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ІНФОРМАЦІЯ 
про виконання обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2022 року  

за 2019-2022 роки 
 

№ 
з/п Перелік заходів програми Строк вико-

нання заходу Стан виконання заходів 

1 2 3 4 
І. Оздоровча діяльність 

1 Придбання путівок до дитячих закладів оздо-
ровлення та відпочинку для дітей, які потре-
бують особливої соціальної уваги та підтримки 

Щороку На оздоровлення та відпочинок дітей соціально-незахищених кате-
горій у 2019 році з обласного бюджету виділено 5 369,5 тис.грн, які 
освоєно в сумі 5 288,0 тис.грн та закуплено 670 путівок. У 2021 – 
5229,9 тис.грн, закуплено 632 путівки. У 2020, 2022 – оздоровча кам-
панія не проводилася

2 Організація оздоровлення та відпочинку дітей 
інтернатних закладів області 

Щороку На оздоровлення та відпочинок дітей інтернатних закладів у 2019 році  
виділено 3 258,7 тис.грн, які освоєно в сумі 2 939,5 тис.грн, закуплено 
421 путівку, 2020 рік – 3181,5 тис.грн, освоєно – 437,3 тис.грн (52 пу-
тівки),2021 рік – 1954,3 тис.грн, освоєно – 1875,8 тис.грн (221 путівка). 
У 2022 році на оздоровлення діти зазначеної категорії не направлялися 

3 Організація оздоровлення дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, вихован-
ців дитячих будинків сімейного типу, прийомних 
дітей з прийомних сімей, дітей, які перебувають 
під опікою, піклуванням громадян, вихованців 
центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 
та дітей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах, а також дітей відповідної категорії, 
які прибули із тимчасово-окупованих територій 
Донецької та Луганської областей (зони прове-
дення операції Об’єднаних сил) 

Щороку У 2019 році на оздоровлення та відпочинок дітей-сиріт та дітей, поз-
бавлених батьківського піклування, вихованців дитячих будинків сімей-
ного типу, прийомних дітей з прийомних сімей, дітей, які перебувають під 
опікою, піклуванням громадян, вихованців центрів соціально-психологіч-
ної реабілітації дітей та дітей, які опинилися у складних життєвих об-
ставинах, а також дітей відповідної категорії виділено з обласного бюд-
жету 600,0 тис.грн, які освоєно в сумі 594,5 тис. гривень За рахунок 
вказаних коштів  придбано 88 путівок. У 2021 – виділено 653,3 тис.грн,  
закуплено 92 путівки. Діти зазначеної категорії, які прибули із тимчасово-
окупованих територій Донецької та Луганської областей (зони проведення 
операції Об’єднаних сил), на оздоровлення та відпочинок не направлялися 
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4 Підвезення дітей, які потребують особливої соці-

альної уваги та підтримки до обласного центру, з 
метою подальшого направлення їх до закладів 
оздоровлення та відпочинку 

Щороку Усіх дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, 
забезпечено підвезенням до обласного центру з метою подальшого нап-
равлення їх до закладів оздоровлення та відпочинку 

5 Придбання путівок до дитячих закладів оздоров-
лення та відпочинку для учнів закладів профе-
сійної (професійно-технічної) освіти, які потре-
бують особливої соціальної уваги та підтримки

Щороку Для оздоровлення та відпочинку дітей, які навчаються у професійно-
технічних навчальних закладах кошти з обласного бюджету не виділялися 

6 Організація тематичних пришкільних наметових 
таборів національно-патріотичного спрямування

Щороку У 2019 році в області функціонувало 13 наметових містечок, у 2021 – 
1 наметове містечко національно-патріотичного спрямування

7 Організація роботи щодо забезпечення харчу-
ванням дітей у таборах із денним перебуванням, 
профільних, праці та відпочинку 

Щороку Протягом звітного періоду одно- та дворазовим харчуванням було за-
безпечено усіх дітей, які відвідували пришкільні, профільні табори та та-
бори праці і відпочинку. Діти соціально-незахищених категорій населення 
забезпечувалися безкоштовним харчуванням за рахунок місцевих бюд-
жетів, діти, які не віднесені до зазначеної категорії, забезпечувалися без-
коштовним харчуванням за рахунок залучених коштів

8 Організація оздоровлення та відпочинок лідерів 
учнівського самоврядування (талановитих та обда-
рованих дітей)

Щороку У 2019 році оздоровленням та відпочинком забезпечено 2708 талановитих 
та обдарованих дітей з області, у 2021 – 2717 дітей цієї категорії 

9 Проведення поточних ремонтів у дитячих за-
кладах оздоровлення та відпочинку комуналь-
ної форми власності 

Щороку До початку оздоровчого сезону проведено капітальні та поточні ре-
монтні роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку за 
кошти місцевих бюджетів

ІІ. Організаційно-координаційна діяльність 
1 Проведення нарад з питань підготовки, проведення 

оздоровчих кампаній і підведення їх підсумків
Щороку Проведено наради з питань підготовки, проведення оздоровчих кампаній, 

підведено їх підсумки за участю організаторів оздоровчої кампанії 
2 Обстеження дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку дітей області щодо стану підготовки 
до проведення літніх оздоровчих кампаній, про-
ведення в установленому порядку перевірки до-
тримання вимог пожежної, техногенної безпеки 
та цивільного захисту, перевірки дотримання 
норм проживання та харчування у дитячих за-
кладах 

Щороку У травні, перед початком оздоровчої кампанії, робочою групою у складі 
представників департаментів соціального захисту населення, охорони здо-
ров’я облдержадміністрації, Федерації професійних спілок області, тери-
торіального управління Держгірпромнагляду, головних управлінь ДСНС 
України, Держпродспоживслужби в області проведено обстеження дитя-
чих закладів оздоровлення та відпочинку щодо стану готовності до про-
ведення літніх оздоровчих кампаній. Під час оздоровлення здійснено 
перевірки дотримання норм проживання та харчування у дитячих закладах 
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3 Проведення щорічного обласного конкурсу на 

кращий район (місто) щодо організації оздоров-
лення, кращий дитячий заклад оздоровлення та 
відпочинку, кращу навчально-культурну програ-
му оздоровлення

Щороку у 
ІІІ кварталі 

У 2019-2022 роках зазначений конкурс не проводився 

4 Організація на базі дитячих закладів оздоров-
лення та відпочинку роботи виїзних консуль-
тативних пунктів центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 

Щороку Протягом звітного періоду спеціалістами центрів здійснено 53 виїзди мобільних 
консультативних пунктів у дитячі оздоровчі табори. Груповою роботою 
охоплено 1438 осіб, індивідуальні послуги отримали 93 підлітки. Проведено 
профілактичні бесіди, тренінги, ігротеки, відеолекторії на теми: “Відпові-
дальність за скоєння злочинів неповнолітніми”, “Незнання законів не звільняє 
від кримінальної відповідальності”, “Профілактика ризикованої поведінки”, 
“Культура вільного часу”, “Наше здоров’я в наших руках”, “Профілактика ВІЛ-
інфекції/СНІДУ”, “Життя без наркотиків”, “Вплив алкоголю на організм під-
літка”, “Стоп насильство” 
Центрами соціальних служб з метою профілактики негативних явищ у мо-
лодіжному середовищі, популяризації здорового способу життя здійснено 26 
виїздів мобільного консультативного пункту у літні оздоровчі табори. Роботою 
охоплено 1656 осіб віком від 10 до 18 років. З ними проведено бесіди, лекції, 
ігротеки, відеолекторії на теми: “Ні – наркотикам”, “Молодь – за здорове 
майбутнє”, “Моя дитяча мрія”, “Довірливі стосунки між батьками та дітьми”, 
“Статеве виховання”, “Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу” тощо

5 Проведення літніх таборувань для керівників во-
лонтерських загонів “Молодь за здоровий спосіб 
життя” 

Щороку 
протягом 
літнього 
періоду

У 2019-2022 роках літнє таборування для керівників волонтерських загонів 
не проводилися 

6 Направлення до дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку кваліфікованих лікарів-педіатрів та 
інших медичних працівників з метою проведення 
безкоштовного медичного обстеження праців-
ників, які направляються на роботу до дитячих 
оздоровчих закладів 

Щороку Дитячі заклади забезпечено медичними та педагогічними працівниками 
згідно зі штатними розписами. У лікувально-профілактичних закладах 
області проведено безоплатні профілактичні огляди та бактеріологічне об-
стеження працівників дитячих оздоровчих закладів, обстеження дітей, які 
від’їжджали до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, оформлення 
необхідної медичної документації. Керівниками лікувально-профілактич-
них закладів області забезпечено контроль за достовірністю оформлення 
медичних довідок дітям до закладів оздоровлення та відпочинку
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7 Залучення коштів з інших джерел, що не заборо-

нені законом для надання фінансової та матері-
альної допомоги в організації літнього оздоров-
лення та відпочинку дітей  

Постійно Місцевими органами виконавчої влади активізовано роботу щодо залу-
чення коштів фондів, підприємств, установ та організацій, у тому числі і 
підприємствами агропромислового комплексу для організації та прове-
дення оздоровлення і відпочинку дітей

8 Висвітлення інформації про підготовку та про-
ведення оздоровлення та відпочинку дітей, діяль-
ність дитячих закладів оздоровлення та відпо-
чинку у засобах масової інформації

Щороку Хід проведення оздоровчої кампанії висвітлювався в обласних засобах 
масової інформації, на сайтах Хмельницької обласної державної адмі-
ністрації та Департаменту соціального захисту населення обласної дер-
жавної адміністрації

9 Створення та забезпечення діяльності оператив-
ного штабу з координації проведення оздоровчої 
кампаній 

Щороку З метою збереження життя і здоров’я дітей та їх безпечного перебування в 
оздоровчих закладах області протягом звітного періоду працював опера-
тивний штаб з координації роботи підготовки та проведення літньої оздо-
ровчої кампанії в області. До складу включено представників структурних 
підрозділів обласної державної адміністрації, керівників та відповідальних 
осіб головних управлінь Держпродспоживслужби, ДСНС України, 
Національної поліції, Управління Держпраці в області

ІІІ. Освітньо-виховна діяльність 
1 Надання організаційно-методичної допомоги пра-

цівникам дитячих закладів оздоровлення та від-
починку з питань організації виховної роботи у 
даних закладах 

Щороку Департаментом соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації надавалася організаційно-методична допомога працівникам 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з питань організації від-
починку та оздоровлення дітей у формі нарад та індивідуальних кон-
сультацій 

2 Організація та проведення зустрічей, семінарів 
та лекцій з підлітками, схильними до право-
порушень, напередодні відкриття оздоровчого 
сезону та під час оздоровчої кампанії в дитя-
чих закладах оздоровлення та відпочинку 

Щороку у ІІ 
кварталі 

У рамках проведення профілактичних заходів на території Хмельницької 
області працівниками ювенальної превенції органів поліції перевірено усі 
позаміські оздоровчі заклади та наметові містечка, організовано зустрічі з 
вихованцями пришкільних таборів.  
Проведено заходи профілактичного, інформаційного та іміджевого ха-
рактеру, у тому числі екскурсії до музею органів внутрішніх справ  
Головного управління національної поліції в області, забезпечено участь у 
проведенні інтерактивного профорієнтаційного заходу під назвою “Місто 
професій”, в обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри “Сокіл”, проведено низку заходів за участю членів 
Молодіжного патріотично-правового руху “ХОМА”, здійснено виїзди з 
показовими виступами його членів до дитячих оздоровчих закладів 
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3 Організація та проведення концертних програм, 

вистав, театралізованих і культурологічних захо-
дів у дитячих закладах оздоровлення та відпо-
чинку, спортивних змагань. Розширення маршру-
тів туристичних поїздок, подорожей, походів 

Щороку Протягом літнього періоду у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 
проведено культурно-просвітницькі, розважальні та пізнавальні заходи, дні 
відкритих дверей, свята дитинства, оглядові екскурсії, лекції, музейні 
уроки.  
У закладах оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої кампанії 
функціонували гуртки “Історичне краєзнавство”, “Геологічне краєзнав-
ство”, “Фольклорне краєзнавство”, “Українська народна іграшка”, “Худож-
ня вишивка”, гурток народної творчості, гурток козацько-лицарського 
виховання “Джура” тощо, проводилися заняття з краєзнавства (з вивчен-
ням історії, культури, побуту, природи, рідного краю), майстер-класи 
“Творчі фантазії”, “Мистецтво у валізі”, “Чудовисько із шкарпеток”, 
вікторини “Що ти знаєш про козаків”, “Чи готовий ти подорожувати?”. 
З метою ознайомлення із звичаями та традиціями Японії у рамках проєкту 
“Загадкова Японія” відбувся захід “Вечірка по-японськи”. Організовано 
виставки літератури, фотоматеріалів за темою: “Я люблю Україну! Ми 
хочемо миру!” (присвячені пам’яті героів Небесної Сотні, загиблим у зоні 
АТО), проведено виставку-інсталяцію: “Мандри з героями книг”, 
“Мандруємо містами України”, “Унікальні місця поруч”, “Спогади та 
враження” 

4 Проведення тематичних змін, профільних таборів 
із залученням спеціалістів у галузі освіти, науки, 
культури, спорту, діячів мистецтв тощо 

Щороку Установами культури і мистецтва області для учнів дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку проведено культурно-просвітницькі, розва-
жальні та пізнавальні заходи, дні відкритих дверей, свята дитинства, 
оглядові екскурсії, лекції, музейні уроки

 
 
  Керівник апарату  
  адміністрації          Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 


