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І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ  

1.  Назва Програми 
Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей 

Чернігівської області на 2021 - 2025 роки 

2.  
Підстава для 

розроблення 
Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» 

3.  
Ініціатор розроблення 

Програми  
Чернігівська обласна державна адміністрація  

4.  

Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення 

Програми  

розпорядження голови Чернігівської 

облдержадміністрації  від 09.09.2020 № 472 «Про 

розроблення проєкту обласна Програма оздоровлення та 

відпочинку дітей Чернігівської області на 2021 - 2025 

роки 

5.  Розробник Програми  
Департамент сім'ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації  

6.  
Співрозробники 

програми  

Управління освіти і науки облдержадміністрації 

 

7.  
Відповідальний 

виконавець Програми  

Департамент сім'ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації  

8.  Учасники Програми  

Департаменти облдержадміністрації: сім'ї, молоді та 

спорту; культури і туризму, національностей та релігій; 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю.  

Управління облдержадміністрації: освіти і науки; 

охорони здоров’я.  

Управління Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій в в Чернігівській області; ГУНП України в 

Чернігівській області; головне управління 

Держпродспоживслужби в області; державна установа 

«Чернігівський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України»; Федерація 

профспілкових організацій області; міські, селищні, 

сільські ради; місцеві центри соціальних служб 

9.  Термін реалізації  2021 - 2025 роки (в один етап)  

10. 

Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми  

обласний бюджет,  

бюджети місцевого самоврядування 

11. 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього  

55285,5 тис грн 
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у тому числі:     

коштів обласного 

бюджету  
55285,5 тис грн 

 

коштів бюджетів 

місцевого 

самоврядування 

обсяги видатків визначаються при затверджені 

відповідних бюджетів 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення 

суспільства до питання власних перспектив.  

В Україні спостерігається стійка тенденція до погіршення здоров’я дітей. За 

даними Державної служби статистики при щорічному зменшенні кількості дітей 

віком до 17 років рівень їх захворюваності підвищується. Національна академія 

медичних наук констатує, що 80% випускників шкіл мають хронічні захворювання. 

У Чернігівській області станом на початок 2020 року було зареєстровано понад 2 

тисячі дітей з інвалідністю, що становить близько 2% усього дитячого населення 

регіону.  

Покращення стану здоров’я дітей, відновлення їхніх життєвих сил, а також 

зайнятість у канікулярний період, запобігання бездоглядності, створення 

можливостей для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей 

дітей забезпечуються організованим оздоровленням та відпочинком у закладах, 

розташованих як на території області, так і за її межами.  

При цьому об’єкти місцевої оздоровчої бази, що функціонують на території 

області, побудовані в 60-70-их роках ХХ ст. а, отже, потребують суттєвої 

модернізації. Ужиття заходів з реконструкції та ремонту дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку обласного підпорядкування сприятиме поліпшенню 

роботи щодо оздоровлення та відпочинку дітей. 

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. 

Терміни, що застосовуються в Програмі, вживаються в значенні, наведеному 

в статті 1 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей». 

 

ІІІ. Визначення мети Програми 

Метою Програми є забезпечення якості та доступності послуг з 

оздоровлення та відпочинку, збереження, удосконалення та розвиток мережі 

дитячих оздоровчих закладів області, створення в них безпечних умов перебування 

та збільшення кількості дітей охоплених послугами з оздоровлення та відпочинку.  

Досягнення поставленої мети здійснюватиметься шляхом оздоровчої, 

організаційно-координаційної, освітньо-виховної, просвітницької та інформаційної 

діяльності. 

Реалізація заходів з оздоровлення та відпочинку дітей відповідає 

пріоритетним напрямам розвитку області. 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  
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обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Прийняття цієї Програми дозволить системно вирішувати завдання у сфері 

оздоровлення та відпочинку дітей області.  

Програма передбачає протягом 2021-2025 років здійснити комплекс заходів 

щодо створення умов для належної організації оздоровлення і відпочинку дітей 

шляхом:   

 організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки;  

 сприяння належному функціонуванню обласних дитячих оздоровчих 

закладів.  

Програма буде виконуватися в один етап. 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного 

бюджету та бюджетів місцевого самоврядування. Обсяг фінансування програми за 

рахунок коштів обласного бюджету визначається щороку, виходячи з конкретних 

завдань та можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному 

періоді. 
 

V. Перелік завдань Програми та результативні показники 

Виконання програми передбачає реалізацію наступних її завдань і цілей: 

 забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, шляхом придбання путівок 

до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного 

бюджету;  

 проведення навчальної діяльності для посадових осіб, до компетенції яких 

віднесені питання оздоровлення та відпочинку дітей, а також директорів, 

методистів та педагогічних працівників  дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку області; 

 здійснення відповідного державного контролю шляхом проведення 

державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, перевірок умов 

дотримання Державного стандарту з оздоровлення дітей; 

 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; 

 організація на базі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

обласного підпорядкування роботи виїзних консультативних пунктів працівниками 

центрів соціальних служб; 

 покращення матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку обласного підпорядкування; 

 висвітлення інформації про підготовку та проведення оздоровлення і 

відпочинку дітей, діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області в 

засобах масової інформації; 

 надання організаційно-методичної допомоги працівникам дитячих 

закладів оздоровлення і відпочинку з питань організації відпочинку та 

оздоровлення дітей; 

 залучення до співпраці дитячих, молодіжних та жіночих громадських 

організацій, благодійних фондів, міжнародних організацій; 
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 проведення тематичних змін, організація профільних таборів із 

залученням висококваліфікованих спеціалістів у галузі освіти, науки, культури, 

спорту, діячів мистецтв тощо. 

Результативні показники виконання Програми викладені у додатку 3. 

 

VI. Напрями діяльності та заходи Програми 

Напрями діяльності, заходи Програми викладені у додатку 2. 

 

VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на 

Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. 

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на 

облдержадміністрацію та постійну комісію обласної ради з питань сім’ї, молоді, 

спорту та туризму. 

Співвиконавці Програми подають Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації для узагальнення звіти про виконання заходів Програми  

двічі на рік (до 20 липня та 20 січня). 

Про хід реалізації Програми Департамент сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації щорічно до 15 лютого, подає Департаменту економічного 

розвитку облдержадміністрації  та Чернігівській обласній раді звіт про виконання 

Програми. 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту  

сім’ї, молоді та спорту  

облдержадміністрації       Андрій КУЖЕЛЬ  
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Додаток 1  

до обласної Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей Чернігівської області 

на 2021-2025 роки  

 

 

Орієнтовне ресурсне забезпечення  

обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської 

області на 2021-2025 роки 

                           тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити до 

виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

1 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Усього 9266,4 10054,4 10928,5 11993,3 13042,9 55285,5 

у т.ч. обласний 

бюджет 
9266,4 10054,4 10928,5 11993,3 13042,9 55285,5 

бюджети 

місцевого 

самоврядування 

обсяги  фінансування визначаються щорічно виходячи з їх 

фінансових можливостей 

 
Розрахунки здійснені з урахуванням зростання індексу інфляції на споживчі ціни. 

 

 

 

 

Директор Департаменту  

сім’ї, молоді та спорту  

облдержадміністрації       Андрій КУЖЕЛЬ 
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Додаток  2 

до обласної Програми оздоровлення та 

відпочинку  дітей  Чернігівської області на 

2021-2025 роки  

 

 

Напрями діяльності та основні заходи обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей  

Чернігівської області на 2021 - 2025 роки 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовані 
обсяги 

фінансування 
(тис. грн.) 

 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Організаційно-

методичне 

забезпечення   

1.1. Розробка та видання 

інформаційно-методичної літератури з 

питань оздоровлення та відпочинку 

дітей, організація та проведення 

семінару для директорів дитячих 

оздоровчих закладів області 

2021-

2025 

роки 

Департамент сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації, Управління 

освіти і науки облдержадміністрації, 

головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Чернігівській області, державна 

установа «Чернігівський обласний 

лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров’я України», 

Федерація профспілкових 

організацій області (за згодою) 

Обласний 

бюджет 

2021 рік – 25,0 

2022 рік – 25,0 

2023 рік – 30,0 

2024 рік – 30,0 

2025 рік – 35,0 

 

Забезпечення  

матеріалами 

начальників 

структурних 

підрозділів, директорів, 

методистів  дитячих 

закладів оздоровлення 

та відпочинку, 

створення належних 

умов для освітньої, 

культурно-виховної, 

фізкультурно- 

оздоровчої роботи, 

організація якісного 

медичного 

обслуговування  

 

  1.2. Проведення обласного семінару 

щодо організації літнього 

оздоровлення та відпочинку дітей для 

працівників підрозділів у справах 

сім’ї, молоді та спорту територіальних 

громад 

2021-

2025 

роки 

Департамент сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

2021 рік – 25,0 

2022 рік – 25,0 

2023 рік – 30,0 

2024 рік – 30,0 

2025 рік – 35,0 

 

Підвищення рівня 

обізнаності працівників 

підрозділів у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

територіальних громад 

щодо організації 
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оздоровлення та 

відпочинку дітей 

2 Поширення 

інформації про 

оздоровчі 

послуги, що 

надаються 

дитячими 

закладами 

оздоровлення та 

відпочинку 

області 

2.1. Висвітлення у засобах масової 

інформації, теле-, радіопрограмах та 

статтях інформації стосовно 

можливостей оздоровлення та 

відпочинку дітей на Чернігівщині 

2021-

2025 

роки 

Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації,  

Департамент сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

Не потребує 

фінансування 

 

Підвищення престижу 

дитячих закладів 

оздоровлення та 

відпочинку області, 

надання інформації про 

можливості 

оздоровлення дітей, 

збільшення 

оздоровлених дітей на 

території області. 

Надання електронної 

доступної інформації 

про існуючу мережу 

дитячих закладів 

оздоровлення та 

відпочинку області 

3. Забезпечення 

функціонування 

мережі дитячих 

оздоровчих 

закладів   

3.1. Утримання обласного 

комунального закладу оздоровлення 

та відпочинку «Дивосвіт» 

2021-

2025 

роки 

Департамент сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

 

Обласний 

бюджет 

2021 рік – 1378,6 

2022 рік – 1516,5 

2023 рік – 1668,2 

2024 рік – 1835,0 

2025 рік – 2018,5 

Забезпечення роботи 

закладу, оздоровлення 

дітей, які потребують 

особливої підтримки та 

уваги 

3.2. Проведення заходів, спрямованих 

на зміцнення матеріально-технічної 

бази, ремонту обласного 

комунального закладу оздоровлення 

та відпочинку «Дивосвіт» 

2021-

2025 

роки 

Департамент сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

 

Обласний 

бюджет 

2021 рік – 1188,0 

2022 рік – 1188,0 

2023 рік – 1188,0 

2024 рік – 1306,8 

2025 рік – 1306,8 

Збереження мережі 

дитячих закладів 

оздоровлення області 

3.3. Утримання дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку системи 

освіти «Юний турист» (Чернігівський 

район) - для забезпечення 

оздоровлення  обдарованих  і 

талановитих дітей  області 

2021-

2025 

роки 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

2021 рік – 1200,8 

2022 рік – 1320,9 

2023 рік – 1452,6 

2024 рік – 1598,3 

2025 рік – 1758,6 

Зміцнення мережі 

дитячих закладів 

оздоровлення та 

відпочинку, збільшення 

кількості дітей, 

охоплених якісним 

оздоровленням, 

забезпечення якісними 

оздоровчими 

послугами обдарованих 

учнів області 

3.4. Проведення заходів, спрямованих 

на зміцнення матеріально-технічної 

бази, ремонтів дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку системи 

2021-

2025 

роки 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

2021 рік – 360,0 

2022 рік – 380,0 

2023 рік – 400,0 

2024 рік – 420,0 

Збереження мережі 

дитячих закладів 

оздоровлення області 
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освіти «Юний турист» (Чернігівський 

район) 

2025 рік – 440,0 

4. Здійснення 

контролю щодо 

умов 

перебування 

дітей  в закладах 

оздоровлення та 

відпочинку 

області 

4.1. Проведення перевірок щодо умов 

перебування та виховання дітей в 

оздоровчих закладах області 

травень - 

серпень 

2021- 

2025 

років 

Департамент сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації, Управління 

освіти і науки облдержадміністрації, 

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, головне 

управління Держпродспоживслужби 

в Чернігівській області 

Обласний 

бюджет 

2021 рік – 10,0 

2022 рік – 10,0 

2023 рік – 10,0 

2024 рік – 10,0 

2025 рік – 10,0 

Забезпечення 

безпечних умов 

перебування дітей у 

дитячих закладах 

оздоровлення та 

відпочинку області, 

надання методичної та 

практичної допомоги 

працівникам цих 

закладів 

5. Створення 

належних умов 

для роботи 

оздоровчих 

закладів 

5.1. Сприяння забезпеченню 

безперебійного електро-, водо-, 

газопостачання  дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку 

червень-

серпень 

2021-

2025 

років 

Міські, селищні, сільські ради Бюджети 

місцевого 

самоврядування 

 

Обсяги  

фінансування 

визначаються 

щорічно 

виходячи з їх 

фінансових 

можливостей 

Забезпечення належних 

умов функціонування 

дитячих закладів 

оздоровлення та 

відпочинку та 

безпечного 

перебування в них 

дітей 

6. Проведення 

заходів, 

направлених на 

підвищення 

рівня та якості 

послуг, що 

надаються 

закладами 

оздоровлення та 

відпочинку 

області 

6.1. Проведення нарад з питань 

підготовки  та проведення оздоровчої 

кампанії 

лютий-

грудень 

2021-

2025 

років 

Департамент сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

Не потребує 

фінансування 

Оперативний аналіз 

підготовки та ходу 

оздоровчої кампанії, 

виявлення та усунення 

недоліків 

 

6.2. Проведення державної атестації 

дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку області 

червень-

серпень 

2021-

2025  

років 

Департамент сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

2021 рік – 25,0 

2022 рік – 25,0 

2023 рік – 25,0 

2024 рік – 25,0 

2025 рік – 25,0 

Приведення діяльності 

закладів оздоровлення 

та відпочинку у 

відповідність до 

державних стандартів 

7. Організація 

повноцінного 

оздоровлення і 

відпочинку 

дітей, які 

потребують 

особливої  

соціальної уваги 

та підтримки 

7.1. Забезпечення оздоровлення та 

відпочинку дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та 

підтримки, відповідно до Закону 

України «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей» (придбання на 

тендерних засадах путівок до дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку 

на території України) 

2021-

2025 

роки 

Департамент сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

2021 рік – 5040,0 

2022 рік – 5544,0 

2023 рік – 6098,4 

2024 рік – 6708,2 

2025 рік – 7379,0 

Забезпечення якісними 

оздоровчими 

послугами дітей, які 

потребують особливої 

соціальної уваги та 

підтримки 

8 Організація 

змістовного  

оздоровлення і 

8.1. Проведення в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку 

профілактичних заходів щодо 

червень-  

серпень 

2021-

Місцеві центри соціальних служб, 

міські, селищні, сільські ради 

Бюджети 

місцевого 

самоврядування 

Обсяги  

фінансування 

визначаються 

Надання дітям 

психолого-педагогічної 

і соціальної допомоги 
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відпочинку дітей пропаганди здорового способу життя, 

збереження репродуктивного здоров’я 

2025 

років 

 щорічно 

виходячи з їх 

фінансових 

можливостей 

8.2. Організація проведення в дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку 

культурно-масових, розважальних 

заходів, туристичних та екскурсійних 

поїздок для ознайомлення з історико-

культурними об’єктами області, 

відвідування музеїв, театрів 

червень-  

серпень 

2021-

2025 

років 

Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, ГУНП 

України в Чернігівській області (за 

згодою), головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Чернігівській області (за згодою) 

Обласний 

бюджет 

Не потребує 

фінансування 

Формування духовно 

розвинутої особистості, 

патріота своєї держави, 

пропагування 

історичного надбання 

українського народу 

безпечного 

перебування дітей в 

дитячих закладах 

оздоровлення та 

відпочинку 

8.3. Забезпечення безпечного 

перевезення дітей до місць відпочинку 

і у зворотному напрямі, посилення 

персональної відповідальність 

керівників і працівників дитячих 

оздоровчих закладів за життя та 

здоров’я дітей під час перебування їх у 

зазначених закладах, дотримання 

санітарних, протипожежних правил, 

порядку проведення купання дітей у 

водоймищах 

червень-  

серпень 

2021-

2025 

років 

Міські, селищні, сільські ради Бюджети 

місцевого 

самоврядування 

 

Обсяги  

фінансування 

визначаються 

щорічно 

виходячи з їх 

фінансових 

можливостей 

Забезпечення 

безпечного 

перебування дітей в 

дитячих закладах 

оздоровлення та 

відпочинку 

8.4. Забезпечення проведення 

профільних змін національно-

патріотичного спрямування в дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку 

області 

2021-

2025 

роки 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет 

2021 рік – 14,0 

2022 рік – 20,0 

2023 рік – 26,0 

2024 рік – 30,0 

2025 рік – 35,0 

Формування духовно 

розвинутої особистості, 

патріота своєї держави 

Всього за Програмою 

 
2021 рік – 9266,4 

2022 рік – 10054,4 

2023 рік – 10928,5 

2024 рік – 11993,3 

2025 рік – 13042,9 

 

 

 

Директор Департаменту  

сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації           Андрій КУЖЕЛЬ 
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Додаток 3  

до обласної Програми  оздоровлення та 

відпочинку дітей Чернігівської області 

на 2021-2025 роки  

 

 

Результативні показники  
виконання обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки 

Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2021 рік 2022 рік  2023 рік  2024 рік  2025 рік  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Показники продукту 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

кількість дітей, яким надані 

послуги з оздоровлення  та 

відпочинку* 

осіб Річний звіт 570 600 630 660 690 

кількість організаційних 

заходів щодо оздоровлення та 

відпочинку (колегії, наради, 

засідання та інше) 

од. Календарний план 10 12 12 12 12 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

кількість дітей, яким надані 

послуги з оздоровлення  та 

відпочинку* 

осіб Річний звіт 80 80 80 80 80 

кількість організаційних 

заходів щодо оздоровлення та 

відпочинку (колегії, наради, 

засідання та інше) 

од. Календарний план 1 1 1 1 1 

Показник ефективності 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

середні витрати на 

оздоровлення/відпочинок 

однієї дитини 

грн 
Кошт. призн./кільк. 

дітей 
8842 9240 9680 10164 10694 

середні витрати на 1 людино-

день з 

оздоровлення/відпочинку 

дітей 

грн 
Кошт. призн./кільк. 

л/д 
421 440 461 484 509 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

середні витрати на 

оздоровлення/відпочинку 

однієї дитини 

грн 
Кошт. призн./кільк. 

дітей 
15010 16511 18158 19979 21983 



13 

 
середні витрати на 1 людино-

день з 

оздоровлення/відпочинку 

дітей 

грн 
Кошт. призн./кільк. 

л/д 
715 786 865 951 1047 

Показник якості 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

відсоток дітей, охоплених 

заходами з оздоровлення, 

порівняно з минулим роком* 

%  

(Кільк. діт. за розр. 

рік/ кільк діт. за мин. 

рік)*100 

178 105,3 105,0 104,8 104,5 

питома вага дітей, охоплених 

оздоровленням/відпочинком, 

у загальній кількості дітей в 

регіоні* 

%  Річний звіт 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

відсоток дітей, охоплених 

заходами з оздоровлення, 

порівняно з минулим роком* 

%  

(Кільк. діт. за розр. 

рік/ кільк діт. за мин. 

рік)*100 

- 100 100 100 100 

питома вага дітей, охоплених 

оздоровленням/відпочинком, 

у загальній кількості дітей в 

регіоні* 

%  Річний звіт 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

* діти, які отримували оздоровчі послуги в закладах обласного підпорядкування, а саме: «Дивосвіт» (Чернігівський район), «Юний турист» (Чернігівський район). 

 

 

 

 

Директор Департаменту  

сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації          Андрій КУЖЕЛЬ 
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