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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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Е-шаіІ: roda@rv.gov.ua, www.rv.gov.ua К од ЄДРПОУ 13986712

На № 862 від 16.03.2018

Рівненська обласна рада

Надаємо інформацію про хід виконання Обласної програми 
оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року, затвердженої 
рішенням обласної ради від 16.03.2018 № 862, із змінами, що додається.

Додаток: на 41 арк. в 1 прим.

Заступник
голови адміністрації Людмила ШАТКОВСЬКА

Тетяна Шевчук. 62-07-98 
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К

mailto:roda@rv.gov.ua
http://www.rv.gov.ua


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,

затвердженої рішенням обласної ради від 16.03.2018 № 862, із змінами.

№
з/п Зміст завдання Термін

виконання
Інформація про хід виконання

Висновки 
(виконано, 

у стадії 
виконання, 

не виконано)

Пропозиції
(зняти з контролю, 

продовжити 
контроль)

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, 
2020 рік

3 метою сприяння реалізації в області державної та обласної 
програм оздоровлення та відпочинку дітей були внесені зміни 
до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 
16.02.2009 № 43, згідно з якими затверджено новий склад 
обласної координаційної ради.

До складу координаційної ради включено представників 
департаментів фінансів і розвитку адміністративних послуг, 
соціальної, молодіжної політики і спорту, управлінь охорони 
здоров'я та освіти і науки, обласної ради, Федерації профспілок 
області, головного управління Держпродспоживслужби в 
Рівненській області, головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, 
управління Держпраці у Рівненській області, Головного 
управління Національної поліції в Рівненській області, 
державної установи “Рівненський обласний лабораторний 
центр Міністерства охорони здоров’я України” та керівників 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку нашої області.

Для належної організації оздоровчої кампанії в червні 
2020 року було проведено нараду з питань підготовки до 
організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей нашої 
області.

Виконано Продовжити
контроль

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

Щороку, 
2020 рік

В області прийнято і діє розпорядження голови обласної 
держадміністрації від 24.06.2020 № 391 «Про організацію 
літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2020 році». Цим 
розпорядженням затверджені склад обласного оперативного

Виконано Продовжити
контроль
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кампанії штабу з координації проведення оздоровчої кампанії та план 

заходів щодо організації та проведення оздоровлення і 
відпочинку дітей у 2020 році.

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

Влітку 2020 року було проведено два засідання обласного 
штабу, на яких розглянуті питання про:

- організацію та проведення оздоровчої кампанії 2020 року в 
Рівненській області відповідно до Обласної програми 
оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв і плану заходів 
щодо організації та проведення оздоровлення і відпочинку 
дітей у 2020 році; вжиття заходів щодо медичного обстеження 
дітей, які від’їжджають до дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв та оформлення належним чином 
медичної документації, з обов’язковим визначенням 
епідемічного оточення дитини стосовно відсутності 
коронавірусної інфекції СОУГО-19, та проведення медичного 
огляду працівників дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку; внесення керівниками дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку дітей даних до Державного реєстру 
майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей; підтримку 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в умовах 
запроваджених карантинних та обмежувальних заходів; 
обстеження стану готовності закладів оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв області та створення безпечних умов 
перебування дітей до початку оздоровчої кампанії;

- результати перевірок дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв Рівненської області, проведених членами 
обласного штабу з координації оздоровчої кампанії в серпні 
2020 року; стан забезпечення дотримання вимог санітарного 
законодавства, протипожежної та виробничої безпеки в дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку, санаторіях Рівненської 
області; надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей
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нашої області та створення безпечних умов перебування в 
період запроваджених карантинних та обмежувальних заходів у 
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, санаторіях у 
серпні поточного року.

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

-л
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, 
2020 рік

У зв’язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони 
України від 13.03.2020 “Про невідкладні заходи щодо 
забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 
8АК8-СоУ-2” та введенням на території України надзвичайної 
ситуації з початком літа заклади оздоровлення та відпочинку не 
розпочали своєї діяльності.

У серпні 2020 року відповідно до заяв на проведення 
санітарно-епідеміологічних обстежень дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку до територіальних органів 
Держпродспоживслужби звернулися: ДЗОВСТ “Агатівка”, 
с.Симонів Гощанського району, ССОК “Веселка”, с.Опарипси 
Радивилівського району, КП ДСОК “Електронік-Рівне”, 
с.Кустин Рівненського району, ДСОК “Країна мрій”, с.Межиріч 
Острозького району та санаторій “Горинь”, смт Степань 
Сарненського району. Всі зазначені дитячі заклади 
оздоровлення та відпочинку були обстежені ГУ 
Держпродспоживслужби в Рівненській області та отримали 
«Акти прийомки дитячого оздоровчого табору».

3 метою дотримання вимог пожежної безпеки та запобігання 
пожежам в дитячих закладах працівниками Головного 
управління МНС України в Рівненській області упродовж 
липня поточного року проведено перевірки 7 закладів літнього 
відпочинку та оздоровлення дітей.

Після отримання Акту прийомки дитячого оздоровчого 
табору до початку направлення дітей на оздоровлення обласним 
оперативним штабом з координації проведення оздоровчої 
кампанії 2020 року були здійснені виїзні перевірки дитячого 
закладу оздоровлення та відпочинку санаторно типу “Агатівка”,

Виконано Продовжити
контроль
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с.Симонів Гощанського району, приватного закладу 
“Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку 
“Острозький дитячий санаторно-оздоровчий комплекс “Країна 
мрій”, спеціалізованого санаторно-оздоровчого комплексу 
“Веселка”, с.Опарипси Радивилівського району, комунального 
підприємства “Дитячий санаторно-оздоровчий комплекс 
“Електронік-Рівне”, с.Кустин Рівненського району, та 
профспілкового підприємства санаторій “Горинь” ради 
Федерації профспілок Рівненської області, смт Степань 
Сарненського району щодо підготовки та готовності до роботи 
в 2020 році.

Про результати здійснених перевірок було проінформовано 
на засіданні обласного штабу та прийняті відповідні рішення.

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 у 2020 році в дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку, санаторіях 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, 
2020 рік

У Всеукраїнській селекторній нараді з питань організації 
оздоровлення та відпочинку дітей у 2020 році, що відбулася в 
червні 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 в серпні 2020 року було проведено скайп- 
семінар з питання організації оздоровлення та відпочинку дітей, 
які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. В 
семінарі взяли участь відповідальні спеціалісти, що здійснюють 
виконання вищезазначених завдань, структурних підрозділів 
райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного 
значення.

Виконано Продовжити
контроль
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1 . Забезпечення послугами 
оздоровлення та 
відпочинку дітей, які 
потребують особливої 
соціальної уваги та 
підтримки

Щороку, 
2020 рік

На організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які 
потребують особливої уваги та підтримки, з місцевих бюджетів 
було передбачено кошти в сумі 12 993,6 тис гривень. Із них, 
рішеннями районних і міських рад, сільських, селищних і 
міських рад об’єднаних територіальних громад передано 
субвенції з місцевих бюджетів до обласного бюджету на 
загальну суму 3 407,6 тис. гривень (при запланованому -  
5 047,3 тис грн.).

Згідно з рішенням обласної ради №1592 від 20.12.2019 «Про 
обласний бюджет Рівненської області на 2020 рік» на оздоровчу 
кампанію 2020 року було затверджено кошти на оздоровлення 
та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги 
та підтримки -  у сумі 6651,0 тис. гривень.

Відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України 
від 11.03.2020 № 211 “Про запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АІ18-СоУ-2”, із змінами, та від 22.07.2020 
№ 641 „Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, 
спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2”, із змінами, (далі -  
постанови КМУ № 211 і № 641) було заборонено діяльність 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 31 липня п.р. і 
організація оздоровлення та відпочинку дітей розпочалася з 
серпня 2020 року, і мала свої певні особливості, що були 
викликані необхідністю дотримання карантинних та 
обмежувальних заходів, з метою запобіганню поширенню 
респіраторної хвороби СОУГО-19.

У зв’язку з цим, були вжиті заходи щодо перегляду та 
корегування фінансування обласної та місцевих програм 
оздоровлення та відпочинку дітей із метою охоплення дітей 
оздоровчими та відпочинковими послугами (з урахуванням 
перенесення строків початку оздоровчої кампанії) в умовах 
адаптивного карантину.

3 метою організації літнього відпочинку та оздоровлення

Виконано 
не в повному 

обсязі

Продовжити
контроль
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дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в 
обласному бюджеті на 2020 рік затверджено зі змінами кошти 
в сумі 5323,9 тис гривень.

Виділення чи не виділення коштів з місцевих бюджетів на 
організацію і проведення оздоровлення та відпочинку дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в 
поточному році здійснювалося з урахуванням вимог постанов 
КМУ № 211 і № 641.

У результаті на організацію і проведення оздоровлення та 
відпочинку дітей передбачені та виділені кошти з місцевих 
бюджетів Березнівського, Здолбунівського, Рокитнівського і 
Сарненського районів, міста Рівне, Бокійміської ОТГ, Вараської 
ОТГ, Клеванської ОТГ, Корнинської ОТГ, Острожецької ОТГ, 
Радивилівської ОТГ і Шпанівської ОТГ.

Місцевими органами влади та органами місцевого 
самоврядування нашої області проводилася робота щодо 
залучення коштів підприємств, установ, організацій і спонсорів 
для фінансування заходів із оздоровлення та відпочинку дітей. 
За рахунок залучених коштів ВП «Рівненської АЕС» охоплено 
відпочинком 1100 дітей.

Станом на 25 жовтня 2020 року за рахунок бюджетних і 
позабюджетних коштів забезпечено відпочинком та 
оздоровленням 2114 дітей шкільного віку нашої області, в тому 
числі - 1017 дітей, які потребують особливої уваги та 
підтримки, що складає лише один відсоток від потреби.

2. Забезпечення послугами 
оздоровлення та 
відпочинку дітей, які 
потребують особливої 
соціальної уваги та 
підтримки, шляхом 
надання грошової 
допомоги для компенсації 
вартості путівок на 
оздоровлення дітей

Щороку, 
травень- 
вересень 

2020 року

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.

На 2020 рік з обласного бюджету виділено 
згідно зі змінами 2173,5 тис.гривень, з місцевих бюджетів у 
вигляді субвенції передано з місцевих бюджетів до обласного 
бюджету зі змінами кошти в сумі 3150,4 тис.гривень.

За рахунок коштів обласного і місцевих бюджетів шляхом

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок на 
оздоровлення дітей через безготівкове перерахування дитячим 
закладам оздоровлення та відпочинку, санаторіям Рівненської 
області забезпечено оздоровленням та відпочинком 
222 дитини, що потребують особливої уваги та підтримки.

Безпосередньо було забезпечено літнім відпочинком або 
оздоровленням дитячими закладами оздоровлення та 
відпочинку “Країна мрій”, с.Межиріч Острозького району, - 
166 дітей, “Веселка”, с.Опарипси Радивилівського району, - 
18 дітей і санаторієм “Горинь”, смт Степань Сарненського 
району, - 38 дітей, на загальну суму 1879,5 тис.гривень.

Станом на 05.11.2020 року відшкодовано дитячим закладам 
за надані послуги з обласного бюджету кошти в сумі 
1059,7 тис.грн, що становить 66 відсотків до взятих юридичних 
зобов’язань.

o
J . Організація оздоровлення 

та відпочинку дітей, які 
потребують особливої 
соціальної підтримки, в 
період зимових канікул

Щороку, 
грудень 

2020 року -  
лютий 

2021 року

У зимовий період 2020 року направлення на оздоровлення та 
відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, 
буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету. 
Так, плануються на 05 і 07 грудня п.р. заїзди груп, в кількості 
58 дітей, в ДП Український дитячий центр “Молода гвардія” 
(м.Одеса) і ДПУ “Міжнародний дитячий центр Артек” (м.Київ).

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, 
2020 рік

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.

На 2020 рік з обласного бюджету передбачено на 
оздоровлення дітей, які потребують особливих умов для 
оздоровлення, в супроводі одного з батьків кошти в сумі 
1150,0 тис.гривень.

Станом на 25.10.2020 року оздоровлено 68 дітей з

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль



інвалідністю, які потребують особливих умов для 
оздоровлення, разом з одним із батьків, на загальну суму на 
загальну суму 1148,77 тис. грн. Відшкодовано 1016,5 тис. грн. 
що становить 88 відсотків до взятих юридичних зобов’язань.

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, 
2020 рік

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). Відповідно до 
нормативно-правових документів остання дата перебування 
дітей з батьками в санаторіях за рахунок коштів державного 
бюджету 15.12.2020 року.

Станом на 01.11.2020 забезпечено санаторно-курортним 
лікуванням 125 дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками 
Чорнобильської катастрофи, в супроводі одного з батьків, та 
відшкодовано санаторно-курортним закладам за надані послуги 
1905 тис.гривень.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

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

Щороку, 
2020 рік

Через запровадження карантинних та обмежувальних 
заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
на виконання вимог постанов КМУ № 211 та КМУ № 641, у 
літній період 2020 року оздоровлення дітей вихованців закладів 
загальної середньої освіти обласного підпорядкування не 
проводилося.

Не виконано Продовжити
контроль

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

Щороку, 
2020 рік

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в 
Україні, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
на базі закладів загальної середньої освіти області табори з 
денним перебуванням дітей влітку 2020 року не функціонували.

Не виконано Продовжити
контроль

8. Забезпечення послугами 
оздоровлення учнів

Щороку, 
2020 рік

Управління освіти та науки облдержадміністрації через 
запровадження в Україні карантинних та обмежувальних

Не виконано Продовжити
контроль
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комунального закладу 
«Костопільський обласний 
ліцєй-інтернат П-Ш 
ступенів фізичної 
культури і спорту» 
Рівненської обласної ради, 
переможців міжнародних, 
всеукраїнських, обласних 
змагань, спартакіад

заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом БАРУ-СпУЩ 
організація оздоровлення (організація 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 2020 році не проводилася.

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, 
2020 рік

На організацію та проведення в Рівненській області 
відпочинку дітей, які проживають у населених пунктах, 
розташованих на лінії зіткнення, дітей з місць проведення 
антитерористичної операції та тимчасово окупованої території 
України з обласного бюджету на 2020 року було передбачено 
199,0 тис.гривень.

Комунальним закладом «Рівненський обласний соціальний 
центр надання послуг з оздоровлення дітей» Рівненської 
обласної ради 30.03.2020 було укладено два договори з 
«ПДЗОВ «Острозький дитячий санаторно-оздоровчий 
комплекс “Країна мрій”, с. Межиріч Острозького району, та 
Комунальним підприємством дитячий заклад санаторного типу 
“Сигнал”, с.Олександрія Рівненського району, на організацію 
відпочинку дітей цієї категорії.

На виконання вимог постанов КМУ № 211 і №641 та 
зважаючи на епідеміологічну ситуацію, що склалася в Україні, з 
метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої корона вірусом БАІСЗ-СоУЩ у 
2020 році в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 
Рівненщини не перебували на відпочинку діти, які проживають 
на територіях Донецької та Луганської областей, що зазнали 
негативного впливу внаслідок збройного конфлікту.

Не виконано Продовжити
контроль



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

Щороку, 
2020 рік

У лютому, серпні-вересні 2020 року здійснено направлення 
268 дітей області, що потребують особливої уваги та підтримки, 
на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів державного 
бюджету в ДПУ “Молода гвардія” (м. Одеса) і ДПУ 
“Міжнародний дитячий центр Артек” (м.Київ).

Розподіл виділених путівок у серпні-вересні п.р. в розрізі 
районів, міст об’єднаних територіальних громадян 
здійснюється з врахуванням вимог постанови КМУ №641. 
Зокрема, залежно від епідемічної ситуації в окремих 
адміністративно-територіальних одиницях області (з території 
району, міста, ОТГ, на якій встановлено “помаранчевий” і 
“червоний” рівень епідемічної небезпеки, заборонено 
направлення на оздоровлення та відпочинок дітей за межі 
зазначеної території).

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

11. Організація оздоровлення та 
відпочинку дітей з числа 
закордонних українців, що 
проживають на території 
Вармінсько-Мазурського 
воєводства Республіки 
Польща, в дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку 
Рівненської області

Щороку, 
2020 рік 3 метою запобігання поширення гострої респіраторної 

хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом ЗАЇЩ-СоУЩ 
організація оздоровлення та відпочинку дітей з числа 
закордонних українців, що проживають на території 
Вармінсько-Мазурського воєводства Республіки Польща, в 
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку Рівненської 
області не здійснювалася.

Не виконано
Продовжити

контроль

12. Організація відпочинку 
дітей з числа сімей 
учасників антитерористич- 
ної операції та осіб, які 
здійснювали заходи із 
забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної 
агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській 
областях Рівненської області 
на території Вармінсько- 
Мазурського воєводства 
Республіки Польща

Щороку, 
2020 рік

Влітку 2020 року організація відпочинку дітей з числа сімей 
учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали 
заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях Рівненської області на території 
Вармінсько-Мазурського воєводства Республіки Польща не 
проводилася через запровадження в Україні карантинних та 
обмежувальних заходів щодо запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 
8АЛ8-СоУ-2.

Не виконано Продовжити
контроль
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1 . Поліпшення матеріально- 
технічної бази дитячих 
закладів оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв 
області

Щороку, 
2020 рік

До мережі закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв 
області, що передбачали функціонувати влітку 2020 року, 
включено 7 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і 
2 санаторії нашої області.

Райдержадміністраціями, виконавчими комітетами рад міст 
обласного значення, підприємствами, організаціями, 
установами -  власниками закладів оздоровлення та відпочинку, 
санаторіїв області, в межах повноважень, були вжиті заходи 
щодо збереження мережі дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, недопущення їх перепрофілювання або закриття.

На утримання та покращення матеріально-технічної бази 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку “Сигнал” 
с.Олександрія і “Електронік-Рівне” с.Кустин Рівненського 
району з місцевих бюджетів було передбачено 920 тис.гривень. 
Зокрема, кошти передбачалися з місцевих бюджетів 
Рівненського району та міста Рівне. Станом на 01.10.2020 року 
виділені кошти з місцевого бюджету міста Рівного для ДСОК 
“Електронік-Рівне” в сумі 520 тис.гривень.

Виконано Продовжити
контроль

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

Щороку, 
2020 рік

У 2020 році виконкомами районних рад, сільських, 
селищних і міських рад об’єднаних територіальних громад були 
вжиті заходи щодо підтримки дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв шляхом встановлення у визначеному 
законодавством порядку пільг від сплати місцевих податків і 
зборів, у тому числі податку на землю та податку на нерухоме 
майно.

Зокрема, звільнені від сплати податку за землю та податку на 
нерухоме майно дитячі заклади оздоровлення та відпочинку 
санаторного типу “Агатівка” с.Симонів Гощанського району, 
“Веселка”, с.Опарипси Радивилівського району, “Країна мрій”, 
с.Межиріч Острозького району, дитячий санаторій “Хрінники”, 
с.Хрінники Демидівського району. Також, надані пільги на 
зменшення (менший відсоток) сплати податку на землю КП 
“ДЗОВ “Сигнал” Рівненської районної ради, санаторію

Виконано Продовжити
контроль



“Горинь”, смт Степань Сарненського району. Звільнені від 
сплати податку на майно КП “ДСОК “Електронік-Рівне” 
Рівненської міської радщс.Кустин Рівненського району.

о Забезпечення 
безперебійного електро-, 
водо-, газо- та 
теплопостачання до 
дитячих закладів 
оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв, а 
також вжиття заходів 
щодо безпечної 
експлуатації всіх мереж та 
обладнання і виконання 
інших робіт щодо їх 
функціонування

Щороку, 
2020 рік

У літній, період 2020 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 
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 і походів.

Виконано Продовжити
контроль

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

Щороку, 
березень- 
червень 

2020 року

У зв’язку з карантинними та обмежувальними заходами, 
запровадженими в Україні, з метою запобігання поширення 
коронавірусної інфекції СОУГО-19 не було проведено 
регіональну виставку-ярмарок послуг дитячого оздоровлення та 
відпочинку.

Не виконано
Продовжити

контроль

5. Встановлення відповідних 
дорожніх знаків у місцях 
розташування дитячих 
закладів оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв, у 
тому числі місцях для 
купання

Щороку, 
2020 рік

Г оловним управлінням Національної поліції в 
Рівненській області спільно з райдержадміністраціями, 
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 
дитячих закладах 
оздоровлення та 
відпочинку, санаторіях (за

Щороку, 
2020 рік

У серпні 2020 року Головним управлінням Національної 
поліції в Рівненській області та підпорядкованими підрозділами 
на місцях організовано охорону громадського порядку в місцях 
відпочинку та оздоровлення дітей. Також було розроблено та

Виконано Продовжити
контроль
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необхідності), а також 
наближення маршрутів 
відпрацювання поліції до 
зон відпочинку та 
оздоровлення дітей

здійснено наближення маршрутів відпрацювання поліції до зон 
відпочинку та оздоровлення дітей.

7. Визначення та 
облаштування місць для 
купання дітей відповідно 
до вимог Правил охорони 
життя людей на водних 
об’єктах України у місцях 
масового відпочинку 
людей на воді (пляжах)

Щороку, 
2020 рік

Райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міст 
обласного значення, органами місцевого самоврядування було 
вжито заходи щодо облаштування місць масового відпочинку 
населення на водних об’єктах та виконання упродовж літнього 
періоду завдань з проведення безпечного сезону на водних 
об’єктах області та заборони купання населення у невизначених 
місцях.

Згідно з рішенням комісій з питань ТЕБ та НС Рівненської 
області від 01.06.2020 № 26 керівниками дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, санаторіїв області, незалежно від 
форм власності та господарювання, на балансі яких знаходяться 
місця масового відпочинку на водних об’єктах, забезпечено їх 
готовність до купального сезону.

Виконано Продовжити
контроль

8. Забезпечення 
систематичного контролю 
за способом життя та 
поведінкою дітей, які 
перебувають на обліку в 
органах Національної 
поліції України, надання 
допомоги в організації їх 
дозвілля, відпочинку та 
зайнятості в літній період

Щороку, 
2020 рік

Під час літнього періоду п.р. Головним управління 
Національної поліції в Рівненській області та підпорядкованими 
підрозділами на місцях здійснювалося забезпечення правового 
захисту дітей, попередження злочинів з боку неповнолітніх і 
відносно них, виявлення осіб, які втягують дітей у злочинну 
діяльність, проституцію, жебрацтво, наркоманію, профілактику 
бездоглядності та інших негативних явищ, а також проводяться 
превентивні заходи щодо запобігання протиправним проявам у 
підлітковому середовищі із залученням до цієї роботи 
працівників галузевих служб області, спеціалістів органів 
освіти, служб у справах дітей, відділів у справах молоді та 
спорту та ін.

Під час проведення цільових рейдів безпритульних дітей не 
виявлено, взято на облік службами у справах дітей 124 дитини 
як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Влітку 2020 року організовано відпочинок та оздоровлення 
96 дітей, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що 
перебувають у складних життєвих обставинах.

Виконано Продовжити
контроль
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9. Забезпечення дитячих 

закладів оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв 
медичними працівниками 
згідно із штатним 
розписом

Щороку, 
2020 рік

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

Виконано Продовжити
контроль

10. Закріплення закладів 
оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв за 
територіальними 
лікувально- 
профілактичними 
закладами області для 
надання невідкладної та 
спеціалізованої медичної 
допомоги

Щороку, 
2020 рік

Дитячими закладами оздоровлення та відпочинку дітей і 
санаторієм, що надавали дітям послуги з оздоровлення та 
відпочинку в серпні 2020 році, були укладені договори з 
місцевими закладами охорони здоров’я з метою оперативного 
реагування на можливе загострення епідемічної ситуації.

Виконано Продовжити
контроль

11. Організація та проведення 
обласного конкурсу 
проектів розвитку дитячих 
закладів оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв з 
метою оздоровлення і 
відпочинку дітей

Щороку, 
2020 рік

У 2020 році не було організовано проведення обласного 
конкурсу проектів розвитку дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв з метою оздоровлення і відпочинку дітей

Не виконано Продовжити
контроль

ІУ . С т в о р ен н я  б езп еч н и х  та к о м ф о р тн и х  у м о в  п ер еб у в а н н я  д іт ей  у  д и т я ч и х  за к л а д а х  о зд о р о в л ен н я  та в ідпочи нк у, сан атор іях

1 . Проведення державної 
атестації дитячих закладів 
оздоровлення та 
відпочинку області

2020 рік 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,

Не виконано Продовжити
контроль



9. Забезпечення дитячих 
закладів оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв 
медичними працівниками 
згідно із штатним 
розписом
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2020 рік

Керівниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 
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Виконано Продовжити
контроль

10. Закріплення закладів 
оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв за 
територіальними 
лікувально- 
профілактичними 
закладами області для 
надання невідкладної та 
спеціалізованої медичної 
допомоги

Щороку, 
2020 рік

Дитячими закладами оздоровлення та відпочинку дітей і 
санаторієм, що надавали дітям послуги з оздоровлення та 
відпочинку в серпні 2020 році, були укладені договори з 
місцевими закладами охорони здоров’я з метою оперативного 
реагування на можливе загострення епідемічної ситуації.

Виконано Продовжити
контроль

11. Організація та проведення 
обласного конкурсу 
проектів розвитку дитячих 
закладів оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв з 
метою оздоровлення і 
відпочинку дітей

Щороку, 
2020 рік

У 2020 році не було організовано проведення обласного 
конкурсу проектів розвитку дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв з метою оздоровлення і відпочинку дітей

Не виконано Продовжити
контроль

IV. Створення безпечних та комфортних умов перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, санаторіях

1 . Проведення державної 
атестації дитячих закладів 
оздоровлення та 
відпочинку області

2020 рік 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.

Не виконано Продовжити
контроль
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епідемічної небезпеки поширення СОУШ-19.

У зв’язку з цим, не було проведено державну атестацію КП 
“Дитячий санаторно-оздоровчий комплекс “Електронік-Рівне” 
Рівненської міської ради, с.Кустин Рівненського району та ДОТ 
“Експрес” підприємства “РОКС-Львів” дорожньої 
профорганізації Львівської залізниці, с.Олександрія 
Рівненського району в 2020 році. На підставі цього було 
внесено зміни до Плану проведення державної атестації 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Рівненської 
області на 2021 рік.

2. Забезпечення державного 
санепіднагляду та 
лабораторного контролю 
за якістю і безпечністю 
харчових продуктів, 
питної води та води 
відкритих водойм у 
дитячих закладах 
оздоровлення та 
відпочинку, санаторіях

Щороку, 
2020 рік

У зв’язку з невідкладними заходами щодо забезпечення 
національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2” 
та введенням на території України надзвичайної ситуації з 
початком літа заклади оздоровлення та відпочинку не 
розпочали своєї діяльності.

У серпні 2020 року із заявами на проведення санітарно- 
епідеміологічних обстежень дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку до територіальних органів Держпродспоживслужби 
звернулися: ДЗОВСТ “Агатівка”, с.Симонів Гощанського 
району, ССОК “Веселка”, с.Опарипси Радивилівського району, 
КП ДСОК “Електронік-Рівне”, с.Кустин Рівненського району, 
ДСОК “Країна мрій”, с.Межиріч Острозького району та 
санаторій “Горинь”, смт Степань Сарненського району.

Усі зазначені заклади забезпечили виконання вимог 
ДСанПіН 5.5.5.23-99 “Улаштування, утримання та організація 
режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів” і постанови 
головного санітарного лікаря України від 30.07.2020 № 43 “Про 
затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 
протиепідемічних заходів у дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку на період карантину у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби” та отримали “Акти прийомки 
дитячого оздоровчого табору”.

Виконано Продовжити
контроль

о
Д>. Здійснення планових та 

позапланових заходів 
державного нагляду за

Щороку, 
2020 рік

Г оловним управлінням Держпродспоживслужби в 
Рівненській області в серпні п.р. проведено моніторингове 
обстеження ССОК “Веселка”, с.Опарипси Радивилівського

Виконано Продовжити
контроль
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дотриманням вимог 
санітарного законодавства 
під пас функціонування 
дитячих закладів 
оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв

району, і ДСОК “Країна мрій”, с.Межиріч Острозького району, 
щодо дотримання та виконання Тимчасових рекомендацій щодо 
організації протиепідемічних заходів у дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку на період карантину у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби, затверджених 
постановою головного санітарного лікаря України від 
30.07.2020 № 43. Порушень вимог постанови не встановлено.

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

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

Під час підготовки дитячих закладів до відкриття у 2020 році 
фахівцями Державної установи “Рівненський обласний 
лабораторний центр МОЗ України” проведені лабораторні 
дослідження питної води із свердловин на відповідність 
ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, 
призначеної для споживання людиною” за санітарно-хімічними 
та бактеріологічними показниками, а також проби для 
дослідження води поверхневих водоймищ (водойма пляжу 
ДЗОВ “Електронік-Рівне”).

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 закладах 
оздоровлення та 
відпочинку, санаторіях 
області

Щороку, 
червень -  
серпень 

2020 року

Під час діяльності дитячих закладів ССОК “Веселка” і 
ДСОК “Країна мрій”, санаторію “Горинь” проводився 
моніторинг якості і безпечності питної води, було відібрано та 
досліджено змиви на наявність умовно-патогенної мікрофлори, 
позитивних результатів не виявлено.

Виконано Продовжити
контроль

6. Здійснення комплексу 
заходів щодо приведення 
систем протипожежного 
водопостачання

Щороку, 
2020 рік

Системи зовнішнього та внутрішнього протипожежного 
водопостачання у більшості дитячих закладів літнього 
оздоровлення та відпочинку перебувають у технічно справному 
стані та проходять щорічне технічне обслуговування.

Виконано Продовжити
контроль
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(пожежних гідрантів, 
водоймищ, водонапірних 
веж, влаштування пірсів) у 
відповідність із вимогами 
нормативно-правових 
актів

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

7. Приведення систем та 
засобів протипожежного 
захисту дитячих закладів 
оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв у 
відповідність із вимогами 
нормативно-правових 
актів у сфері пожежної 
безпеки

Щороку, 
2020 рік

Із запровадженням карантинних заходів на території 
держави, планові перевірки дитячих оздоровчих закладів були 
заборонені. У зв’язку з цим, проведені позапланові перевірки 
стану виконання протипожежних заходів, запропонованих 
попередніми приписами, що вручалися ще в 2019 році.

За результатами позапланових перевірок складено акти, 
перевірок. А керівникам дитячих закладів вручено приписи про 
усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та 
пожежної безпеки.

За результатами проведених у липні п.р. перевірок у 
7 закладах літнього відпочинку та оздоровлення дітей 
встановлено наступне:

- не проведено ремонт автоматичної пожежної сигналізації 
та не укладено угоду із спеціалізованими організаціями на її 
технічне обслуговування у двох закладах ДЗОВ СТ “Агатівка”, 
Гощанського району, КП ДСОК “Електронік-Рівне”, 
Рівненського району;

- не виведено сигнали від приймально-контрольних приладів 
систем пожежної сигналізації на пульт централізованого 
спостереження пожежної охорони в КП ДСОК “Електронік- 
Рівне”;

- евакуаційні виходи не забезпечені світловими покажчиками 
“Вихід” в трьох закладах КП ДСОК “Електронік-Рівне” 
Рівненського району, ДСОК “Країна мрій”, санаторій 
“Горинь”, Сарненського району.

Не виконано Продовжити
контроль

8. Здійснення контролю за 
технічним станом 
транспортних засобів і 
автошляхів, якими будуть 
перевозитися діти до місць

Щороку, 
2020 рік

Під час літнього сезону підрозділами патрульної служби 
поліції області було забезпечено контроль за технічним станом 
транспортних засобів, якими перевозяться діти до місць 
оздоровлення та відпочинку і у зворотному напрямку, 
проведення перевірок технічного стану транспортних засобів.

Виконано Продовжити
контроль
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оздоровлення та 
відпочинку і у зворотному 
напрямку, а також за 
оперативною обстановкою 
під час перевезення дітей 
автомобільним та 
залізничним транспортом

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

Щороку, 
2020 рік

У 2020 році закладами охорони здоров'я нашої області були 
здійснені безкоштовні медичні огляди дітей, які направлялись в 
заклади оздоровлення та відпочинку. За результатами 
оформлені належним чином медичні документи (за формою 
079/о), з обов’язковим зазначенням про епідоточення дитини 
на відсутність коронавірусної інфекції СОУГО-19.всі діти, що 
направлялись в заклади оздоровлення та відпочинку, 
забезпечені безкоштовним медичним оглядом та відповідною 
медичною документацією (формою 019/6).

Управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації 
контроль за оформленням та достовірністю медичних довідок 
було покладено на керівників медичних закладів.

Виконано Продовжити
контроль

10. Забезпечення, за 
необхідності, належного 
медичного обслуговування 
в лікувально- 
профілактичних закладах 
області для дітей, які 
перебувають на 
оздоровленні та 
відпочинку

Щороку, 
2020 рік

Управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації, 
райдержадміністраціями, виконкомами рад міст обласного 
значення, виконкомами сільських і міських рад об’єднаних 
територіальних громад було вжито заходи для забезпечення 
належного медичного обслуговування в лікувально- 
профілактичних закладах області дітей влітку 2020 року.

Керівниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
дітей, санаторії, що надавали дітям послуги з оздоровлення та 
відпочинку в серпні 2020 році, були укладені договори з 
місцевими закладами охорони здоров'я з метою оперативного 
реагування на можливе загострення епідемічної ситуації.

Виконано Продовжити
контроль

11. Забезпечення медичних 
пунктів дитячих закладів 
оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв

Щороку, 
2020 рік

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
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медикаментами для 
здійснення амбулаторного 
прийому хворих і надання 
невідкладної медичної 
допомоги

Діяльність медпунктів закладів оздоровлення та відпочинку 
організована відповідно до наказу Міністерства охорони 
здоров’я від 19.06.1996 № 172 “Про затвердження санітарних 
правил розміщення, улаштування та експлуатації дитячих 
оздоровчих таборів” та Тимчасових рекомендацій щодо 
організації протиепідемічних заходів у дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку на період карантину у зв’язку з 
поширенням корона вірусної хвороби (СОУШ-19), що 
затверджені постановою головного санітарного лікаря України 
від 30.07.2020 №43.

Райдержадміністраціями, виконавчими комітетами рад міст 
обласного значення, виконавчими комітетами сільських, 
селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад було 
вжиті заходи з забезпечення лікувально-профілактичних 
закладів необхідними медичними препаратами, у тому числі 
антидотами, для надання невідкладної медичної допомоги дітям 
у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, санаторіях 
області, що функціонували в серпні-вересні 2020 року.

V . О р г а н іза ц ій н о -м ет о д и ч н е , ін ф о р м а ц ій н е  та к а д р о в е за б езп еч ен н я  в ід п о ч и н к у  і оздор овлен н я  д ітей

1 . Проведення нарад для 
керівників та 
педагогічного персоналу 
дитячих закладів 
відпочинку

Щороку, 
травень 

2020 року

У травні 2020 року через епідеміологічну ситуацію, що 
склалася в Україні, з метою запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 
8А118-СоУ-2, та на виконання вимог постанов КМУ № 211 і 
№641, не було проведено нараду з керівниками дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв нашої області .

Не виконано Продовжити
контроль

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

Щороку, 
2020 рік

Департаментом соціального захисту населення 
облдержадміністрації в серпні 2020 року було проведено скайп- 
семінар з питання організації оздоровлення та відпочинку дітей, 
які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. В 
семінарі взяли участь відповідальні спеціалісти, що здійснюють 
виконання вищезазначених завдань, структурних підрозділів 
райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного 
значення.

Виконано Продовжити
контроль
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о.3 . Співпраця з українськими 

та іноземними урядовими 
й неурядовими 
організаціями з питань 
оздоровлення і відпочинку 
дітей

Щороку, 
2020 рік

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 на оздоровлення і 
відпочинок за кордон і контроль за поверненням їх в Україну 
здійснюється відповідно до вимог законодавства.

Упродовж року українські та іноземні урядові та неурядові 
організації не зверталися з питання надання згоди на виїзд груп 
дітей на оздоровлення і відпочинок за кордон, відповідно згоди 
на виїзд груп дітей на оздоровлення і відпочинок за кордон не 
надавалися.

Виконано Продовжити
контроль

4. Проведення огляду- 
конкурсу на кращу 
організацію виховної 
роботи в дитячих закладах 
відпочинку, які 
функціонують на базі 
навчальних закладів 
області

Щороку, 
2020 рік У 2020 році управлінням освіти і науки 

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

Не виконано Продовжити
контроль

5. Організація та проведення 
огляду-конкурсу дитячих 
закладів оздоровлення та 
відпочинку Рівненської 
області

Щороку, 
2020 рік

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, що склалася в 
Україні, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом ЗАІУЗ-СоУЩ 
та на виконання вимог постанов КМУ № 211 і № 641 у 
2020 році огляд-конкурс дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку Рівненської області не проводився.

Не виконано Продовжити
контроль

б. Організація в дитячих 
закладах оздоровлення та 
відпочинку, санаторіях 
області проведення 
тематичних змін щодо 
вивчення та застосування 
іноземних мов, творчого 
та спортивного розвитку, 
національно-патріоти
чного виховання тощо

Щороку У дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 
санаторіях нашої області були проведені тематичні зміни та 
організовані заходи національно-патріотичного спрямування, 
якими було передбачено як більше перебування дітей на 
свіжому повітрі.

Виконано Продовжити
контроль
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7. Забезпечення змістовного 

дозвілля, проведення 
культурно-масових та 
фізкультурно-спортивних 
заходів із використанням 
пластової методики 
виховання у дитячих 
закладах оздоровлення та 
відпочинку, санаторіях

Щороку У . серпні п.р. управління у справах молоді та спорту 
облдержадміністрації, управління культури і туризму 
облдержадміністрації, управління освіти і науки 
облдержадміністрації спільно з районними державними 
адміністраціями, виконавчими комітетами рад міст обласного 
значення, виконавчими комітетами сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних територіальних громад сприяли 
організації змістовного дозвілля в дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку: проведення фізкультурно- 
спортивних, культурно-екскурсійних і виховних заходів із 
перебуванням дітей як найбільше на свіжому повітрі з 
дотриманням обмежувальних заходів.

Виконано Продовжити
контроль

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

Щороку У 2020 році управлінням інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації спільно з 
департаментом соціального захисту населення 
облдержадміністрації було забезпечено висвітлення інформацій 
про стан підготовки та проведення літньої оздоровчої кампанії 
2020 року в умовах пандемії СОУГО-19 та карантинних 
обмежень, запроваджених в Україні, з метою запобігання 
поширення коронавірусної інфекції.

Упродовж літнього періоду п.р. організовано 
інформаційний супровід заходів, які відбувалися з метою 
організації оздоровлення та відпочинку дітей. Тематичні 
повідомлення були підготовлені та розміщені на офіційних веб- 
сайтах обласної та районних державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, на сторінках у соціальних мережах, 
Телеграм-каналах. Окрім того, повідомлення надіслано в 
редакції регіональних, місцевих і загальноукраїнських засобів 
масової інформації, чим забезпечено їх широке висвітлення.

Виконано Продовжити
контроль

9.

Забезпечити функціону
вання комунального 
закладу «Рівненський 
обласний соціальний 
центр надання послуг з 
оздоровлення дітей» 
Рівненської обласної ради

Упродовж
2019-2022

років

Для функціонування комунального закладу «Рівненський 
обласний соціальний центр надання послуг з оздоровлення 
дітей» Рівненської обласної ради на 2020 рік передбачено з 
обласного бюджету кошти в загальній сумі 881,9 тис.гривень, 
станом на 01.11.2020 року фактично використано 
672,2 тис. гривень.

Виконано Продовжити
контроль
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Надаємо звіт про 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, затвердженими 
рішенням обласної ради від 16.03.2018 № 862 та щодо виконання Програми 
розвитку Комунального закладу «Рівненський обласний соціальний центр 
надання послуг з оздоровлення дітей» Рівненської обласної ради за 2020 рік.
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Додаток

Звіт
про 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, затвердженими рішенням обласної ради від 16.03.2018 № 862 та щодо виконання Програми розвитку Комунального закладу 

«Рівненський обласний соціальний центр надання послуг з оздоровлення дітей» Рівненської обласної ради за 2020 рік
№
з/п Зміст завдання Термін

виконання
Інформація про хід виконання

Висновки
(виконано, 

у  стадії 
виконання, 

не виконано)

Пропозиції
(зняти  з  контролю , 

продовжити 
контроль)

І. Заб езп еч ен н я  к о о р д и н а ц ії та  к он тр ол ю  за  п ід го то в к о ю  і п р о в ед ен н я м  о зд о р о в ч о ї к а м п а н ії

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

Щороку, 
2020 рік

Директор К З  «Рівненський обласний соціальний центр 
надання послуг з оздоровлення дітей» POP О. Фурманець 
прийняла участь в нараді з питань підготовки до організації 
літнього оздоровлення та відпочинку дітей нашої області.

Виконано Продовжити
контроль

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

Щороку, 
2020 рік

Директор К З  «Рівненський обласний соціальний центр 
надання послуг з оздоровлення дітей» POP О. Фурманець 
влітку 2020 року прийняла участь у двох засіданнях 
оперативного штабу з координації проведення оздоровчої 
кампанії, на яких розглянуто питання про:

- організацію та проведення оздоровчої кампанії 2020 року в 
Рівненській області відповідно до Обласної програми 
оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв і плану заходів 
щодо організації та проведення оздоровлення і відпочинку 
дітей у 2020 році; вжиття заходів щодо медичного обстеження 
дітей, які від’їжджають до дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв та оформлення належним чином 
медичної документації, з обов’язковим визначенням 
епідемічного оточення дитини стосовно відсутності 
коронавірусної інфекції COVID-19, та проведення медичного

Виконано Продовжити
контроль



огляду працівників дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку; внесення керівниками дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку дітей даних до Державного реєстру 
майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей; підтримку 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в умовах 
запроваджених карантинних та обмежувальних заходів; 
обстеження стану готовності закладів оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв області та створення безпечних умов 
перебування дітей до початку оздоровчої кампанії;

- результати перевірок дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, санаторіїв Рівненської області, проведених членами 
обласного штабу з координації оздоровчої кампанії в серпні 
2020 року; стан забезпечення дотримання вимог санітарного 
законодавства, протипожежної та виробничої безпеки в дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку, санаторіях Рівненської 
області; надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей 
нашої області та створення безпечних умов перебування в 
період запроваджених карантинних та обмежувальних заходів у 
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, санаторіях у 
серпні поточного року.

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, 
2020 рік

У зв’язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони 
України від 13.03.2020 «Про невідкладні заходи щодо 
забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2» та введенням на території України надзвичайної 
ситуації з початком літа заклади оздоровлення та відпочинку не 
розпочали своєї діяльності.

У серпні 2020 року відповідно до заяв на проведення 
санітарно-епідеміологічних обстежень дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку до територіальних органів 
Держпродспоживслужби звернулися: ДЗОВСТ «Агатівка», 
с.Симонів Гощанського району, ССОК «Веселка», с.Опарипси 
Радивилівського району, КП ДСОК «Електронік-Рівне», 
с.Кустин Рівненського району, ДСОК «Країна мрій», с.Межиріч 
Острозького району та санаторій «Горинь», смт Степань 
Сарненського району. Всі зазначені дитячі заклади 
оздоровлення та відпочинку були обстежені ГУ

Виконано Продовжити
контроль



з
Держпродспоживслужби в Рівненській області та отримали 
«Акти прийомки дитячого оздоровчого табору».

Директором КЗ «Рівненський обласний соціальний центр 
надання послуг з оздоровлення дітей» POP О.Фурманець у 
складі обласного оперативного штабу з координації проведення 
оздоровчої кампанії 2020 року, здійснено виїзні перевірки щодо 
готовності до оздоровчого сезону 2020 року дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку:

- Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку санаторно
типу «Агатівка», с.Симонів Гощанського району,

- Приватний заклад «Позаміський дитячий заклад
оздоровлення та відпочинку «Острозький дитячий
санаторно-оздоровчий комплекс «Країна мрій»,

- спеціалізований санаторно-оздоровчий комплекс
«Веселка», с.Опарипси Радивилівського району,

- Комунальне підприємство «Дитячий санаторно-
оздоровчий комплекс «Електронік-Рівне», с.Кустин
Рівненського району,

- Профспілкове підприємство санаторій «Горинь» ради
Федерації профспілок Рівненської області, смт
Степань Сарненського району.

ДЗОВ СТ «Агатівка», с.Симонів Гощанського району та 
КП ДСОК «Електронік-Рівне», с.Кустин Рівненського району, 
отримали відповідні документи на початок роботи, однак 
діяльність свою не розпочинали, оскільки були розташовані в 
районах, віднесених до «помаранчевої» і «червоної» зон за 
рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

3 16 серпня 2020 року розпочато роботу дитячими 
закладами: «Країна мрій», с.Межиріч Острозького району та 
«Веселка», с.Опарипси Радивилівського району; з 18 серпня 
2020 року санаторій - «Горинь» смт. Степань Сарненського 
району.

4. Забезпечення участі та 
проведення
всеукраїнських, обласних 
та місцевих семінарів,

Щороку, 
2020 рік

Директор КЗ «Рівненський обласний соціальний центр 
надання послуг з оздоровлення дітей» POP О.Фурманець 
прийняла участь у Всеукраїнській селекторній нараді з питань 
організації оздоровлення та відпочинку дітей у 2020 році, що

Виконано Продовжити
контроль



нарад та інших заходів 
щодо організації та 
проведення дитячої 
оздоровчої кампанії

відбулася в червні п.р., у студії Рівненської філії ПАТ 
«Укртелеком»,

П . З а б езп еч ен н я  д ітей  о р га н ізо в а н и м и  ф о р м а м и  в ід п о ч и н к у  т а  оздор ов л ен н я

1. Забезпечення послугами 
оздоровлення та 
відпочинку дітей, які 
потребують особливої 
соціальної уваги та 
підтримки

Щороку, 
2020 рік

Відповідно до рішення обласної ради №1592 від 20.12.2019 
«Про обласний бюджет Рівненської області на 2020 рік» на 
оздоровчу кампанію 2020 року було затверджено кошти на 
оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки -  у сумі 6651000,00 грн.

На виконання Постанов Кабінету Міністрів України від
12.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID -  19, 
спричиненої коронавірусом SARS -  CoV - 2» (із змінами), від
20.05.2020 №392 «Про встановлення карантину з метою 
запобігання поширення на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID -  19, спричиненої коронавірусом 
SARS -  CoV -  2 та етапів послаблення проти епідеміологічних 
заходів» (із змінами) було прийнято рішення обласної ради від
21.08.2020 №1745 «Про внесення змін до обласного бюджету 
Рівненської області на 2020 рік». Вказаним рішенням 
затверджено кошти на оздоровлення та відпочинок дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки -  у сумі 
1023504,00 грн.

Відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України 
від 11.03.2020 № 211 "“Про запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2», із змінами, та від 22.07.2020 
№ 641 „Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», із змінами, (далі -  
постанови КМУ № 211 і № 641) було заборонено діяльність 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 31 липня 2020 
року. Організацію оздоровлення та відпочинку дітей розпочато 
з серпня 2020 року, яка мала свої особливості, що були

Виконано 
не в повному 

обсязі

Продовжити
контроль



викликані необхідністю дотримання карантинних та 
обмежувальних заходів, з метою запобіганню поширенню 
респіраторної хвороби COVID-19.

2. Забезпечення послугами 
оздоровлення та 
відпочинку дітей, які 
потребують особливої 
соціальної уваги та 
підтримки, шляхом 
надання грошової 
допомоги для компенсації 
вартості путівок на 
оздоровлення дітей

Щороку, 
травень- 
вересень 

2020 року

За рахунок бюджетних коштів, шляхом відшкодування 
вартості наданих послуг через безготівкове перерахування 
коштів санаторно-курортним закладам на підставі 
трьохстороннього договору (КЗ «Рівненський обласний 
соціальний центр надання послуг з оздоровлення дітей» POP -  
батьки дитини (особи, що їх замінють) -  заклад оздоровлення та 
відпочинку) забезпечено оздоровленням та відпочинком 
222 дитини, що потребують особливої уваги та підтримки, а 
саме:

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

-«Країна мрій», с.Межиріч Острозького району - 166 дітей,
- «Веселка», с.Опарипси Радивилівського району - 18 дітей,
- Санаторій «Горинь», смт Степань Сарненського району - 38 
дітей.
Оздоровлено дітей, які потребують особливої соціальної уваги 
та підтримки на загальну суму 1608,84 тис.грн.

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

Щороку, 
грудень 

2020 року -  
лютий 

2021 року

3 05 та з 07 грудня 2020 року заплановано організацію заїздів 
та супровід груп, дітей, які потребують особливої уваги та 
підтримки (в кількості 58 дітей) до ДП Український дитячий 
центр «Молода гвардія» (м. Одеса) і ДПУ «Міжнародний 
дитячий центр Артек» (м. Київ).

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

Щороку, 
2020 рік

Відповідно до Порядку 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 за рахунок бюджетних 
коштів шляхом відшкодування вартості наданих послуг через 
безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним 
закладам на підставі трьохстороннього договору (КЗ 
«Рівненський обласний соціальний центр надання послуг з

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль



допомоги для компенсації 
вартості путівок на 
оздоровлення дітей

оздоровлення дітей» POP — батьки дитини (особи, що їх 
замінють) - санаторій).

На 2020 рік з обласного бюджету передбачено на 
оздоровлення дітей, які потребують особливих умов для 
оздоровлення, в супроводі одного з батьків кошти в сумі 
1150,0 тис.грн.

Станом на листопад 2020 року оздоровлено 68 дітей з 
інвалідністю, які потребують особливих умов для 
оздоровлення, разом з одним із батьків (особою, що їх замінює), 
на загальну суму 1148,77 тис. грн..

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

Щороку, 
2020 рік

ЗО березня 2020 року було укладено два договори на 
організацію та проведення в Рівненській області відпочинку 
дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на 
лінії зіткнення, дітей з місць проведення антитерористичної 
операції та тимчасово окупованої території України з 
«Позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку 
«Острозький дитячий санаторно-оздоровчий комплекс «Країна 
мрій» с. Межиріч, Острозького району, та Комунальним 
підприємством дитячий заклад санаторного типу «Сигнал», 
с.Олександрія Рівненського району.

На виконання вимог постанов КМУ № 211 і № 641 та 
зважаючи на епідеміологічну ситуацію, що склалася в Україні, з 
метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у 2020 
році в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 
Рівненщини не перебували на відпочинку діти, які проживають 
на територіях Донецької та Луганської областей, що зазнали 
негативного впливу внаслідок збройного конфлікту.

Не виконано Продовжити
контроль

10. Підбір та направлення 
груп дітей Рівненської 
області на оздоровлення та 
відпочинок до ДП 
«Український дитячий 
центр «Молода гвардія»
(м.Одеса), ДПУ

Щороку, 
2020 рік Здійснено організацію заїздів та супровід 268 дітей 

Рівненської області, що потребують особливої уваги та 
підтримки на оздоровленім та відпочинок до ДПУ 
«Міжнародний дитячий центр Артек» (м.Київ) та ДП 
Український дитячий центр «Молода гвардія» (м.Одеса) 
(лютий-березень, серпень-жовтень 2020 року).

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль



«Міжнародний дитячий 
центр «Артек» (Київська 
область)

11. Організація оздоровлення та 
відпочинку дітей з числа 
закордонних українців, що 
проживають на території 
Вармінсько-Мазурського 
воєводства Республіки 
Польща, в дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку 
Рівненської області

Щороку, 
2020 рік

3 метою запобігання поширення гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЛ8-СоУ-2, 
організація оздоровлення та відпочинку дітей з числа 
закордонних українців, що проживають на території 
Вармінсько-Мазурського воєводства Республіки Польща, в 
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку Рівненської 
області не здійснювалася.

Не виконано Продовжити
контроль

12. Організація відпочинку 
дітей з числа сімей 
учасників
антитерористичної операції 
та осіб, які здійснювали 
заходи із забезпечення 
національної безпеки і 
оборони, відсічі і 
стримування збройної 
агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській 
областях Рівненської області 
на території Вармінсько- 
Мазурського воєводства 
Республіки Польща

Щороку, 
2020 рік

Через запровадження в Україні карантинних та 
обмежувальних заходів щодо запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 
8АІ18-СоУ-2, влітку 2020 року організація відпочинку дітей з 
числа сімей учасників антитерористичної операції та осіб, які 
здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях Рівненської 
області на території Вармінсько-Мазурського воєводства 
Республіки Польща не проводилася.

Не виконано Продовжити
контроль

Ш. З б ер еж ен н я  і р о зв и то к  м ер еж і д и т я ч и х  за к л а д ів  о зд о р о в л ен н я  т а  в ід п оч и н к у , сан атор іїв ,
п о л іп ш ен н я  їх  м а т ер іа л ь н о -т ех н іч н о ї бази

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

Щороку,
2020-2022

роки

У зв’язку з карантинним та обмежувальними заходами, 
запровадженими в Україні, з метою запобігання поширення 
коронавірусної інфекції СОУГО-19 регіональна виставка- 
ярмарок послуг дитячого оздоровлення та відпочинку не 
проводилася.

Не виконано Продовжити
контроль



8
IV. С т в о р ен н я  б езп еч н и х  та  к о м ф о р тн и х  у м о в  п ер еб у в а н н я  д іт ей  у  д и т я ч и х  за к л а д а х  оздор ов л ен н я  та  в ід п оч и н к у , са н атор ія х

1. Проведення державної 
атестації дитячих закладів 
оздоровлення та 
відпочинку області

2020 рік Згідно з Планом проведення державної атестації дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку Рівненської області в 
2020 році було передбачено проведення державної атестації 
комунального підприємства «Дитячий санаторно-оздоровчий 
комплекс «Електронік-Рівне» Рівненської міської ради, 
с.Кустин Рівненського району; дитячого оздоровчого табору 
«Експрес» підприємства «РОКС-Львів» дорожньої 
профорганізації Львівської залізниці, с.Олександрія 
Рівненського району; ДП санаторно-оздоровчий комплекс 
«Джерельце» акціонерного товариства «Рівненський завод 
тракторних агрегатів», с.Олександрія Рівненського району.

ДП СОК «Джерельце» АТ «РЗТА» упродовж останніх 
трьох років не працює, відповідно інформація щодо готовності 
до проведення державної атестації даного дитячого закладу у 
2020 році не надходила.

КП «ДСОК «Електронік-Рівне» Рівненської міської ради 
(лист 18.03.2020 року № 9) і адміністрація підприємства 
«РОКС-Львів» Дорожньої профспілкової організації Львівської 
залізниці (лист від 06.02.2020 № 06/02-20) проінформували про 
готовність до проведення державної атестації цих закладів у 
2020 році.

Однак, через ситуацію, що склалася з поширення на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19 та 
вимогами постанови КМУ № 211, із змінами, було заборонено 
діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 
31 липня 2020 року.

Діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
розпочалася з 1 серпня ц.р. з дотриманням норм постанови 
КМУ № 641. На підставі норм цієї постанови дитячі заклади 
оздоровлення та відпочинку, що розташовані на території 
Рівненського району Рівненської області, свою діяльність не 
розпочинали у серпні -  вересні 2020 року, оскільки район 
віднесений до «червоної» і «помаранчевої» зон за рівнем 
епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19.

У зв’язку з цим, не було проведено державну атестацію КП

Не виконано Продовжити
контроль



«Дитячий санаторно-оздоровчий комплекс «Електронік-Рівне» 
Рівненської міської ради, с.Кустин Рівненського району та ДОТ 
«Експрес» підприємства «РОКС-Львів» дорожньої 
профорганізації Львівської залізниці, с. Олександрія 
Рівненського району в 2020 році. На підставі цього було 
внесено зміни до Плану проведення державної атестації 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Рівненської 
області на 2021 рік.

V. О р га н іза ц ій н о -м ет о д и ч н е , ін ф о р м а ц ій н е  та  к а д р о в е за б езп еч ен н я  в ід п о ч и н к у  і оздор ов л ен н я  д ітей

5. Організація та проведення 
огляду-конкурсу дитячих 
закладів оздоровлення та 
відпочинку Рівненської 
області

Щороку, 
2020 рік

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, що склалася в 
Україні, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
та на виконання вимог постанов КМУ № 211 і № -641 у 
2020 році огляд-конкурс дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку Рівненської області не проводився.

Не виконано Продовжити
контроль

9.

Забезпечити функціону
вання комунального 
закладу “Рівненський 
обласний соціальний 
центр надання послуг з 
оздоровлення дітей” 
Рівненської обласної ради

Упродовж
2019-2022

років

Для функціонування комунального закладу «Рівненський 
обласний соціальний центр надання послуг з оздоровлення 
дітей» POP на 2020 рік передбачено з обласного бюджету 
кошти в загальній сумі 881,9 тис.грн, станом на 01 листопада 
2020 року фактично використано 672,2 тис.грн.

Виконано Продовжити
контроль

Упродовж 
2020 року

Розроблено веб-сайт комунального закладу «Рівненський 
обласний соціальний центр надання послуг з оздоровлення 
дітей» POP, створена та ведеться сторінка в Фейсбук.

Виконано

Г

Упродовж 
2020 року

Забезпечено належний температурний режим в службових 
приміщеннях та створено належні комфортні умови праці 
працівників комунального закладу «Рівненський обласний 
соціальний центр надання послуг з оздоровлення дітей» POP, 
які відповідають гігієнічним вимогам законодавства України 
шляхом встановлення метало пластикових вікон.

Виконано

Директор Оксана ФУРМАНЕЦЬ

Ольга ПИВОВАРЧУК, 63-46-57


