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І Н Ф О Р М А Ц І Я  
про підготовку до оздоровчої кампанії “Літо-2016” 

 

Протягом останніх років в Україні в цілому, і в області зокрема, спо-
стерігається погіршення стану здоров’я дітей. Тим часом якісний відпочинок 
під час канікул сприяє відновленню життєвих сил дитини, а оздоровлення в 
дитячих оздоровчих закладах, де створено умови для продовження виховного 
процесу й розвитку творчих здібностей дітей, надзвичайно корисне для 
їхнього здоров’я. 

Одним із пріоритетних напрямів реалізації політики стосовно дітей є 
забезпечення їх якісними оздоровчими та відпочинковими послугами. Відпо-
відні заходи спрямовуються на поліпшення та зміцнення фізичного і психо-
логічного стану здоров’я дітей, запобігання бездоглядності, створення умов 
для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей. 

При цьому головну увагу зосереджено на оздоровленні дітей, які 
потребують особливої соціальної підтримки, а також на збереженні мережі 
дитячих закладів оздоровлення та максимальному їх використанні під час 
оздоровчого сезону, створенні належних умов для творчого, інтелектуального, 
культурного і фізичного розвитку дітей.  

Обласною державною адміністрацією проводяться заходи щодо якісного 
оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема забезпечується реалізація обласної 
цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 
2018 року, затвердженої рішенням Хмельницької обласної ради від 30 квітня 
2014 року № 24-23/2014.  

Торік надання оздоровчих та відпочинкових послуг у літній період здій-
снювали 263 дитячих заклади, а саме: 11 закладів оздоровлення (9 – позамісь-
ких, 2 – санаторного типу); 252 заклади відпочинку (236 – з денним перебу-
ванням, із яких 37 закладів працювали як літні мовні школи, 9 – праці і від-
починку, 7 – наметових містечок). Також працювало 5 спеціалізованих санато-
ріїв, які перебувають у підпорядкуванні Департаменту охорони здоров’я обл-
держадміністрації.  

У результаті проведеної роботи у 2015 році оздоровлено 34 тис. дітей, 
що становить 25% дітей шкільного віку. Оздоровленням та відпочинком охоп-
лено 23526 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а 
саме: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 997; дітей-
інвалідів – 747; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 7545; 
внутрішньопереміщених осіб − 258 дітей; 721 дитину осіб, визнаних учас-
никами бойових дій; дітей, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастро-
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фи – 211; дітей, які перебувають на диспансерному обліку – 5670; талановитих та 
обдарованих – 3782; дітей працівників агропромислового комплексу – 3557; 
безпритульних та бездоглядних – 38. Проте, повне оздоровлення терміном 
21 день на базі стаціонарних оздоровчих та санаторних закладів отримали 
усього 9,5 тис. дітей, що становить 6,9 відсотка. Тобто, переважну кількість 
дітей було залучено до відпочинку у пришкільних таборах. 

Набрання чинності Закону України “Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці” та відсутність 
виділених коштів Міністерством аграрної політики та продовольства України 
призвело до зменшення кількості дітей, охоплених оздоровленням та відпо-
чинком, у тому числі дітей працівників агропромислового комплексу та со-
ціальної сфери села.  

Торік на проведення оздоровчої кампанії з обласного бюджету вико-
ристано 4952,0 тис.грн., з бюджетів районів та міст обласного значення – 
4879,1 тис.грн., залучено 8705,5 тис.грн. позабюджетних коштів. 

За рахунок коштів, виділених з державного бюджету на оздоровлення та 
відпочинок дітей, протягом 13 змін в Українському дитячому центрі “Молода 
гвардія” оздоровлено 354 дитини. Використано 99,4% путівок, виділених за 
рахунок коштів державного бюджету.  

За прогнозними показниками у 2016 році надання оздоровчих та відпо-
чинкових послуг у літній період буде здійснюватися у 209 дитячих закладах, 
а саме: 11 закладах оздоровлення (9 позаміських, 2 санаторного типу); 198 за-
кладах відпочинку (191 з денним перебуванням, у тому числі 50 літніх мовних 
таборів, 2 – праці і відпочинку, 5 наметових містечок). 

Відповідно до плану проведення державної атестації дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку Хмельницької області у 2016-2020 роках протягом 
літнього періоду буде проведено державну атестацію дитячого оздоровчого 
закладу “Джерельце” ПАТ “Хмельницькобленерго” та позаміського закладу 
оздоровлення та відпочинку “Калинівка” Старокостянтинівської районної 
ради. 

В обласному бюджеті передбачено 4215,7 тис.грн. на оздоровлення та 
відпочинок дітей соціально-незахищених категорій та кошти для дітей, які 
виховуються в інтернатних закладах області – 2514,7 тис.грн., у бюджетах 
районів та міст обласного значення – 5614,2 тис.грн., заплановано залучити 
9794,0 тис.грн. позабюджетних коштів. 

Цьогоріч в області планується забезпечити оздоровленням та відпо-
чинком близько 37 тис. дітей шкільного віку або 33% від загальної чисельності 
усіх категорій дітей. 

З метою ефективної реалізації державної політики з питань оздоров-
лення та відпочинку дітей у 2016 році обов’язковим є передбачення низки 
заходів щодо залучення коштів державного, обласного, місцевих бюджетів і 
додаткових інвестицій для підтримки різних форм оздоровлення, відпочинку 
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та забезпечення належних умов функціонування, проведення ремонтних робіт, 
модернізацію дитячих оздоровчих закладів області. Для створення насиченої, 
сучасної атмосфери у позаміських закладах оздоровлення та відпочинку об-
ласті необхідно залучити до розробки та реалізації планів роботи дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку області відповідні структурні підрозділи 
обласної, районних державних адміністрацій та місцевих рад, установи та гро-
мадські організації, які виконують оздоровчі, освітні, культурні, фізкультурно-
спортивні функції.  

Дотримання організаторами оздоровчої кампанії вимог законів України 
“Про охорону дитинства”, “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, “Про 
забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення”, Кодексу 
цивільного захисту України та інших чинних актів законодавства України, 
створення належних умов для охорони життя і здоров’я дітей, якісного харчу-
вання, санітарних, протипожежних правил, дотримання правил порядку про-
ведення екскурсій, походів, купання у водоймах, правил перевезення дітей 
автомобільним та іншими видами транспорту забезпечить якісне оздоровлення 
дітей. 

 
 

Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко
  


