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І Н Ф О Р М А Ц І Я  

про виконання рішення ХХІХ сесії міської ради VII скликання від 28.11.2017  № 3 
«Про затвердження  програми відпочинку та оздоровлення дітей міста на 2018-2022 роки» 

 
Відповідно до Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей» управлінням 

освіти, закладами освіти спільно з відділом у справах сім'ї, молоді та спорту, іншими 
зацікавленими організаціями і службами, при широкій підтримці батьківської 
громадськості, спонсорів   проводилась відповідна робота з організації оздоровлення і 
відпочинку дітей в літній період. 

Рішенням сесії Шепетівської міської ради від 28.11.2017 №3 затверджено Програму 
відпочинку і оздоровлення дітей міста на 2018-2022 роки, мета якої – створення 
сприятливих умов для якісного відпочинку  та оздоровлення дітей міста. Програма 
фінансувалась з міського бюджету. 

В 2018 році на її функціонування виділено 199 800  грн., за рахунок яких  придбано 
путівки в ДЮОК «Чайка» с.ГоловчинціЛетичівського району для 40 учнів, які 
потребували особливої соціальної уваги та підтримки.  В 2019 році -  291 396 грн. та  
придбано путівки в ТОВ «Дністровська Чайка» с. Врублівці Кам`янець-Подільського 
району для 55учнів.У 2021 році на  функціонування Програми виділено 301140 грн., за 
рахунок яких  придбано путівки в ТОВ «Прибрежний» смт Лазурне, Скадовського району, 
Херсонської області для 30 учнів, які потребували особливої соціальної уваги та 
підтримки. Крім того залучалися батьківські, спонсорські, кошти профспілкових 
організацій тощо для оздоровлення і відпочинку дітей. 

Щорічно в квітні  управлінням освіти проводились наради керівників закладів 
освіти, на яких висловлювали свою думку щодо організації оздоровлення і відпочинку 
дітей  педагогічні та медичні працівники, представники туристичних фірм і агенцій, а в 
травні -  наради з начальниками дитячих таборів відпочинку щодо їх ефективної роботи. 

На виконання міської програми вмісті створено мережудитячихтаборіввідпочинку. 
З 14-итаборів, якіпрацювали у літнійперіод 2018, 2019 років 8 - пришкільних з 
деннимперебуванням для учнівпочаткової ланки, 5 - комплекснихпрофільних, 1- праці і 
відпочинку, в яких охоплено відпочинком 2127 учнів (38%).В позашкільних закладах 
працювали три дитячихтабори, де відпочили 95дітей.  

Відповідно до міської програми оздоровлення і відпочинку  дітей в ЗОШ №1 діяв 
табір «Темп», в якому організовано профільну зміну для учнів, які поєднують відпочинок 
з поглибленим вивченням окремих дисциплін - літня математична школа та мовний загін. 

Завдяки активізації спортивної, туристичної, культурно-масової роботи серед учнів 
поліпшено виховну роботу в пришкільних таборах міста. Так, в комплексному 
профільному таборі «Захист» НВК №3 організовано  навчання, тренінги для дітей, 
різноманітні ігри. В НВК школі-гімназіїу таборі «Дивограй» кожний день 
підпорядкований певній темі - день казок, день здоров'я, день туризму.  

Для належного функціонування шкільних таборів в закладах створені кімнати для 
відпочинку, які оригінально та цікаво оформлені з наявністю настільних ігор, матеріалу 
для ліплення, виготовлення аплікацій, проспектів, малюнків тощо. Для зміцнення здоров'я 
дітей  проводились оздоровчі процедури у фізіотерапевтичних кабінетах тощо. 



З метою виховання патріотичних почуттів у школярів, вшанування ними подвигу 
українського народу учні відвідували пам'ятні місця, краєзнавчий музей, брали участь в 
екскурсіях до військових частин, експедиціях по місцях бойової слави. 

У 2020, 2021 роках було прийнято рішення не відкривати табори з денним 
перебуванням на базі закладів освіти у зв`язку з обмежувальними карантинними заходами 
(п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2020 № 392, Постанова головного 
державного санітарного лікаря України від 23.04.2021 № 4). 

На виконання міської програми оздоровлення і відпочинку дітей щодо 
забезпечення змістовного відпочинку учнів організовувались екскурсійні поїздки по 
Хмельницькій області та за її межами. Щорічно (протягом 2018 – 2019 років)  було 
організованобільше 100екскурсій, в якихбрали участь 3-3,5 тис. дітей.  

Під час організаціїекскурсійпосилено контроль управлінняосвіти за 
дотриманнямнавчальними закладами вимог постанови КабінетуМіністрівУкраїни №176 
від 18.02.1997 «Правила наданняпослугпасажирськимавтомобільним транспортом». 

Відділом у справах сім'ї, молоді та спорту здійснювавсяпідбір і направленнядітей 
на оздоровлення за коштиобласного, державного бюджетів в оздоровчітабориобласті та 
України, а саме:  «Артек» (Пуща-Водиця), ДПУ «Молода гвардія», «ЕКО-ЛЕНД» та інші 
табори .Протягом  звітного  періоду  94 дитини були направлені до  МДЦ «Артек», ДПУ 
«Молода гвардія» та 128 дітей  в інші табори за кошти обласного бюджету.  Всього  
оздоровлено 222 дитини,  з них: 29 сиріт та позбавлених батьківського  піклування, 59 
обдарованих, 64 дитини з багатодітних та малозабезпечених родин,  45 дітей учасників 
бойових дій, 8 дітей з інвалідністю, 15 дітей, що перебувають на диспансерному обліку, 2 
дітей інших соціальних категорій. 

На організацію оздоровчої кампанії міста залучались кошти міського, обласного, 
державного бюджетів та позабюджетні кошти, що забезпечувало охоплення учнів 
відпочинковими та оздоровчими послугами. 

Для зміцнення здоров'я дошкільників в усіх дошкільних закладах влітку  
організовано оздоровчо - загартувальні процедури, контрастне обливання рук і ніг, сухе та 
вологе обтирання масажною рукавичкою, ходіння по ребристій дошці, водні процедури у 
штучних басейнах. Дитяче меню  доповнено соками під час прогулянки на 
свіжомуповітрі. Харчовийраціонбуло доповненосвіжимиовочами і фруктами, в тому числі 
з дошкільнихгородів та грядок. 

Через військову агресію Російської Федерації проти нашої держави організація 
оздоровлення і відпочинку дітей у 2022 році стала можлива лише в окремих її регіонах, 
оскільки майже в усіх дитячих закладах на території України відсутні бомбосховища та 
пристосовані укриття. Кількість дитячих закладів, які в цьому році змогли прийняти дітей 
була обмежена.У зв`язку з цим направлення дітей на оздоровлення та відпочинок за 
кошти міського бюджету здійснено не було. 

Міська програма оздоровлення і відпочинку дітей на 2017-2022 роки виконана. 
Однак, враховуючи зростання кількості хворих  дітей та збільшення  соціально 

незахищених категорій учнів, батьки яких неспроможні оплатити відпочинок і 
оздоровлення своїх дітей, є потреба у прийняті нової програми оздоровлення і відпочинку 
дітей Шепетівської міської територіальної громади. 
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