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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ДРУГА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ

від 10 листопада 2021 року № 370
м. Тернопіль

Про обласну цільову соціальну 
програму оздоровлення та відпочинку 
дітей на період до 2025 року

Розглянувши подання Тернопільської обласної державної адміністрації від 
07 вересня 2021 року № 01-7234/05, враховуючи рекомендації постійної комісії 
Тернопільської обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, 
фізичної культури і спорту, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” Тернопільська 
обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити обласну цільову соціальну програму оздоровлення та 
відпочинку дітей на період до 2025 року (додається).

2. Рекомендувати Тернопільській обласній державній адміністрації, виконавчим 
комітетам сільських, селищних, міських рад Тернопільської області щорічно визначатись 
з обсягом забезпечення коштами на фінансування видатків з реалізації програми з 
урахуванням її конкретних завдань та наявного фінансового ресурсу при формуванні та 
виконанні відповідних бюджетів, починаючи з 2021 року.

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії 
Тернопільської обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, 
фізичної культури і спорту.

Голова Терної

ВІДДІЛ 
ВИКОНАВЧОГО 

< АПАРАТУ / 
\24630220

м.й. головко

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО



Затверджено
рішенням Тернопільської обласної ради 
від 10 листопада 2021 року № 370

Обласна цільова соціальна програма 
оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року

І. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення 
програми

управління молоді, спорту та іміджевих 
проектів обласної державної адміністрації

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 
про розроблення програми

розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 26 травня 2021 року № 524-р 
„Про схвалення Концепції Державної 
соціальної програми оздоровлення та 
відпочинку дітей на період до 2025 року”, 
доручення голови обласної державної 
адміністрації від 10 серпня 2021 року 
№ 63/01.02-03 „Про розроблення проекту 
обласної цільової соціальної програми 
оздоровлення та відпочинку дітей на 
період до 2025 року”

3. Розробник програми управління молоді, спорту та іміджевих 
проектів обласної державної адміністрації

4. Співрозробники програми -
5. Відповідальний виконавець 

програми
управління молоді, спорту та іміджевих 
проектів; освіти і науки обласної державної 
адміністрації

6. Учасники програми управління молоді, спорту та іміджевих 
проектів; освіти і науки; інформаційної 
політики та комунікацій з громадськістю; 
департаменти охорони здоров’я;
соціального захисту населення; культури та
туризму; агропромислового розвитку; 
служба у справах дітей обласної державної 
адміністрації, заклади освіти обласного 
підпорядкування, обласна рада профспілок 
(за згодою), Управління ДСНС України у 
Тернопільській області, Головне управління 
Національної поліції в Тернопільській 
області, Г оловне управління
Держпродспоживслужби у Тернопільській 
області, Тернопільське обласне відділення 
Фонду соціального захисту інвалідів, 
Тернопільське обласне відділення Фонду
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соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності, Тернопільський 
обласний центр соціальних служб, 
Тернопільський обласний центр зайнятості, 
державний заклад післядипломної освіти 
«Тернопільський регіональний центр 
підвищення кваліфікації», виконавчі 
комітети місцевих рад (за згодою)

7. Термін реалізації програми 2022-2025 роки
етапи виконання програми 
(для довгострокових 
програм)

-

8. Перелік бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
програми

обласний бюджет; бюджети сільських, 
селищних, міських територіальних громад;
кошти інших джерел

9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми, всього, у тому 
числі

139736,89 тис. грн

1) коштів обласного бюджету 62514,89 тис. грн
2) коштів бюджетів сільських, 

селищних, міських 
територіальних громад

46222,0 тис. грн

3) коштів інших джерел 31000,0 тис. грн

II. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Здоров’я людини є невід’ємною складовою системи цінностей кожної 
цивілізованої нації. Рівень здоров’я дітей у такій системі є одним із показників 
загального благополуччя суспільства.

Протягом останніх років зберігається тенденція до погіршення стану 
здоров’я дітей, зумовлена впливом негативних соціально-економічних, 
екологічних та психоемоційних факторів. Вплив факторів ризику, 
перенавантаження, насамперед навчальне, призводять до істотного зниження 
імунітету та розвитку у дітей хронічних захворювань, що загострює проблему 
дитячої інвалідності.

Академія медичних наук України констатує, що 80 % випускників шкіл 
мають хронічні захворювання, що часто призводить до зниження 
працездатності та соціальної активності молодої людини. Причому, фахівці 
вважають, що близько 75 % хвороб у дорослих є наслідком умов життя у 
дитячі та молоді роки.
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Права дитини на відпочинок і дозвілля, користування найбільш 
досконалими послугами системи охорони здоров’я та засобами лікування і 
відновлення здоров’я визначено Конвенцією ООН про права дитини, 
ратифікованою Україною в 1991 році, законами України „Про оздоровлення та 
відпочинок дітей”, „Про охорону дитинства”, „Про позашкільну освіту”, „Про 
соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” та іншими нормативно- 
правовими актами.

Тому збереження здоров’я дітей України, відновлення їх життєвих сил 
шляхом організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є 
важливим напрямом державної політики на сучасному етапі.

Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з 
найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров'я та 
соціального благополуччя населення. Не вдається уникнути тенденції до 
зростання кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Окрім того, протягом 2014-2021 років в області появились такі категорії 
дітей як:

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 
19 частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту”;

діти, один з батьків яких загинув (зник безвісти) у районі проведення 
антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або 
помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі 
проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи 
збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період 
участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського 
протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під 
час масових акцій громадянського протесту;

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії 

зіткнення;
рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в 

одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї.
У 2021 році в області проживає 124 041 дитина шкільного віку, з них: 

69 350 дітей належать до пільгових категорій, зокрема: 679 дітей із категорії 
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 17 940 дітей з 
багатодітних сімей і 6 569 дітей з малозабезпечених сімей; 2 836 дитини з 
інвалідністю; 611 дітей, що постраждали від наслідків Чорнобильської 
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катастрофи; 13 200 дітей, що перебувають на диспансерному обліку; 
6 139 талановитих та обдарованих дітей; 6776 дітей-учасників дитячих творчих 
колективів; 3889 дітей працівників АПК та соціальної сфери села; 265 дітей 
внутрішньо переміщених осіб; 3272 дитини з числа осіб, визнаних учасниками 
бойових дій; 44 дитини, один з батьків яких загинув у районі проведення 
антитерористичних операцій; 539 дітей, сім’ї яких проживають у складних 
життєвих обставинах.

За час дії обласної цільової соціальної програми оздоровлення та 
відпочинку дітей на 2019-2021 роки здійснено ряд заходів щодо надання 
оздоровчих послуг дітям, що проживають на території області.

Протягом 2019 року оздоровленням та відпочинком охоплено 
59891 дитину шкільного віку, що становить 49,1% від загальної кількості. Це 
діти таких категорій: сироти та позбавлені батьківського піклування 
(721 дитина); із багатодітних сімей (8371 дитина); із малозабезпечених сімей 
(4719 дітей); діти з інвалідністю (811 дітей); постраждали від наслідків 
Чорнобильської катастрофи (997 дітей); перебувають на диспансерному обліку 
(7089 дітей); творчих та обдарованих (3279 дітей); працівників 
агропромислового комплексу та соціальної сфери села (1879 дітей); взяті на 
облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих 
обставинах (187 дітей); зареєстрованих як внутрішньо-переміщені особи 
(96 дітей); осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 
19 частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту” (1328 дітей).

Протягом 2020 року було заплановано охопити оздоровленням та 
відпочинком ЗО тис. дітей шкільного віку, що становило 25% від їх загальної 
кількості, однак, у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 ці 
заходи не проводились.

Станом на 30 липня 2021 року оздоровленням та відпочинком охоплено 
3133 дитини пільгових категорій, з них: 406 дітей із категорії діти-сироти та 
діти, позбавлені батьківського піклування; 1299 дітей з багатодітних і 
малозабезпечених сімей; 126 дітей з інвалідністю; 175 дітей, що перебувають на 
диспансерному обліку; 452 творчих та обдарованих дитини; 423 дитини, 
батьки яких є учасниками АТО; 29 дітей, батько яких загинув під час захисту 
територіальної цілісності України; 72 дитини, сім’ї яких проживають у 
складних життєвих обставинах; 32 дитини, що постраждали від наслідків 
Чорнобильської катастрофи; 46 дітей працівників АПК; 28 дітей зареєстровані 
як внутрішньо переміщені особи.

Загалом, за час дії обласної цільової соціальної програми оздоровлення та 
відпочинку дітей на 2019-2021 роки оздоровленням та відпочинком вдалося 
охопити 63024 дитини, з них: оздоровленням (21 день) охоплено 11 895 дітей, 
відпочинком (14 днів) — 51129 дітей. Тобто якісними оздоровчими послугами 
вдалося охопити лише 9,6 % дітей.

Фінансування заходів з оздоровлення та відпочинку дітей проводилось з 
обласного бюджету, бюджетів сільських, селищних, міських територіальних 
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громад, коштів інших джерел (профспілкових, спонсорських, батьківських 
коштів тощо).

Проблема оздоровлення та відпочинку дітей ускладнюється ще й тим, що з 
2015 року Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
припинив фінансування оздоровлення дітей.

Однак, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 
квітня 2017 року №230-р „Про схвалення Концепції Державної соціальної 
програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини на період до 2021 року” передбачено охопити оздоровленням та 
відпочинком не менш як 50 % дітей шкільного віку, що проживають на 
території кожної з областей, в тому числі оздоровити (21 день за рахунок 
придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку) необхідно 
100 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 70 % 
дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей. Саме для виконання завдань, 
передбачених цим розпорядженням, необхідно залучати кошти обласного 
бюджету, бюджетів органів місцевого самоврядування, а також кошти інших 
джерел, що не заборонених чинним законодавством.

III. Визначення мети програми

Метою програми є забезпечення належної якості та доступності послуг з 
оздоровлення та відпочинку дітей, організація реабілітації дітей з інвалідністю, 
запобігання інвалідизації дітей, збереження, удосконалення та розвиток мережі 
дитячих оздоровчих закладів, наметових містечок, створення в них безпечних 
умов перебування та збільшення кількості дітей, охоплених послугами з 
оздоровлення та відпочинку. Також програма передбачає використання 
потенціалу громадських об’єднань в організації відпочинку дітей.

Реалізація заходів з оздоровлення та відпочинку дітей відповідає 
пріоритетним напрямам розвитку області.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми; строки та 
етапи виконання програми

Розвиток сфери оздоровлення та відпочинку дітей є передумовою 
сприятливого соціально-економічного і демографічного майбутнього, отже 
потребує першочергового вирішення як проблеми національного значення.

Основними шляхами розв’язання проблем у сфері оздоровлення та 
відпочинку дітей є здійснення заходів із оздоровчої, організаційно- 
координаційної та освітньо-виховної діяльністі.

Виходячи з того, що в області 62 410 дітей належать до пільгових 
категорій, з метою надання якісного оздоровлення та відпочинку більшій 
кількості дітей, за рахунок коштів обласного бюджету планується надавати 
путівки лише 1 раз на рік одній дитині у період дії програми.

Термін дії програми: 2022-2025 роки.
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Середня вартість путівки на оздоровлення та відпочинок зазначених 
категорій дітей становить 7980,00 гривень з розрахунку 380,00 грн/день х 21 
день (вартість визначена за результатами закупівель конкурсних торгів 
проведених влітку 2021 року).

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Виконання програми надасть змогу забезпечити досягнення її цілей, а 
саме:

придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
проведення нарад, семінарів та тренінгів з питань підготовки, проведення 

оздоровчих кампаній і підбиття їх підсумків, забезпечення діяльності 
координаційної ради з питань оздоровлення та відпочинку дітей;

покращення роботи мережі таборів з денним перебуванням, таборів праці 
та відпочинку;

здійснення обстежень дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
області щодо стану підготовки до проведення літніх оздоровчих кампаній, 
проведення в установленому порядку перевірок дотримання норм харчування 
та проживання у дитячих закладах;

забезпечення санітарно-епідемічного нагляду, дотримання вимог 
протипожежної безпеки, нагляду за підготовкою, відкриттям та 
функціонуванням дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, дотримання 
правил безпеки під час перебування в дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку дітей;

розроблення та затвердження картотеки страв, погодженої із санітарно- 
епідеміологічною службою;

направлення до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
кваліфікованих лікарів-педіатрів та середніх медичних працівників;

проведення безкоштовних медичних обстежень працівників, які 
направляються на роботу до дитячих оздоровчих закладів;

покращення матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку;

залучення підприємств агропромислового комплексу області до надання 
фінансової та матеріальної допомоги в організації літнього оздоровлення та 
відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу;

висвітлення інформації про підготовку та проведення оздоровлення та 
відпочинку дітей, діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області 
в засобах масової інформації;

надання організаційно-методичної допомоги працівникам дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку з питань організації відпочинку та оздоровлення 
дітей, проведення методичних занять із студентами, які будуть направлені на 
практику в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку;
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проведення зустрічей, семінарів та лекцій з підлітками, схильними до 
правопорушень, напередодні відкриття оздоровчих сезонів і під час оздоровчих 
кампаній в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

поновлення бібліотечного фонду дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку;

проведення концертних програм, вистав, театралізованих і 
культурологічних заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 
спортивних змагань, розширення маршрутів туристичних поїздок, походів;

залучення до співпраці інститутів громадянського суспільства, 
благодійних фондів, міжнародних організацій;

проведення тематичних змін із залученням висококваліфікованих 
спеціалістів у галузі освіти, науки, культури, спорту, діячів мистецтв тощо.

Результативні показники ефективності програми (до кількості охоплених 
оздоровленням та відпочинком дітей) становлять: вартість придбання путівок - 
8820,0 грн (очікувана ціна за 21 день в 2022 році); вартість організації 
харчування в таборах з денним перебуванням - 280,0 грн на одну дитину за 14 
днів.

Видатки, пов’язані з організацією і проведенням оздоровлення та 
відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, 
планується здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету, бюджетів 
сільських, селищних, міських територіальних громад та коштів інших джерел, 
не заборонених чинним законодавством.

Загальний обсяг коштів, що передбачається залучити для виконання 
програми, становить - 139 736,89 тис. грн, із яких: 62 514,89 тис. грн - кошти 
обласного бюджету; 46 222 тис. грн — кошти бюджетів сільських, селищних, 
міських територіальних громад; 31 000,00 тис. грн - кошти інших джерел. Для 
виконання програми будуть залучені спонсорські, профспілкові кошти.

Ресурсне забезпечення обласної цільової соціальної програми 
оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року

тис, грн

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити на

2022 рік 2023 
рік

2024 рік 2025 
рік

Усього 
витрат на

виконання програми виконання 
програми

Обсяг ресурсів, усього, у 
тому числі:

30680,3 33361,2 36353,33 39342,06 139736,89

обласний бюджет 13480,3 14821,2 16295,83 17917,56 62514,89
бюджети сільських, 
селищних, міських 
територіальних громад

10200,0 11040,0 12057,5 12924,5 46222,0

кошти інших джерел 7000,0 7500,0 8000,0 8500,0 31000,0
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Заплановані результативні показники програми

№ 
з/п

Назва показника Одиниця 
виміру

Вихідні 
дані на 
початок 

дії 
програми

Вихідні 
дані на 

завершення 
ДІЇ 

програми

3 них за роками

2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік

І. Показники продукту програми
1. Кількість дітей, яким надано послуги з 

оздоровлення
кількість 

осіб
3133 15695 3467 3754 4077 4397

2. Кількість дітей, яких забезпечено 
організованим відпочинком у таборах з 
денним перебуванням, дитячих закладах 
праці та відпочинку

кількість 
осіб

3675 19284 4285 4642 5000 5357

II. Показники ефективності програми
1. Середні витрати на оздоровлення однієї 

дитини (21 день)
гривень 7980,00 10230,00 8820,00 9702,00 10670,00 11730,00

2. Середні витрати на відпочинок однієї 
дитини у таборах з денним перебуванням, 
дитячих закладах праці та відпочинку (14 
днів)

гривень 224,00 310,00 280,00 300,00 320,00 340,00

III. Показники якості програми
1. Питома вага дітей, 

оздоровленням, у загальн 
дітей шкільного віку в област

охоплених 
й кількості 
і

% 2,52 3,16 2,79 3,02 3,28 3,54

2. Питома вага дітей, охоплених
відпочинком у таборах з денним 
перебуванням, дитячих закладах праці та 
відпочинку, у загальній кількості дітей 
шкільного віку в області

% 2,96 3,88 3,45 3,74 4,03 4,31

VI. Напрями діяльності та заходи обласної цільової соціальної програми 
оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року

№ 
з/п

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетні 

завдання)

Перелік заходів 
програми

Строк 
виконан
ня заходу Виконавці Джерела 

фінансування

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

Очікуваний 
результат - 

диференційовано з 
розбивкою за 

роками
2022 2023 2021 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Оздоровчо- 

відпочинкова 
діяльність

1) придбання путівок 
до дитячих закладів 
оздоровлення та
відпочинку для дітей, 
які потребують
особливої соціальної 
уваги та підтримки

щороку управління 
молоді, спорту та 
іміджевих 
проектів 
облдержадмініст 
рації, виконавчі 
комітети
місцевих рад, 
обласна рада
профспілок (за 
згодою)

обласний 
бюджет

кошти 
бюджетів 
територіальних 
громад

кошти інших
джерел 
(профспілкові, 
спонсорські 
тощо)

9300,00

7450,00

7000,00

10230,00

8015,00

7500,00

11253,00

8730,00

8000,00

12378,3

9264,25

8500,00

охоплення 
організованим 
оздоровленням та 
відпочинком 
протягом літніх
канікул дітей, які 
потребують 
особливої 
соціальної уваги та 
підтримки:
2022 рік - 2692 
дітей,
2023 рік - 2918 
дітей,
2024 рік - 3172 
дітей,
2025 рік - 3417 
дітей
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2) організація 
оздоровлення т
відпочинку діте
закладів освіт
обласного 
підпорядкування

а 
і
і

щороку управління 
освіти і науки 
облдержадміні
страції, заклади 
освіти обласного 
підпорядкування

обласний 
бюджет

882,00 970,2 1067,22 1173,94 охоплення 
організованим 
оздоровленням та 
відпочинком 
протягом літніх 
канікул дітей з 
закладів освіти 
обласного 
підпорядкування: 
2022 рік - 100 
дітей, 2023 рік - 
100 дітей, 2024 рік 
- 100 дітей, 2025 
рік - 100 дітей

3) придбання путівок 
до дитячих закладів 
оздоровлення та
відпочинку для дітей 
пільгових категорій 
на умовах
співфінансування з 
територіальними 
громадами

щороку управління 
молоді, спорту та 
іміджевих 
проектів 
облдержадміні
страції, 
виконавчі 
комітети 
місцевих рад (за 
згодою)

обласний 
бюджет

кошти 
бюджетів 
територіальних 
громад

2750,00

2750,00

3025,00

3025,00

3327,5

3327,5

3660,25

3660,25

охоплення 
організованим 
оздоровленням та 
відпочинком 
протягом літніх
канікул дітей
пільгових категорій: 
2022 рік - 625 
дітей, 2023 рік - 
686 дітей, 2024 рік
- 755 дітей, 2025 
рік - 830 дітей

4) організація роботи щороку управління не потребує - - - - охоплення дітей
таборів з денним
перебуванням, 
дитячих закладів
праці та відпочинку

освіти і науки 
облдержадміні
страції, 
виконавчі 
комітети 
місцевих рад (за 
згодою)

фінансування відпочинком
протягом літніх
канікул у
пришкільних
таборах:
2022 рік - 4285 
дітей,
2023 рік - 4642 
дітей,
2024 рік - 5000 
дітей,
2025 рік - 5357 
дітей

5) здійснення 
організаційних 
заходів щодо
відпочинку дітей за 
кордоном

щороку управління 
молоді, спорту та 
іміджевих 
проектів, 
служба у справах 
дітей 
облдержадміні
страції, 
виконавчі 
комітети 
місцевих рад (за 
згодою), 
Тернопільський 
обласний центр 
соціальних 
служб

не потребує 
фінансування

здійснення підбору 
супроводжуючих 
осіб та дітей, які 
потребують 
особливої 
соціальної уваги і 
підтримки, в першу 
чергу дітей, батьки 
яких є учасниками 
антитерористичної 
операції, 
оформлення 
проїзних 
документів.
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6) організація 
оздоровлення дітей у 
рамках здійснення
обмінів між
регіонами України

щороку управління 
молоді, спорту та 
іміджевих 
проектів 
облдержадміні
страції

обласний 
бюджет

441,0 485,1 533,61 586,97 охоплення 
організованим 
оздоровленням та 
відпочинком 
протягом літніх
канікул дітей із 
областей, які
прийматимуть 
жителів 
Тернопільщини:
2022 рік - 50 дітей,
2023 рік - 50 дітей,
2024 рік - 50 дітей,
2025 рік - 50 дітей

7)забезпечення 
перевезення (в межах 
України) дітей, як 
потребують 
особливої соціально 
уваги та підтримки, і 
першу чергу дітей 
батьки яких 
учасниками 
антитерористичної 
операції/операцїї 
Об’єднаних сил, ще 
направляються ні 
відпочинок у країні 
Європи та регіоні 
України

щороку управління 
молоді, спорту та 
іміджевих 
проектів 
облдержадміні
страції

обласний 
бюджет

44,8 46,4 48,0 49,6 оплата 
транспортних 
послуг в межах 
України (крім
заходів обласної
програми розвитку 
міжнародного 
співробітництва 
Тернопіль
ської області 
на 2021 -2023 роки) 
для:
2022 рік - 200 дітей,
2023 рік - 200 дітей,
2024 рік - 200 дітей,
2025 рік - 200 дітей

13

2. Організацій
но- 
координацій
на діяльність

1) проведення нарад, 
семінарів-тренінгів з 
питань підготовки, 
проведення 
оздоровчих кампаній 
і підбиття їх
підсумків, 
забезпечення 
діяльності 
координаційної ради з 
питань оздоровлення 
та відпочинку дітей

щороку управління 
молоді, спорту та 
іміджевих 
проектів 
облдержадміні
страції

обласний 
бюджет

15,00 16,00 17,00 18,00 проведення 
щороку 1
семінару-тренінгу, 
2 нарад,
спрямованих на 
покращення 
міжвідомчої 
координації з 
питань 
оздоровлення та 
відпочинку дітей.
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2) здійснення 
обстеження стану 
дитячих закладів
оздоровлення та
відпочинку області 
щодо їх підготовки 
до проведення літніх 
оздоровчих кампаній, 
проведення в
установленому 
порядку перевірки 
дотримання норм
проживання та
харчування у дитячих 
закладах

щороку управління 
молоді, спорту та 
іміджевих 
проектів; освіти і 
науки 
облдержадміні
страції, 
управління 
Державної 
служби 3
надзвичайних 
ситуацій у
Тернопільській 
області, Головне 
управління 
Держпрод- 
споживслужби у 
Тернопільській 
області

обласний 
бюджет

25,00 26,00 27,00 28,00 оцінювання стану 
організації та
здійснення 
оздоровчо- 
виховного 
процесу, 
матеріально- 
технічної бази
закладу і
забезпечення 
відповідними 
фахівцями. Оплата 
транспортних 
послуг та добових 
для учасників
обстежень:
2022 рік-
4 обстеження,
2023 рік -
4 обстеження,
2024 рік -
4 обстеження,
2025 рік -
4 обстеження

15

3)забезпечення 
санітарно- 
епідеміологічного 
нагляду, дотримання 
вимог 
протипожежної 
безпеки, нагляд за 
підготовкою, 
відкриттям і
функціонуванням 
дитячих закладів
оздоровлення та
відпочинку, 
дотриманням правил 
безпеки під час 
перебування в
дитячих закладах
оздоровлення та
відпочинку дітей

щороку департамент 
охорони здоров'я 
облдержадміні
страції, 
управління 
Державної 
служби 3
надзвичайних 
ситуацій у
Тернопільській 
області, Головне 
управління 
Держпрод- 
споживслужби в 
Тернопільській 
області

не потребує 
фінансування

попередження 
спалахів 
інфекційних 
захворювань, 
пожеж, нещасних 
випадків
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4) направлення до 
дитячих закладів
оздоровлення та
відпочинку 
кваліфікованих 
лікарів-педіатрів та 
середніх медичних 
працівників; 
проведення 
безкоштовного 
медичного 
обстеження 
працівників, які
направляються на
роботу до дитячих 
оздоровчих закладів

щороку департамент 
охорони здоров'я 
облдержадміні
страції

не потребує 
фінансування

організація 
якісного
медичного 
обслуговування у 
дитячих закладах 
оздоровлення та 
відпочинку

5)сприяння 
залученню 
підприємств 
агропромислового 
комплексу області до 
надання фінансової та 
матеріальної 
допомоги в організації 
літнього оздоровлення 
і відпочинку дітей 
працівників 
агропромислового 
комплексу

постійно департамент 
агропромислово
го розвитку
облдержадміні
страції, 
виконавчі 
комітети 
місцевих рад,
обласна рада
профспілок (за 
згодою)

не потребує 
фінансування

забезпечення 
якісними
послугами з
оздоровлення та
відпочинку дітей, 
працівників 
агропромислового 
комплексу
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6) висвітлення
інформації про
підготовку і
проведення 
оздоровлення та
відпочинку дітей,
діяльність дитячих 
закладів оздоровлення 
та відпочинку області 
в засобах масової 
інформації

щороку управління 
інформаційної 
політики та
комунікацій з 
громадськістю; 
освіти і науки; 
молоді, спорту та 
іміджевих 
проектів;
департамент 
культури та
туризму 
облдержадміні
страції

обласний 
бюджет

20,00 20,00 20,00 20,00 інформування 
громадськості 
щодо підготовки і 
проведення 
оздоровчої 
кампанії, 
популяризація 
системи
оздоровлення та 
відпочинку області

7)утворення та
забезпечення роботи 
оперативного штабу з 
координації 
проведення 
оздоровчої кампаній

щороку управління 
молоді, спорту та 
іміджевих 
проектів 
облдержадміні
страції

не потребує 
фінансування

забезпечення 
ефективного 
оздоровлення та 
повноцінного 
відпочинку дітей

8) забезпечення
роботи телефонних 
ліній для
оперативного 
вирішення 
проблемних питань 
літнього оздоровлення 
дітей

щороку управління 
молоді, спорту та 
іміджевих 
проектів 
облдержадміні
страції

обласний 
бюджет

2,5 2,5 2,5 2,5 забезпечення 
якості надання
оздоровчих та
відпочинкових 
послуг, швидке 
реагування в разі 
виникнення 
екстремальних 
ситуацій
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Освітньо- 
виховна 
діяльність

1)забезпечення 
надання 
організаційно- 
методичної допомоги 
працівникам дитячих 
закладів 
оздоровлення та 
відпочинку з питань 
організації 
відпочинку та 
оздоровлення дітей; 
проведення 
методичних занять із 
студентами, які 
будуть направлені на 
практику в дитячі 
заклади оздоровлення 
та відпочинку; 
розроблених 
методичних 
рекомендацій щодо 
діяльності 
пришкільних 
оздоровчих таборів, 
профільних таборів, 
таборів праці та 
відпочинку

щороку управління не потребує 
освіти і науки; фінансування 
молоді, спорту та
іміджевих
проектів;
департаменти
охорони
здоров'я;
культури та
туризму
облдержадміні
страції, обласна
рада профспілок
(за згодою)

вдосконалення 
виховної роботи з 
дітьми у дитячих 
закладах 
оздоровлення та 
відпочинку

19

2) проведення 
зустрічей, семінарів і 
лекцій з підлітками, 
схильними до
правопорушень, 
напередодні 
відкриття 
оздоровчого сезону 
та під час оздоровчої 
кампанії в дитячих 
закладах 
оздоровлення та
відпочинку

щороку у 
II 

кварталі

служба у справах 
дітей 
облдержадміні
страції, Головне 
управління 
Національної 
поліції у
Тернопільській 
області

не потребує 
фінансування

профілактика 
негативних 
проявів у
дитячому 
середовищі

3) проведення 
концертних програм, 
виставок, 
театралізованих і
культурологічних 
заходів у дитячих 
закладах
оздоровлення та
відпочинку, 
спортивних змагань, 
розширення 
маршрутів 
туристичних поїздок, 
подорожей, походів

щороку департамент 
культури та
туризму, 
управління 
молоді, спорту та 
іміджевих 
проектів; освіти і 
науки 
облдержадміні
страції

не потребує 
фінансування

розвиток дітей, 
реалізація творчих 
здібностей
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VII. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію та контроль за ходом виконання заходів, передбачених 
програмою, здійснює управління молоді, спорту та іміджевих проектів 
Тернопільської обласної державної адміністрації.

Структурні підрозділи Тернопільської обласної державної адміністрації, 
районні державні адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських 
рад забезпечують виконання заходів програми та про проведену роботу 
інформують управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської 
обласної державної адміністрації щороку до 15 липня та до 15 січня впродовж 
терміну дії програми.

Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської обласної 
державної адміністрації забезпечує подання звітності про виконання програми 
департаменту економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної 
державної адміністрації та Тернопільській обласній раді щороку до 20 січня 
(починаючи з 2022 року) та до 20 л^рс^^од^дж 2022-2026 років.

Керуючий справами виконавмадял
апарату Тернопільської обл4сйрї {ШИЛЬНИЙО.М.СИРОТЮК 

фо/ ВІДДІЛ \ їй
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