
 

 

Звіт про реалізацію у 2020 році Програми 

 оздоровлення та відпочинку дітей Миколаївської області на 2019-2023 роки» 

 

  

З метою забезпечення державної політики у сфері оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2020 році, створення доступного та ефективного ринку послуг 

з оздоровлення та відпочинку дітей, збереження і розвитку мережі дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку, видано розпорядження голови 

Миколаївської обласної державної адміністрації від 28 березня 2020 року № 111-р 

«Про затвердження заходів щодо реалізації у 2020 році Програми відпочинку та 

оздоровлення дітей Миколаївської області на 2019-2023 роки. Зазначеним 

розпорядженням утворено регіональний штаб з організації оздоровлення та 

відпочинку дітей в літній період 2020 року, а також створено обласну комісію з 

обстеження на предмет готовності та дотримання умов безпеки життєдіяльності 

дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області. До складу обласної 

комісії та регіонального штабу увійшли всі представники зацікавлених органів, 

які в межах повноважень здійснюють заходи нагляду (контролю), зокрема, ДСНС, 

Держпраці, Держпродспоживслужби тощо.  

 Протягом червня-липня поточного року у зв’язку із дією карантинних 

обмежень з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

дитячі заклади оздоровлення та відпочинку Миколаївської області послуги з 

оздоровлення дітей не надавали. 

           На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня                  

2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 

підставі рішення державної комісії ТЕБ та НС Миколаївська область була 

віднесена до «зеленого» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.  

 Протягом серпня п.р. в області функціонували 8 дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку, які до початку роботи були обстежені обласною 

комісією та отримали відповідні дозвільні документи. 

 Протягом серпня 2020 року у функціонуючих закладах здійснювався 

постійний контроль за якістю надання послуг, дотриманням санітарно-

епідеміологічних норм, медичного забезпечення, безпечним перебуванням дітей 

відповідно до рекомендацій, наданих Міністерством охорони здоров’я України. 

 В дитячих закладах оздоровлення та відпочинку створені умови для 

профілактики захворювань на «СOVID-19», відповідно до постанови головного 

державного санітарного лікаря №43 від 30.07.2020 «Про затвердження 

тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку на період карантину в зв’язку з поширенням 

короновірусної хвороби (СOVID-19). 

Були наявні інформаційні матеріали щодо профілактики захворювань на 

СOVID-19; створені умови для проведення температурного скринінгу дітей при 

прийомі до табору; організований прийом дітей тільки за наявністю медичної 
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довідки за формою 079/0 «Медична довідка школяра, що виїздить у дитячий 

оздоровчий табір( за 3 дні до виїзду); 

Заклади було забезпечено достатнім запасом дезінфікуючих засобів та 

засобів індивідуального захисту для працівників, створені умови для утилізації 

засобів індивідуального захисту, організовані місця для обробки рук 

спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно-діючої речовини понад 

60% для ізопропілового спирту та понад 70% - для етилового спирту.  

Загальні видатки оздоровчої кампанії з бюджетів усіх рівнів склади у 2020 

році 27 млн. 029 тис. 600 грн. Послугами оздоровлення та відпочинку, а також 

активними формами відпочинку охоплено понад 20 тис. дітей шкільного віку.    


