ЗВІТ
Про стан виконання Обласної цільової соціальної програми
оздоровлення та відпочинку дітей на 2011 – 2015 роки
У 2015 році завершилася реалізація Обласної цільової соціальної
програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011 – 2015 роки (рішення
обласної ради від 28.12.2010 №2/45).
Підгрунтям до реалізації цієї програми та напрацювання аналогічної
програми на наступні 5 років єряд законодавчо – розпорядчих документів,
починаючи з законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про
оздоровлення та відпочинок дітей», завершуючи наказами Мінсоцполітики та
МОН.
Програма визначає концептуально головну мету і завдання щодо
забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей шкільного віку,
конкретизує шляхи, механізми, терміни та перелік основних заходів з
реалізації основних завдань з оздоровлення та відпочинку дітей пільгових
категорій, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення
виконання.
На даний час в області мешкає 133983 дитини шкільного віку (віком
від 7 – 17 років включно), з них:1175 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, 2406дітей-інвалідів, 25 дітей, батьки яких загинули
від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових
обов’язків, 1730 дітей осіб, які постраждали або беруть участь в АТО, 398
дітей, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, 14448 дітей, які
потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи, 29423 дітей із
багатодітних сімей, 9613 дітей із малозабезпечених сімей, 23127 дітей, які
перебувають на диспансерному обліку, 18340 талановитих та обдарованих,
9078 дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери
села. Усі ці діти потребують надання якісних та повноцінних оздоровчих і
відпочинкових послуг.
Протягом 2015 року охоплено оздоровленням та відпочинком 31746
осіб,що становить 23,7% від загальної кількості дітей шкільного віку. З них:
1081 дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 1297 дітейінвалідів, 7675 дітей із багатодітних та 3490 – із малозабезпечених сімей, 188
дітей із числа переселенців. Також здійснювалося оздоровлення дітей, які
перебувають на диспансерному обліку, дітей, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, талановитих та обдарованих дітей.
Окрім цього, здійснювалося оздоровлення дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки. Зокрема, різними формами
оздоровлення та відпочинку у минулому році охоплено 1428 дітей, батьки
яких загинули, постраждали або беруть участь у проведенні
антитерористичної операції. Переважна частина цих дітей оздоровлювалася
за бюджетні кошти на місцевій дитячій оздоровчій базі. Із 24 дітей, батьки
яких загинули у ході проведення антитерористичної операції - 15 осіб
оздоровлено за кордоном за кошти спонсорів.
В 2015 році область долучилися до оздоровлення дітей, які були
запрошені на відпочинок із територій Донецької та Луганської областей, де

проводяться бойові дії. Із обласного бюжету додатково виділено 200 тис. грн.
та оздоровлено 109 таких дітей на місцевій дитячій оздоровчій базі. В
загальному, охоплено оздоровчими та відпочинковими послугами 212 таких
дітей.
У зв’язку з політичною ситуацією в державі, за останні два роки
з’явилися додаткові пільгові категорії дітей – це діти, батьки яких загинули
або беруть участь в АТО та діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені
особи, на оздоровлення яких також необхідні кошти.
За час реалізації обласної програми використано коштів:
За роками
Обласний
Міські, районі
Залучені кошти
бюджет
бюджети
( тис.грн.)
(тис.грн.)
(тис.грн.)
2015 рік
20857,0
5501,117
1816,7
2014 рік
17371,15
8265,3
1455,7
2013 рік
16717,3
10001,6
1473,9
2012 рік
15358,6
7925,8
1289,5
2011 рік
11492,7
7095,1
1502,1
Щорічно виділялася субвенція обласного бюджету місцевим бюджетам
на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій (придбання
путівок). Зокрема:
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2953,6
2930,6
2936,8
1817,0
1246,2
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
В
рамках
реалізації
програми
протягом 2011-2015 років
оздоровленням та відпочинком охоплено понад 311 тис.дітей. Зокрема:
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
23,7%
49,4%
66,5%
57,8%
57 %
Останні два роки показники щодо чисельності дітей, які отримали
послуги з оздоровлення та відпочинку, зменшилися. Така
ситуація
зумовлена певними негативними чинниками, які відбулися на державному
рівні. З 2014 року внесено ряд змін щодо видатків на оздоровлення
окремих категорій дітей. Зокрема, зменшено видатки з державного бюджету
на оздоровлення дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи.
У 2014 році на оздоровлення дітей зазначеної категорії виділено через
Мінсоцполітики лише 3465 путівок, у той час, коли у 2013 році область
отримала таких 7200 путівок. У 2015 році за державний бюджет
здійснювалося оздоровлення лише дітей-інвалідів, інвалідність яких
пов’язана із наслідками Чорнобильської катастрофи. Окрім цього, у 2015
році припинилося фінансування оздоровлення дітей через Фонд соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, також було заборонено
використовувати кошти освітньої субвенції для роботи таборів відпочинку.
З цієї причини відкриття таких таборів скоротилося. Якщо в 2011 році
працювало 607 таборів, у 2012 – 627, 2013 – 637 таборів, де щорічно
охоплювалося відпочинком понад 50 тис.дітей, то у 2014 році уже було

відкрито 543 табори, а у 2015 році лише185 таборів відпочинку, де охоплено
активним дозвіллям понад 14 тис. дітей. Усі ці чиники вплинули на кількісні
показники з оздоровлення та відпочинку дітей.
Ефективність реалізації Обласної цільової соціальної програми
оздоровлення та відпочинку дітей на 2011 – 2015 роки полягає в тому, що в
рамках її виконання були скоординовані дії усіх структурних підрозділів
обласної державної адміністрації, установ, організацій та фондів, які
причетні до оздоровлення дітей, щодо першочергового забезпечення
послугами з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки. Також вжиті заходи із збереження та розвитку
мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, поліпшення їх
матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення, підвищення
рівня та якості послуг у сфері оздоровлення і відпочинку дітей, забезпечення
санітарно-епідемічного нагляду, дотримання вимог протипожежної безпеки.
Необхідність продовження реалізації цієї соціальної програми
обумовлюється тим, що вона, у першу чергу, спрямована на соціальний
захист та підтримку дітей пільгових категорій, забезпечення надання
якісних послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки.

