
 

      Інформація відділу молоді та спорту 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

на розширене засідання колегії про хід літньої оздоровчої кампанії 

станом на 13.06.2019  
 

На відділ молоді та спорту покладено координацію роботи з питань 

оздоровлення дітей та підлітків району. 

Оздоровлення дітей Печерського району м. Києва проводиться відповідно 

до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Закону України 

«Про охорону дитинства», Закону України «Про позашкільну освіту», 

розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 29.05.2019 № 974 «Про організацію оздоровлення 

та відпочинку дітей міста Києва у 2019 році», Порядку організації оздоровлення 

та відпочинку дітей міста Києва, що затверджений наказом Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) № 510 від 01 червня 2018 року.  

Відповідно до «Порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей 

міста Києва», на оздоровлення направляються діти віком від 7 до 17 років 

наступних категорій: 

- діти-сироти; 

- діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти-інваліди, здатні до самообслуговування; 

- діти, 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; 

- діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського 

протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під 

час масових акцій громадянського протесту; 

- діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, 

катастроф; 

- діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або 

під час виконання службових обов’язків; 

- діти із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства 

отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям; 

- діти із багатодітних сімей; 

- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до п. 19 частини 

першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

- талановиті та обдаровані діти,  дитячі творчі колективи і спортивні 

команди - переможці конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; 

- діти, які перебувають на диспансерному обліку; 

- відмінники навчання; 

- діти, які є лідерами дитячих громадських організацій. 
 

 



До переліку категорій дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки внесені зміни і доповнено, а саме: 

- діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, або 

помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,  одержаних у районі 

проведення антитерористичних операцій,  в період участі в антитерористичній 

операції; 

- діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи. 
 

Виїзне оздоровлення дітей та підлітків проводиться виключно за рахунок 

путівок Департаментів Київської міської державної адміністрації. Термін 

оздоровчої зміни складає 21 день. 
 

Управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної  

в місті Києві державної адміністрації відповідно до заявок батьків організовано 

роботу  шести таборів відпочинку з денним перебуванням дітей на базі закладів 

загальної середньої освіти Печерського району, а саме: 

1. Ліцей міжнародних відносин (вул. П. Орлика, 13) - 63 учня; 

2. Школа І-ІІІ ступенів № 78 (вул. Ш. Руставелі, 47) – 61 учень; 

3. Спеціалізована школа № 80 (бул. Дружби Народів, 12-Б) – 40 учнів; 

4. Спеціалізована школа № 94 «Еллада» (вул. Ольгінська, 2/4) – 43 учня; 

5. Гімназія ім. Т. Г. Шевченка № 109 (вул. П. Мирного, 24) – 58 учнів; 

6. Спеціалізована школа № 181 ім. І. Кудрі (вул. Джона Маккейна, 22-А) – 

64 учня. 

У таборах  створено безпечні умови для відпочинку дітей із покладанням 

на керівників і працівників дитячих закладів персональної відповідальності за 

належний догляд за дітьми, режиму харчування, денного відпочинку, 

прогулянок, охорону життя дітей, дотримання санітарних, протипожежних 

правил, а також проводитиметься відповідна виховна, фізкультурно-спортивна 

та екскурсійна робота. 

Всього в таборах  перебуває 329 дітей молодших класів (учні 1-4 класів). 

Окрім того, на базі загальноосвітніх навчальних закладів працюють мовні 

школи, в яких хлопчики й дівчатка опановують англійську, французьку. 

Педагоги таборів організують різноманітні спортивні заходи: ранкова 

гімнастика, «Веселі старти», а також відвідування музеїв, парків відпочинку,  

бібліотек, гуртків художньо-естетичного та спортивного спрямування, тощо. 

З метою забезпечення організації відпочинку та оздоровлення дітей з 

інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, які позбавлені батьківського піклування, дітей 

із багатодітних сімей, дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, дітей із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства 

отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям; дітей, 

зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи за кошти Київського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відповідно до виділеної 

квоти, Печерським районним у  м. Києві центром соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді буде направлено на оздоровлення 36 дітей вищезазначених 

категорій: 21дитина до культурно-оздоровчого  центру «Пролісок», Київської 

обл. та 15 дітей до ЛНТ «Витоки», Черкаської обл. 



Станом на 13 червня 2019 року 13 дітей направлено на відпочинкову 

зміну з 08 по 21 червня 2019 року до культурно-оздоровчого  центру 

«Пролісок». 

З 03.06. - 27.06.2019 року при 9 клубах за місцем проживання 

Печерського районного у м. Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді реалізується відпочинково – культурологічна  програма,  до якої 

залучено 150 дітей.  

     Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 27.06.2018 № 938 «Положення 

про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного 

підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» і державного 

підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» за рахунок 

бюджетних коштів» управлінням праці та соціального захисту населення 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації організовано та 

проведено інформаційну кампанію серед населення району щодо можливості 

направлення дітей на відпочинок.  

 Для оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій у 2019 (січень-

грудень) році для Печерського району відповідно до наданого орієнтовного 

розподілу, виділено 99 путівок, з них: 46 путівок   до дитячого центру «Артек» 

(Пуща Водиця),  4 путівки до дитячого центру «Артек Лісовий» (Житомирське 

шосе, 17 км.) та 49 путівок до дитячого центру «Молода гвардія» (Одеса). 

Одночасно, на літній період орієнтовно  виділено 32 путівки (33% від 

отриманих), з них тільки 10 путівок – безкоштовні, а на навчальний період 

виділено 67 путівок (67% від отриманих). 

 З 01січня по 31 травня 2019 року для оздоровлення та відпочинку дітей 

пільгових категорій для Печерського району виділено 37 путівок до дитячих 

центрів «Артек» та «Молода гвардія», з них реалізовано 8 путівок. 

Забезпечення путівками дітей киян-учасників антитерористичної операції 

віком до 14 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків 

здійснюється за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва 

відповідно до рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 459/6510 

«Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам"  

на 2019 - 2021роки» та «Порядку оздоровлення дітей киян-учасників 

антитерористичної операції віком до 14 років у супроводі матері, батька або 

особи, яка замінює батьків», затвердженого рішенням Київради від 26.04.2018 

№ 797/4861.  

Відповідно до керівних документів Управлінням  у 2019 році забезпечено 

путівками 36 осіб (19 дітей та 17 супроводжуючих осіб з числа членів сімей 

учасників АТО – ООС). 

На обліку для отримання путівок на оздоровлення дітей перебуває 124 

родини учасників АТО - ООС.  

Лікувально - профілактичні заклади районного підпорядкування 

уповноважені здійснювати розподіл отриманих від Міністерства охорони 

здоров’я України та ТМО «Санаторного лікування» у м. Києві путівок для 

санаторно-курортного лікування дитячого населення. Санаторно-курортна 

відбіркова комісія КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Печерського району щомісяця проводить поточне оновлення наявної бази 

даних щодо дітей, які підлягають санаторно-курортному лікуванню (діти з 

числа диспансерних груп, певні категорії дітей – інвалідів; діти, що належать до 



категорій, що мають право на соціальні пільги (діти - сироти, напівсироти, діти 

з багатодітних сімей, діти, що виховуються в дитячому будинку сімейного 

типу, постраждалі від наслідків аварії на ЧАЕС тощо). 

З початку 2019 року КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Печерського району було отримано для розподілу 153 путівки (39 – 

в санаторії МОЗ України, 114 – ТМО «Санаторного лікування»), використано 

140 путівок (91,5% від кількості отриманих). Діти з числа пільгових категорій 

отримали 90 путівок (64,3% від загальної кількості використаних): діти з 

інвалідністю у супроводі одного з батьків отримали 3 путівки, діти-сироти – 2 

путівки,  діти з багатодітних сімей – 20, діти з неповних сімей – 27, з 

малозабезпечених сімей – 37 путівок, з числа сімей внутрішньо переміщених 

осіб – 1). 

Службою у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) надано Печерському району  

 9 путівок на відпочинок дітей пільгових категорій у 2019 році до позаміського 

дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» (Київська обл., 

Бородянський р-н, с. Пилиповичі). 

Згідно розподілу путівок, отриманих від Департаменту молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) Печерському району виділено путівки на до ПДЗОВ «Зміна» та 

ДЗОВ «Зачарована долина», ДЗСТ ЛОК «Карпатські зорі», КОЦ «Пролісок», 

ДОТ «Северянин». Спеціалістами відділу молоді та спорту здійснюється підбір 

та формуються списки дітей для направлення їх на оздоровлення та відпочинок. 

            Станом на 13 червня 2019 року направлено на оздоровлення та 

відпочинок 14 дітей пільгових категорій, з них:  

- 5 дітей до ПДЗОВ «Зміна» на зміну з 01 червня по 21 червня 2019 року;  

- 5 дітей до ДЗОВ «Зачарована долина»  на зміну з 04 по 24 червня 2019 року; 

- 4 дитини до КОЦ «Пролісок» на І зміну з 10 червня по 30 червня 2019 року. 

Планується отримання путівок на наступні заїзди до оздоровчих 

закладів Одеської області. 

Попередньо подали заяви на літнє оздоровлення більше 200 дітей, які 

будуть направлені до оздоровчих закладів в наступні зміни. 
 
 


