
Додаток 
до обласної програми оздоровлення та 
відпочинку дітей на період до 2027 року 

 

№ 
з/п Перелік заходів програми 

Строк 
виконання 

заходу 
Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), (тис. 
грн.), у тому числі: 

2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 2027 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. Оздоровча діяльність 

1 Придбання путівок до дитячих 
закладів оздоровлення та відпо-
чинку для дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та 
підтримки

Щороку Департамент 
соціального захисту 
населення обласної 

державної адміністрації 

Обласний 
бюджет 

6795,2 6795,2  6795,2  6795,2  6795,2  

2 Організація оздоровлення та 
відпочинку дітей інтернатних 
закладів області та дитячого 
будинку 

Щороку Департамент освіти та 
науки обласної 

державної адміністрації 

Обласний 
бюджет 

5464,9 5464,9 5464,9 5464,9 5464,9 

3 Організація оздоровлення дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, вихо-
ванців дитячих будинків сімей-
ного типу, прийомних дітей з 
прийомних сімей, дітей, які пе-
ребувають під опікою, піклу-
ванням громадян, вихованців 
центрів соціально-психологіч-
ної реабілітації дітей та дітей, 
які опинилися у складних жит-
тєвих обставинах, а також дітей 
відповідної категорії з числа 
внутрішньо переміщених осіб 

Щороку Служба у справах дітей 
обласної державної 

адміністрації 

Обласний 
бюджет 

759,3 759,3 759,3 759,3 759,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 Підвезення дітей, які потребу-

ють особливої соціальної уваги 
та підтримки до обласного 
центру, з метою подальшого 
направлення їх до закладів 
оздоровлення та відпочинку 

По мірі 
необхід-

ності 

Сільські селищні, 
міські ради 

Бюджети 
територі-

альних гро-
мад (у ме-
жах бюд-
жетних 

призначень, 
або з інших 
джерел, не 
забороне-

них чинним 
законо-

давством)

– – – – – 

5 Організація тематичних при-
шкільних наметових таборів 
національно-патріотичного 
спрямування

Щороку Сільські селищні, 
міські ради 

Бюджети 
територі-
альних 
громад

315,99 315,99 315,99 315,99 315,99 

6 Організація роботи щодо забез-
печення харчуванням дітей у 
таборах із денним перебуван-
ням, профільних, праці та від-
починку 

Щороку Сільські селищні, 
міські ради 

Бюджети 
територі-
альних 
громад 

534,2 540,0 545,87 551,8 557,8 

7 Проведення поточних та капі-
тальних ремонтів у дитячих 
закладах оздоровлення та відпо-
чинку дітей комунальної форми 
власності 

Щороку Сільські селищні, 
міські ради 

Бюджети 
територі-
альних 
громад 

1137,6 1149,9 1162,5 1175,1 1187,9 

II. Організаційно-координаційна діяльність 
1 Проведення нарад з питань 

підготовки, проведення оздо-
ровчих кампаній і підведення їх 
підсумків 

По мірі 
необхід-

ності 

Департаменти 
соціального захисту 
населення, освіти та 

науки облдержадміні-
страції 

Не потре-
бує фінан-

сування 

– – – – – 
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2 Обстеження дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку дітей 
області щодо стану підготовки до 
проведення літніх оздоровчих 
кампаній, проведення в установ-
леному порядку перевірки дотри-
мання вимог пожежної, техноген-
ної безпеки та цивільного захис-
ту, перевірки дотримання норм 
проживання та харчування у ди-
тячих закладах

Щороку Департаменти 
соціального захисту 
населення, охорони 

здоров’я облдержадмі-
ністрації, головні 
управління ДСНС 

України, Держпрод-
споживслужби в області 

Обласний 
бюджет 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

3 Організація на базі дитячих за-
кладів оздоровлення та відпо-
чинку роботи виїзних консуль-
тативних пунктів центрів соці-
альних служб 

Щороку 
протягом 
літнього 
періоду 

Обласний центр 
соціальних служб 

Не 
потребує –
фінансу-

вання 

– – – – – 

4 Проведення літніх таборувань 
для керівників волонтерських 
загонів “Молодь за здоровий 
спосіб життя”

Щороку 
протягом 
літнього 
періоду

Обласний центр 
соціальних служб 

Не 
потребує –
фінансу-

вання

– – – – – 

5 Направлення до дитячих закла-
дів оздоровлення та відпочинку 
кваліфікованих лікарів-педіат-
рів та інших медичних праців-
ників з метою проведення без-
коштовного медичного обсте-
ження працівників, які направ-
ляються на роботу до дитячих 
оздоровчих закладів 

Щороку Департамент охорони 
здоров’я 

облдержадміністрації 

Не 
потребує –
фінансу-

вання 

– – – – – 
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6 Залучення коштів з інших дже-

рел, що не заборонені законом, 
для надання фінансової та мате-
ріальної допомоги в організації 
літнього оздоровлення та відпо-
чинку дітей

Постійно Сільські селищні, 
міські ради 

Не потре-
бує фінан-

сування 

– – – – – 

7 Висвітлення інформації про під-
готовку та проведення оздоров-
лення та відпочинку дітей, 
діяльність дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку у 
засобах масової інформації 

Щороку Департаменти 
соціального захисту 
населення, освіти та 

науки, інформаційної 
діяльності, культури, 
національностей та 

релігій облдержадмі-
ністрації 

Не потре-
бує фінан-

сування 

– – – – – 

8 Створення та забезпечення 
діяльності оперативного штабу 
з координації проведення оздо-
ровчої кампаній

Щороку Департамент 
соціального захисту 
населення облдерж-

адміністрації

Не потре-
бує фінан-

сування 

– – – – – 

III. Освітньо-виховна діяльність 
1 Надання організаційно-мето-

дичної допомоги працівникам 
дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку з питань органі-
зації виховної роботи у цих 
закладах 

Щороку Департаменти освіти та 
науки, соціального 
захисту населення, 
охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

Не потре-
бує фінан-

сування 

– – – – – 

2 Організація та проведення зуст-
річей, семінарів та лекцій з під-
літками, схильними до правопо-
рушень, напередодні відкриття 
оздоровчого сезону та під час 
оздоровчої кампанії у дитячих 
закладах оздоровлення та відпо-
чинку 

Щороку у 
ІІ кварталі 

Обласний центр 
соціальних служб, 

Головне управління 
Національної поліції в 

області 

Не потре-
бує фінан-

сування 

– – – – – 
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3 Організація та Проведення 

концертних програм, вистав, 
театралізованих і культуроло-
гічних заходів у дитячих закла-
дах оздоровлення та відпочин-
ку, спортивних змагань. Розши-
рення маршрутів туристичних 
поїздок, подорожей, походів 

Щороку Департамент 
інформаційної 

діяльності, культури, 
національностей та 

релігій облдержадмі-
ністрації, обласний 

центр фізичного 
здоров’я населення 

“Спорт для всіх”

Обласний 
бюджет  
(у межах 

бюджетних 
призначень)

– – – – – 

 
 

_______________________________________________________ 


