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Мета програми: удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей,

забезпечення надання державних гарантій щодо доступності та якості

відповідних послуг, збереження та розвиток мережі дитячих закладів

оздоровлення та відпочинку, модернізація об’єктів їх інфраструктури відповідно

до сучасних умов.

Завдання програми: забезпечення своєчасної підготовку і здійснення заходів

щодо літнього оздоровлення та відпочинку дітей, насамперед дітей, які

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей, які потребують

особливих умов для оздоровлення; збереження і розвиток мережі дитячих

закладів оздоровлення та відпочинку, поліпшення їх матеріально-технічної бази,

кадрового забезпечення; створення у дитячих закладах оздоровлення та

відпочинку належних умов для виховання дітей, розвитку їх інтересів та

здібностей, здобуття елементарних трудових навичок, формування навичок

здорового способу життя; забезпечення контролю за діяльністю дитячих закладів

оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності і підпорядкування,

зокрема стосовно створення в них безпечних умов для перебування дітей, умов,

що відповідають вимогам санітарних норм, за здійсненням заходів, спрямованих

на збереження і зміцнення здоров'я дітей.

Мета і завдання програми



Фінансове забезпечення 

оздоровлення дітей

2017 рік 2018 рік

Збільшення/

зменшення 

+/-

28млн. 146тис. 

328 грн.

31 млн. 313

тис. 190 грн.

+ 3 млн. 166

тис. 862 грн.

Фінансування заходів, визначених Програмою, 

здійснюється за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів, а також за рахунок інших 

джерел, не заборонених законодавством України.



Основні здобутки програми
 Збільшення обсягів фінансування заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують

особливої соціальної уваги та підтримки: видатки державного та місцевих бюджетів, а також кошти
інших джерел становили 2018 року 31 млн. 313 тис. 190 грн., що на 3 млн. 166 тис. 862 грн. більше,
порівняно з минулим роком;

 Для оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в
інтернатних закладах, дітей, сім'ї яких опинились у складних життєвих обставинах, функціонують
два оздоровчі заклади обласного підпорядкування: оздоровчий центр «Орлятко» (с. Рибаківка) та
дитячий оздоровчий заклад «Вітрила» (м. Очаків), в яких оздоровлено 540 та 96 дітей відповідно;

 За кошти обласного бюджету департаментом соціального захисту населення оздоровлено 712 дітей, з

яких 36 - діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС;

 В 24 закладах загальної середньої освіти області, які ввійшли в список відібраних закладів освіти

Міністерством освіти і науки України спільно з Громадською організацією Глобал офіс, Посольством

США в Україні, Гете Інститутом та Посольством Франції в Україні, заплановано проведення літніх

мовних таборів GoCamp влітку 2018 року;

 58 дітей сиріт, та дітей, позбавлених батьківськогопіклування, вихованців шкіл-інтернатів

Миколаївскьої обласної ради, відпочивали у Сполучених Штатах Америки та Італії;

 Влітку 2018 року в області функціонувало 315 відпочинкових закладів денного перебування дітей, в

яких відпочило 17431 неповнолітніх осіб;

 341 дитину оздоровлено в районних таборах Братського, Новобузького районів;

 У 152-х закладах загальної середньої освіти працювали мовні табори, у яких було охоплено

відпочинком 5317 дітей;

 2018 року оздоровчими послугами, а також активними формами відпочинку охоплено понад 55 тис.

дітей шкільного віку. Послугами оздоровлення та відпочинку дітей з інших областей України

охоплено понад 5 тис. осіб.



Стан здоров'я дітей - один з 

найважливіших показників 

рівня соціально-

економічного розвитку 

суспільства


