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ІНФОРМАЦІЯ 
про стан готовності закладів оздоровлення та відпочинку дітей, місць 

масового відпочинку населення на водних об’єктах  
до сезону відпочинку 

 
В області діє Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 

період до 2022 року, затверджена рішенням Хмельницької обласної ради від 
21 грудня 2018 року за № 46-23/2018, відповідальним виконавцем якої є 
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (далі – 
Департамент). 

Відповідно до Плану проведення державної атестації дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку Хмельницької області у 2017-2021 роках, погод-
женого Міністерством соціальної політики України та затвердженого облас-
ною державною адміністрацією, у червні-серпні 2021 року буде проведено 
державну атестацію дитячого оздоровчого закладу “Джерельце” ПАТ 
“Хмельницькобленерго” та позаміського закладу оздоровлення та відпочинку 
“Калинівка” Староостропільської сільської ради бувшого Старокостянти-
нівського району. 

Цьогоріч на виконання вказаної програми в обласному бюджеті 
передбачено 5979,9 тис. грн на оздоровлення та відпочинок дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей, які виховуються в 
інтернатних закладах області – 1 253,8 тис. грн, з бюджетів районів, 
територіальних громад – 22197,0 тис. гривень. Також заплановано залучити 
18158,5,0 тис. грн позабюджетних коштів. 

У цьому році в області планується забезпечити оздоровленням та 
відпочинком близько 60 тис. дітей шкільного віку або 51,2 % від їх загальної 
чисельності. 

Протягом березня-травня Департаментом відправлено на оздоровлення 
та відпочинок 56 дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, до 
дитячих центрів “Артек” і “Молода гвардія”. 

За рахунок коштів обласного бюджету планується придбати 572 путівки. 

У 2019 році на території області функціонувало 7 закладів оздоровлення 
та відпочинку дітей в Ізяславському, Красилівському, Кам’янець-Подільському, 
Летичівському, Старокостянтинівському та Ярмолинецькому районах, з них 3 – 
комунальної та 4 – приватної форм власності. 
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Спільно з працівниками Головного управління ДСНС України у 
Хмельницькій області  у 2019 році проведено обстеження дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку з метою визначення їх готовності до сезону 
відпочинку та проведено планові і позапланові перевірки задля створення 
безпечних умов для перебування дітей. 

Під час роботи таборів відпочинку проводилися навчання щодо дій на 
випадок пожежі персоналу та дітей у закладах оздоровлення та відпочинку 
протягом оздоровчої компанії. 

Торік вказаним управлінням перевірено 6 закладів оздоровлення та 
відпочинку дітей, однак, у зв’язку із дією обмежувальних заходів щодо недо-
пущення розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, 
спричинену коронавірусом COVID-19, заклади оздоровлення та відпочинку 
дітей у 2020 році не функціонували. 

На сьогодні проводяться такі позапланові перевірки семи закладів 
оздоровлення та відпочинку дітей. 

З початку 2021 року на водних об’єктах області загинуло 14 осіб (за 
аналогічний період 2020 року – 18).   

За статистикою майже усі трагічні випадки на воді трапилися на во-
доймах, що непристосовані для масового відпочинку людей.  

Відповідно до вимог Порядку обліку місць масового відпочинку населення 
на водних об’єктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
06 березня 2002 року № 264, місцевими органами влади у 2021 році визначено 
14 місць масового відпочинку людей на водних об’єктах. Здійснюється їх 
підготовка та обладнання відповідно до вимог Правил охорони життя людей 
на водних об’єктах України (організовується чергування рятувальних постів, 
обстеження дна акваторії пляжів з виготовленням паспортів готовності тощо).  

Питання щодо підготовки місць масового відпочинку людей на водних 
об’єктах розглянуто на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та прийнято відповідні рішення. 

Розроблено та затверджено План заходів щодо запобігання загибелі 
людей на водних об’єктах області в літній період 2021 року, який спрямовано 
керівникам органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій усіх рівнів. 

Під час сезону відпочинку постійно проводиться роз’яснювальна робота 
серед населення, забезпечується патрулювання особового складу підпоряд-
кованих підрозділів Головного управління ДСНС України в області спільно з 
органами місцевого самоврядування,  ЗМІ тощо. 

На території області функціонують на постійній основі 4 комунальних 
аварійно-рятувальних служби на водних об’єктах у містах Хмельницький, 
Полонне, Славута та Старокостянтинів, основними завданнями яких є забез-
печення безпеки та проведення роз’яснювальної і профілактичної роботи щодо 
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попередження нещасних випадків на воді. Протягом 2020 року комунальними 
аварійно-рятувальними службами на воді врятовано 86 осіб. 

У штаті Аварійно-рятувального загону спеціального призначення 
ГУ ДСНС України в області створено групу водолазно-рятувальних робіт, яка 
складається з чотирьох водолазно-рятувальних відділень у м. Хмельницький, 
смт Стара Ушиця, селах Устя Кам'янець-Подільського та Рудківці Новоу-
шицького районів. Протягом 2020 року групою водолазно-рятувальних робіт 
врятовано 37 осіб. 

 
 
Керівник апарату 
адміністрації                                                                    Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 


