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Додаток

Інформація
про хід виконання Обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей і 

розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року, 
схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.03.2018 № 163, із змінами, та 

затвердженої рішенням обласної ради від 16.03.2018 № 862, із змінами.
№
з/п Зміст завдання Термін

виконання
Інформація про хід виконання

Висновки
(в и к о н а н о , 

у  с т а д ії  
вик он анн я , 

н е в и к о н а н о )

Пропозиції
(зн я т и  з  к о н т р о л ю , 

п р о д о в ж и т и  
к он тр ол ь )

І. Забезпечення координації та контролю за підготовкою і проведенням оздоровчої кампанії

1. Проведення засідань 
обласної координаційної 
ради з питань організації 
та проведення відпочинку 
та оздоровлення дітей 
області

Щороку 3 метою координації організації та проведення оздоровчої 
кампанії 16 травня 2019 року було проведено регіональну 
міжвідомчу нараду з питань підготовки до організації літнього 
оздоровлення та відпочинку дітей нашої області.

В нараді приймали участь: заступники голів 
райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення, 
голови об’єднаних територіальних громад, керівники 
структурних підрозділів обласної державної адміністрації, 
територіальних органів міністерств та інших центральних 
органів Рівненської області, органів державного нагляду та 
контролю, до компетенції, яких відносяться питання організації 
оздоровлення та відпочинку, та члени оперативного штабу з 
координації проведення оздоровчої кампанії 2019 року.

Виконано Продовжити
контроль

2. Створення та забезпечення 
роботи оперативного 
штабу з координації 
проведення оздоровчої 
кампанії

Щороку В області прийнято і діє розпорядження голови обласної 
держадміністрації від 18 квітня 2019 року № 338 «Про 
організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 
році». Цим розпорядженням затверджено склад оперативного 
штабу з координації проведення оздоровчої кампанії 2019 року.

До складу оперативного штабу ввійшли представники 
структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних 
органів міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади, до компетенції яких віднесені питання організації

Виконано Продовжити
контроль
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оздоровлення та відпочинку дітей

Упродовж травня -  вересня 2019 року проводилися 
засідання оперативного штабу з координації проведення 
оздоровчої кампанії, на яких розглядалися питання щодо 
підготовки та проведення організації оздоровлення та 
відпочинку дітей нашої області. На засіданнях заслуховувалися 
звіти про стан забезпечення дотримання вимог санітарного 
законодавства, протипожежної та виробничої безпеки в дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку, санаторіях, а також у 
таборах з денним перебуванням на базі навчальних закладів 
Рівненської області.

Рішення, прийняті на засіданнях обласного штабу, було 
доведено до відома та виконання райдержадміністраціям, 
виконкомам міст обласного значення, об’єднаним 
територіальним громадам і дитячим закладам

3. Здійснення перевірки 
стану готовності дитячих 
закладів оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв 
області до оздоровчої 
кампанії та організація 
робочих виїздів до 
дитячих закладів 
оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв 
області (за необхідності)

Щороку До початку відкриття всі дитячі заклади оздоровлення та 
відпочинку були обстежені ГУ Держпродспоживслужби в 
Рівненській області та отримали «Акти прийомки дитячого 
оздоровчого табору», після чого розпочали свою роботу.

У червні -  липні поточного року обласним оперативним 
штабом з координації проведення оздоровчої кампанії були 
проведені комплексні перевірки дитячих закладів оздоровлення 
і відпочинку, санаторіїв нашої області щодо їх готовності до 
роботи.

Влітку 2019 році в області функціонували 
13 позаміських стаціонарних закладів. Серед них: шість 
закладів санаторного типу, чотири санаторії та два позаміські 
заклади, а також один позаміський заклад релігійної громади.

Завдяки заходам вжитим обласною державною 
адміністрацією, обласними органами державного нагляду та 
контролю, місцевими органами влади та місцевого 
самоврядування кампанія оздоровлення та відпочинку дітей 
була проведена на належному рівні, нещасних випадків і 
надзвичайних ситуацій, а також спалахів інфекційних 
захворювань та харчових отруєнь упродовж 2019 року в 
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, санаторіях

Виконано Продовжити
контроль



Рівненської області не зареєстровано.

4. Забезпечення участі та 
проведення
всеукраїнських, обласних 
та місцевих семінарів, 
нарад та інших заходів 
щодо організації та 
проведення дитячої 
оздоровчої кампанії

Щороку У Всеукраїнських селекторних нарадах з питань 
організації оздоровлення та відпочинку дітей і підбиття 
підсумків оздоровчої кампанії 2019 році, що відбулися 
відповідно 23 травня і 22 жовтня п.р., у студії Рівненської філії 
ПАТ «Укртелеком», приймали участь представники 
структурних підрозділів Рівненської облдержадміністрації, 
органів державного нагляду та контролю, до компетенції яких 
відносяться питання організації та відпочинку дітей.

На рівні області 16 травня 2019 року було проведено 
семінар на тему: "Організація оздоровлення та відпочинку дітей 
у 2019 році". В семінарі взяли участь відповідальні спеціалісти, 
що здійснюють виконання вищезазначених завдань, 
структурних підрозділів райдержадміністрацій, виконкомів рад 
міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад 
об’єднаних територіальних громад.

На виконання Обласної програми оздоровлення та 
відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року, 
схваленої розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації від 12 березня 2018 року № 163, із змінами, та 
затвердженої рішенням обласної ради від 16 березня 2018 року 
№ 862, із змінами, (далі -  Обласна програма) було першим 
заступником голови обласної державної адміністрації надано 
доручення від 11.04.2019 №45/01-61/19 районним державним 
адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного 
значення, виконавчим комітетам сільських, селищних, міських 
рад та об’єднаним територіальним громадам, структурним 
підрозділам обласної державної адміністрації, територіальних 
органів міністерств та інших централі чих органів нашої 
області, органів державного нагляду та контролю, до 
компетенції, яких відносяться питання організації оздоровлення 
та відпочинку, щодо належної організації оздоровчої кампанії.

Виконано Продовжити
контроль

П. Забезпечення дітей організованими формами відпочинку та оздоровлення

1. Забезпечення послугами Щороку У 2019 році фінансування витрат на оздоровлення та У стадії Продовжити



оздоровлення та 
відпочинку дітей, які 
потребують особливої 
соціальної уваги та 
підтримки

відпочинок дітей здійснюється за рахунок коштів державного, 
обласного та місцевих бюджетів, коштів фондів, підприємств, 
установ, організацій, спонсорів, батьківської плати та інших 
джерел, не заборонених чинним законодавством.

Упродовж літнього періоду поточного року, завдяки 
вжитим заходам в області, обсяги фінансування з обласного і 
місцевих бюджетів на оздоровлення та відпочинок дітей були 
збільшені на 2179,2 тис. гривень, і складають разом
22823.2 тис.гривень.

Поряд з цим, органами місцевої влади та самоврядування 
проводилася робота щодо залучення коштів фондів, 
підприємств, установ, організацій і спонсорів для фінансування 
зазначених заходів. Загальна сума залучених коштів із різних 
джерел складає близько 15450 тис.гривень.

Також було налагоджено роботу з роботодавцями, 
профспілковими організаціями щодо часткової оплати вартості 
путівок за рахунок батьківської плати. Станом на 01.09.2019 
профспілковими організаціями підприємств, організацій та 
установ нашої області відшкодовано вартість дитячих путівок 
на оздоровлення та відпочинок в сумі близько
4798.2 тис.гривень.

Станом на 25 жовтня 2019 року за рахунок бюджетних і 
позабюджетних коштів забезпечено відпочинком та 
оздоровленням 37080 дітей шкільного віку нашої області, в 
тому числі - 20430 дітей, які потребують особливої уваги та 
підтримки (що складає близько 16 % від загальної кількості 
таких дітей). Серед них:

- 695 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, або 46% від кількості дітей даної категорії;

- 26 дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) 
у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях; загинув під час масових акцій 
громадянського протесту або помер внаслідок поранення,

виконання контроль

контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій 
громадянського протесту; батьки яких загинули від нещасних
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випадків на виробництві або під час виконання службових 
обов'язків, що становить 60% від кількості дітей цих категорій;

- 968 дітей з інвалідністю, або 25% від кількості таких
дітей;

- 9168 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 
або 16% від кількості дітей даної категорії;

- 3655 дітей, які перебувають на диспансерному обліку, 
або 15% від кількості дітей даної категорії;

- 96 дітей, взятих на облік службами у справах дітей як 
такі, що перебувають у складних життєвих обставинах, або 26% 
від кількості таких дітей;

- 95 дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені 
особи, або 23% від кількості дітей даної категорії;

- 920 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЬС, 
або 3,5% від кількості таких дітей;

2645 талановитих та обдарованих дітей, або 
30% від кількості дітей зазначеної категорії;

- 465 дітей, працівників агропромислового комплексу та 
соціальної сфери села, або 7% від кількості дітей даної 
категорії;

- 20 дітей, одному з батьків яких встановлено 
інвалідність І або II групи, або 5% від кількості дітей такої 
категорії;

- 26 рідних дітей батьків-вихователів або прийомних 
батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного 
типу чи в одній прийомній сім’ї, або 38% від кількості таких 
дітей;

- 1590 дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій 
відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону 
України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту”, або 45% від кількості дітей даної категорії.

2. Забезпечення послугами 
оздоровлення та 
відпочинку дітей, які 
потребують особливої 
соціальної уваги та - 
підтримки, шляхом

Щороку,
травень-
вересень

Путівками шляхом надання грошової допомоги для 
компенсації вартості оздоровлення забезпечуються діти, які 
потребують особливої уваги та підтримки, в межах асигнувань, 
передбачених в обласному бюджеті на фінансування заходів 
Обласної програми, за умови передбачення спів фінансування з 
місцевих бюджетів області.

Виконано Продовжити
контроль



6
надання грошової 
допомоги для компенсації 
вартості путівок на 
оздоровлення дітей

На 2019 рік з обласного бюджету виділено 
6256 тис.гривень, з місцевих бюджетів у межах видатків, 
затверджених відповідними районними, міськими, сільськими і 
селищними програмами відпочинку та оздоровлення дітей 
передбачено 4903,8 тис.гривень.

За рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів діти, 
які потребують особливої уваги та підтримки, перебували на 
оздоровленні в 9 обраних батьками дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку, санаторіях нашої області.

Упродовж червня -  серпня 2019 року шляхом надання 
грошової допомоги для компенсації вартості путівок на 
оздоровлення дітей через безготівкове перерахування дитячим 
закладам оздоровлення та відпочинку, санаторіям Рівненської 
області забезпечено оздоровленням 1562 дитини, які 
потребують особливої уваги та підтримки.

3. Організація оздоровлення 
та відпочинку дітей, які 
потребують особливої 
соціальної підтримки, в 
період зимових канікул

Щороку,
грудень-
лютий

У зимовий період 2019 року направлення на 
оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої 
уваги та підтримки, буде здійснюватися за рахунок коштів 
державного бюджету. Так, 04 і 05 грудня п.р. відбудуться 
заїзди груп, в кількості 58 дітей, в ДПУ «Міжнародний дитячий 
центр Артек» (м.Київ) та ДП Український дитячий центр 
«Молода гвардія» (м.Одеса).

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

4.

_

Забезпечення послугами 
оздоровлення дітей, які 
потребують особливих 
умов для оздоровлення 
(дітей з інвалідністю, які 
не можуть самостійно 
пересуватися, разом з 
одним із батьків або 
особою, що їх замінює) 
шляхом надання грошової 
допомоги для компенсації 
вартості путівок на 
оздоровлення дітей

Щороку В області розроблено та затверджено порядок про 
забезпечення послугами оздоровлення дітей, які потребують 
особливих умов для оздоровлення (дітей з інвалідністю, які не 
можуть самостійно пересуватися, разом з одним із батьків або 
особою, що їх замінює) шляхом надання грошової допомоги 
для компенсації вартості путівок на оздоровлення дітей через 
безготівкове перерахування спеціально пристосованим 
санаторно-курортним закладам, дитячим закладам 
оздоровлення та відпочинку або дитячим закладам 
оздоровлення та відпочинку із спеціально обладнаними 
місцями.

За рахунок коштів обласного бюджету діти, які потребують 
особливих умов для оздоровлення, перебували на оздоровленні 
в спеціалізованих обраних батьками закладах оздоровлення та

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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санаторіях.
Станом на 25.10.2019 року оздоровленням забезпечено 

86 дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для 
оздоровлення, разом з одним із батьків, до кінця поточного 
року передбачається збільшити кількість оздоровлених дітей 
такої категорії до 100.

•‘І>.«$ ? У. '

5. Забезпечення послугами 
санаторно-курортного 
лікування дітей з 
інвалідністю, інвалідність 
яких пов’язана з 
наслідками 
Чорнобильської 
катастрофи, в супроводі 
одного з батьків, 
відповідно до чинного 
законодавства

Щороку Згідно з чинним законодавством та нормативно- 
правовими документами забезпечення санаторно-курортним 
лікуванням дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з 
наслідками Чорнобильської катастрофи, в супроводі одного з 
батьків за рахунок бюджетних коштів здійснюється шляхом 
відшкодування вартості наданих послуг через безготівкове 
перерахування коштів санаторно-курортним закладам на 
підставі тристороннього договору (місцеві органи соціального 
захисту -  батьки дитини -  санаторій).

Упродовж 2019 року структурними підрозділами з 
питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, 
виконавчих комітетів міських рад укладено 295 тристоронніх 
договорів (84 % від потреби).

Станом на 31.10.2019 забезпечено санаторно-курортним 
лікуванням 255 дитини з інвалідністю, пов’язаною з наслідками 
Чорнобильської катастрофи, в супроводі одного з батьків, та 
відшкодовано санаторно-курортним закладам за надані послуги 
3678,2 тис.гривень.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

6. Організація оздоровлення 
дітей-вихованців 
інтернатних закладів 
упродовж усього літнього 
оздоровчого періоду

Щороку У літній період 2019 року оздоровлено 10 дітей вихованців 
закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування. 
Обсяг видатків з обласного бюджету на ці цілі становить 160,7 
тис.гривень.

Виконано Продовжити
контроль

7. Організація відпочинку 
дітей шкільного віку в 
закладах з денним 
перебуванням

Щороку Влітку 2019 року в області функціонувало 117 таборів з 
денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних 
закладів, які розпочали свою роботу з 27 травня, а деякі, 
відповідно до структури навчального року, - 31 травня та 
3 червня. , .

Активним відпочинком, у вищезазначених таборах.

Виконано Продовжити
контроль



охоплено 13125 дітей шкільного віку нашої області, серед них 
8004 дитини, що потребують особливої уваги та підтримки.

8. Забезпечення послугами 
оздоровлення учнів 
комунального закладу 
«Костопільський обласний 
лідей-інтернат П -Ш  
ступенів фізичної 
культури і спорту» 
Рівненської обласної ради, 
переможців міжнародних, 
всеукраїнських, обласних 
змагань, спартакіад

Щороку На оздоровлення (організацію профільних спортивних або 
тематичних змін) учнів комунального закладу “Костопільський 
обласний ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів фізичної культури і 
спорту” Рівненської обласної ради, переможців міжнародних, 
всеукраїнських, обласних змагань, спартакіад у 2019 році 
кошти з обласного бюджету не передбачалися.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

9. Організація та проведення 
в Рівненській області 
відпочинку дітей, які 
проживають у населених 
пунктах, розташованих на 
лінії зіткнення, дітей 3 
місць проведення анти 
терористичної операції та 
тимчасово окупованої 
території України

Щороку Влітку 2019 року в дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку Рівненщини, за рахунок коштів обласного і 
місцевих бюджетів, охоплено відпочинком 59 дітей, які 
проживають на територіях Донецької та Луганської областей, 
що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту.

Виконано Продовжити
контроль

10. Підбір та направлення 
груп дітей Рівненської 
області на оздоровлення та 
відпочинок до ДП 
«Український дитячий 
центр «Молода гвардія» 
(м.0деса), ДПУ 
«Міжнародний дитячий 
центр «Артек» (Київська 
область)

Щороку Упродовж лютого -  жовтня 2019 року дитячі путівки 
отримані за рахунок коштів державного бюджету використано в 
повному обсязі. Так, здійснено підбір і направлення 772 дітей, 
які потребують особливої уваги та підтримки, на оздоровлення 
та відпочинок в ДПУ «Міжнародний дитячий центр Артек» 
(м.Київ) та ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» 
(м.Одеса).

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

Ш. Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв,
поліпшення їх матеріально-технічної бази

1. Поліпшення матеріально- Щороку Влітку 2019 року в області функціонувало 140 дитячих Виконано Продовжити



технічної бази дитячих 
закладів оздоровлення та 
відаочижу, санаторіїв 
області

закладів оздоровлення та відпочинку, з яких 13 позаміські 
стаціонарні заклади оздоровлення та відпочинку.

Для поліпшення матеріально-технічної бази дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку “Країна мрій” с.Межиріч 
Острозького району, «Сигнал» с.Олександрія «Електронік- 
Рівне» с.Кустин Рівненського району з місцевих бюджетів було 
передбачено 600 тис.гривень, з яких станом на 25.10.2019 
використано 586,7 тис.гривень. Зокрема, кошти передбачалися з 
місцевих бюджетів Острозького та Рівненського районів, міста 
Рівне.

ї... .'.у:1 • контроль

2. Забезпечення підтримки 
дитячих закладів 
оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв 
шляхом встановлення у 
визначеному
законодавством порядку 
пільги
землекористування, 
оплати комунально- 
побутових послуг, сплати 
місцевих податків і зборів

Щороку Згідно з чинним законодавством дитячі заклади 
оздоровлення та відпочинку звільнені від сплати ПДВ.

У 2019 році виконкомами районних рад і сільських, 
селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад були 
вжиті заходи щодо підтримки дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв шляхом встановлення у визначеному 
законодавством порядку пільг із землекористування, сплати 
місцевих податків і зборів.

Зокрема, звільнені від сплати податку за землю та податку 
на нерухоме майно дитячі заклади санаторного типу «Агатівка» 
с.Симонів Гощанського району, «Країна мрій» с.Межиріч 
Острозького району, дитячий санаторій «Хрінники» с.Хрінники 
Демидівського району. Також, звільнено частково санаторій 
«Горинь» смт Степань Сарненського району від сплати податку 
на землю та ДСОЗ «Електронік-Рівне» с.Кустин Рівненського 
району -  від сплати податку на майно.

Виконано Продовжити
контроль

3. Забезпечення
безперебійного електро-, 
водо-, газо- та 
теплопостачання до 
дитячих закладів 
оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв, а 
також вжиття заходів 
щодо безпечної

Щороку У літній період 2019 року райдержадміністраціями, 
виконавчими комітетами рад міст обласного значення, 
виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад 
об’єднаних територіальних громад, а також керівниками 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв було 
забезпечено безперебійне електро-, водо-, газопостачання до 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв.

Розпорядчими документами голів районних 
держадміністрацій, рішеннями голів рад міст обласного

Виконано Продовжити
контроль



10
експлуатації всіх мереж та 
обладнання і виконання 
І І - І Ш И Х  робіт щодо їх 
ф  у  нкціонування

значення було покладено персональну відповідальність на 
керівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 
санаторіїв за охорону життя і здоров’я дітей, дотримання 
санітарних, протипожежних правил, порядку проведення 
екскурсій, походів, купання дітей у водоймах.

. - ф - у . '  ' - г : - •

4.
Організація та проведення 
регіональної виставки- 
ярм арку  послуг дитячого 
оздоровлення та 
відпочинку

Щороку,
березень-
червень

У травні 2019 року департаментом соціального захисту 
населення облдержадміністрації організовано регіональну 
виставку-ярмарок послуг оздоровлення та відпочинку, що 
проводилася в Рівному під час святкових заходів до Дня матері, 
в якій взяли участь дитячі заклади оздоровлення і відпочинку 
нашої області.

Виконано Продовжити
контроль

5. Встановлення відповідних 
дорож ніх знаків у місцях 
розташування дитячих 
закладів  оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв, у 
т о м у  числі місцях для 
купання

Щороку Головним управлінням Національної поліції в 
Рівненській області спільно з рагдержадміністраціями, 
виконавчими комітетами рад міст обласного значення, 
виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад 
об’єднаних територіальних громад, дитячими закладами 
оздоровлення та відпочинку, санаторіями організовано та 
проведено встановлення відповідних дорожніх знаків у місцях 
розташування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 
санаторіїв, у тому числі біля водойм у місцях купання.

Виконано Продовжити
контроль

6. Організація чергування в 
ди тячих  закладах 
оздоровлення та 
відпочинку, санаторіях (за 
необхідності), а також 
наближення маршрутів 
відпрацювання поліції до 
з о н  відпочинку та 
оздоровлення дітей

Щороку Упродовж травня -  серпня 2019 року Головним 
управлінням Національної поліції в Рівненській області було 
організовано цілодобове чергування в дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку, санаторіях. Також було 
розроблено та здійснено наближення маршрутів відпрацювання 
поліції до зон відпочинку та оздоровлення дітей.

Виконано Продовжити
контроль

7. Визначення та 
о  б  лаштування місць для 
купання дітей відповідно 
д о  вимог Правил охорони 
ж и ття  людей на водних 
о  б  ’ єктах України у місцях 
м асового відпочинку

Щороку 3 метою запобігання загибелі людей на водних об’єктах 
області в літній період 2019 року заступником голови обласної 
державної адміністрації видано доручення від 25.02.2019 
№24/01-61/19, на виконання якого у квітні-травні цього року 
проведені засідання комісій з питань ТЕБ та НС міст і районів 
області, на яких розглянуто питання безпечного -відпочинку на 
водоймах. : Гдуїі /•■'уУ;.

Виконано Продовжити
контроль
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л ю д е й  на воді (пляжах)

'
Керівниками дитячих закладів оздоровлення тц 

відпочинку дітей, які використовують водойми для відпочинку, 
були створені відомчі рятувальні пости, також організовано 
обстеження й очищення від сторонніх предметів дно акваторії 
пляжів на водосховищі села Хрінники, забезпечено наявність 
документів, необхідних для відкриття та функціонування 
пляжів.

8. Забезпечення 
систематичного контролю 
за сп особом  жттята 
повед ін кою  дітей, які 
перебуваю ть на обліку в 
о р г а н а х  Національної 
п о л іц ії  Україна, надання 
д о п о м о ги  в організації їх 
д о зв і лля, відпочинку та 
зай н ято ст і в літній період

Щороку Головним управління Національної поліції в Рівненській 
області спільно з Службою у справах дітей 
райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення 
були проведені цільові рейди для виявлення безпритульних 
дітей і влаштування їх у соціальні заклади для дітей. Під час 
проведення цільових рейдів безпритульних дітей не виявлено, 
виявлено 364 дитини, що перебувають у складних життєвих 
обставинах.

Влітку 2019 року організовано відпочинок та оздоровлення 
96 дітей, взятих на облік службами у справах дітей як такі, що 
перебувають у складних життєвих обставинах.

Виконано Продовжити
контроль

9. Забезпечення дитячих 
з а к л а д ів  оздоровлення та 
відпочинку , санаторіїв 
м ед и чн и м и  працівниками 
з г ід н о  із штатним 
р о зп и со м

Щороку Керівниками стаціонарних дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку спільно з органами охорони 
здоров'я нашої області були вжиті заходи щодо забезпечення 
медичними працівниками згідно із штатним розписом дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв.

Виконано Продовжити
контроль

10. Закр іпленн я закладів 
оздоровлення та 
відпочинку , санаторіїв за 
територіальними 
л ікувально- 
профілактичними 
зак л ад ам и  області для 
н а д а н н я  невідкладвої та 
спеціалізованої медичної 
д о п о м о ги

Щороку Управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації 
спільно з райдержадміністраціями, виконавчими комітетами 
рад міст обласного значення, виконавчими комітетами 
сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних 
громад були розроблені та погоджені графіки щодо закріплення 
закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв за 
територіальними лікувально-профілактичними закладами 
області для надання невідкладної та спеціалізованої медичної 
допомоги влітку 2019 року.

Виконано Продовжити
контроль

11. О рган ізац ія  та проведення Щороку На виконання постанови Кабінету Міністрів України—----------- :—;—:---— —3 ? ' Виконано Продовжити. 1 ••• •..
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обласного  конкурсу 
проекті н розвитку дитячих 
заю іа д ів  оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв з 
метою оздоровлення і 
в ідпочинку  дітей

від 26.06.2019 № 580 «Про деякі питання ведення Державного 
реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей», 
розроблено проект розпорядження голови облдержадміністрації 
щодо утворення і функціонування комісії з питань обліку 
майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей, а також 
проведена робота щодо персонального визначення реєстратора.

Керівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
Порядок ведення Державного реєстру майнових об’єктів 
оздоровлення та відпочинку дітей, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 580 доведено для 
врахування в роботі.

контроль

IV. С творення Р“зпечних та комфортних умов перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку; санаторіях

1. П роведенн я державної 
атестац ії дитячих закладів 
оздоровлення та 
в ідп очи нку  області

2018 -2022 
роки

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
28.04.2009 № 426 (у редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 07.10.2015 № 816) "Про затвердження Порядку 
проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій", а також 
Типового положення про атестаційну комісію з проведення 
державної атестації дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, затвердженого наказом Міністерства соціальної 
політики України від 23.05.2016 № 545, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 09.06.2016 за № 834/28964, 
прийнято розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 01.04.2019 № 279 "Про затвердження складу 
атестаційної комісії з проведення державної атестації дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку Рівненської області".

На підставі погодженого з Мінсоцполітики плану 
проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку Рівненської області на 2018 -  2и22 роки, 
проведення відповідної атестації в поточному році не 
передбачалося і відповідно не здійснювалося.

Виконано Продовжити
контроль

2. Забезпе чення державного 
санепіднагляду та 
лабораторного контролю

Щороку У 2019 році Головним управлінням Держпрод- 
споживслужби в Рівненській області здійснювався державний 
нагляд за дотриманням санітарного законодавства в

Виконано Продовжити
контроль.
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за  якістю і безяечністю 
харчових проектів, 
питної водитаводи 
відкритих водойм у 
дитячих закладах 
оздоровлення та 
відпочинку, санаторіях

13 стаціонарних закладах оздоровлення та відпочинку.
При проведенні обстежень встановлено, що у закладах 

проведені поточні ремонти, ревізія та ремонт систем 
водопостачання та водовідведення, вентиляції та освітлення, 
придбаний твердий та м’який інвентар, посуд та необхідне 
обладнання, забезпечено питною водою, що відповідає 
гігієнічному нормативу, пройдені профілактичні медичні 
огляди працівників закладів оздоровлення та відпочинку тощо.

3. Здійснення планових та 
позапланових заходів 
державного нагляду за 
дотриманням вимог 
санітарного законодавства 
під час функціонування 
дитячих закладав 
оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв

Щороку 3 початку підготовки та проведення оздоровчої кампанії 
2019 року фахівцями Держпродспоживсхужби нашої області 
проведені 140 позапланових заходів державного нагляду.

Всі дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторії 
нашої області отримали «Акти прийомкн дитячого оздоровчого 
табору» (фЗ 18/0), після чого розпочали роботу.

Спалахів інфекційних хвороб і харчових отруєнь у 
закладах оздоровлення і відпочинку, санаторіях нашої області 
не зареєстровано.

Виконано Продовжити
контроль

4. Здійснення лабораторного 
контролю за станом 
готовності дитячих 
закладів оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв 
області до оздоровчої 
кампанії (вода питна, вода 
поверхневих водойм в зоні 
пляжів)

До 01 червня 
щороку

У 2019 році Державною установою "Рівненський обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" 
було проведено обстеження води питної та води поверхневих 
водойм в зоні пляжів дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв області. За результатами здійсненого 
лабораторного контролю надані висновки щодо їх готовності до 
оздоровчої кампанії.

Виконано Продовжити
контроль

5. Забезпечення 
лабораторного контролю 
за  якістю і безпечністю 
харчових продуктів, 
питної води, води 
відкритих водойм, ґрунту 
у  дитячих заювдах 
о здоровлення та 
відпочинку, санаторіях

Щороку 
(червень -  
серпень)

Упродовж червня-серпня 2019 року проводився 
моніторинг якості і безпечності питної води. Досліджено за 
санітарно-хімічними показниками 69 зразків води, із яких 
11 зразків або 16,2% не відповідали вимогам. Досліджено 
67 проб за мікробіологічними показниками, із яких 4 проби 
або 6,0% не відповідали гігієнічному нормативу.

Досліджено по 4 проби води з поверхневої водойми за 
санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками, які 
відповідали гігієнічним вимогам.

Виконано Продовжити 
коніроль



області
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У закладах оздоровлення і відпочинку для дітей 
відібрано та досліджено 10 змивів на наявність умовно- 
патогенної мікрофлори, позитивних результатів не виявлено.

т

6. Здійснення ком п л ексу  
заходів щодо п р и вед ен н я  
систем протипожежного 
водопостачання 
(пожежних гідран тів , 
водоймищ, водонап ірних 
веж, влаштування п ірс ів ) у 
відповідність із ви м о гам и  
нормативно-правових 
актів

Щороку 3 метою дотримання вимог пожежної безпеки та 
запобігання пожежам в дитячих закладах працівниками 
Головного управління МНС України в Рівненській області 
упродовж травня поточного року проведено перевірки 
13 закладів літнього відпочинку та оздоровлення дітей.

Під час перевірок особлива увага зверталась на стан 
утримання шляхів евакуації, забезпечення первинними 
засобами пожежогасіння, стан електрогосподарства, технічний 
стан зовнішнього та внутрішнього протипожежного 
водопостачання тощо, а також проводились протипожежні 
інструктажі з керівництвом та обслуговуючим персоналом 
оздоровчих закладів.

За результатами перевірок протипожежного стану 
закладів відпочинку та оздоровлення дітей керівникам об’єктів 
для виконання вручено приписи на усунення порушень вимог 
законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та 
техногенної безпеки. За виявлені порушення до 
адміністративної відповідальності притягнуто 13 посадових 
осіб.

Крім того, починаючи з 2011 року невиконані в повному 
обсязі заходи, зазначені у постановах про застосування 
запобіжних заходів в двох закладах: санаторій "Козинський", 
Радивилівського району та санаторій "Горинь", Сарненського 
району).

Питання щодо стану готовності санаторно-оздоровчих 
закладів області до прийому та оздоровлення громадян в літній 
період було розглянуто на комісіях техногено-ек~ логічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій.

Виконано Продовжити
контроль

7. Приведення систем  т а  
засобів протипожежного 
захисту дитячих зак л ад ів  
оздоровлення та  
відпочинку, сан ато р іїв  у

Щороку Упродовж 2018-2019 року керівниками оздоровчих 
закладів вживались заходи щодо забезпечення об’єктів 
первинними засобами пожежогасіння згідно із нормами 
належності та проведення технічного обслуговування наявних 
вогнегасників, тощо. ' , \ .

Виконано Продовжити
контроль
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відповідність із вимогами 
нормативно-правових 
актів у с ф е р і  пожежної 
безпеки

Однак, роботи протипожежного призначення 
капітального характеру виконувалися лише у двох закладах, а 
саме: у приміщеннях клубу та спального корпусу бази 
відпочинку "Чайка" проведено вогнезахисну обробку 
дерев'яних конструкцій горищ, а у адміністративно-медичному 
корпусі КП "ДСОК "Електронік-Рівне" проведено вогнезахисну 
обробку дерев'яних конструкцій горищ та встановлено 
протипожежні двері.

Разом з тим, у більшості оздоровчих закладів області з 
року в рік залишаються невиконаними ряд протипожежних 
заходів капітального характеру.

' Щ Щ Ш  . і

8. Здійснення контролю за 
технічним станом 
транспортних засобів і 
автош ляхів, якими будуть 
перевозитися діти до місць 
оздоровлення та 
відпочинку і у зворотному 
напрямку, а  також за 
оперативною обстановкою 
під час перевезення дітей 
автомобільним та 
залізничним транспортом

Щороку Під час літнього сезону підрозділами патрульної служби 
поліції області було забезпечено обов’язкове супроводження 
автобусів, що перевозять організовані групи дітей, як до місць 
відпочинку та оздоровлення, так і у зворотному напрямках, 
здійснення контролю за дотриманням установлених правил 
перевезення організованих груп дітей, проведення перевірок 
технічного стану транспортних засобів.

Виконано Продовжити
контроль

9. Забезпечення всіх дітей, 
які направляються в 
санаторії т а  заклади 
оздоровлення і 
відпочинку, безкоштовним 
медичним оглядом та 
відповідною  медичною 
документацією

Щороку Упродовж 2019 року всі діти, що направлялись в заклади 
оздоровлення та відпочинку, забезпечені безкоштовним 
медичним оглядом та відповідною медичною документацією 
(формою 079/о).

Управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації 
контроль за оформленням та достовірністю медичних довідок 
було покладено на керівників медичних закладів, де 
проводиться медогляд дітей, які були направлені в заклади 
оздоровлення та відпочинку.

Виконано Продовжити
контроль

10. Забезпечення, за 
необхідності, належного 
медичного обслуговування

Щороку

—-і---------. . . .

У разі необхідності діти були достатньо забезпечені 
медичними послугами^ в межах матеріально-технічного 
забезпечення лікувально-профілактичного закладу області.

Виконано Продовжити
контроль



в лікувально-
профілактичних 'закладах  
області для дітей, я к і  
перебувають на 
оздоровленні та 
відпочинку
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11. Забезпечення м еди чн и х  
пунктів дитячих заклад ів  
оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв  
медикаментами д л я  
здійснення амбулаторного 
прийому хворих і надання 
невідкладної м ед и ч н о ї 
допомоги

Щороку Медичні пункти, функціонуючих на території області 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, були забезпечені 
медикаментами в достатній кількості для амбулаторного 
прийому хворих і надання невідкладної медичної допомоги.

Виконано Продовжити
контроль

V. Організаційно-методичне, інформаційне та кадрове забезпечення відпочинку і оздоровлення дітей

1. Проведення нарад д л я  
керівників та
педагогічного персоналу  
дитячих закладів 
відпочинку

Щороку,
травень

У травні поточного року було проведено нараду з 
керівниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 
санаторіїв нашої області з питання організації оздоровчої 
кампанії 2019 року.

Виконано Продовжити
контроль

2. Організація та проведення 
семінарів, нарад, тренінгів, 
навчань та інших заход ів  з 
питань підготовки т а  
проведення оздоровчої 
кампанії для керівників і 
працівників дитячих 
закладів оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв

Щороку Департаментом соціального захисту населення 
облдержадміністрації в травні цього року було проведено 
семінар на тему: "Організація оздоровлення та відпочинку дітей 
у 2019 році". В семінарі взяли участь відповідальні спеціалісти, 
що здійснюють виконання вищезазначених завдань, 
структурних підрозділів райдержадміністрацій, виконкомів рад 
міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад 
об’єднаних територіальних громад.

Також у травні цього року управлінням освіти і науки 
облдержадміністрації проведено інструктивні наради з питань 
організації літнього відпочинку дітей із керівниками закладів 
освіти, на базі яких функціонували табори з денним 
перебуванням та' особами, відповідальними за харчування учнів 
у таборах, щодо дотримання вимог санітарного законодавства.

Виконано Продовжити
контроль

—г— -—————:-------:—
:.чл ,!.Л .



ч
17

1 3. ; Співпраця з українським и 
та іноземними урядовим и 
й неурядовими 
організаціями з п и тан ь  
оздоровлення і відпочинку 
дітей

Щороку Обласною державною адміністрацією проводиться' робота 
з українськими та іноземними урядовими та неурядовими 
організаціями у сфері оздоровлення та відпочинку дітей за 
кордоном.

Надання згоди на виїзд груп дітей для оздоровлення і 
відпочинку за кордон і контроль за поверненням їх в Україну 
здійснюється департаментом соціального захисту населення 
облдержадміністрації відповідно до вимог законодавства. У 
2019 році надано згоду на виїзд двох груп, в кількості 52 
дитини, до Франції, які повернулися вчасно в Україну, що 
підтверджується відповідними документами.

Микопано 1 Іродоижити 
контроль

4. Проведення о г л я д у  - 
конкурсу на к р а щ у  
організацію в и х о в н о ї 
роботи в дитячих закладах 
відпочинку, які 
функціонують н а  базі 
навчальних з а к л а д ів  
області

Щороку
У 2019 році управлінням освіти і науки 

облдержадміністрації не проводився конкурс-огляд на кращу 
організацію виховної роботи в дитячих закладах відпочинку з 
денним перебуванням.

Виконано Продовжити
контроль

5. Організація та проведення 
огляду-конкурсу дитячих 
закладів оздоровлення та 
відпочинку Р івн ен ськ о ї 
області

Щороку Згідно з погодженим Мінсоцполітики планом проведення 
державної атестації дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку Рівненської області на 2018 -  2022 роки проведення 
відповідної атестації в поточному році не передбачалося. У 
зв’язку з цим, не проводився конкурс-огляд дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку.

У червні -  липні поточного року обласним оперативним 
штабом з координації проведення оздоровчої кампанії були 
проведені позапланові комплексні перевірки дитячих закладів 
оздоровлення і відпочинку нашої області щодо їх готовності до 
роботи.

Виконано Продовжити
контроль

6. Організація в д и т я ч и х  
закладах оздоровлення та 
відпочинку, с ан а то р іях  
області проведення 
тематичних зм ін  щ одо  
вивчення та застосування

Щороку У травні-серпні 2019 року в дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку, в закладах освіти нашої області 
організовано та проведено 93 тематичні зміни щодо вивчення та 
застосування іноземних мов, творчого та спортивного розвитку, 
національно-патріотичного виховання -тощо, якими- було 
охоплено 5807 дітей.

Виконано Продовжити
контроль
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7. Забезпечення зм істовного 
дозвілля, проведення 
культурно-масових т а  
фізкультурно-спортивних 
заходів із використанням 
пластової методики 
виховання у дитячих 
закладах оздоровлення т а  
відпочинку, санаторіях

Щороку 3 метою виховання у дітей почуття національної свідомості, 
патріотизму, популяризації європейських демократичних 
цінностей та відродження національних традицій, сприяння 
розвитку здібностей у дітей в дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку нашої області влітку проводилися тематичні зміни 
та заходи національно-патріотичного спрямування, із 
застосуванням пластової методики: «Україна - серце Європи», 
«Ми маленькі європейці», «Європа в казках» та ін.

Влітку в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 
санаторіях була організована робота тематичних гуртків, 
секцій, клубів з творчого розвитку дітей

Управліннями культури і туризму, освіти і науки, у 
справах молоді та спорту облдержадміністрації були залучені в 
установленому порядку дитячі та молодіжні організації 
до участі в патріотично-виховній, культурно-просвітницькій, 
спортивній, краєзнавчій і туристській роботі з дітьми.

Виконано Продовжити
контроль

8. Організація та 
забезпечення широкого 
інформаційного супроводу  
заходів щодо організації та  
проведення оздоровчої 
кампанії

Щороку У 2019 році обласною державною адміністрацією було 
забезпечено всебічне висвітлення у засобах масової інформації 
процес підготовки та проведення літньої оздоровчої кампанії.

Для своєчасного інформування батьків про можливість 
оздоровлення і відпочинку дітей підготовлено матеріали про 
мережу дитячих закладів та відпочинку, санаторіїв нашої 
області, що функціонують у 2019 році, які оприлюднено на 
офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

Також через засоби масової інформації: в ефірі 
Рівненського обласного телебачення та радіо, на телеканалі 
«Рівне 1», організовано оперативне і широке висвітлення стану 
підготовки та проведення літньої оздоровчої кампанії.

Виконано Продовжити
контроль

9,
Забезпечити функціону
вати комунального - 
(таніду “Рівненський

Упродовж
201-9-2022

років

Для функціонування комунального закладу “Рівненський 
обласний центр організації оздоровлення та формування 
здорового способу життя дітей та молоді” на 2019 рік

Виконано Продовжити 
контроль -
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обласний центр організації 
оздоровлення та 
формування здорового 
способу життя дітей та 
молоді” Рівненської 
обласної ради

передбачено з обласного бюджету кошти в загальній сумі 
799,7 тис.гривень, станом на 01.10.2019 року фактично 
використано 577,4 тис.гривень.

На чергову сесію обласної ради виноситься питання щодо 
перейменування вищевказаного закладу та затвердження 
нового Статуту закладу.


