
 
 
 

Обласна програма 
відпочинку та оздоровлення 
дітей Миколаївської області 

на 2014-2018 роки 
 

затверджена рішенням обласної ради                
24 грудня 2013 року № 9 (із змінами, 
внесеними рішенням обласної ради                

27 квітня 2017 року № 13) 

 
 



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 

 
2016 рік 

 
2017 рік 

Збільшення/ 
зменшення  

+/- 
 

24млн. 658тис.  
400 грн. 

 
28 млн. 146 

тис. 328 грн. 

 
+ 3 млн. 879 
тис. 928 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 кількості дітей, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку:2017 року послугами 

оздоровлення за бюджетні кошти охоплено 27 119 дітей шкільного віку або 22,7% від загальної 
чисельності дітей шкільного віку, що на 384 дитини більше, порівняно з 2016 роком (26735 або 
22,3%), та на  434 дитини більше порівняно з 2015 роком (26685 або 22.2%); 
 

 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 2017 року   28 млн. 146 тис. 328 грн., що на 3 млн. 879 тис. 929 грн. більше, 
порівняно з минулим роком; 
 

 Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку: в курортних зонах 
області 2017 року прийом організованих груп дітей 20 позаміських дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку. Для оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
виховуються в інтернатних закладах, дітей, сім'ї яких опинились у складних життєвих обставинах, 
функціонували два оздоровчі заклади обласного підпорядкування: оздоровчий центр «Орлятко» та 
дитячий оздоровчий заклад «Вітрила». Братському районі функціонував оздоровчий табір «Лісова 
казка», в Новобузькому – оздоровчий табір «Пелагеївський». Веселинівською селищною радою 
організовано відпочинок та оздоровлення дітей пільгових категорій в оздоровчому таборі 
«Веселинка»; 
 

 Забезпечено охоплення дітей активними формами відпочинку та зайнятості у позанавчальний час: У 
загальноосвітніх навчальних закладах області працювало 315 пришкільних таборів з денним 
перебуванням, з них – 274 з організованим харчуванням, у яких відпочивало 16733 дитини, у тому 
числі 15549 дітей пільгової категорії. 

 
 Організовано підтримку літніх мовних таборів на базі 32 шкіл Миколаївської області та 

Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 7 Миколаївської 
обласної ради. Влітку на базі загальноосвітніх навчальних закладів працювало 49 мовних таборів, які 
охопили відпочинком 2848 дітей. 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Стан здоров'я дітей - один з 
найважливіших показників 

рівня соціально-
економічного розвитку 

суспільства  
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