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ІНФОРМАЦІЯ 
про проведення оздоровлення та відпочинку дітей  

області влітку 2019 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 2018 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 райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських 
(міст обласного значення) рад, інших органів місцевого самоврядування (ОТГ) 
фінансування оздоровчої кампанії з місцевих бюджетів становило 18 млн 
174,20 тис. гривень. Крім того, було залучено понад 19 млн 437,5 грн позабюд-
жетних коштів. 

За прогнозними показниками у 2019 році надання оздоровчих та від-
починкових послуг у літній період буде здійснюватися у 195 дитячих закладах, 
а саме: 7 позаміських закладів оздоровлення, 188 закладів відпочинку (159 з 
денним перебуванням, 13 – праці і відпочинку, 3 наметових містечка, 17 мов-
них та 3 мовних табори “Go camp”). 

Відповідно до Плану проведення державної атестації дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку Хмельницької області у 2019-2023 роках, погод-
женого Міністерством соціальної політики України та затвердженого облас-
ною державною адміністрацією, у червні-липні 2019 року буде проведено 
державну атестацію позаміських закладів оздоровлення та відпочинку “Фор-
пост”, “Подолянчик” та “Чайка”. 

Цьогоріч у рамках Обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей 
на період до 2022 року в обласному бюджеті передбачено 5369,0 тис. грн на 
оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги 
та підтримки, дітей, які виховуються в інтернатних закладах області, на суму 
4060,7  тис. грн, з бюджетів районів, міст обласного значення, ОТГ – 17404,6 тис. 
грн, заплановано залучити 7594,0 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. 
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Здійснення своєчасної підготовки до проведення відпочинку та оздо-
ровлення дітей, розроблення і затвердження відповідних заходів, передбачення 
необхідних видатків, організація якісного медичного обслуговування і харчу-
вання, створення належних умов для культурно-виховної, фізкультурно-оздо-
ровчої та спортивної роботи дасть можливість забезпечити дітей повноцін-
ними послугами оздоровлення та відпочинку і сприятиме ефективній реалі-
зації державної політики з цих питань. 

 
 
Керівник апарату 
адміністрації                                                                                            О. Самолюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


