
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Прем’єр-міністра 
України Д. Шмигаля, Голови Верховної Ради України Д. Разумкова щодо 

забезпечення державних гарантій у сфері оздоровлення та відпочинку дітей 

 
Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», частиною 2 статті 2, пунктом 5 частини 2 статті 19 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», частиною 1 статті 7 Закону України «Про 
оздоровлення та відпочинок дітей», з метою забезпечення державних гарантій щодо 
доступності, якості та безпечності послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, 
уникнення соціальної напруги серед населення, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Прийняти Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Прем’єр-

міністра України Д. Шмигаля, Голови Верховної Ради України Д. Разумкова щодо 
забезпечення виконання державних гарантій у сфері оздоровлення та відпочинку 
дітей, що додається на 2 аркушах. 

 
2. Надіслати Звернення на адресу Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля та 

Голови Верховної Ради України Д. Разумкова. 

 

 

 
ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 
                     О. БІЛЕНЬКИЙ 

  

 

 
 

с 



Звернення 

депутатів Полтавської обласної ради до Прем’єр-міністра України 

Д. Шмигаля, Голови Верховної Ради України Д. Разумкова  

щодо забезпечення державних гарантій у сфері оздоровлення та 

відпочинку дітей 

 

Дозвольте засвідчити вам нашу повагу та повідомити, що у Полтавській 

області забезпечується реалізація державної політики щодо оздоровлення та 

відпочинку дітей, вживаються усі заходи для проведення оздоровчих кампаній 

дітей на належному рівні. Слід зазначити, що сфера оздоровлення та відпочинку 

дітей, це не лише організація оздоровлення та відпочинку дітей пільгових 

категорій за кошти бюджетів усіх рівнів, а і, відповідно до статті 7 Закону 

України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», комплекс заходів, 

спрямованих на забезпечення підтримки діяльності дитячих закладів 

оздоровлення і відпочинку області різних типів та форм власності. 

Впровадження в Україні заходів із запобігання поширенню гострої 

респіраторної  хвороби COVID-19, на жаль, не дали можливості провести літню 

оздоровчу кампанію 2020 року. 

Але, протягом січня-травня 2020 року 26 позаміських дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку (12 комунальних та 14 комерційних/приватних), які 

розташовані та ведуть свою роботу на території Полтавської області,  

здійснювали свою діяльність із поліпшення матеріально-технічної бази та 

підготовки до наступного літнього оздоровчого сезону, освоївши 23 001,74  тис. 

грн, а також мали постійні витрати за спожиту електроенергію, водопостачання, 

газопостачання, інші комунальні витрати, охорону в сумі орієнтовно  3 500,0 тис. 

грн. Жоден дитячий заклад області не працював улітку 2020-го року і, як субʼєкт 

господарської діяльності, відповідно не отримав прибуток за рахунок якого були 

б покриті вищезазначені витрати і витрати на  утримання дитячого закладу у 

вересні-грудні 2020 року та здійснення підготовки до оздоровчого сезону 2021 

року. З 01.01.2021 є загроза банкрутства з подальшою 

ліквідацією/перепрофілюванням дитячих закладів, особливо приватної форми 

власності.  

У зв’язку з тимчасовим обмеженням діяльності дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку в умовах надзвичайної ситуації під час карантину та 

у зв’язку з вимушеним впровадженням заходів з переведення на особливий 

режим роботи, а також з метою збереження мережі зазначених закладів, захисту 

трудових прав працівників на період особливого режиму роботи в умовах 

надзвичайної ситуації необхідним є надання додаткової фінансової підтримки 

дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів. Зазначена підтримка дозволить забезпечити часткове 

покриття витрат на утримання об’єктів, на оплату праці працівників, 

обов’язкових податків і платежів, комунальних послуг тощо. 

З метою можливості здійснення часткового покриття витрат дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку, спричинених тимчасовими обмеженнями, 

просимо вас ініціювати внесення змін та доповнень до Закону України «Про 



оздоровлення та відпочинок дітей», а саме пропонуємо доповнити розділ VII 

«Прикінцеві положення» новим пунктом наступного змісту: 

«З метою збереження мережі дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку та у зв’язку з обмеженням їх діяльності тимчасово з 01 січня 2020 

року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія 

карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, держава забезпечує підтримку 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності 

шляхом надання фінансової допомоги за рахунок коштів державного та місцевих 

бюджетів у порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України.». 

Запропоноване доповнення дозволить надати фінансову підтримку 

дитячим закладам оздоровлення та відпочинку для часткового покриття витрат 

на утримання об’єктів, оплату праці працівників, обов’язкових податків і 

платежів, комунальних послуг, яка здійснюватиметься за рахунок коштів, 

передбачених у Державному бюджеті України на поточний рік, та/або коштів 

відповідних місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування. 

Прийняття відповідного проєкту акта сприятиме збереженню мережі 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в період особливого режиму 

роботи в умовах надзвичайної ситуації та забезпечить можливість надання дітям 

якісної та безпечної послуги з оздоровлення та відпочинку. 

 

Прийнято на пленарному засіданні 

третьої сесії Полтавської обласної  

ради восьмого скликання  

23 лютого 2021 року 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради 

до Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля, Голови Верховної Ради України 

Д. Разумкова щодо забезпечення державних гарантій у сфері оздоровлення 

та відпочинку дітей» 

 

Розробник проєкту рішення: депутат Полтавської обласної ради восьмого 

скликання Н. Гранчак. 

 

Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: забезпечення державних гарантій щодо доступності, якості та 

безпечності послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, уникнення соціальної 

напруги серед населення. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено за власною ініціативою депутата Полтавської 

обласної ради Н. Гранчак. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття цього проєкту рішення дозволить зберегти мережу дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку в період особливого режиму роботи в 

умовах надзвичайної ситуації. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення передбачається прийняти Звернення депутатів 

Полтавської обласної ради до Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля, Голови 

Верховної Ради України Д. Разумкова щодо забезпечення державних гарантій у 

сфері оздоровлення та відпочинку дітей. 

 

4. Правові аспекти 

 

- Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»; 

 - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація запропонованого проєкту рішення обласної ради не потребує 

фінансових витрат. 
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6.  Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує з’ясування заінтересованих сторін. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняти проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської 

обласної ради до Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля, Голови Верховної 

Ради України Д. Разумкова щодо забезпечення державних гарантій у сфері 

оздоровлення та відпочинку дітей» дасть можливість звернути увагу на 

необхідність сприяння збереженню мережі дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку в період особливого режиму роботи в умовах надзвичайної ситуації 

та забезпечення можливості надання дітям якісної та безпечної послуги з 

оздоровлення та відпочинку. 

 

 

 

Депутат обласної ради      Н. ГРАНЧАК 


