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Обласна рада

Про виконання обласної програми

На виконання Обласної цільової соціальної програми оздоровлення та 
відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку до 2018 року ( рішення 24 сесії обласної Ради 6 скликання від 17 
квітня 2014 року № 689 «Про Обласну цільову соціальну програму 
оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку до 2018 року») та з метою забезпечення 
оздоровчими та відпочинковими послугами дітей, які потребують 
першочергової уваги та підтримки, видано розпорядження голови 
облдержадміністрації від 15 травня 2018 року № 411 «Про організацію 
відпочинку та оздоровлення дітей Вінницької області влітку 2018 року», з 
метою якісної підготовки та організованого проведення оздоровлення дітей 
влітку 2018 року в області проводиться відповідна робота.

Діяв обласний оперативний штаб з координації оздоровчої кампанії 2018 
року у складі представників управлінь та відомств, причетних до проведення 
оздоровлення. Оперативні штаби з координації оздоровчої кампанії та 
контролю за ходом її проведення створено при усіх райдержадміністраціях та 
міських радах міст обласного значення.

З метою забезпечення оздоровчими та відпочинковими послугами дітей, 
які потребують першочергової уваги та підтримки з обласного бюджету на 
оздоровлення та відпочинок дітей виділено 9592,2 тис. грн. Із бюджетів 
районних, міських, сільських та селищних рад на зазначені вище заходи 
виділено 22000,0 тис. грн. Додатково залучено на оздоровлення та відпочинок 
дітей понад 25000,0 тис. грн позабюджетних коштів.
Поновлено банк даних на дітей пільгових категорій, які потребують 
першочергової уваги та підтримки.

Протягом звітного в області працювало 249 табори з денним 
перебуванням, в яких відпочило 19452 дітей.

Оздоровлення здійснювалось у 17 позаміських закладах оздоровлення 
та відпочинку; оздоровлено 13225 дітей.
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В УДЦ «Молода гвардія» оздоровлено 475 дітей, в МДЦ «Артек» -500
дітей.

Оздоровчі заклади області мають спортивні споруди, приміщення для 
проведення культурно-масової роботи. Медичні пункти укомплектовані 
необхідним для надання першої медичної допомоги обладнанням, 
інструментарієм та необхідною кількістю лікарських засобів, 
перев’язувального матеріалу, препаратів невідкладної допомоги. Табори 
області повністю забезпечені складськими приміщеннями та холодильно- 
морозильним обладнанням для зберігання продуктів харчування. Для 
забезпечення збалансованого калорійного харчування налагоджено постачання 
високоякісних продуктів харчування. Усі оздоровниці мають автономну 
систему водопостачання та каналізації. На проведення ремонтних робіт та 
покращення матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку з різних джерел фінансування використано 2017,5 тис. грн.

Відповідно до Порядку проведення державної атестації дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій протягом 
червня -  серпня 2018 року проведено атестацію 6 позаміських закладів 
оздоровлення та відпочинку.

Головним управлінням національної поліції у Вінницькій області 
вживалилися заходи щодо забезпечення належної охорони громадського 
порядку у місцях відпочинку дітей та на прилеглих територіях. За кожним 
оздоровчим закладом закріплено відповідального з числа керівного складу 
міськрайонних органів області та працівників міліції для охорони громадського 
порядку. До місць дислокації таборів наближено наряди патрульно-постової 
служби та ДАЇ.

На належному рівні забезпечувався медико-санітарний супровід літньої 
оздоровчої кампанії.. Фахівцями Держпродспоживслужби області проведений 
певний обсяг організаційно -  методичної та практичної роботи.

Підготовлено та надіслано по мережі наказ № 158-0 «Про дотримання 
санітарного законодавства під час оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 
році».

Підготовлено пам’ятки для населення, батьків, працівників закладів 
освіти та закладів оздоровлення та відпочинку:
- «Медико-санітарне забезпечення роботи пришкільного табору»;
- «Організація та проведення випускних вечорів в навчально-виховних 
закладах»;
- «Поради батькам: як відправити дитину до оздоровчого закладу»;
- «Профілактика гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь влітку»;
- «Пам’ятка для суб’єктів господарювання для відкриття пляжів в оздоровчому 
сезоні 2018 року»;
- «Профілактика інфекційних та кишкових захворювань у дітей дошкільного 
віку».

З метою профілактики розповсюдження педикульозу в організованих 
колективах підготовлено пам'ятку «Педикульоз «любить» дитячі компанії».



Проведено робочу нараду семінар з актуальних питань здійснення 
державного нагляду (контролю) у весняно-літній період та організаційних 
питань проведення оздоровчої кампанії в області з начальниками та фахівцями 
відділів державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства 
територіальних управлінь.
Фахівці управлінь Держпродспоживслужби районів та міст обласного значення 
провели семінари з керівниками, медичними працівниками та кухарями, які 
працюють у закладах відпочинку та оздоровлення; усього проведено 38 
семінарських занять.

Впродовж звітного періоду працівниками Держпродспоживслужби 
проведено 48 нарад, 538 бесід, прочитана 54 лекції, здійснено 7 виступів на 
радіо, надруковано у пресі, в т.ч. електронних ЗМІ - 72 статті з актуальних 
питань підготовки та проведення дитячої оздоровчої кампанії. Протягом 
оздоровчого сезону фахівцями Держпродспоживслужби області проведено 
440 перевірок закладів відпочинку та оздоровлення згідно з заявами власників 
чи керівників закладів. Виявлено 83 порушення вимог санітарного 
законодавства, підготовлено 83 приписи щодо усунення недоліків, виявлених 
при перевірках.

Здійсновався контроль за станом дотримання вимог пожежної безпеки 
фахівцями Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у 
Вінницькій області. Під час перевірок об’єктів особлива увага зверталась на 
наявність недоліків, які безпосередньо можуть призвести до виникнення 
пожежі, а також утримання в належному стані шляхів евакуації та 
евакуаційних виходів, забезпеченість будівель та приміщень первинними 
засобами пожежогасіння, обладнання будівель та приміщень засобами 
пожежної автоматики, здійснення вогнезахисної обробки дерев'яних 
конструкцій будівель.

З метою якісної підготовки та організованого проведення оздоровлення 
дітей та молоді влітку 2018 року обласними закладами культури проведено 
низку культурно-масових та бібліотечно-інформаційних заходів. Обласним 
театром ляльок узгоджено графік показу виїзних вистав, творчих зустрічей і 
майстер-класів, упорядковано репертуарну афішу для дітей, що відпочивають у 
таборах.

У рамках відзначення Міжнародного дня захисту дітей фахівцями 
Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва влаштовано книжкові виставки та 
перегляди літератури .

Відповідна робота проводилась районними дирекціями кіновідеомереж. За 
звітний період показано 32 кіновідеосеанси для 2382 глядачів. У пришкільних 
таборах відпочинку проведено роботу з кінообслуговування дітей 
мультфільмами у форматі ЗО та у звичайному форматі.

Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді організовано роботу 
мобільних консультативних пунктів з питань формування здорового способу 
життя дітей та попередження негативних проявів у підлітковому та 
молодіжному середовищі; соціальною роботою охоплено 2779 дітей



(проведено 146 профілактичних заходів). З них 1274особи - із пільгових 
категорій.

За звітний період оздоровчими та відпочинковими послугами 
охоплено26240 дітей пільгових категорій -  54% від загальної кількості дітей 
шкільного віку.

З метою широкого висвітлення заходів в засобах масової інформації 
щодо оздоровлення та відпочинку дітей Департаментом інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації здійснюється 
висвітлення в засобах масової інформації усіх заходів та матеріалів з 
підготовки та проведення літньої оздоровчої кампанії для дітей влітку, 
пізнавальних та розважальних передач, спрямованих на популяризацію 
української культури, мови, звичаїв і традицій. Зокрема, на офіційному веб- 
сайті облдержадміністрації висвітлювались такі матеріали:
1. Ігор Івасюк: близько 450 дітей Вінниччини перебувають у закладах
оздоровлення
http://www.vin.gov.Ua/news/top-novyny/l 1750-іЬог-Іуазіик-ЬКгко-450-с1кеі- 
уіппусЬсЬупу-регеЬиуаіи1-и-2ак^ак1і-ог^гоу1еппіа-2
2. На Вінниччині розпочалась літня оздоровча кампанія для дітей 
http://www.vin.gov.Ua/news/ostanni-novyny/l 1409-па-уіппус1іс1іУпі-гогросЬа1аз- 
Іішіа-огсІогоусЬа-катрапііа-Шіа-сІкеі
3. На Вінниччині, у рамках благодійної акції «Чужих дітей не буває», 
збиратимуть кошти на оздоровлення дітей зі Сходу
http://www.vin.gov.Ua/news/ostanni-novvny/l 1224-па-УІппусЬсЬ\пі-и-гаткакіі-
Ь1аЬоШіпоі-акг$іі-сЬи2ЬукЬ-^еі-пе-Ьиуаіе-гЬуі^утиЬко5І^у-па-02с1огоу1еппіа-
сікеї-гі-зкіюсіи
4. Андрій Гижко: Першочергове завдання усіх служб області -  забезпечити 
безпечні умови для відпочинку і оздоровлення дітей у пришкільних та 
стаціонарних таборах
http://www.vin.gov.Ua/news/top-novyny/l 1211-ап^їі-ІіугІїко-регзІїосЬегЬоуе-
zavdannia-usikh-sluzhb-oblasti-zabezpechvty-bezpechni-umovy-dlia-vidpochvnku-i-
ozdorovlennia-ditei-u-prvshkilnvkh-ta-statsionamykh-taborakh-2
5. Цьогоріч для Вінниччини виділено майже 5 млн грн на організацію 
оздоровлення та відпочинку дітей області влітку 2018 року 
http://www.vin.gov.Ua/news/ostanni-novyny/l 1149450іі0гіс1і^1іа-уіппусьс1і\пу- 
vvdileno-maizhe-5-mln-hrn-na-orhanizatsiiu-ozdorovlennia-ta-vidpochvnku-ditei- 
оЬ1а5П-УІкки-2018-гоки
6. Оздоровлення вихованців інтернатних закладів влітку -  один із 
ключових напрямів роботи Департаменту освіти і науки ОДА 
http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/10922-ozdorovlennia-vykhovantsiv- 
internatnvkh-zakladiv-vlitku-odyn-iz-kliuchovvkh-napriamiv-robotv-depaгtamentu-
osvitv-i-naukv-oda
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7. Діти загиблих учасників АТО Вінницької області повернулись з 
відпочинку у Польщі
http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novvny/12525-ditv-zahvblvkh-uchasnvkiv-ato-
уіппМ^коі-оЬІазгі-роуегпиІуз-г-УІсІросЬупки-и-роІБІїсЬі

8. 35 батьків, чиї діти загинули на Сході, захищаючи Україну від агресора, 
в тому числі, й дружини з дітьми дошкільного та шкільного віку, оздоровились 
та відпочили в санаторії «Авангард» м.Немирів
http://www.vin. £ОУ.иа/оЬ1а5ПУІ-і5ЄШг-сіороітю1іу-ис1іа5пукат-аи)/11911-35-1шкіу- 
сЬуі^ПУ^аЬупиІу-па-БкІїосІі-гакІ^іїсЬаіисІїу-икгаіпи-УІсІ-аІігезога-у-Юти-сЬуБІі- 
і^шгЬупу-г-Шшіу-їіозЬкіІпоІіоЧа-зЬкіІпоІіо-уіки-огсІогоууІУБЧа-уісіросІїУІУ-у- 
БапаШгіі-ауапЬагсі-тпетугіу

Інформаційні матеріалі! з даної теми розміщувались на шпальтах таких 
періодичних друкованих видань:
«Вісник Козятиніцини» 24.05.18 «Ласкаво просимо у Пролісок»

№21
«Тульчинський край» 18.05.18 «Оздоровча кампанія -  2018»

№20
«Чернівецька зоря» 01.06.18 «У районі розпочали роботу

№22 пришкільні табори»
«Ямпільські вісті» 06.06.18 «Світанок» готується приймати

№44 відпочивальників»

Інформація з даної тематики транслювалася у телевізійних новинах та 
програмах Філії Вінницької регіональної дирекції НТКУ «ВІНТЕРА, ТК 
«Вінниччина».
Питання оздоровлення та відпочинку дітей на постійному контролі в 

Департаменті соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації.

Директор Департаменту Н. ЗАБОЛОТНА

Вик. Лариса Закревська (0432) 32 72 34

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novvny/12525-ditv-zahvblvkh-uchasnvkiv-ato-
http://www.vin


ІН Ф О РМ АЦ ІЯ ПРО ВИ К О Н А Н Н Я  П РОГРАМ И  ЗА 2018 РІК

Департамент соціальної та молодіжно полі гики облдержадміністрації

Обласна цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до  
2018 року (рішення 24 сесії 6 скликання від 17 квітня 2014року № 689)

Виконання заходів і завдань Програми

№
з/п

Заплановані заходи Ф актично проведені заходи

Назва, зміст  
заходу/напрям діяльності

Запланований результат Назва, зміст заходу/напрям  
діяльності

Д осягнутий результат

1 1 Іроведення міжвідомчих 
обласних та районних 
(міських) нарад, навчальних 
семінарів тощо з питань 
організації оздоровлення та 
відпочинку дітей, поширення 
досвіду роботи у сфері 
оздоровлення

Організація на належному 
рівні оздоровлення дітей 
протягом оздоровчого сезону

Фахівцями
держ 11 родепожи вс л ужб и, це нтру 
соціальних служб для сімї, дітей 
та молоді проведено 48 нарад, 538 
бесіди, прочитано 54 лекції, 
здійснено 7 виступів на радіо та 2 
виступи на телебаченні, 
надруковано у пресі, в т.ч. 
електронних ЗМ1 -  82 статті з 
актуальних питань підготовки та 
проведення дитячої оздоровчої 
кампанії.
Участь у Всеукраїнських 
селекторних нарадах з питань 
підготовки та підведення 
підсумків оздоровчої кампанії

Організація на належному рівні оздоровлення дітей 
протягом оздоровчого сезону

2

.

Створення та забезпечення 
роботи оперативних штабів з 
координації проведення 
оздоровчої кампанії на 
обласному та районних 
(міських) рівнях, міжвідомчих 
робочих груп з питань 
контролю за якістю надання 
послуг з оздоровлення та 
відпоч и н ку ДИ'І я ч и м и

...

Забезпечення належі\ої 
координації оздоровчої 
кампанії, якісної підготовки 
та організованого проведення 
оздоровлення дітей

Роз п о ря дже пня гол о в и 
облдержадміністрації від 15 
травня 2017 року № 411 «Про 
організацію відпочинку та 
оздоровлення дітей Вінницької 
області влітку 2018року», 
створено обласний оперативний 
штаб з координації оздоровчої 
кампанії 2018 року у складі

Оздоровча кампанія пройшла на належному 
організаційному рівні. Виконано усі планові показники. 
Нещасних випадків, харчових отруєнь не було.



-------
закладами оздоровлення та 
відпочинку незалежно від 
форми власності та 
підпорядкування

.............. представників управлінь га 
відомств, причетних до 
11 рове/іс н н я оздо ро вл е н н я. 
Оперативні штаби з координації 
оздоровчої кампанії та контролю 
за ходом її проведення діяли при 
усіх райдержадміністраціях та 
міських радах місі обласного 
значення.

3 Організація проведення в 
дитячих закладах відпочинку 
та оздоровлення профільних та 
тематичних оздоровчих змін, 
фестивалів та конкурсів

Розвиток творчих здібностей, 
поглиблення набутих 
протя гом навчал ьного 
процесу спортивних,творчих 
навичок

Проведення на базі ДОТ 
«Подільський Артек» 
а н гл омовної тем а ги ч ної зміни

Поглиблення знань з англійської мови, удосконалення 
розмовних навичок.

4 Організація на базі дитячих 
закладів оздоровлення та 
відпочинку роботи мобільних 
консультативних пунктів щодо 
формування здорового способу 
життя дітей і молоді та їх 
забезпечення соціально- 
реклам іюю і іроду кінею

Попередження негативних 
явищ у дитячому та 
підлітковому середовищі

Робота
мобільнихмул ьтидисци плі парних 
консультпунктів в усіх дитячих 
позаміських закладах 
оздоровлення та відпочинку

Охоплено тренінговими, лекційними заняттями понад 
500
Дітей та підлітків

5 Організація під час літнього 
оздоровлення спортивних 
заходів для дітей

Заохочення дитячого 
населення до активного 
зайняття фізичною  
культурою та спортом

Проведення фахівцями обласної 
організації «Спорт для всіх» на 
базі оздоровчих закладів 
спортивних змагань з ігрових 
видів спорту

Охоплено спортивно-оздоровчими заходами понад 
понад 2700 дітей

6 Забезпечення оздоровлення та 
відпочинку дітей, які 
і ютребу ють особл и вої 
соціальної уваги та підтримки, 
у тому числі дітей, які 
перебувають в обласних 
центрах соціально- 
психологічної реабілітації 
дітей, обласному соціальному 
і уртожит ку. Організація 
оздоровлення дітей, які 
потребують особливої 
соціальної уваги в УДЦ

Забезпечення оздо ро в ч и м и 
послугами усіх дітей 
шкільного віку, які в літній 
період перебували у закладах 
соціального спрямування. 
100% виконання наказів
М  11ІСОЦПОЛ ІТИ К И П  ЮДО

оздоровлення

Забезпечення оздоровлеї жям 
дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки, у 
тому числі дітей, які перебувають 
в обласних центрах соціально- 
психологічної реабілітації дітей, 
обласному соціальному 
і у ртож итку. 0  р га н іза ц і я 
оздоровлення дітей, які 
потребують особливої соціальної 
уваги в УДЦ «Молода гвардія»

Оздоровлено 35 дітей які перебували в обласних 
центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, 
обласному соціальному гуртожитку.
В УДЦ «Молода гвардія» оздоровлено 475 дітей 
100%,
в У Д І1, «Молода гвардія» оздоровлено 500 дітей -  100% 
відід виділених Міністерством соціальної політики



«Молода гвардія». МЛИ 
; «Артек»

.......

7 Забезпечення оздоровлення 
дітей-сиріт та дітей, 
і юзба вленмх батькі ве ь кого 
піклування, які виховуються в 
дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях

Забезпечення оздоровчими 
послугами 100% дітей 
заз н а ч е н ої кате і о рїї

Забезпечення оздоровленням ді тей 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які 
виховуються в дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних 
сім’ях у позаміських закладах 
оздоровлення та відпочинку

Оздоровлено 268 дітей (100% дітей шкільного віку 
заз на чен ої кате і о рії).

X Покращення якості 
оздоровлення та відпочинку 
дітей і молоді, збільшення 
кількості дітей і молоді, 
охоплених організованими 
формами оздоровлення та 
відпочинку, в першу чергу 
дітей. які потребують 
особливої соціальної уваги та 
підтримки

Забезпечен н я першочергового 
оздоровлення дітей, які 
потребують особливої 
соціальної уваги та 
підтримки, у тому числі: 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування -  100 відсотків, 
дітей-інвалідів -  40 відсотків, 
дітей із малозабезпечених та 
багатодітних сімей -  75 
відсотків; талановитих та 
обдарованих дітей -  12 
відсотків від загальної 
кількості дітей шкільного 
віку

Забезпечення оздоровчими 
послугами дітей пільгових 
категорій відповідно до 
запланованих

Оздоровчими та відпочинковими послугами охоплено 
3209 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, 38 дітей загиблих учасників АТО,3441 дітей 
учасників А ГО, 2093 дітей з інвалідністю, з2001 дітей з 
багатодітних та малозабезпечених сімей , 11677 
талановитих та обдарованих дітей.

9 І Іроведення державної 
атестації дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку 
комунальної та приватної 
форм власності

Проведення атестації 6 
закладів оздоровлення та 
відпочинку відповідно до 
плану проведення державної 
атестації дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, , 
і югоджеі юго Мін істерством 
соціальної політики України

Збереження та розвиток мережі 
ди тячих закладів оздоровлення 
та відпочинку

Виконання запланованих заходів стовідсотково



Аналіз виконання показників га пояснении щодо їх виконання

№
з/її

Показник Одиниця
виміру

Д ж ерел о і 11 фо рм а н її Затверджено
програмою

Виконано Рівень  
виконання до  

затвердженого  
програмою  (% )

1. Загальна кількість дітей та молоді 
області, охоплених організованими 
формами оздоровлення та відпочинку

осіб
Головне управління 

статистики у Вінницькій 
області

101 000 101245 100,7

2. у  тому числі оздоровлено в 
стаціонарних оздоровчих закладах

осіб Головне управління 
статистики у Вінницькій 

області

31000 31248 100,8

3. оздоровлено в пристосованих таборах 
денного перебування

осіб Головне управління 
статистики у Вінницькій 

області

70000 70005 100

4. Оздоровлення дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та 
підтримки:

5. діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування

осіб Де пар пта мент соціальної 
та молодіжної політики 
Вінницької ОДА

2050 3209 100*

6. діти з обмеженими функціональними 
можливостями

осіб Де п а р гітам е нт соціал ьн ої 
та молодіжної політики 

Вінницької ОДА

1895 2093 75*

7. діти із багатодітних та 
малозабезпечених сімей

осіб Де пар пта мент соціал ь н ої 
та молодіжної політики 

Вінницької ОДА

26030
32001 83*

8. талановиті та обдаровані діти 
(переможі и м іжі і а роді і их, 
всеукраїнських, обласних олімпіад, 
конкурсів, фестивалів, змагань, 
спартакіад, відмінники навчання, 
лідери дитячих громадських 
організацій)

осіб Д  е п а р пта м е нт со ц і ал ь н ої 
та молодіжної політики 

Вінницької ОДА

18000 11677 74*



9. Кількість дитячих закладів 
оздоровлення

закладів
Д епартамент соціальної 
та молодіжної політики 

Вінницької ОДА

20 17 85

10. Кількість дитячих закладів відпочинку
закладів

Головне управління 
статистики у Вінницькій 

області

800 249 31

11. Кількість видів розроблених та 
виданих методичних матеріалів з 
питань оздоровлення та відпочинку 
дітей

одиниць Головне управління 
) І,ержі і родспожи вслужб и у 

Вінницькій області 2
3 150

12. Кількість публікацій з інформацією 
про діяльність дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку і послуги, 
які вони надають у друкованих ЗМ1

одиниць Департаментом 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з 
громадськістю 
об л д е ржа д м і н і стра ц і ї

330 366 111

13. Кількість проведених координаційних 
рад, нарад, семінарів, прес- 
конференцій, виставок-ярмарків 
оздоровчих послуг

заходів

Де п а р пта м ент со ціал ь н ої 
та молодіжної політики 

Вінницької ОДА 5 6 2

14. Середня вартість перебування в 
дитячому закладі оздоровлення

грн/

добу

Головне управління 
статистики у Вінницькій 

області
117 174 148,7

15. Середня вартість перебування в 
дитячому закладі відпочинку

грн/

добу

Головне управління 
статистики у Вінницькій 

області
12,5 27 216

16. Сума коштів, виділених на 
оздоровлення однієї ди тини

грн Головне управління 
статистики у Вінницькій 

області

454,0 210 46

17. Середня наповнюваність дитячих 
закладі в о здоровлен ня

%
І оловне управління 

статистики у Вінницькій 
області

70 71 101

18. І Іитома вага дітей, охоплених 
оздо ро в ч и м и п ослу гам и

%
Головне управління 

статистики у Вінницькій 
області

74 54,8 74
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УКРАЇНА 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

вул. Оводова 33, м. Вінниця, 21100, тел. 61-16-69, факс 53-15-02, e-mail: нпг osvitfoLvin. gov, на код за ЄДРПОУ 02141271

/ У  .02 2019р. № a  
На №4268/01.01-52/5.18 
від 05.01.2018р.

Обласна рада

Департамент освіти і науки надає інформацію про виконання обласних 
програм в галузі освіти за 2018 рік відповідно до наданого додатку.
Зазначаємо, що у 2018 році здійснювалось фінансування трьох обласних 
програм :

- Обласної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2 0 1 8 -  

2022 роки;
- Обласної цільової соціальної програми оздоровлення, відпочинку дітей і 

молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 
2018 року.

- Обласна програма розвитку інформаційних та інноваційних технологій в 
. закладах освіти області на 2016-2020 роки.

Додаток на 10 аркушах.

В.о. директора
Кувшинова Т.С. 
т.61-03-57

В.Буняк



Додаток 2 до рішення 24 сесії обласної ради 7 скликання
від 28 вересня 2017 року № 469

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2018Р.

1. 060 Департамент освіти і науки
К В К В  найменування головного розпорядника коштів програми

2 . К В К В  Департамент с о ц іа л ь н о ї  та М О Л О Д ІЖ Н О Ї ПО ЛІТИКИ найменування відповідального виконавця програми

3 . К Ф К В  Про Обласну цільову соціальну програму оздоровлення, відпочинку
дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року 
24 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 квітня 2014 року рішення № 684
найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження

1.Виконання заходів і завдань Програми

Додаток №5 до Прорядку формування,фінансування і моніторингу 
виконання регіональних (комплексних) програм

№  п/п
Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва,зміст заходу/ напрям діяльності і Запланований результат Назва,зміст заходу/ напрям діяльності запланований результат
Забезпечення оздоровлення дітей,позбавлених батьківського 

піклування та дітей інших пільгових категорій, які виховуються у 
школах-іінтернатах обласного підпорядкування , учнів ПТНЗ з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що 
фінансуються з обласного бюджету

Забезпечення оздоровлення дітей, 
позбавлених батьківського піклування ті дітей 
інших пільгових категорій, які виховуються у 

школах-інтернатах обласного 
підпорядкування , учнів ПТНЗ з числа дітей- 

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, що фінансуються з обласного 

бюджету

Оздоровлення вихованців шкіл-інтернатів 
обласного підпорядкування, з числа дітей 

сиріт, позбавлених батьківського піклування 
та дітей інших пільгових категорій

Оздоровлення вихованців шкіл-інтернатів обласного 
підпорядкування, з числа дітей сиріт, позбавлених 
батьківського піклування та дітей інших пільгових 

категорій

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання

№ з/п Показник
Одиниці
виміру Джерело інформації

затверджено
програмою Виконано (тис. грн.)

Рівень використання до 
затвердженого програмою (%)

2018р.
Оздоровлення вихованців шкіл-інтернатів обласного 
підпорядкування ОД. квартальний звіт 5015,2 5015,1 100,0

В літній період 2018 року було оздоровлено вихованців 19 шкіл-інтернатів обласного підпорядкування, протягом 1-3 оздоровичх змін 

В.О.директора

Заступник начальника управління

Буняк В.В. 

Кувшинова Т.С.



Додаток 3 до рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання
від 28 вересня 2017 року № 469

Додаток 3 до рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 28 вересня 2017 року № 469

Фінансування обласної цільової програми Оздоровлення, відпочинку дітей та молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року
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Назва програми
Про обласну цільову 
соціальну програму 
оздоровлення, 
відпочинку дітей і 
молоді, розвитку мережі 
дитячих закладів
обласних та районних 
(міських) нарад, 
навчальних семінарів 
тощо з питань організації 
оздоровлення та 
відпочинку дітей, 
поширення досвіду 4 33

Створення та 
забезпечення роботи 
оперативних штабів з 
координації проведення 
оздоровчої кампанії на 
обласному та районних 
(міських) рівнях, 
міжвідомчих робочих груп 
з питань контролю за 
якістю надання послуг з 
оздоровлення та 
відпочинку дитячими 
закладами оздоровлення 
та відпочинку незалежно 
від форми власності та 
підпорядкування 3
Забезпечення роботи 
регіональних телефонних 
ліній для вирішення 
питань з оздоровлення 
дітей 3,5



Проведення анкетування 
для вивчення потреб 
дітей та їхніх батьків у 
послугах із оздоровлення 
та відпочинку з 
урахуванням віку та статі 
дитини 2

Сприяння поліпшенню 
матеріально-технічної 
бази дитячих закладів 
оздоровлення та 
відпочинку, розташованих 
на території району 
(міста) незалежно від 
форми власності та 
підпорядкування 500 800
Проведення конкурсів на 
кращий район (місто) 
щодо організації 
оздоровлення, кращий 
дитячий заклад 
оздоровлення, кращий 
дитячий заклад 
відпочинку, кращу 
тематичну зміну, 
благодійника року тощо 6,5 50
Забезпечення 
першочергового 
оздоровлення дітей, які 
потребують особливої 
соціальної уваги та 
підтримки, у тому числі: 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського піклування 
-1 0 0  відсотків, дітей- 
інвалідів -  40 відсотків, 
дітей із
малозабезпечених та 8500

оздоровлення та 
відпочинку дітей, які 
потребують особливої 
соціальної уваги та 
підтримки, у тому числі 
дітей, які перебувають в 
обласних центрах 
соціально-психологічної 
реабілітації дітей, 
обласному соціальному 
гуртожитку. Організація 
оздоровлення дітей, які 
■потребують особливої 
соціальної уваги та 
підтримки, УДЦ «Молода 
гвардія»

1600



0

Забезпечення 
оздоровлення дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
які виховуються в дитячих 
будинках сімейного типу 
та прийомних сім’ях 1000

оздоровлення дітей- 
сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування 
та дітей інших пільгових 
категорій, які виховуються 
у школах-інтернатах 
обласного
підпорядкування, учнів 
ПТНЗ з числа дітей-сиріт 5015,2 5015,1 5015,1 5015,1 0Організація відпочинку 
учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів, 
технікумів, коледжів, 
ПТНЗ у таборах денного 
перебування, таборах 
праці і відпочинку, 
наметових містечках 7500
Забезпечення 
оздоровлення дітей 
працюючих батьків 9500
Забезпечення 
здешевлення вартості 
путівок для дітей батьків 
-  членів профспілкових 
організацій 1500

Організація проведення в 
дитячих закладах 
відпочинку та 
оздоровлення профільних 
та тематичних 
оздоровчих змін, 
фестивалів та конкурсів 100
Всього по Програмі 0 7748,2 16698 11800 0 5015,1 0 0 0 5015,1 0 0 0 5015,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

—


