
 

Програма оздоровлення та відпочинку дітей Миколаївської області 

на 2019-2023 роки, затверджена рішенням обласної ради                               

від 21 грудня 2018 року № 13 

 

З метою забезпечення міжвідомчої координації діяльності органів 

виконавчої влади з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей, 

здійснення заходів з підготовки до оздоровчої кампанії, видано 

розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 27 

лютого 2019 року № 55-р «Про затвердження заходів щодо реалізації у 2019 

році Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області                     

на 2019-2023 роки. Для комплексного вирішення питань організації 

оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 року в області утворено 

регіональний штаб, сформовано обласну комісію з обстеження готовності та 

дотримання умов безпеки життєдіяльності дітей в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку.  

В області забезпечено своєчасне та в повному обсязі фінансування 

заходів з оздоровлення та відпочинку дітей. Протягом останніх чотирьох  років 

спостерігається стійка тенденція до збільшення фінансування оздоровчої 

кампанії.  

Загальні видатки, спрямовані на організацію оздоровлення та 

відпочинку дітей становили: у 2019 – 35025,8 тис. грн., що на 3712,6 тис. грн. 

більше, порівняно з минулим роком.  

З цих видатків у 2019 році: кошти районних бюджетів та міст області: 

17074,3 тис. грн., з яких  м. Миколаїв – 12800,0 тис. грн.; 

кошти обласного бюджету: 17651,500 тис. грн.: з яких:  

департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації на 

утримання закладів «Орлятко» і «Вітрила» - 10960,300 тис. грн.;  

департаменту соціального захисту населення Миколаївської 

облдержадміністрації на закупівлю послуг (путівок) – 5907,0 тис. грн., з яких 

322,0 тис. грн.. – для оздоровлення дітей, постраждалих внаслідок аварії на 

ЧАЕС;  

управлінню охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації на 

функціонування відділення № 3 в с. Рибаківка обласного дитячого 

кардіоревматологічного санаторію "Південий" – 462,0 тис. грн. 

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 698 дітей. 

Відповідно до запрошень міжнародних благодійних фондів влітку  2019 

року 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 



вихованців шкіл-інтернатів Миколаївської обласної ради, відпочивали та 

оздоровлювалися у Сполучених Штатах Америки та Італії. 

Влітку 2019 року у закладах загальної середньої освіти функціонувало 

256 пришкільних таборів денного перебування дітей, в яких відпочило 14193 

дитини; 311 дітей оздоровлено в районних таборах Братського, Новобузького 

районів. 

У 172-х закладах загальної середньої освіти працювали мовні табори, у 

яких було охоплено відпочинком 6326 дітей. 

Всього протягом літньої оздоровчої кампанії 2019 року послугами 

оздоровлення та відпочинку, а також іншими формами активного відпочинку 

охоплено 63806 дітей шкільного віку.  

Питання належної підготовки та проведення оздоровчої кампанії                

2019 року знаходилось під постійним контролем облдержадміністрації. 

 

 


