Додаток 1
до розпорядження голови обласної
державної адміністрації
30.03.2018 № 342/2018-р

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення оздоровлення та відпочинку дітей області
влітку 2018 року
Відповідно до Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”
та Обласної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей до
2018 року протягом оздоровчої кампанії 2017 року надання оздоровчих та
відпочинкових послуг в області здійснювалося у 213 дитячих закладах, а саме:
9 закладах оздоровлення (7 позаміських, 2 санаторного типу), 204 закладах
відпочинку (189 – з денним перебуванням, у тому числі 70 літніх мовних
таборів, 6 – праці і відпочинку, 9 наметових містечок).
За інформацією районів, міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад фінансування оздоровчої кампанії з місцевих бюджетів становило 15 млн. 723,0 тис. гривень. Крім того, було залучено понад 19,0 млн.грн.
позабюджетних коштів.
За рахунок усіх виділених коштів торік забезпечено оздоровленням та
відпочинком близько 47578 дітей (34,4% від загальної чисельності дітей
шкільного віку), з них 12171 дитину – оздоровленням (8,8%) та 35407 дітей –
відпочинком (25,6%).
У 2018 році в області безкоштовно оздоровлено 73 дитини, які проживають на території Донецької та Луганської областей, що зазнали негативного
впливу внаслідок збройного конфлікту: 15 дітей у позаміському закладі
оздоровлення та відпочинку товариства з обмеженою відповідальністю “Дністровська чайка”, 58 – рекреаційному центрі “Берег надії”.
За прогнозними показниками у 2018 році надання оздоровчих та відпочинкових послуг у літній період буде здійснюватися у 198 дитячих закладах,
а саме: 9 закладах оздоровлення (7 позаміських, 2 санаторного типу), 189 закладах відпочинку (168 з денним перебуванням, 13 – праці і відпочинку, 8 наметових містечках).
Відповідно до Плану проведення державної атестації дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку Хмельницької області у 2017-2021 роках, погодженого Міністерством соціальної політики України та затвердженого обласною державною адміністрацією, у червні-липні 2018 року буде проведено державну атестацію позаміського закладу оздоровлення та відпочинку військовоспортивного наметового табору “Форпост”.
Цьогоріч в обласному бюджеті передбачено 4982,0 тис.грн. на оздоровлення та відпочинок дітей соціально-незахищених категорій та кошти для
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дітей, які виховуються в інтернатних закладах
області,
на
суму
3780,9 тис.грн., з бюджетів районів, міст обласного значення, об’єднаних
територіальних громад – 14797,9 тис.грн., заплановано залучити 7044,9
тис.грн. позабюджетних коштів.
У цьому році в області планується забезпечити оздоровленням та
відпочинком близько 48 тис. дітей шкільного віку, що становить 37% від їх
загальної чисельності.
Здійснення своєчасної підготовки до проведення відпочинку та оздоровлення дітей, розроблення і затвердження відповідних заходів, передбачення
необхідних видатків, організація якісного медичного обслуговування і харчування, створення належних умов для культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дасть можливість забезпечити дітей повноцінними послугами оздоровлення та відпочинку та сприятиме ефективній
реалізації державної політики з цих питань.
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