
І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

(в редакції рішення обласної ради 

від 20 липня 2016 №36-5/VII 2016 року)   

1.  Назва Програми 
обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей 

Чернігівської області на 2016 - 2020 роки 

2.  Підстава для розроблення Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" 

3.  
Ініціатор розроблення 

Програми  
Чернігівська обласна державна адміністрація  

4.  

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення 

Програми  

План організації підготовки проектів актів, необхідних 

для забезпечення реалізації Закону України "Про 

оздоровлення та відпочинок дітей", постанова Кабінету 

Міністрів України від 14.04.97 N 323 "Про 

організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та 

оздоровлення дітей в Україні"  

5.  Розробник Програми  
Департамент сім'ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації  

6.  Співрозробники програми  
Управління освіти і науки облдержадміністрації 

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

7.  
Відповідальний 

виконавець Програми  

Департамент сім'ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації  

8.  Учасники Програми  

Департаменти облдержадміністрації: соціального 

захисту населення; культури і туризму,національностей 

та релігій; управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій в області; обласне управління у 

справах захисту прав споживачів; головне управління 

Держсанепідслужби в області; Федерація 

профспілкових організацій області; виконкоми міських 

рад міст обласного значення, райдержадміністрації  

9.  Термін реалізації  2016 - 2020 роки  

10. 

Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми  

обласний бюджет 

 

11. 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього  

180857,7 тис грн 

у тому числі:     

коштів обласного 

бюджету  
180857,7 тис грн 

 

 

Директор Департаменту  

сім’ї, молоді та спорту  

облдержадміністрації        Н.П. Лемеш 
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http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2005_04_20/KP970323.html
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Додаток  1 

до обласної Програми  оздоровлення та 

відпочинку  дітей  Чернігівської області 

на 2016-2020 роки  

в редакції рішення обласної ради          

20 липня  2016 року  № 36-5/VII    

 

 

 

Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми 

  

                                            тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити до 

виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми 

 

Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 
І І ІІІ ІV V 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

Обласний бюджет 28073.5 31593,6 35417.7 40060.6 45712.3 180857.7 

 

                                            Розрахунки здійснені з урахуванням зростання індексу інфляції на споживчі ціни. 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту  

сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації         Н.П. Лемеш 



Додаток  2 

до обласної Програми  оздоровлення та 

відпочинку  дітей  Чернігівської області на 

2016-2020 роки  

в редакції рішення обласної ради                   

20 липня  2016 року  №36-5/VII   

 

 

Напрямки діяльності та основні заходи обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей  

Чернігівської області на 2016 - 2020 роки 
 

№ 

з/п 

Перелік заходів Програми Строк 

виконанн

я заходу 

Виконавці Джерела 

фінансу 

вання 

(бюджет) 

Орієнтовані обсяги фінансування (тис. грн), у тому 

числі по роках 

Очікуваний 

результат 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Організаційно-методичне забезпечення   

1.1 Розробка та видання інформаційно-

методичної літератури з питань 

оздоровлення та відпочинку дітей  

2016-2020 

роки 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

2,7 

 

 

 

- 

2,9 

 

 

 

- 

3,1 

 

 

 

- 

 

3,3 

 

 

 

- 

3,5 

 

 

 

- 

Забезпечення  

матеріалами 

начальників 

структурних 

підрозділів, 

директорів, 

методистів  дитячих 

закладів 

оздоровлення та 

відпочинку 

1.2 Організація та проведення семінару 

для директорів дитячих оздоровчих 

закладів області  

травень 

2016-2020 

років 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації, 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

обласне управління у 

справах захисту прав 

споживачів, головне 

управління 

Держсанепідемслужби 

в області, Федерація 

профспілкових 

організацій області (за 

згодою) 

 

Обласний 

бюджет 

4,0 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

4,3 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

4,7 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

5,0 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

5,4 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

Створення належних 

умов для освітньої, 

культурно-виховної, 

фізкультурно - 

оздоровчої роботи, 

організація якісного 

медичного 

обслуговування і 

харчування  



1.3 Проведення обласного семінару щодо 

організації літнього оздоровлення та 

відпочинку дітей для працівників 

підрозділів у справах сім’ї, молоді та 

спорту міст і районів області   

2016-2020 

роки 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

4,0 

 

4,3 

 

4,7 

 

5,0 

 

5,4 

 

Реалізація завдань, 

спрямованих на 

організацію 

оздоровлення та 

відпочинку дітей 

2. Поширення інформації про оздоровчі послуги, що надаються дитячими закладами оздоровлення та відпочинку області 

2.1 Забезпечення роботи тематичної 

сторінки веб-сайту «Чернігівщина 

запрошує»  

2016-2020 

роки 

Департамент культури 

і туризму, 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації, 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

1,6 

 

 

 

 

 

- 

1,8 

 

 

 

 

 

- 

1,9 

 

 

 

 

 

- 

2,0 

 

 

 

 

 

- 

2,1 

 

 

 

 

 

- 

Надання електронної 

доступної інформації 

про існуючу мережу 

дитячих закладів 

оздоровлення та 

відпочинку області 

2.2 Започаткуватння у засобах масової 

інформації рубрики теле-, 

радіопрограм та статей з метою 

поширення інформаційного поля по 

всіх регіонах України стосовно 

можливостей оздоровлення та 

відпочинку дітей на Чернігівщині 

2016-2020  

роки 

Департамент 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації, 

обласна державна 

телерадіокомпанія (за 

згодою) 

Не потребує 

фінансування 

- - - - - Підвищення 

престижу дитячих 

закладів 

оздоровлення та 

відпочинку області, 

надання інформації 

про можливості 

оздоровлення дітей, 

збільшення 

оздоровлених дітей 

на території області 

3. Забезпечення функціонування мережі дитячих оздоровчих закладів   

3.1 Утримання обласного комунального 

закладу оздоровлення та відпочинку 

«Дивосвіт» 

Щорічно Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації  

 

Обласний 

бюджет 

856,2 

 

 

 

 

 

941,6 1057,8 1139,4 1253,3 Забезпечення роботи 

закладу цілорічно, 

оздоровлення дітей, 

що потребують 

особливої підтримки 

та уваги 

3.2 Проведення заходів, спрямованих на 

зміцнення матеріально-технічної бази, 

ремонту обласного комунального 

закладу оздоровлення та відпочинку 

«Дивосвіт» 

Щорічно Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації  

 

Обласний 

бюджет 

1070,0 1080,0 1080,0 1080,0 1080,0 Збереження мережі 

дитячих закладів 

оздоровлення області 

3.3 Утримання дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку системи 

освіти: «Барвінок»  (Менський район),  

 «Веселка» (Прилуцький район), 

«Лісова казка» (Новгород-Сіверський 

район), «Зміна» (Чернігівській район) - 

для  забезпечення стовідсоткового 

оздоровлення дітей-сиріт та дітей, 

Щорічно Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

5714,2 7142,5 8928,1 11160,2 13950,2 Зміцнення мережі 

дитячих закладів 

оздоровлення та 

відпочинку, 

збільшення кількості 

дітей, охоплених 

якісним 

оздоровленням, 



позбавлених батьківського піклування, 

що перебувають в інтернатних 

закладах області; 

 «Юний турист» (Чернігівський район) 

- для забезпечення оздоровлення  

обдарованих  і талановитих дітей  

області 

забезпечення 

якісними 

оздоровчими 

послугами дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування,  

обдарованих учнів 

області 

3.4 Проведення заходів, спрямованих на 

зміцнення матеріально-технічної бази, 

ремонтів дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку системи 

освіти: «Барвінок»  (Менський район), 

«Веселка» (Прилуцький район), 

«Лісова казка» (Новгород-Сіверський 

район), «Зміна» (Чернігівській район),   

«Юний турист» (Чернігівський район) 

Щорічно Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

800,0 900,0 1000,0 1100,0 1400,0 Збереження мережі 

дитячих закладів 

оздоровлення області 

3.5 Утримання обласних дитячих 

санаторіїв системи охорони здоров’я: 

протитуберкульозний санаторій 

«Зелений гай» (м. Чернігів), загально – 

соматичний санаторій «Пролісок» 

(Ніжинський район)  

Щорічно Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

16500,0 18200,0 20000,0 22000,0 24200,0 Забезпечення 

якісними лікувально-

оздоровчими 

послугами дітей-

інвалідів та дітей, що 

перебувають на 

диспансерному 

обліку 

3.6 Проведення заходів, спрямованих на 

зміцнення матеріально-технічної бази, 

ремонтів дитячих санаторіїв системи 

охорони здоров’я: 
протитуберкульозний санаторій 

«Зелений Гай» (м. Чернігів), загально - 

соматичний санаторій «Пролісок» 

(Ніжинський район) 

Щорічно Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Збереження мережі 

дитячих закладів 

оздоровлення області 

4. Здійснення контролю щодо умов перебування дітей  в закладах оздоровлення та відпочинку області   

 Проведення перевірок щодо умов 

утримання та виховання дітей в 

оздоровчих закладах області 

травень - 

серпень 

2016- 

2020  років 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації, 

Управління освіти і  

науки 

облдержадміністрації, 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

Обласний 

бюджет 

8,0 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

8,6 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

9,3 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

10,1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

10,8 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Забезпечення 

безпечних умов 

перебування дітей у 

дитячих закладах  

оздоровлення та 

відпочинку області, 

надання методичної 

та практичної 

допомоги 



обласне управління у 

справах захисту прав 

споживачів, головне 

управління 

Держсанепідемслужби 

області   

працівникам цих 

закладів 

5. Створення належних умов для роботи оздоровчих закладів 

 Сприяння забезпеченню 

безперебійного електро-, водо-, 

газопостачання  дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку 

червень-

серпень 

2016-2020 

років 

Виконкоми міських 

рад міст обласного 

значення, 

райдержадміністрації 

Не потребує 

фінансування 

- - - - - Забезпечення 

належних умов 

функціонування 

дитячих закладів 

оздоровлення та 

відпочинку та 

безпечного 

перебування в них 

дітей 

6. Проведення заходів, направлених на підвищення рівня та якості послуг, що надаються закладами оздоровлення та відпочинку області 

6.1 Організація та проведення обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу на 

кращий заклад  оздоровлення та 

відпочинку 

червень-

серпень 

2016-2020  

років 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації, 

Федерація профспілок 

області  

Обласний 

бюджет 

4,0 

 

 

- 

 

 

4,3 

 

 

- 

 

 

4,7 

 

 

- 

 

 

5,0 

 

 

- 

 

 

5,4 

 

 

- 

 

 

Підвищення 

престижу дитячих 

закладів 

оздоровлення та 

відпочинку області, 

стимулювання  

роботи у сфері 

оздоровлення  дітей  

6.2 Проведення обласного етапу конкурсу 

на кращу організацію літнього 

відпочинку та оздоровлення серед  

виконкомів міських рад міст обласного 

значення, райдержадміністрацій та 

профспілкових організацій  

червень-

серпень 

2016-2020 

років 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Не потребує 

фінансування 

- - - - - Підвищення 

престижу дитячих 

закладів 

оздоровлення та 

відпочинку області, 

стимулювання  

роботи у сфері 

оздоровлення  дітей 

6.3 Проведення нарад з питань підготовки  

та проведення оздоровчої кампанії  

лютий-

жовтень 

2016-2020 

років 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

1,9 2,1 2,3 2,5 2,6 Оперативний аналіз 

підготовки та ходу 

оздоровчої кампанії, 

виявлення та 

усунення недоліків 

 

6.4 Проведення обласного конкурсу серед 

обласних засобів масової інформації на 

краще висвітлення літньої оздоровчої 

кампанії  

червень-

серпень 

2016-2020  

років 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Не потребує 

фінансування 

- - - - - Підвищення 

престижу дитячих 

закладів 

оздоровлення та 

відпочинку області, 

стимулювання  



роботи у сфері 

оздоровлення  дітей 

6.5 Проведення державної атестації 

дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку області 

червень-

серпень 

2016-2020  

років 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

10,0 10,8 

 

11,7 

 

12,6 

 

13,6 Приведення 

діяльності закладів 

оздоровлення та 

відпочинку у 

відповідність до 

державних 

стандартів  

7. Організація повноцінного оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої  соціальної уваги та підтримки 

7.1 Забезпечення оздоровлення дітей, що 

потребують особливої соціальної уваги 

та підтримки: дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

дітей осіб, визнаних учасниками 

бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", дітей, 

один із батьків яких загинув (пропав 

безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових 

дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних у районі 

проведення антитерористичних 
операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного в період 

участі в антитерористичній операції, 

дітей,  один із батьків яких загинув під 

час масових акцій громадського 

протесту або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час масових акцій 

громадського протесту; дітей, 
зареєстрованих як внутрішньо 

переміщені особи, бездоглядних та 

безпритульних дітей, дітей-інвалідів; 

дітей, які потерпілі від наслідків 

Чорнобильської катастрофи, дітей, які 

постраждали внаслідок стихійного 

лиха, техногенних аварій, катастроф; 

дітей з багатодітних і 

малозабезпечених сімей; дітей, батьки 

яких загинули від нещасних випадків 

2016-2020 

роки 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації 

 

 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний 

бюджет 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

2401,9 

 

- 

 

 

 

 

 

 

2594,1 

 

- 

 

 

 

 

 

 

2801,6 

 

- 

 

 

 

 

 

 

3025,7 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 3267,8 

Забезпечення 

якісними 

оздоровчими 

послугами дітей, що 

потребують 

особливої соціальної 

уваги та підтримки 



на виробництві або під час виконання 
службових обов'язків; дітей, які 

перебувають на диспансерному обліку; 

талановитих та обдарованих дітей - 

переможці міжнародних, 
всеукраїнських, обласних, міських, 

районних олімпіад, конкурсів, 

фестивалів, змагань, спартакіад, 

відмінники навчання, лідерів дитячих 

громадських організацій; дитячих 
творчих колективів та спортивних 

команд, а також дітей працівників 
агропромислового комплексу та 

соціальної сфери села 

7.2 Залучення коштів спеціальних фондів, 

внески шефів, міжнародних 

благодійних організацій та інших 

джерел, не заборонених 

законодавством для  оздоровлення 

дітей, що потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки  

 

 

 

2016-2020 

роки 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації, 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації, 

Управління 

облдержадміністрації:  

охорони здоров'я; 

освіти і науки 

За рахунок 

коштів 

незаборонених 

законодавством  

- - - - - Забезпечення 

оздоровчими 

послугами дітей, що 

потребують 

особливої уваги та 

підтримки 

7.3 Забезпечення оздоровлення дітей з 

Донецької та Луганської областей в 

закладах оздоровлення Чернігівської 

області 

2016 рік Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

 

190,0 190,0 - - - Забезпечення 

оздоровчими 

послугами дітей з 

Донецької та 

Луганської областей 
8. Організація змістовного  оздоровлення і відпочинку дітей 

8.1 Проведення в дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку роботи 
виїзних консультативних пунктів 
центрів соціальних служб для  сім’ї, 
дітей та молоді; здійснення освітньо-
профілактичної роботи щодо 
пропаганди здорового способу життя в 
рамках спеціалізованого формування 
„Мобільний консультативний пункт 
соціальної роботи”; поширення 
соціально-просвітницької продукції 
щодо пропаганди здорового способу 
життя, збереження репродуктивного 
здоров’я 
 

червень-  
серпень 

2016-2020 
років 

Обласний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 

Не потребує 

фінансування 

- - - - - Надання дітям 

психолого-

педагогічної і 

соціальної допомоги 



8.2 Організація проведення в дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку 
культурно-масових, розважальних 
заходів, туристичних та екскурсійних 
поїздок для ознайомлення з історико-
культурними об’єктами області, 
відвідування музеїв, театрів 

червень-  
серпень 

2016-2020 
років 

Департамент  

культури і туризму, 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації, 

УМВС України в 

області (за згодою), 

управління 

Держтехногенбезпеки 

в області (за згодою),   

сектор взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи апарату 

облдержадміністрації 

Не потребує 

фінансування 

 

- - - - - Формування духовно 

розвинутої 

особистості, патріота 

своєї держави, 

пропагування 

історичного 

надбання 

українського народу 

безпечного 

перебування дітей в 

дитячих закладах 

оздоровлення та 

відпочинку 

8.3 Забезпечення безпечного перевезення 

дітей до місць відпочинку і у 

зворотному напрямі, посилення 

персональної відповідальність 

керівників і працівників дитячих 

оздоровчих закладів за життя та 

здоров’я дітей під час перебування їх у 

зазначених закладах, дотримання 

санітарних, протипожежних правил, 

порядку проведення купання дітей у 

водоймищах  

червень-  
серпень 

2016-2020 
років 

Виконкоми міських 
рад міст обласного 
значення, 
райдержадміністрації 

Не потребує 

фінансування 

- - - - - Забезпечення 

безпечного 

перебування дітей в 

дитячих закладах 

оздоровлення та 

відпочинку 

8.4 Забезпечити впровадження системи 

національного-патріотичного 

виховання та козацького вишколу в 

дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку області 

2016-2020 

роки 

Управління освіти і 
науки 
облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

5,0 6,3 7,8 9,8 12.2 Формування духовно 

розвинутої 

особистості, патріота 

своєї держави 

Всього 
Обласний 

бюджет 
28073,5 31593.6 35417.7 40060.6 45712.3 180857,7 

 

Примітка: обсяги фінансування програми уточнюються щороку під час формування або уточнення бюджету на відповідний рік 

 

 

Директор Департаменту   

сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації          Н.П. Лемеш  
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