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ОБЛАСНА ПРОГРАМА 

оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2027 року 
 

1. Паспорт програми 
 
1 Ініціатор розроблення 

програми 
Департамент соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації 

2 Дата, номер і назва розпо-
рядчого документа органу 
виконавчої влади про 
розроблення програми 

Закон України “Про оздоровлення та відпо-
чинок дітей”, постанова Кабінету Міністрів 
України від 14.04.1997 № 323 “Про організа-
ційне і фінансове забезпечення відпочинку та 
оздоровлення дітей в Україні” (зі змінами)

3 Розробник програми Департамент соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації 

4 Відповідальний викона-
вець програми 

Департамент соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації 

5 Учасники програми Департаменти освіти та науки, фінансів, охорони 
здоров’я, інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій, служба у справах ді-
тей облдержадміністрації, обласний центр со-
ціальних служб, головні управління Національ-
ної поліції, Держпродспоживслужби, ДСНС 
України в області, сільські селищні, міські ради 
та інші

6 Термін реалізації програми 2023-2027 роки
7 Загальний обсяг фінансо-

вих ресурсів, необхідних 
для реалізації програми, 
усього, у тому числі: 

73 739,62 тис. гривень 

1) кошти обласного бюджету 63 617,0 тис. гривень
2) кошти бюджетів 

територіальних громад
10122,62 тис. гривень 

 



2. Загальні положення 
 

Права дитини на відпочинок і дозвілля, користування найбільш доско-
налими послугами системи охорони здоров’я та засобами лікування хвороб і 
відновлення здоров’я визначені Конвенцією ООН про права дитини, ратифі-
кованою Україною у 1991 році. 

Організоване оздоровлення та відпочинок забезпечує поліпшення стану 
здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, зайнятість у канікулярний період, 
запобігає їх бездоглядності, дає можливість продовжити виховний процес та 
розвиток творчих здібностей дітей. 

Протягом останніх років зберігається тенденція до погіршення стану 
здоров’я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-економічного, 
екологічного та психоемоційного характеру.  

У значної частини школярів спостерігається емоційно-почуттєва, інтелек-
туальна та вольова недорозвиненість, погіршення психоемоційного стану, по-
в’язані з початком військової агресії російської федерації. Вплив постійно дію-
чих факторів ризику, незадовільна екологічна ситуація, ускладнена наслідками 
Чорнобильської катастрофи, перевантаження, насамперед у шкільному віці, 
призводять до істотного зниження імунітету та розвитку у дітей хронічних 
захворювань. Рівень хронічних захворювань загострює проблему дитячої інва-
лідності. 

Затвердження обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 
період до 2027 року (далі – Програма) зумовлено необхідністю реалізації 
сучасної державної політики в галузі оздоровлення та відпочинку дітей, спря-
мованої на забезпечення надання якісних послуг з оздоровлення та відпочинку, 
у першу чергу, для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та під-
тримки. 

На сьогодні, відсутня концепція Державної програми оздоровлення і 
відпочинку дітей та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів. 

3. Мета та основні завдання 

Метою Програми є створення організаційних, фінансових та інформацій-
них умов підвищення якості послуг з оздоровлення та відпочинку дітей для 
задоволення потреб дітей і батьків та механізмів управління цією системою. 

Реалізація програми надасть можливість забезпечити ефективне прове-
дення оздоровчо-відпочинкової кампанії протягом 2023-2027 років, а також 
забезпечити відкритий, об’єктивний і прозорий підбір та направлення дітей до 
закладів оздоровлення та відпочинку.  

Основними завданнями Програми є:  

збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоров-
лення та відпочинку; 

збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпо-
чинку; 
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поліпшення матеріально-технічного, інформаційно-методичного забезпе-
чення діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; 

зміцнення кадрового потенціалу та підвищення престижу праці в дитячих 
оздоровчих закладах; 

здійснення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та від-
починку незалежно від форм власності, які внесено до Державного реєстру 
майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей. 

4. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координація та контроль за виконанням заходів, передбачених Програ-
мою, покладається на департаменти соціального захисту населення, освіти та 
науки, фінансів, охорони здоров’я, інформаційної діяльності, культури, націо-
нальностей та релігій, службу у справах дітей обласної державної адміністрації, 
сільські, селищні, міські (міст обласного значення) ради. 

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, сільські селищ-
ні, міські (міст обласного значення) ради здійснюють аналіз стану реалізації 
Програми та щорічно надають інформацію про виконання заходів Департа-
менту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

5. Фінансове забезпечення виконання Програми 

Видатки, пов’язані з оздоровленням та відпочинком дітей, здійснювати-
муться за рахунок виділених в установленому порядку коштів з обласного 
бюджету, бюджетів територіальних громад, коштів підприємств, установ, орга-
нізацій, професійних спілок, коштів, передбачених у державному бюджеті на 
оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
позабюджетних фондів та інших джерел, не заборонених законом. 

6. Ресурсне забезпечення програми (тис. грн.) 

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити на 

виконання Програми 
Етапи виконання програми 

Усього витрат 
на виконання 

Програми 

 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 2027 рік

Обсяг фінансових ресур-
сів, усього, у тому числі: 

14 711,19 14 729,29 14 747,76 14 766,29 14 785,09 73 739,62 

Обласний бюджет 12 723,4 12 723,4 12 723,4 12 723,4 12 723,4 63 617,0 

Бюджети територіальних 
громад 

1987,79 2005,89 2024,36 2042,89 2061,69 10122,62 

7. Очікувані кінцеві результати виконання Програми 

У результаті виконання заходів Програми очікується збільшення кіль-
кості дітей, яким надаються послуги з оздоровлення та відпочинку. 

Успішне виконання Програми забезпечить щорічне якісне надання послуг 
з оздоровлення та відпочинку, у першу чергу, дітям, які потребують соціальної 
уваги та підтримки. 
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Також очікується поліпшення якості та доступності послуг з оздоров-
лення та відпочинку, розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, підвищення рівня їх матеріально-технічного забезпечення. 

Додаток до Програми: Перелік заходів та очікувані результативні показ-
ники. 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 


