирование, где 20 процентов по спискам 

местной громады, руководителями, будет также даваться такая же скидка, как и 

людям. 

Спасибо за внимание. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякуємо, Олександре Івановичу. Ваші пропозиції ми 

зафіксуємо.  

Будь ласка, до слова запрошую Дячука Івана Леонтійовича, начальника 

позаміського закладу оздоровлення та відпочинку "Острозький дитячий 

санаторно-оздоровчий комплекс "Корчагінець". Будь ласка.  

  

ДЯЧУК І.Л. Шановні учасники слухань! Ну вже багато років ведеться 

боротьба за виживання дитячих оздоровчих закладів в умовах незалежної 

України. Нас було 1700, на сьогодні вже трохи більше 400, ось і якщо ми на тих 

умовах, які пропонуються сьогодні відпрацюємо це літо, то у нас залишиться 

десятки, а може й одиниці таборів в Україні. Так що це питання надзвичайно 

складне. 



Що до того, що було тільки що запропоновано попереднім виступаючим 

депутатом, то я хочу сказати, що там мабуть треба змінити трохи інше 

написати, ті заклади, які працюють із соціально незахищеними категоріями 

дітей. Якщо  "Буковель" ставить 24 тисячі гривень за путівку, хай платить все. 

Якщо в Скадовську табір платить, коли у нас була ціна путівки 2 тисячі 

гривень, то була 8 тисяч, хай платить все. А соціально незахищені категорії, хто 

працює з цими категоріями, мабуть, треба звільняти. 

Ну, те, що було сказано, я можу, попереджу Олександра Івановича, на 

Рівненщині закладені гроші на оздоровлення дітей. На скільки я знаю, 3,6 

мільйона в обласному бюджеті, і до ста тисяч у, по-моєму, дев'яти, я 

передзвоню, у дев'яти районах області. Північні райони традиційно чекають, 

що прийдуть гроші на оздоровлення по чорнобильській програмі. І поки що, на 

мою думку, не перебудувались. Ці 3,6 мільйона вистачить  для того, щоб 

працював лише один табір в області. У нас на сьогоднішній день 11.  

На сьогодні я об'їхав уже 24 організації. Пробував налагодити зв'язки, 

заключити угоди на оздоровлення дітей. На співпрацю погодились чотири. І на 

сьогодні ж практично можливість чи домовленість на оздоровлення 59 дітей. В 

інших нема грошей. Ще в окремих, власники знаходяться в Австрії чи в 

Швейцарії, поки грошей своїх не хочуть виділяти на оздоровлення дітей. Так 

що питання проблематичне. Розраховувати на те, що виділить кошти бюджет 

при такому фінансуванні чи субвенціях, ну, мабуть, теж складно.  

Я вже говорив на парламентських слуханнях, що у нас три власники: 

трудовий колектив, профспілка АПК і районна рада. У зв'язку з заборонами  у 

Бюджетному кодексі, всі роки скільки у нас є районна рада співзасновником, 

ми не одержуємо жодної копійки. Тому що посилаються на заборону у 

Бюджетному кодексі.  

Необхідно розглянути це питання якимось чином. Значить, якщо там до 

25 відсотків власності, то принаймні  хоч на охорону знайти з районного 

бюджету для  нашого табору.  



Ну, і  по тих питаннях податках, які говорилось. Уряд, знявши з себе 

відповідальність за виконання статті 25 пункт 1 Закону про оздоровлення та  

відпочинок дітей практично зняв відповідальність за виконання всього закону, 

а ввівши податки на майно, землю та рентну плату, ми про це ніхто не 

говоримо. Але в Податковому кодексі є ще одна ластівка для дитячих 

оздоровчих закладів і звучить вона так: рентна плата за використання корисних 

властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, 

туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт 

(стаття 256, 2, 5 Податкового кодексу України). Ми ще не знаємо скільки по 

цьому будемо платити, але така ластівка у нас є. 

І що ж до, те що говорилось по тих податках. З власного досвіду хочу 

розказати. Ми в свій час працювали із білорусами, Агатівка, наш табір, 

працював із росіянами. Приїздили до нас зайчики, приїздили рублі, до  тих пір 

поки наша влада не ввела податок на додану вартість для нерезидентів. І 

білоруси, і росіяни поїхали в Болгарію. Білоруси сказали, що вашого ПДВ 

вистачає нам для того, щоб доїхати до Болгарії. 

Що виграла від цього Україна сказати важко. Що виграємо далі, якщо 

будемо податковим пресом душити дитячі оздоровчі заклади. 

Ну ще звучало, що сьогодні, що можливо, можна в дешевших закладах 

оздоровлювати. Так, мабуть, можна. Ми і оздоровлюємо. 

Справа в тому, що єдиною формою, як записано в Законі державного 

контролю за діяльністю дитячих оздоровчих закладів є державна атестація. Ми 

її всі пройшли, отримали категорії. Значить, ми маємо вищу категорію серед 

таборів, але тендери виграють заклади другої, третьої категорії. Тому що від 

самої атестації ми нічого не маєм. В тій же Росії сьогодні, значить, атестація і 

категорія табору впливає на ціну путівки, і впливає на участь у державних 

закупівлях. Тобто діти із соціально незахищених категорій мають право 

оздоровлюватись у кращих таборах, а не там, де відповідних немає умов. 



І в цьому питанні іще, якщо й далі буде перевагою ставитися ціна 

путівки, то ясно, що ті, хто мають напрацювання певні, вони не пересилять їх, 

що замовник торгів буде виставляти і далі 70 відсотків вартості ціни при 

визначенні цього фактору. 

Ми ще ж виконуємо, дитячі оздоровчі заклади виконують соціальне 

замовлення по попередженню бездоглядності. Ми це питання чомусь 

промовчуємо, і ніхто не говорить. Якщо є працівники Міністерства внутрішніх 

справ, то вони мене підтримають в тому, що ріст дитячої злочинності припадає 

на канікулярний період. І до нас направляють дітей, важких підлітків. І були 

випадки, коли приїжджали, один рік було семеро дітей, за плечима яких 7 

кримінальних справ розслідувалося. Але в таборі вони не зробили жодного 

правопорушення. То якщо ми цих дітей залишимо за бортом, мабуть, нам 

прийдеться тоді не заклади відкривати, а нові установи. 

Так що в цьому питанні нам теж треба подумати. Більше всього з того, що 

сьогодні робиться, я боюся втрати команди, яку створив за ці роки. Ви знаєте, 

за останні роки до нас практично не було зауважень у зв'язку з тим, що є хребет 

ось тієї педагогічної команди і всього колективу, який є, біля якого формується, 

працюють вожаті, які приїжджають на педагогічну практику, інші працівники. 

Це нові програми, це тематичні зміни і так далі, і тому подібне з цього. 

Але якщо ми втратимо один рік, якщо табір не пропрацює, є перспектива 

так, як для більшості, що він вже ніколи не відкриється. Це я кажу вам з 

багаторічного досвіду. 

Найбільше незахищеними в питаннях оздоровлення дітей є працівники 

бюджетної сфери. Якщо ще промислові підприємства десь знаходять кошти для 

того, щоб підтримати батьків, здешевити путівку, то в бюджетній сфері такої 

підтримки немає. І для вчителя, і для працівника культури, і для охорони 

здоров'я ніхто не може допомогти, тому вони знаходяться, у них роботодавець є 

держава. 



То, мабуть, необхідно було, колись було введено, що 0,2 відсотки можна 

було б включати в районних бюджетах на придбання путівок для бюджетних 

сфер. Пізніше вона канула, як кажуть в лєту. І я завжди з гордістю наводив 

приклад для всіх, що наше рідне Міністерство аграрної політики находить 

кошти, хай вони невеликі, але для підтримки дітей соціальної сфери. Минулого 

року ми більше 400 дітей оздоровили за цією підтримкою.  

Ну, атестація, я вже сказав.  

І, як свідчить аналіз, у місцевих бюджетах закладаються кошти до 100 

тисяч гривень. Ніхто не хоче входити у процедуру державних закупівель. Якби 

ми перевили це із послуг у роботи, і щоб була сума 300 тисяч, значить, ми в 

тричі могли збільшити кількість оздоровлених дітей.  

І найголовніше в цьому. В нашому районі 6 тисяч дитячого населення. І 

на ці 6 тисяч майже 15 тисяч діагнозів. І якщо ми сьогодні не повернемося до 

цієї проблеми обличчям, не створимо умови для лікування та оздоровлення 

дітей, то в майбутньому взагалі, мабуть, нікому буде вручати повістки до армії.  

Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іван Леонтійович. Ми цілком підтримуємо ці 

пропозиції.  

І до слова запрошую Пащенко Оксану Володимирівну, старшого радника 

юстиції, начальника відділу Генеральної прокуратури України. 

Оксана Володимирівна є? Є. Будь ласка, до мікрофону.  

  

ПАЩЕНКО О.В.  Шановний, Артур Леонідовичу! Шановні присутні!  У 

жовтні минулого року Верховною Радою України прийнято новий Закон про 

прокуратуру. На сьогодні прокуратура функцію нагляду здійснює виключно у 



формі представництва інтересів громадянина або держави у суді. Прокурора 

позбавлено права на здійснення перевірок. Тобто ж або на сьогодні прокурор 

при отриманні інформації про порушення вимог закону може вносити відомості 

в ЄРДР про вчинене кримінальне правопорушення, може в окремих випадках 

складати протоколи про корупційне діяння і поза межами кримінального 

провадження може звертатися до суду на захист інтересів громадянина, в тому 

числі дитини, і на захист інтересів держави.  

Але знову ж таки на сьогодні з метою захисту законних прав та інтересів 

дітей держави, в тому числі дитячих закладів, з метою повернення незаконно 

відчуженого майна дитячих закладів, земельних ділянок, також у прокурора є 

певні труднощі на сьогодні, як і тема сьогоднішнього слухання. Так 

провадження у всіх процесах судами відкривається тільки у випадку, якщо до 

позивної заяви надано всі належні докази і всі документи, які підтверджують 

обґрунтування позивних вимог прокурора. Разом з тим у зв'язку, що прокурор 

позбавлений права проводити перевірки, фактично унеможливлено можливість 

зробити запити, отримати інформацію, отримати документи, які були б 

належними доказами у суді. Якщо взяти до прикладу господарське судочинство 

і коли прокурор піде з позовом на захист інтересів держави або в інтересах 

дитячого закладу, або в інтересах міністерства, відомства, то у господарському 

судочинстві законодавство вимагає надання оригіналів або належним чином 

засвідчених документів. Тому маючи на руках надані прокурору просто 

фотокопії і ксерокопії документів, цього прокурору буде недостатньо для того, 

щоб звернутися до суду, і не тільки прокурору, а і всім іншим суб'єктам. В 

такому випадку суд просто поверне документи, не говорячи вже про відкриття 

провадження у справі. 

Тому на сьогодні, отримуючи звернення громадян, народних депутатів, 

громадських організацій, ми часто надаємо роз'яснення, що не надано 

документів, які б надавали можливість прокурору здійснювати представництво, 

і скеровуємо такі звернення для розгляду до уповноважених  органів. І тільки, 

якщо прокурору буде надано повний пакет документів, які підтверджують 



порушення, є достатніми належними доказами, а також підтверджують 

неспроможність органу самого чи підприємства, чи установи самостійно 

звернутися за захистом до суду, і якщо навіть такі докази будуть при зверненні, 

тоді прокурор може розглядати можливість здійснення представництва такої 

установи чи такої особи. 

Щодо захисту інтересів держави, то на сьогодні прокурор ще самостійно 

обґрунтовує підстави звернення до суду. Разом з тим, у разі невнесення 

відповідних змін до процесуальних кодексів чи Закону України "Про 

прокуратуру" з квітня місяця робота прокурора з представництва інтересів 

громадянина та держави може бути повністю заблокована. У зв'язку з чим? 

З огляду на те, що навіть для вжиття заходів з досудового врегулювання 

спору з квітня місяця попередньо прокурор повинен буде подати до суду 

обґрунтування про наявність підстав для представництва. А суд повинен 

підтвердити або ж визнати обґрунтованими такі підстави або 

необґрунтованими. 

Разом з тим, на сьогодні жодний процесуальний документ, тобто жодний 

процесуальний кодекс не передбачає розгляду судом такого документа – заяви 

на обґрунтування наявності підстав. Тобто фактично суди розглядають справи 

вже по існуючому спору. В якому провадженні суди повинні розглядати заяву 

про обґрунтування наявності підстав прокурорами, не визначено. Тому ми 

маємо реальну загрозу у тому, що суди не будуть приймати до розгляду 

непередбачені для розгляду ними документи. А тому в силу Закону про 

прокуратуру прокурор не може здійснювати представництво без такого 

попереднього обґрунтування. Це як передбачено новим законом. 

Разом з тим, на сьогодні в Генеральній прокуратурі працює робоча група, 

яка має на меті пропонувати на розгляд Верховної Ради врегулювати в тому 

числі і такі казусні ситуації щодо представництва, щодо забезпечення 

функціонування закладів оздоровлення та відпочинку дітей за нових 

законодавчих умов. Хоча прокурор і не має права законодавчої ініціативи, але 



покликаний захищати права дітей та інтереси держави. Враховуючи те, що 

прокурори постійно звертаються до суду з позовами, і як практик хочу 

озвучити низку проблемних питань, які виникають при розгляді справ у судах.  

Так статтею 15 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" у 

пункті 1 визначено, що дитячі заклади, їх підрозділи, філіали обов'язково 

заносяться до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку. На жаль, на сьогодні не всі такі заклади внесено до цього реєстру. 

Разом з тим, ні на кого конкретно не покладається законодавством такого 

обов'язку саме щодо ініціювання внесення цих відомостей. Яка посадова особа 

повинна це зробити? У який строк? Та яка відповідальність для цієї особи 

наступає, якщо вона не внесла, чи не вчасно внесла такі відомості про такий 

заклад?  

У нас була справа, де суд першої інстанції пославшись на відсутність 

відомостей про дитячий оздоровчий заклад у цьому реєстрі, дійшов до 

висновку, що у зв'язку з цим заклад не є дитячим і не є оздоровчим, тому що він 

відсутній у цьому реєстрі. А тому за таких обставин суд не обмежував себе 

нормами закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей". 

Але, щоб не виникало в подальшому таких труднощів, вважаю за 

можливе сказати про нагальну необхідність проведення повної інвентаризації 

таких закладів. Хоча взяти період, заклади, які здійснювали свою діяльність 

станом на 2000 рік, і ті, які діють на сьогодні, визначити взагалі кількість таких 

закладів, перелік їх майна, перелік та площі земельних ділянок, які їм належать, 

кожного з них. У разі встановлення протиправного їх відчуження чи 

відчуження частково їх приміщень, чи відчуження частково їх земельних 

ділянок, вживати заходів до їх повернення у державну чи комунальну 

власність. У тому числі у разі надання достатніх доказів неспроможності 

самостійно звернутися до суду надавати такі матеріали до органів прокуратури.  

Потребує визначення конкретних посадових осіб, які б зобов'язані були б 

ініціювати внесення відомостей до реєстру про такі заклади та відповідальність 



у разі невчинення таких дій. По таких об'єктах, які знаходяться у державній 

власності, вважається за необхідне залучити і Фонд державного майна, оскільки 

додатково такі об'єкти потребуватимуть внесення і до внесення відомостей про 

тих, і до реєстру об'єктів державної власності. 

У Законі про оздоровлення та відпочинок дітей також дитячий заклад, 

його ліквідація, реорганізація визначається як критерії, які можливо 

застосувати лише до юридичної чи іншої особи, яка здійснює управління цим 

об'єктом. Не можна реорганізувати чи ліквідувати приміщення, не можна 

реорганізувати чи ліквідувати земельну ділянку таких закладів, а фактично 

земельна ділянка приміщення становлять в сукупності оздоровчий комплекс 

або установу, яка має на меті здійснення оздоровлення дітей, потребує чіткого 

розмежування правоуправління такими закладами і майно таких комплексів. 

Майно не може бути ліквідоване, тому у разі ліквідації  юридичної особи чи 

установи, яка здійснює організацію роботи такого закладу, потребує чіткого 

визначення порядок обов'язкової поведінки щодо майна такого ліквідованого 

закладу.  

Хто в подальшому буде відповідати за збереження приміщень, будівель, 

споруд? В який спосіб таке майно може бути перепрофільоване? Адже за часту 

це спеціально побудовані приміщення оздоровчих спальних корпусів, тому 

подібне. Економічна ситуація у державі дуже складна. Тому я звертаю увагу 

про необхідність жорсткого контролю за витрачанням, за цільовим 

витрачанням, за цільовим призначенням кожної бюджетної копійки.  

Разом з тим потрібно уповноваженим міністерства переглянути свої 

нормативні акти, які регулюють проведення міжнародних конкурсів, олімпіад 

дитячих, адже їх переможці мають право на безоплатне отримання путівок. І 

надати необхідну оцінку, чи може вважатися міжнародним конкурс, який 

проводиться тільки в Україні і тільки в один етап.  

І насамкінець. Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" у 

статті 11 передбачає обов'язкове страхування дітей на час перебування їх у 



дитячих закладах. У всіх регіонах ця вимога порушується. Тому також це 

питання потребує додаткового врегулювання на місцевому рівні. Дякую.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Оксана Володимирівна.  

Ну, що стосовно повноважень, ми так довго слухали про повноваження 

прокуратури, які були з квітня місяця, то ми обов'язково звернемося від нашого 

комітету до Комітету правоохоронної діяльності і законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності до Кожем'якіна.  Це, по-перше. 

По-друге. Щоб слідкувати за витратами закладів, ми повинні сьогодні 

прийняти рішення, ми для цього і проводимо ці слухання, для того, щоб 

звернутися до Кабінету Міністрів України, щоб він виділив нам кошти на 

утримання цих санаторно-курортних оздоровчих комплексів, а потім ми уже 

будемо слідкувати за витрачанням грошей, і керівники цих закладів будуть 

слідкувати. Тому що зараз, нажаль, ні за чим слідкувати, нема грошей. По-

перше.  

По-друге. Шановні колеги, у нас ще є декілька виступаючих, але б я хотів 

би, я розумію, що кожен хотів би висловитись з цього приводу, але я хотів би, у 

нас дефіцит часу, обмаль часу, тому що ми повинні ще провести комітет і 

надати рішення комітету до бюджетного комітету, який зараз буде 

проводитись.  

Тому я хотів би,  ще пару виступів ми заслухаємо, я хотів би, щоб ми десь 

2-3 хвилини, максимум, виділили всього часу. Зараз я хотів би надати слово ще 

Мещану Ігорю Вікторовичу, директору департаменту соцзахисту населення 

Запорізької обласної державної адміністрації. 

Будь ласка. Якщо можна… 

  



МЕЩАН І.В. Я буду коротко. Дякую.  

Шановна президія! Хочу сказати, що дійсно в Запорізькій області ми у 

цьому році на мільйон збільшили на оздоровлення дітей. З обласного бюджету, 

вони склали 16 мільйонів та з місцевих бюджетів, райони та міста теж на 

мільйон збільшили до 8 мільйонів і 4. 

Але я пропоную всім звернути увагу на зміну у системі оподаткування. І 

треба працювати з сільськими радами, селищними радами, тому що велика 

кількість коштів в них зараз буде, особливо тих, на базі яких є АЗСи, 

генделики, магазини та інші розважальні заклади. 

Тому ми працюємо з кожною сільською радою, з кожним сільським 

головою, для того, щоб і у них, у кожної сільраді була програма оздоровлення 

дітей. 

До речі, у нас надійний союзник у цьому – це прокуратура, яка також 

вимагає наявність цих програм оздоровлення. 

Звертаюся до всіх з тим, щоби не повторилися… не повторився червень 

минулого року. Всі 45 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в 

Запорізькій області знаходяться під надійним захистом Збройних Сил України. 

Ви знаєте, що ми, на жаль, стали прикордонною областю, але у нас надійний 

кордон, і повірте наявність військових у нас, у більшій кількості, а ніж у 

деяких, у північних та південно-західних областей. 

Тому на жаль, у минулому році була спекуляція, у деяких областях і до 

нас не їхали ваші діти, і це дуже прикро, тому що наші здравниці вас чекають. 

Хочу також зазначити дуже важливу річ, що дійсно у виступах ви почули 

моїх колег і я приєднуюсь до того, що те, що трапилось з Фондом соціального 

страхування, це я вважаю не на часі, треба робити якийсь перехідний період. 

Тому що наші промислові гіганти, як "Мотор Січ", "Запоріжсталь", "АвтоЗАЗ", 

атомна стація, вони не розуміють, вони як платили ЄСВ 44 відсотки, вони так 



його і платять. Але у них з січня нема санаторіїв-профілакторіїв та під загрозою 

оздоровлення дітей. Великі підприємства не розуміють такого скорочення і 

такого мотивування. 

Тому, якщо ми не повернемо або у якості субсидії субвенції, або у якості 

внесення змін до нового тепер закону про Фонди соціального страхування, ми 

втратимо оздоровлення, ну, принаймні у Запорізькій області 10 тисяч дітей, які 

були оздоровлені у минулому році. Ну, і головне, що це також призведе до 

знищення  дитячих закладів оздоровлення. Вони орієнтовані були більшість з 

них саме на оздоровлення за кошти Фонду соціального страхування.  

Також, якщо можна, я не скажу, що згоден з колегами з Міносвіти. Ми 

дуже сперечалися щодо вашого листа. Дійсно, пришкільні табори – це 

оздоровлення на асфальті.  Але ви почули виступи саме з первички, да, 

виступав директор дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. Якщо дитина 

буде у червні дома, вона буде дивитися телевізор, сидіти у Інтернеті, 

нераціонально харчуватися та буде змушена займатися сама собою. Пришкільні 

табори треба наповнити сутністю. Звичайно, ваша ідея щодо язикових таборів, 

це дуже гарна. Але ви знаєте, що у сільських школах викладачів іноземних мов 

не дуже вони скомплектовані. Треба, щоби вчитель став вчителем, а ви повинні 

в цьому допомагати. У нас вчитель зараз урокодавець, уроки дав, уроки взяв. 

Але де його виховання, якщо у нас є пришкільні табори, де є досить ґрунтовні 

дозвілля, козацьким стежками хлопці та дівчата ходять, сплави по Дніпру. Це, 

дійсно, пришкільний табір як база, а дальше це фантазія викладача.  

І я хотів би звернути увагу на дуже, ну, незрозуміле для мене питання це 

оздоровлення чорнобильських дітей. У обласних бюджетах червоною строчкою 

написано КФК "оздоровлення дітей, крім чорнобильських". У державі ми не 

закладаємо оздоровлення чорнобильських дітей, у обласному бюджеті КФК не 

змінена. Питання, як оздоровити нам чорнобильських дітей, які не мають 

статусу інвалідів? А ви знаєте, що статус інвалідності пов'язаний з ЧАЕС, це 

зовсім не просто отримати. Це дуже велике питання. У нас є кошти, у нас є 



бажання оздоровити дітей-чорнобильців, але ми будемо їх, я не знаю, 

махлювати, будемо їх називати не чорнобилець, а оздоровлення по статусу 

захворювання.  

Дуже велике питання – оздоровлення дітей з зони АТО. У нас зараз на 

Запоріжжі, зараз буде парламентське слухання тут через стіну, у нас 75 тисяч 

вимушених переселенців, 9 тисяч 300 дітей. Звичайно, 9 тисяч 300 дітей ми 

повинні оздоровлювати, тому що, звичайно, у них є психологічна травма, тому 

що вони, по-перше, не вдома, по-друге, побачили таке, що ми не бачили і дай 

Бог, щоб не побачили. Але як оздоровити дітей з інших громад? Тому що 

обласні кошти, місцеві кошти вони на дітей з громади. За дійсним 

законодавством член громади це особа яка проживає пів року плюс один день, 

якщо вони не проживаю пів року плюс один день, а як правило не проживають, 

ми їх за кошти обласного бюджету оздоровити не в змозі. 

Дуже велике питання щодо оздоровлення дітей учасників АТО. Дійсно ті 

діточки, у нас 76 трагедій, 76 загиблих наших запорізьких козаків, цих дітей з 

цих сімей ми оздоровимо бо це є у законодавстві. Але у нас ще є 680 дітей з 

родин батьки яких зараз служать у лавах наших Збройних Сил. І я, вважаю, що 

держава повинна оздоровлювати дітей батьки яких знаходяться на службі у 

АТО. І це теж треба внести до Закону про оздоровлення. Тому що ми можемо 

багато листів отримувати від Міністерства соціальної політики, але коли 

приходить прокуратура вони говорять серед пільгових категорій дітей 

вимушених переселенців немає, серед пільгових категорій дітей батьки яких 

служать в АТО немає.  Тому дуже просимо це внести.  

На завершення хочу також звернути увагу на те, що треба подивитись, до 

речі у зміни, до бюджетного законодавства. У нас 75 тисяч осіб в області 

"плюс". У нас перенавантажені школи, особливо в Бердянську, який взяв на 

себе великий тягар і велике навантаження щодо вимушених переселенців. Тому 

що не секрет, що наші колеги з Донецьку, з Луганську, вони не дуже хочуть 

їхати кудись далеко, вони як і всі ми оптимісти і вважають, що скоро це 



повинно завершитись. І у нас кошти рахуються по тій же формулі, що і 

рахувались. А де ще плюс 75? У нас перенавантажена сфера освіти, у нас 

перенавантажена сфера охорони здоров'я, тому що з 75 тисяч майже 20 тисяч 

скористувались послугами наших закладів охорони здоров'я, це теж треба 

враховувати. Дякую за увагу. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігор Вікторович. 

Шановні колеги, багато є питань, і я би хотів би надати слово, зараз, 2 

хвилини,  Міністерству фінансів, якщо представник є. Я знаю, що представник 

є, ….…. Галина Володимирівна. Бо багато є питань, і ви, мабуть,  почули. Будь 

ласка. 

  

_______________Г.В.  Шановні колеги, ну, хотілося б підбити підсумки. 

Значить, з приводу податку на землю це мають бути рішення рад.  

Хочу звернути увагу, в нас було на тому тижні нарада з представниками 

фінансових управлінь. Вони кажуть таке, що деякі міста вже не збираються 

звільняти від податку на землю навіть бюджетні установи. І, зокрема, це 

приклад міста Умань і міста Сміла Черкаської області.  

Було б доцільно все-таки звернути увагу, що в бюджетних установах 

кошти не передбачені і Комітет з питань освіти і науки також розробив 

законопроект щодо звільнення від податку на землю, у них є альтернативний і є 

проект Закону, але там немає закладів з оздоровлення і відпочинку дітей, я не 

знаю чи вони вже доопрацювали, тому що вони розглядали це питання на 

попередньому засіданні і вони мали об'єднати цей проект Закону щодо 

податків. 

З приводу оздоровлення дітей АПК. Значить хочу сказати, що ці кошти 

були передані на фінансування з місцевих бюджетів, у додатку 10 є окрема 



стрічка заходу з оздоровлення і відпочинку АПК, тобто місцеві органи мають 

забезпечити відповідне оздоровлення дітей АПК, як в попередньому році, там 

було часткове відшкодування вартості путівок. Я не пам'ятаю чи 750, чи 780 

гривень. 

Щодо переселенців і змін в Бюджетний кодекс. Хочу сказати, що вже 

подано Верховної Ради зміни в Закон "Про бюджет", там є окрема стаття для 

того, щоб,ну, скажімо так, оперативно вирішувати питання по переселенцям, 

Кабінету Міністрів пропонується надати право перерозподіляти освітню 

субвенцію, медичну субвенцію та субвенцію на підготовку робітничих кадрів. 

Тобто, якщо закон... і такі ж зміни передбачається внести зміни до Бюджетного 

кодексу. Ці зміни схвалені на Кабміні. Але я не знаю, сьогодні його внести до 

Верховної Ради чи ні. Вони будуть іти в комплексі разом з Законом про 

бюджет. Так, це дуже коротко. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Володимирівна, я думаю, що сьогодні від 

вашого профільного міністерства, люди, які сьогодні приїхали сюди, народні 

депутати хотіли б почути. Є в нас можливість виділити субвенцію на дитячі 

оздоровчі комплекси на відповідний рік, на 2015 рік? Тому що ви бачите, 

сьогодні були представники місцевого самоврядування, і представники 

відповідних закладів. І ми бачимо, що грошей сьогодні не досить. Тому що 

сьогодні перше питання – це виділення субвенції. 

Тому ми просимо від вас, від вашого профільного міністерства, від 

Кабінету Міністрів. Ми безумовно будемо звертатися листами і будемо ще 

проводити нараду таку, як ми проводили для рятування дитячих юнацьких 

спортивних шкіл. Тому ми б хотіли від вас почути, яка в нас є можливість, яку 

суму сьогодні міністерство змогло б виділити на ці заклади. Будь ласка. 

  



_______________. Хочу сказати, що, по-перше, позашкільні навчальні 

заклади, вони фінансуються з місцевих бюджетів. Бюджетний кодекс не 

передбачає субвенції. Відповідно до 87 статті, там є тільки позашкільні 

навчальні заклади, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів. А щодо 

місцевих бюджетів, то їм були передані відповідні доходи. І саме перше 

завдання місцевих бюджетів – це знайти ці доходи на місцях. 

(Шум у залі)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, представтесь. До мікрофона підійдіть. 

  

_______________. Добрий день. Я, чесно кажучи, мовчав до вашого 

виступу. Хотів по іншому питанню, але ви знаєте, ви нам так передаєте 

повноваження, що Житомирська область, – я заступник голови обласної ради, – 

при всій повазі, треба економити, ви з повноваженнями доходи не передаєте. У 

нас мінус 153 мільйони. Я готовий з вами дискутувати дуже довго. Коли у нас 

по надрам забрали 50 мільйонів, інше. І коли ви…  

Що таке бюджет? Бюджет – це баланс між доходами і видатками. А коли 

ви нам доходи не передаєте, а видатки добавляєте, ви пишете: передбачити в 

місцевому бюджеті. Тільки не бачите звідки. Ви забираєте податків 50 

мільйонів, а податок екологічний даєте 5,4, а надра забираєте на 53, в 10 разів.  

Я вам можу довго розповідати. Але я розумію, що в країні криза. Але 

давайте себе не обманювати. Ми готові. От ви прийняли рішення по не ДЮСШ, 

а ФСТ, ви кинули їх. Вони вже 3 місяці зарплату не получають, а ми думаємо, 

як її ДЮСШ перевести і дати їм ці ставки тренерів. А потім завтра в 

міністерстві не буде не очків, не олімпійців, нікого не буде. Я вам можу довго 

розповідати, але давайте чути, давайте не писати просто нам. 



 Повірте, нам дуже тяжко те, що вкладати податками сарай і так далі. 

Коли у нас забрали ПДФО, може вам просто не розповідають, коли у нас 

ПДФО забираєте, а потім кажете: ідіть облікуйте сараї, а реєстрів майна немає. 

Це просто, можливо, ви розкажіть. Але ситуація в іншому. Ми готові, от ви нам 

даєте 3 мільйони на оздоровлення, ми готові дати області 3, даєте 5 –  ми готові 

давати 10. Але давайте чути один одного. Не можна просто в односторонньому 

порядку. 

 Але питання в іншому. Давайте себе не обманювати про табори. Тому що 

у нас, наприклад, є табори, які працюють цілий рік, ми в минулому році 2 таких 

відкрили, і з відкритими басейнами, і з закритими басейнами. І там, до речі, 

путьовка не 4900, а 3800, і діти отримують 4 процедури. Це питання до 

"Молодої гвардії", списать можна любі гроші.  

Але давайте не обманювати себе, що в лісі табор не може бути табором, 

тому що там не може бути оздоровлення, там дітей комарі покусають. І давайте 

чесно проводити тендери. Тому що наші оздоровчі чогось ніколи виграти не 

можуть, а виграє чорт знає що, що батьки приїжджають і забирають тих дітей. 

Я вам про те говорю. 

Тому давайте дуже спокійно. Ми готові слухати, ми готові ужиматися, ми 

готові робити. Але сьогодні в більшості оздоровчих таборів і в більшості в 

областях скажуть, що у них живуть переселенці, і вони все це фінансують.  

Тому давайте дуже спокійно. Ви зрозумійте, у нас там в області не 

дурніші люди. Ми хочемо мати від вас повагу і розуміння. Там наші нормальні 

діти. Наша область Житомирська – чорнобильська, і вона має найбільше, 

напевно, дітей сьогодні, яких ми не можемо оздоровити. Але давайте запросіть 

у нас, скільки у нас є таборів, скільки ми можемо оздоровити дітей, а скільки 

ми в лісі поселити можемо. У нас теж бази не безмежні. І давайте порахуємо, 

що ми можемо закрити з чого. Але це не можна робити в березні місяці, через 2 

місяці оздоровлення почнеться. Давайте рухатися. І не треба казати, що ви нас 

вписуєте в строчки. Дайте нам під це фінансування. Дякую. 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Є ще питання? Будь ласка, представтесь. 

  

СОЛЕЙКО Н. Заступник голови Вінницької обласної ради Наталія 

Соейко. Я чомусь сьогодні не почула, але сподівалась почути, як ви 

передбачаєте фінансувати санаторії і профілакторії навчальних закладів там, де 

вони є. Адже це також молодь, можна сказати, діти, тому що це молодь з 16, а 

іноді навіть з 15 років. І вона потребує цього оздоровлення. Переваги такого 

оздоровлення в профілакторіях ми розуміємо, тому що студенти мають 

можливість не позбавлятися можливості ходити на заняття. Воно не 

переривається. І в той самий час при багатьох захворюваннях проходити 

амбулаторно недалеко від навчального закладу, не втрачаючи ніяких 

можливостей. Я єдине тільки, з чим можу, з якою проблемою погодитися, вона 

потребує вивчення і покращення, це або ліцензування цих структурних 

підрозділів, вузів, як найчастіше буває. Але часткового фінансування за 

рахунок Фонду соціального страхування, на мою думку, позбавляти їх 

неможливо. 

Вже зараз, в січні – в лютому 3 таких профілакторії в вінницьких вищих 

навчальних закладах: в медичному педагогічному і технічному, там, де загалом 

200 місць. І протягом року вони надають послуги тисячі семистам студентам, 

вони не мають можливості працювати. 

Я вважаю, що ми їх значно обмежуємо в цих можливостях. Це потребує 

також покращення. Хотілося б, щоб ви їх не позбавили принаймні в 2015 році 

цього часткового фінансування з Фонду соціального страхування. Але далі 

воно може бути уточнене, можливо, з якихось інших додаткових джерел. 



І одну ремарку, тому що я розумію, у мене другого слова не буде, про 

оздоровлення молоді у нас просто воно, вибачайте, на  нульовому рівні. Але 

говорити про те, що навіть з 18 років вони мають можливість і повинні 

забезпечувати  себе за власний кошт в будь-яких оздоровчих або санаторних 

закладах – це ілюзія, яка недосяжна для них через те, що вони ще не мають 

можливості достатнього заробітку, якщо їх батьки не утримують. А багато з 

них є студентами чи, в гіршому випадку, безробітними. Стан здоров'я нашої 

молоді ми знаємо який: близько 80 відсотків школярів мають проблеми з 

хребтом і всі наслідки цих проблем. Ну, медики про це знають, я не маю 

можливості сьогодні це деталізувати. Тому мені здається, взагалі це проблема, 

яка потребує глобального покращення у всіх напрямках. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Шановні колеги… Будь ласка. 

  

ДРАП'ЯТИЙ Є.М. Федерація профспілок, заступник, Драп'ятий Євген 

Михайлович. У мене є пропозиція саме якраз по коштах.  

Артур Леонідович, я пропоную, що оскільки міністерство не може знайти 

коштів, запропонувати там у нас в пункті, де Кабінетом Міністрів, записати 

наступний пункт. "Кабінету Міністрів  щоквартально оприлюднювати 

інформацію щодо сум (або про суми коштів), які повернуто…" Ми тут пишемо 

"за нових законодавчих умов", у нас прийняті хороші законодавчі акти зараз по 

антикорупційному. "…про повернення коштів з офшорних зон. Перше, на 

підставі дії фіскально-контролюючих органів, правоохоронних і судових 

органів. Коштів, друге, отриманих від реалізації майна попередніх 

можновладців. І коштів, які отримані від запровадження антикорупційних 

заходів, руйнування антикорупційних схем". 10 відсотків від тих коштів буде 



якраз і джерелом поповнення цільової субвенції на оздоровлення, ДЮСШ і 

патріотичне виховання молоді.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, ви знаєте, я думаю, що це механізм…              

  

ДРАП'ЯТИЙ Є.М. Ви зробіть депутатський… Нам головне, щоби 

щоквартально Кабінет Міністрів озвучував скільки, все-таки у нас біля 500 

мільярдів коштів знаходиться в офшорах. Ми нічого не чуємо, щоби вижимали 

від олігархів, від реалізації майна.     

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я з вами повністю згодний, але це ми зараз 

обговорюємо механізм. Я впевнений, що Міністерство фінансів знайде 

необхідну, ту мінімальну   суму необхідну суму для  утримання оздоровчих 

закладів. Дякую. 

Шановні колеги, будь ласка, ви хотіли виступити чи запитання. 

  

САВЧУК О.І. Дякую. В мене не запитання, а  просто репліка. 

Валерій Станіславович! Рівне, заступник голови облдержадміністрації 

Савчук Олександр Іванович.  

Так, я просто для  інформації. Вибачайте, я вам зачитаю. З обласного 

бюджету  4 мільйона 121 тисяча – на цей рік, в минулому році  така ж сама сума 

була фактично виплачена. З місцевих бюджетів – плюс 3 мільйона 335 і з 

коштів підприємств, установ, організацій різних форм власності – 6 мільйонів, 

майже  7 мільйонів.   



Але разом з тим хочу сказати, що ми ще до того всього і співпрацюємо з 

іноземними нашими партнерами. Так, у  2014 році надано дозволи на виїзд і 

відпочинок та оздоровлення до Німеччини і  Франції п'ять груп дітей  117  осіб. 

Так  же само працюємо і зараз. 

Щодо оздоровлення в школах. Я вам скажу, позицію вже вивчали, 

дивилися, не можна оздоровлювати в школах дітей. Якщо будуть там  мовні 

групи, хай будуть мовні групи. Вчитель не може оздоровити, в нього і так 

хватає тої нагрузки. Якщо немає вивчення англійської мови, значить, можна  

українську мову, історію і таке інше. 

Але в той же час, коли  ми рахуємо оздоровлення в школах, там 14 днів, 

ми не хочемо порахувати оздоровлення, наприклад, в таборах, у яких 

відпочивають протягом 10-12 днів. У нас за минулий рік в таких таборах 

відпочило біля 10 тисяч дітей. А там всі умови  для того, щоб можна було 

відпочити і оздоровити, здебільшого це релігійні табори, ми  їх так називаємо. 

Через це, будь ласка, врахуйте те. Всі інші пропозиції ми надамо.  

Але разом з тим на рахунок  того, що  потрібно не вводити податок на 

землю. То просто для  інформації. Мінфін нам скинув, тобто Кабінет Міністрів 

нам скинув, що це наші, тобто місцеві кошти. Тобто місцеві кошти ми повинні 

зібрати їх зі шкіл, лікарень, оздоровчих таборів. То  краще позбавити нас цієї 

можливості, хай у них будуть пільги по оподаткуванню. За землю. Дякую.  

  

ЯРОШЕНКО  В.С. Я дуже коротко. Приймається ваше зауваження, ми 

інформацію перевіримо. Ще раз вибачте, якщо вона неточна. Я дуже… Дві 

ремарки, з вашого дозволу.  

Шановні колеги, у всіх є діти. У когось, мабуть, уже онуки. От представте 

собі, що три місяці дитина на канікулах. Працює в родині, як правило, і батько, 

і мати,  в нас не європейські зарплати. Дідуся і бабусі немає. Куди дівати 

дитину? Питання – раз. Три місяці.  



Ремарка по "Молодій гвардії". Я дуже, скажемо так, щоденно займався з 

казначейством в кінці року коштами, надзвичайно напружена була ситуація. 

Тільки 20 приватним санаторіям, можливо, просто базам відпочинку за 

поданням СБУ були заблоковані кошти. Там унікальні речі відбуваються: 20 

мільйонів – на інформаційно-роз'яснювальну роботу. Ну, і так далі, і так далі, і 

так далі. Тому я вас би просив би коректними бути в закидах в сторону, 

наприклад, "Молодої гвардії", до якої ніяких закидів і претензій контролюючих 

структур немає.  

Можливо, ще про фонд тимчасової втрати працездатності. А ви знаєте, 

що фонд витратив біля 200 мільйонів на створення бази по реєстрації 

лікарняних листків, їх знайти ніде ніхто не міг. Тому й питання, чому там не 

формувалось правління, чому немає голови? Я от не бачу чернігівської колеги. 

Вибачте мені, я прошу, за емоції. Що значить, куди дівається ЄСВ в державі? А 

200 мільярдів гривень Пенсійний фонд? А безробіття, інфляція страшна там. 

Всього-на-всього 10 мільярдів закладено. До речі, на 9 мільйонів вчора почув 

від директора центру зайнятості Швеції, він у  нас був у гостях, на 9 мільйонів 

шведів закладено в бюджеті 75 мільйонів крон з бюджету на безробітних. Це 

220 мільярдів гривен на наші кошти.  

Скільки закрилось підприємств зараз на Сході? Тому ми думаємо, якщо 

мислити державними масштабами, там і ЄСВ. Я вибачаюсь, але я міг  

відповісти. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, Валерій Станіславовичу.  

Я думаю, що будемо завершувати дискусію. 

Шановні друзі, підводячи підсумки комітетських слухань, хочу всім 

виступаючим подякувати за інформацію щодо сучасного стану сфери 

оздоровлення та відпочинку дітей.  



Ситуація, дійсно, критична і загрозлива. Ми всі розуміємо, що діти – 

головне в житті кожного із нас. І ми всі розуміємо, що діти – це майбутнє нашої 

держави. Тому враховуючи, що в суботу уряд вже схвалив проект змін до 

бюджету, необхідно діяти невідкладно. Ми всі: комітет, Міністерство 

соціальної політики, Міністерство фінансів України, місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування, профспілки –  повинні разом 

вирішити завдання фінансування оздоровлення та відпочинку дітей. 

Перший крок. Передбачити в Державному бюджеті відповідну субвенцію 

місцевим бюджетам. Ми пам'ятаємо з вами, як було це з Міністерством 

фінансів, коли ми, я не хочу казати вибивали, але ж ми працювали над тим, щоб 

виділили нам субвенцію для ДЮСШ. Це була дуже складна робота, ще раз хочу 

підкреслити. Розумію всю складність вирішення цього питання. Ми повинні, ми 

– це народні депутати, це наш комітет, це громадськість, це місцеве 

самоврядування, повинні додати цьому першочергове, вирішити це 

першочерговим питанням. 

Зі свого боку комітет готовий і надалі працювати над вдосконаленням 

законодавчого забезпечення оздоровчої сфери та посиленням державної 

підтримки дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також 

забезпечити дійовий парламентський контроль за дотриманням законодавства. 

Шановні колеги, всім вам роздано проект рекомендацій. Якщо в кого є 

пропозиції, які ми сьогодні не встигли вислухати, прошу це надати в 

письмовому вигляді до секретаріату нашого комітету. 

Ви хотіли пропозицію? Ну, будь ласка, коротенько.  

  

ХОХЛЕНКОВ І.О. Хохленков Іван Олексійович, Мінсоцполітики. 

Артур Леонідович, я пропоную пункт 2.2 або вилучити, або переписати, 

тому що мова йде про затвердження державної цільової соціальної програми. 



Я хочу нагадати присутнім, багато людей тут знає, що попередню 

державну програму ми відпрацювали півтора роки, пропрацювали. За 4 місяці, 

по-перше, його неможливо зробити. По-друге, є Галина Володимирівна, я 

звертаюся до директора департаменту Мінфіну, знає, що є постанова Кабміну, 

яка заперечує затвердження нових державних програм, і наша концепція 

попередня, ну скасована рішенням Кабінету Міністрів. Це, по-перше. 

І все ж таки я хотів ще раз сказати за "Молоду гвардію". Воно не звучало 

у виступі, на жаль, Едуарда Броніславовича. У червні цього року буде 

святкування 90-річчя "Артеку". І повірте мені, що Росія дуже готується до свята 

цього 90-річчя. Будуються нові табори на території "Артеку", зруйновані три 

найкращих табори, які були на території "Артеку", і вони сказали, що це не 

підходить по російським стандартам, вони збудують майбутній "Артек".  

На цьому тлі реконструкція "Молодої гвардії" набуває політичного 

значення. Якщо ми не можемо виділити 30 мільйонів, давайте з чогось 

починати. У нас в травні місяці буде готова проектно-кошторисна 

документація. Ми знайшли 3 мільйони, завдяки теж Мінфіну, знайшли ці 

кошти. Давайте з цього ж починати. А про "Молоду гвардію", я до чого кажу, 

що в пропозиціях комітетських слухань нема нічого. Це єдиний державний 

центр у нас на території України. Ми відстали від Росії, від Білорусі, в Грузії 

побудували чудовий державний центр в цьому році, куди наші діти їздили на 

оздоровлення, на запрошення уряду Грузії. 

Давайте з чогось починати, давайте, я все ж таки пропоную внести ці 

пропозиції до комітетських слухань. Дякую. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ми доопрацюємо ваші пропозиції. І що 

стосовно "Молодої гвардії", то з Едуардом Броніславовичем ми співпрацюємо 

достатньо ще з минулої каденції, і всіляко будемо підтримувати цей заклад, 

який, ви, дійсно, сказали, має сьогодні політичне значення.  



Але ж, шановні колеги, комітетські слухання в нас доходять до кінця. Я 

всім вам дякую за увагу, всім вам дякую за участь в комітетських слуханнях, за 

ваші  пропозиції. Ми обов'язково їх доопрацюємо, і сподіваюся, що ми 

досягнемо нашої мети. Дякую за увагу.  
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