ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2020 рік" щодо забезпечення
оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та
підтримки"
1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту
За даними Державної служби статистики України при щорічному
зменшенні кількості дітей віком до 17 років показник їх захворюваності
підвищується. Національна академія медичних наук України констатує, що
80% випускників шкіл мають хронічні захворювання. На сьогодні ситуація
ускладнюється ще й тим, що наша країна перебуває у складних
епідеміологічних умовах, пов’язаних із поширенням територією України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCov-2 (далі COVID-19). Кількість, як мінімум загальна, лабораторно
підтверджених випадків COVID-19 в т.ч. в дітей зростає.
Враховуючи, що на сьогодні продовжується вивчення клінічної
картини коронавірусної інфекції, її наслідків, ускладнень, спричинених цією
інфекцією та побічних дій внаслідок застосування методів та засобів її
лікування, держава повинна вжити усіх необхідних заходів з метою захисту
здоров’я та життя дітей, особливо стосовно дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки. Єдина надія у боротьбі з вірусом це –
імунітет. Як загально відомо, підвищенню імунітету сприяє відпочинок та
оздоровлення в гірських та приморських природних зонах (в Україні це
регіон Українських Карпат та узбережжя Чорного і Азовського морів), що
позитивно впливає на самопочуття, як фізичне так і психічне.
Згідно статистичних даних Міністерства соціальної політики України
загальна чисельність дітей шкільного віку 4 007 407. В 2019 році було
забезпечено оздоровленням та відпочинком 1 987 773 дітей, з них:
оздоровленням – 625 833 дітей;
відпочинком – 1 361 940 дітей;
Виходячи з даної статистики, за кошти з різних джерел забезпечено
оздоровленням лише 15% дітей від загальної чисельності дітей шкільного
віку. Забезпечено оздоровленням та відпочинком дітей з числа пільгових
категорій – 1 201 917, проте необхідно зважати на те, що більшість цієї
статистики забезпечило перебування дітей в денних шкільних таборах, які в
переважній більшості не здатні забезпечити навіть ефективний відпочинок, а
тим більше оздоровлення.
За рахунок державного бюджету в 2019 році було оздоровлено лише
22 тис. дітей, що становить 1% від загальної чисельності дітей, які були
забезпечені оздоровленням та відпочинком. Фактично оздоровлення та
відпочинок проводились на базі державних закладів, які мають особливий

статус, це державні підприємства "Міжнародний дитячий центр "Артек" і
"Український дитячий центр "Молода гвардія". Закупівля послуг дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку (навіть вищої категорії) інших форм
власності за державний бюджет, як це передбачено статтями 4 і 24 Закону
України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» не проводилась в Україні
взагалі.
Описана ситуація в сфері державного фінансування заходів з
оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги
та підтримки, негативно впливає на здоров’я дітей і нації взагалі, що
особливо небезпечно в актуальних умовах пандемії та спричиненої неї
економічної кризи, не відповідає законодавству, порушує принцип рівності
всіх форм власності, який закріплений в частині четвертій статті 13
Конституції України.
2. Цілі і завдання прийняття проекту
Законопроект має на меті забезпечення соціальних гарантій та
підтримку пільгових категорій дітей, як це передбачено чинним
законодавством, шляхом фінансування за кошти державного бюджету
оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та
підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії,
які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені
пункти віднесені до категорії гірських) Закарпатської, Івано-Франківської та
Львівської областей, на узбережжі Чорного і Азовського морів.
3. Загальна характеристика і основні положення проекту
Законопроектом пропонується передбачити на 2020 рік в додатку №3
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" видатки на
оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та
підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії
не залежно від форм власності. Закупівлю відповідних послуг
передбачається проводити в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового
регулювання
Україна взяла на себе зобов’язання щодо дотримання, забезпечення та
захисту прав дитини, підписавши Конвенцію ООН про права дитини, яка
ратифікована Верховною Радою України 27.02.1991 р. та набула чинності
27.09.1991 р.
Відповідно до статті 49 Конституції України охорона здоров'я
забезпечується
державним
фінансуванням
відповідних
соціальноекономічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Згідно зі статтею 6 Закону України «Про охорону дитинства» держава
гарантує дитині право на охорону здоров’я, безоплатну кваліфіковану
медичну допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я,
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сприяє створенню безпечних умов для життя і здорового розвитку дитини
тощо. З цією метою держава вживає заходів, зокрема щодо забезпечення
надання необхідної медичної допомоги, боротьби з хворобами, у порядку,
встановленому законодавством.
Відповідно до статті 4 закону України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей», до системи оздоровлення відпочинку дітей серед іншого
належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку всіх типів та форм
власності. Відповідно до статті 24 закону України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей», відповідні оздоровлення та відпочинок дітей, які
потребують особливих умов для оздоровлення, та дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки, здійснюються в тому числі за
рахунок коштів державного бюджету.
Питання фінансування оздоровлення та відпочинку дітей за кошти
державного бюджету визначають Бюджетний кодекс України та Закон
України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".
Порядок вибору постачальників - закладів оздоровлення та відпочинку,
визначається Законом України "Про публічні закупівлі".
Прийняття законопроекту не потребує внесення змін до інших законів
України.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Зміни, які запропоновані законопроектом, не призведуть до зміни
загальних показників державного бюджету (сум надходжень бюджету або
витрат бюджету). Законопроект передбачає виключно перерозподіл коштів
між різними бюджетними програмами.
На території України було оголошено карантин в зв’язку з поширення
територією України гострої респіраторної хвороби COVID-19, який призвів
до зупинення економічної активності, спричинив різке падіння надходжень
до обласних та місцевих бюджетів. А це означає, що повноцінне виконання
планів оздоровлення та відпочинку дітей навіть на рівні 2019 року, виконати
не можливо, притому, що показник захворюваності дітей підвищується та
потреба в оздоровленні для забезпечення стійкого імунітету дітей зростає.
Загальна кількість дітей пільгових категорій В Україні станом
на 1 червня 2020 року становить 2 441 591 дітей.
Мережа закладів оздоровлення, яка працювали в 2019 році становила
414 закладів. В 2020 році відповідно до плану мали працювати 367 закладів.
Мережа закладів оздоровлення у західному регіоні України
(Волинська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська області) у 2019 році
становила 44 заклади, у 2020 році 51 заклад.
Мережа закладів оздоровлення у південному регіоні України
(Миколаївська, Одеська, Херсонська області) у 2019 році становила 98
закладів, у 2020 році 87 закладів.
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В 2019 році середня вартість ліжко-дня у закладах оздоровлення в
західному та південному регіонах (без врахування категорії закладу)
становила близько 450 грн.
Базова вартість ліжко-дня, яка розрахована відповідно до наказу
Міністерства соціальної політики "Про затвердження вартості одного ліжкодня путівки та вартості путівки до державного підприємства України
"Міжнародний дитячий центр "Артек" ( від 15.02.2019 №214), на 2019 в ДП
"Міжнародний дитячий центр "Артек" становить 500,20 грн.
Базова вартість ліжко-дня, яка розрахована відповідно до наказу
Міністерства соціальної політики "Про затвердження вартості одного ліжкодня путівки та вартості путівки до державного підприємства "Український
дитячий центр "Молода гвардія" ( від 20.02. 2019 р. №170/33141) на 2019 рік
в ДП "Український дитячий центр "Молода гвардія"становить 451,00 грн.
Середня
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близько
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Кількість
днів на
оздоровленн
я
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Загальна
вартість
путівки, грн

Необхідна
сума коштів,
грн

9450,00

Кількість
дітей, що
буде
оздоровлена
19 047

21

10500,00

17 142

180 000 000

180 000 000

Враховуючи вищевикладене, в західному та південному регіонах
України може бути додатково оздоровлено за кошти державного бюджету
близько 1% загальної кількості дітей пільгових категорій, тобто загальна
кількість оздоровлених дітей цих категорій, в порівнянні з показниками 2019
року збільшиться приблизно в 2 рази. Не зважаючи на незначні відносні
показники, запропоновані зміни дозволять оздоровити майже двадцять тисяч
дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, що на практиці матиме
відчутний позитивний ефект для цих дітей та їх сімей, а також дозволить
забезпечити роботою велику кількість працівників закладів відпочинку та
оздоровлення в курортних регіонах.
Видатки, які передбачаються на фінансування цих заходів,
пропонується покрити за рахунок збільшення надходжень від сплати податку
на додану вартість. Також в якості додаткових джерел фінансування може
виступати перерозподіл коштів з окремих бюджетних програм, кошти яких
не можуть бути використані в повному обсязі у 2020 році внаслідок дії
карантину.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття
проекту
Реалізація проекту Закону розширить можливості забезпечення
оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги
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та підтримки, сприятиме підтримці курортних, в т.ч. гірських, регіонів,
забезпечить виконання норм профільних законів в сфері захисту прав дітей
та матиме позитивний вплив на забезпечення конституційного принципу
рівності всіх форм власності в Україні.
Народні депутати України
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