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Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л. 

Секретар: Романова А.А. 

Присутні: Величкович М.Р., Силантьєв Д.О., Спориш І.Д., Велікін О.М. 

Відсутні: Петренко О.М., Бакулін Є.М. 

Запрошені: Кулеба М.М. – Уповноважений президента України з прав 

дитини; Ярема О.Й. - заступник Міністра молоді та спорту України; 

Прилипко С.І. - заступник Керівника Державного управління справами; 

Древаль В.Ю. - заступник директора департаменту оздоровлення та 

санаторно-курортного лікування, начальник відділу нормативно-методичного 

забезпечення оздоровлення дітей Міністерства соціальної політики України; 

Слободянюк Д.П. - керівник управління санаторно-курортних закладів 

Державного управління справами; Волосовець І.П. – виконуючий обов’язки 

начальника управління медичної допомоги матерям і дітям Міністерства 

охорони здоров’я України; Драпушко Р.Г. - керівник санаторного комплексу 

«Пуща-Озерна»; Середницька А.Д. - начальник відділу позашкільної освіти, 
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виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійної освіти 

Міністерства освіти та науки України; Капустін С.В. – генеральний директор 

державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»; 

Муха Д.І. - перший заступник генерального директора Міжнародного 

дитячого центру «Артек»; Коник С.М. - заступник генерального директора з 

виховної роботи Міжнародного дитячого центру «Артек»; Глушаниця О.Ф. - 

головний лікар Міжнародного дитячого центру «Артек»; Смірнова О.О.  - 

директор культурно-мистецького центру Міжнародного дитячого центру 

«Артек»; Ковальчук Т.В.  - директор інноваційного освітнього центру 

Міжнародного дитячого центру «Артек»; Крижанівська І.Г. - керівник 

служби дитячих співдружностей Міжнародного дитячого центру «Артек»; 

Петров О.В. - голова правління Українського молодіжного аерокосмічного 

об'єднання «Сузір'я». 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. «Про дотримання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок 

дітей» на прикладі проведення оздоровлення дітей в ДПУ МДЦ «Артек». 

 

1. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про дотримання Закону 

України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» на прикладі проведення 

оздоровлення дітей в ДПУ МДЦ «Артек». 

Палатний А.Л. зазначив: що до Комітету надійшли зауваження від 

Міністерства соціальної політики України. Беззаперечне дотримання Закону 

України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» - є обов’язковою вимогою 

для забезпечення безпеки дітей. І те, що в суспільстві звикли зневажливо 
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ставитись до правил протипожежної безпеки призводить до трагедій для 

дітей та їх батьків.  

Також Голова Комітету запропонував разом із членами комітету 

прийняти рішення про внесення до Верховної Ради України законопроекту 

про негайне зняття мораторію на перевірки дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку.  

Палатний А.Л. зазначив, що у Міжнародному дитячому центру 

«Артек» наявні певні проблеми, пов’язані із організацією харчування, 

розміщенням дітей, оздобленням приміщень, температурним режимом, 

педагогічним процесом. Тому було рекомендовано Міністерству соціальної 

політики України налагодити систему обміну досвідом між Міжнародним 

дитячим центром Артек та Українським дитячим центром «Молода Гвардія».  

Головою Комітету було зазначено, що від Комітету були вже 

неодноразові звернення до Уряду щодо диференціації норм харчування 

залежно від віку дітей, ці звернення були у 2011 та у 2013 році. Відповідна 

диференціація дозволить значно підвищити якість послуг харчування, які 

надаються в закладах оздоровлення та відпочинку. 

Палатний А.Л. надав слово Капустіну Сергію Валентиновичу - 

генеральному директору державного підприємства України «Міжнародний 

дитячий центр «Артек». Який поінформував, що у 2017 році за державним 

замовленням у дитячому центрі буде оздоровлено 9570 дітей пільгових 

категорій з усієї України. 

Також керівництвом міжнародного дитячого центру «Артек» було 

подано заявку на ліцензування надання медичних послуг. 

Діяльність дитячого центру знаходиться під пильною увагою 

центральних та місцевих органів виконавчої влади. Так,  у серпні місяці 

поточного року, за ініціативи Міністерства соціальної політики України було 

проведено моніторинг якості надання оздоровчих послуг ДПУ „МДЦ 

„Артек”. За результатами моніторингу розроблено план заходів, який 

виконується у встановлені терміни. 
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Сергій Капустін акцентував увагу на першочергових питаннях, що 

потребують вирішення. Це, передусім, отримання ліцензії на провадження 

господарської діяльності з медичної практики МДЦ «Артек», внесення змін 

до штатного розпису МДЦ «Артек», оновлення матеріально-технічної бази, 

проведення реконструкції системи протипожежної сигналізації в дитячих 

корпусах МДЦ «Артек», створення системи відео нагляду на території 

комплексу, неотримання педагогічними працівниками педагогічного стажу. 

Також Сергій Капустін презентував стратегічні  напрямки розвитку 

МДЦ «Артек»: створення інформаційно-ресурсного методичного центру 

МДЦ «Артек», запровадження Національного відбору фахівців для роботи в 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, відкриття факультету НПУ       

ім. М.П. Драгоманова з підготовки соціальних педагогів та педагогів-

вихователів, створення всеукраїнського форуму з питань національно-

патріотичного виховання на базі МДЦ «Артек», реконструкція харчоблоку та  

спортивного комплексу МДЦ «Артек», розробка та впровадження медичної 

картки здоров’я дитини. 

Палатний А.Л. надав слово Кулебі Миколі Миколайовичу – 

Уповноваженому президента України з прав дитини. Який зазначив про 

провідну роль Міжнародного дитячого центру «Артек» у дитячому 

оздоровленні та організації дитячого відпочинку, про необхідність все 

сторонньої допомоги центру з метою його активного розвитку.  

Кулеба М.М. відзначив важливу роль розгляду Верховною Радою 

України законопроекту про внесення змін до Закону України про Основи 

національної Безпеки та Оборони щодо прав дітей, особливо в умовах 

децентралізації. Зосередити увагу на профілактиці та запобіганні трагедій 

пов’язаних із безпекою та благополуччям дітей. 

Палатний А.Л. надав слово Прилипку Сергію Івановичу - заступнику 

Керівника Державного управління справами, який зазначив що Міністерство 

фінансів України не підтримало запит Державного управління справами щодо 

фінансування МДЦ «Артек» у 2018 році про виділення 10 млн. гривень на 
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капітальні вкладення. Тож 19 вересня 2017 року було направлене повторне 

звернення до Міністерства фінансів України щодо уточнення бюджету МДЦ 

«Артек». Прилипком Сергієм Івановичем було зауважено, що були проведені 

необхідні тендери та процедури для реконструкції котельні що постачає тепло в 

будівлі комплексу та інші соціальні та житлові споруди. 

Палатний А.Л. надав слово Слободянюку Дмитру Павловичу – 

керівнику управління санаторно-курортних закладів Державного управління 

справами. Слободянюк Дмитро Павлович повідомив про проблеми із якими 

стикається МДЦ «Артек», що пов’язані із його реорганізацією та виплатою 

боргових зобов’язані СП «Пуща-Озерна» як правонаступника, зокрема 18 млн. 

гривень НАК «Нафтогаз України». Також Слободянюк Дмитро Павлович 

повідомив про необхідність створення медичної картки дитини та сучасного 

діагностичного центру на базі МДЦ «Артек». Зосередив увагу на тому, що у 

центрі перебувають діти із «сірої зони» і вимагають особливої уваги, особливо 

зі сторони психологів, зокрема впровадження методів національно-

патріотичного виховання, сприяння створенню дитячих та молодіжних 

громадських організацій, особливо у напрямку національно-патріотичного 

виховання. 

Палатний А.Л. надав слово Древалю Віктору Юрійовичу – заступнику 

директора департаменту оздоровлення та санаторно-курортного лікування, 

начальнику відділу нормативно-методичного забезпечення оздоровлення 

дітей Міністерства соціальної політики України який поінформував про те, 

що в Україні на сьогоднішній день нараховується 3,9 млн. дітей шкільного 

віку, а послуги із оздоровлення та відпочинку були надані близько 1,2 млн. 

дітей станом на 1 вересня поточного року, за останні три роки в державі 

спостерігається нейтральна динаміка цих показників. Через мораторій на 

перевірки підприємств, значна кількість закладів які займаються 

організацією дитячого відпочинку та оздоровлення ігнорують норму закону 

про складання обов’язкового акту введення в експлуатацію, що складається 

щорічно перед початком роботи закладу. У 20% закладів, в яких були 
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проведені перевірки державної служби України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів, були знайдені суттєві недоліки, а 

у 10% - проводилась організація відпочинку та оздоровлення дітей без 

дозволів. Державна служба України з питань праці провела перевірку 

дотримання норм пожежної безпеки  у 332 закладах, серед яких 50% взагалі 

не мали пожежної сигналізації, 18% закладів – не підключені до пультів 

ДСНС, 22% закладів не забезпечені засобами пожежогасіння. Древалем 

Вікторем Юрійовичем була зосереджена увага на правових колізіях, що є у 

законодавстві та призводять до безконтрольної діяльності деяких закладів. 

Палатний А.Л. зауважив, що для запобігання неунормованій, 

безконтрольній діяльності закладів із організації дитячого оздоровлення та 

відпочинку повинен бути введений механізм ліцензування діяльності таких 

закладів. 

Палатний А.Л. надав слово Петрову Олегу Володимировичу - голові 

правління Українського молодіжного аерокосмічного об'єднання «Сузір'я». 

Петров Олег Володимирович зауважив, що наявний механізм контролю за 

діяльністю закладів із дитячого оздоровлення та відпочинку – діє 

неефективно і в ньому наявні певні корупційні ризики, що призводить до 

трагедій за участі дітей. Петров Олег Володимирович зосередив увагу на 

необхідності посилення контролю та систематизації діяльності у сфері 

оздоровлення та організації відпочинку дітей і більшого залучення органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування до цієї сфери. 

Палатний А.Л. – наголосив на необхідності залучення обласних 

державних адміністрацій до організації дитячого оздоровлення та 

відпочинку. 

Палатний А.Л. надав слово Яремі Олександру Йосиповичу - заступнику 

Міністра молоді та спорту України, який відзначив провідну роль МДЦ 

«Артек» у формуванні лідерських якостей молоді, громадянського 

суспільства, міжнародного співробітництва та відмітив активну участь 

молодіжних та громадських організацій у роботі МДЦ «Артек». 
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Палатний А.Л. надав слово Волосовець І.П. – виконуючій обов’язки 

начальника управління медичної допомоги матерям і дітям, яка навела 

статистичну інформацію щодо оздоровлення та відпочинку дітей в Україні. 

Палатний А.Л. зауважив, що розвиток МДЦ «Артек» - є одним із 

пріоритетних напрямків у розвитку сфери оздоровлення та відпочинку дітей 

в Україні. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Прийняти проект рекомендацій за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 

 

2. Прийняти проект рекомендацій в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 

 

 

 

 

 

          Голова Комітету                               А.Палатний 

 

 

Секретар Комітету                     А.Романова 

 


