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РЕКОМЕНДАЦІЇ  

слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань сім'ї, 

молодіжної політики, спорту та туризму щодо підсумків 

оздоровлення і відпочинку дітей у 2013 році 

  

м. Київ          6 листопада 2013 р. 

  

Учасники слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань сім'ї, 

молодіжної політики, спорту та туризму щодо підсумків оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2013 році, що відбулися 6 листопада 2013 року, зазначають, 

що у 2013 році вдалося домогтися суттєвого збільшення кількісних показників 

оздоровлення та відпочинку дітей. Станом на 1 листопада 2013 року 

забезпечено оздоровленням 1 млн. 416 тис. 794 дітей (35 % від загальної 

кількості дітей шкільного віку), що на 32,8% більше, ніж у 2012 році. 

Відпочинком охоплено 1 млн. 903 тис. 842 дітей (47 % від загальної кількості 

дітей шкільного віку). 

Аналіз показників літнього оздоровлення в розрізі регіонів станом на 1 

листопада 2013  року свідчить, що в 15 областях оздоровлено дітей більше 40% 

від загальної кількості дітей, які отримали послуги з оздоровлення та 

відпочинку, а у 7 областях - більше 35%. 

Проте, у ряді областей залишається низький рівень охоплення дітей 

оздоровленням: Волинській області – 12,5% від загальної чисельності дітей 

шкільного віку), Закарпатській –   13,7%.  

У 2013 році на 17 закладів зросла кількість дитячих закладів оздоровлення 

та відпочинку, в тому числі, відновлено роботу 11 дитячих закладів 



оздоровлення, що не працювали у минулі роки. 

Водночас, залишаються гострими проблеми щодо забезпечення якісних і 

безпечних умов харчування та проживання дітей у дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку, є непоодинокі випадки порушення в них 

санітарно-епідеміологічних норм. Остаточно не вирішена проблема 

забезпечення повноцінного харчування.  

Проблемою у законодавчому забезпеченні оздоровлення та відпочинку 

дітей є визначення оптимальної тривалості оздоровчої зміни. Протягом п’яти 

років профспілкові організації ставлять питання про скорочення тривалості 

зміни до 14 днів для забезпечення збільшення кількості оздоровлених дітей, що 

суперечить науковим нормам, затвердженими відповідними нормативно-

правовими актами. Проте, щорічно Фонд соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності у порушення вимог статті 1 Закону України «Про 

оздоровлення і відпочинку дітей» у порядку виключення, що стає правилом,  

дає дозвіл на оздоровлення дітей з тривалістю зміни терміном менш, ніж 21 

день. В результаті, у 2013 році повноцінне оздоровлення отримало тільки 406 

тисяч дітей, тобто 29 % від загальної кількості оздоровлених дітей.  

  

Враховуючи вищезазначене, учасники слухань р е к о м е н д у ю т ь: 

1. Верховній Раді України прискорити розгляд та прийняття проектів 

Законів:  

 

про внесення змін до статті 2 Закону України «Про державну підтримку 

та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» 

(щодо можливості розміщення навчальних закладів) (реєстр. № 2284); 

  

про внесення змін до статті 13 Закону України "Про оздоровлення і 

відпочинок дітей" (щодо встановлення віку дітей, що перебувають у дитячих 

закладах відпочинку та оздоровлення разом з батьками), (реєстр. № 3375). 

  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=45671


2. Кабінету Міністрів України: 

  

1) до 1 січня 2014 року затвердити Державну цільову соціальну програму 

оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку мережі дитячих оздоровчих 

закладів на період до 2017 року$ 

2) до 1 квітня 2014 року розробити та затвердити постанову Кабінету 

Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та 

оздоровчих закладах";  

  

3) при підготовці проекту Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2014 рік» відповідно до вимог частини другої статті  1 Закону 

України «Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих 

центрів «Артек» і «Молода гвардія» щодо обов’язкового викупу державою 90 

відсотків путівок дитячого центру «Артек» передбачити фінансування 

бюджетної програми щодо оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують 

особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ «Артек» і 

УДЦ «Молода гвардія» у сумі 201 825,5 грн.; 

  

4) внести зміни до Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку з метою приведення його у відповідність до Закону 

України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»; 

  

5) дати відповідні доручення щодо внесення змін до методики 

розрахунків орендної плати за оренду державного майна при наданні 

оздоровчих послуг з урахуванням терміну надання оздоровчих послуг; 

  

6) доручити Міністерству соціальної політики України:  



  

внести пропозиції щодо запровадження Єдиного реєстру дітей, які 

потребують оздоровлення, відпочинку та санаторно-курортного лікування;  

  

внести пропозиції щодо врахування категорійності дитячих оздоровчих 

закладів при проведенні тендерів на придбання оздоровчих послуг; 

  

розглянути доцільність внесення змін до Положень про порядок 

направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державних підприємств 

України ,,Міжнародний дитячий центр ,,Артек” та Український дитячий  центр 

«Молода гвардія» за рахунок бюджетних коштів щодо надання дітям, які 

перебувають на диспансерному обліку, права лише на придбання путівок з 

частковою оплатою; 

  

надавати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 

Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям план 

розподілу путівок до Міжнародного дитячого центру «Артек» та Українського 

дитячого центру «Молода гвардія» на початку календарного року з метою 

завчасного розподілу путівок відповідно до пільгових категорій.  

  

3. Міністерству соціальної політики України при внесенні для розгляду 

на засіданні Кабінету Міністрів України проекту Державної цільової соціальної 

програми оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку мережі дитячих 

оздоровчих закладів на період до 2017 року врахувати такі пропозиції учасників 

слухань щодо :  

  

фінансування лише суспільно необхідних видатків для реконструкції 

дитячих центрів «Артек» та «Молода гвардія» і збільшення фінансування 

заходів щодо розширення мережі дитячих оздоровчих закладів в регіонах; 



  

перегляду переліку заходів, що стосуються підвищення якості 

оздоровлення і відпочинку дітей, зокрема розробки критеріїв оцінки якості 

оздоровчих та відпочинкових послуг щодо поліпшення фізичного та психічного 

стану здоров’я дитини з урахування відповідного досвіду Російської Федерації;  

  

застосування новітніх методик у виховній роботі з дітьми під час 

відпочинку; 

  

забезпечення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку;  

  

удосконалення механізму і підвищення якості кадрового забезпечення  

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

  

4. Вважати недоцільним внесення змін до статті 1 Закону України «Про 

оздоровлення та відпочинок дітей» стосовно скорочення тривалості оздоровчої 

зміни у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. У зв’язку з цим, 

звернути увагу Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики 

України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 

необхідність дотримання вимог статті 1 Закону України «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей» щодо тривалості оздоровчої зміни у дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня  і  неприпустимості скорочення 

тривалості оздоровчої зміни.  

  

5. Генеральній прокуратурі України посилити прокурорський нагляд за 

додержанням законів у сфері організації і проведення оздоровлення та 

відпочинку дітей, у тому числі,  дотримання визначеної Законом України «Про 



оздоровлення та відпочинок дітей» тривалості оздоровчої зміни у дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку. 

  

6. Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, 

спорту та туризму розглянути на своєму засіданні у квітні 2014 року хід 

виконання Рекомендацій парламентських слухань з питань оздоровлення та 

відпочинку дітей і молоді і Рекомендацій комітетських слухань щодо підсумків 

оздоровлення та відпочинку дітей у 2013 році та стан підготовки до 

оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2014 року.  

  

 


