
РЕКОМЕНДАЦІЇ  

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

політики, спорту та туризму на тему: «Забезпечення функціонування 

закладів оздоровлення та відпочинку дітей за нових законодавчих умов» 

 

м. Київ         18 лютого 2015 р. 

  

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

молодіжної політики, спорту та туризму на тему: «Забезпечення 

функціонування закладів оздоровлення та відпочинку дітей за нових 

законодавчих умов», що відбулися 18 лютого 2015 року, зазначають, що на 

початку року в Україні склалася критична ситуація з фінансуванням сфери 

оздоровлення та відпочинку дітей, що ставить під загрозу виконання 

зобов’язань держави щодо забезпечення права кожної дитини на повноцінне 

оздоровлення та відпочинок і суперечить державній політиці щодо збереження 

та розвитку мережі дитячих закладів.  

Після набрання чинності з 1 січня 2015 року Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 

загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації 

фонду оплати праці» (№ 77-VIII від 28 грудня 2014 року) припинено 

фінансування оздоровлення та відпочинку дітей за рахунок коштів Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, яке у попередні 

роки складало 350-380 мільйонів грн.  

Органи місцевого самоврядування, які відтепер мають виділяти кошти на 

оздоровлення та відпочинок дітей, не отримали відповідних фінансових 

ресурсів і не приділяють значної уваги вирішенню цього питання.  



Припинення фінансування оздоровлення та відпочинку дітей 

застрахованих осіб Фондом соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності без відповідної компенсації неминуче призведе до:  

зменшення кількості дітей охоплених оздоровленням та відпочинком 

(щорічно за кошти Фонду оздоровлювалося 200 тис. дітей застрахованих осіб); 

зменшення кількості дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

(щорічно за кошти Фонду купувалися путівки при частковому фінансуванні та 

за повну вартість у понад 500 дитячих закладах оздоровлення та відпочинку); 

погіршення стану матеріально-технічної бази дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку;  

збільшення вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку.  

У 2015 році  не передбачено виділення коштів  Міністерству аграрної 

політики та продовольства України та Міністерству освіти і науки України на 

оздоровлення та відпочинок дітей, тоді як у 2014 році було виділено, 

відповідно, 7,5 млн. грн. та 256 тис. грн. Фінансування оздоровлення дітей, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, планується скоротити з 

232,2 млн. грн. до 6,5 млн. грн.   

Серйозно загрожує належному функціонуванню сфери оздоровлення та 

відпочинку дітей скасування норми щодо звільнення від плати за землю 

дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів, а також запровадження 

оподаткування будівель зазначених закладів податком на об’єкти нежитлової 

нерухомості.  

У підсумку, за даними Міністерства соціальної політики, прогнозується 

суттєве зменшення обсягів оздоровлення та відпочинку дітей, а саме у 2015 році 

заплановано охопити оздоровленням та відпочинком 1 862 708 дітей (43,3 % від 

загальної чисельності дітей шкільного віку, що на 15,6 % менше у порівнянні з 



2014 роком), з них: оздоровленням – 578 522 дитини (13,5 % від загальної 

чисельності дітей шкільного віку, що на 21,5 % менше у порівнянні з 2014 

роком), відпочинком – 1 284 186 дітей (29,9 % від загальної чисельності дітей 

шкільного віку, що на 8,3 % менше у порівнянні з 2014 роком). 

Учасники слухань висловлюють занепокоєння щодо різкого зменшення 

пришкільних таборів у 2014 році (на 3702 табори) та планів щодо подальшого 

зменшення таких таборів у 2015 році на 3454 табори, що може призвести до 

зриву відпочинку дітей.  

Учасники слухань вимушені констатувати, що запроваджені з 1 січня 2015 

року зміни фінансування та оподаткування закладів оздоровлення та відпочинку 

дітей, є непродуманими і непідготовленими, і призводять до руйнування 

соціальної функції сфери оздоровлення та відпочинку дітей, що, в свою чергу, 

неминуче призведе до суттєвого збільшення дитячої та підліткової злочинності, 

значного погіршення здоров’я дітей.  

Учасники комітетських слухань вважають, що критична ситуація щодо 

загрози належному функціонуванню сфери оздоровлення та відпочинку дітей  

потребує невідкладних заходів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів 

України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування щодо внесення змін до законодавства та визначення нових 

джерел фінансування оздоровлення та відпочинку дітей в 2015 році.  

  

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

 

 

1.     Верховній Раді України: 

  

1) прийняти за основу та в цілому проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо пільгових умов вступу до вищих 



навчальних закладів, оздоровлення та відпочинку окремих категорій дітей, р. № 

1411; 

  

2) прийняти за основу та в цілому проект Закону України про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного розвитку 

сфери фізичної культури і спорту, р. № 2068; 

  

3) при внесенні змін до Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2015 рік» забезпечити виділення місцевим бюджетам субвенції з Державного 

бюджету України для цільового фінансування оздоровлення та відпочинку 

дітей -   сумою 350 млн. грн.;  

  

4) доручити Комітету з питань правоохоронної діяльності  для 

забезпечення належного державного контролю органами прокуратури за 

оздоровленням та відпочинком дітей розглянути питання про внесення змін до 

п.5 ст.23 Закону України «Про прокуратуру» в частині виключення умови  про 

необхідність підтвердження судом підстав для представництва при здійсненні 

прокурором заходів з досудового врегулювання спору. 

  

2. Кабінету Міністрів України: 

  

1) при опрацюванні проекту Закону  про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2015 рік» передбачити: 

виділення місцевим бюджетам субвенції з Державного бюджету України 

на часткове фінансування оздоровлення та відпочинку дітей -   сумою 350 млн. 

грн. згідно з вимогами Закону України «Про затвердження Загальнодержавної 

програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини» на період до 2016 року» стосовно забезпечення до 2016 року 



оздоровленням у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку не менш як 70 

відсотків дітей шкільного віку; 

  збільшення фінансування бюджетної програми «Оздоровлення і 

відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки,  в дитячому 

оздоровчому таборі ДЦ «Молода Гвардія» (КПКВК 2501450) на 10 млн. грн., в 

тому числі 5,3 млн.грн. на погашення кредиторської заборгованості  за надані 

послуги з оздоровлення дітей в ДЦ «Молода Гвардія» за 2014 рік та 4,7 млн. 

грн. на збільшення кількості путівок для оздоровлення дітей пільгових 

категорій у 2015 році; 

введення нової бюджетної програми «Реконструкція та 

теплозабезпечення об’єктів дитячого оздоровчого табору ДЦ «Молода Гвардія» 

обсягом 30,0 млн. грн.; 

  

2) до 1 січня 2016 року затвердити Державну цільову соціальну програму 

оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку мережі дитячих оздоровчих 

закладів на період до 2018 року; 

  

3) 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; 

  

4) доручити Міністерству охорони здоров’я України та Міністерству 

соціальної політики Україні до 1 червня 2015 року розробити та затвердити 

Інструкцію з організації харчування дітей в дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку стосовно введення диференційованих норм харчування для дітей 

різних вікових груп відповідно до змін, внесених до Постанови Кабінету 

Міністрів України №1591 від 22.11.2004 р. «Про затвердження норм 



харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»,  

Постановою Кабінету Міністрів України № 353 від 6 серпня 2014 р.    

  

3. Київській міській та обласним державним адміністраціям, районним 

державним адміністраціям, Київській міській та обласним радам, міським, 

районним радам: 

  

1) при внесенні змін до місцевих бюджетів забезпечити виділення коштів 

для фінансування оздоровлення та відпочинку дітей не менше рівня 2014 року;  

  

2) вирішити питання щодо сплати закладами оздоровлення та відпочинку  

усіх форм власності комунальних послуг в літній період за тарифами для 

пільгових категорій населення; 

  

3) звільнити від плати за землю та податку на нерухоме майно заклади 

оздоровлення та відпочинку дітей усіх форм власності, які функціонують в 

літній період і приймають на відпочинок соціально незахищені  категорії дітей.  

  

4. Генеральній прокуратурі України посилити прокурорський нагляд за 

додержанням законів у сфері організації і проведення оздоровлення та 

відпочинку дітей. 

  

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

спорту та туризму розглянути на своєму засіданні у квітні 2015 року хід 

виконання зазначених Рекомендацій.  

  

 


