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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ  
ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ 

Стратегічні пріоритети, визначені українським урядом полягають 
у збільшенні кількісних та якісних показників оздоровлення дітей та 
молоді. Відповідно до цілей дослідження, на національному рівні 
стратегічним пріоритетом є організація якісного, повноцінного оздо-
ровлення та відпочинку дітей та молоді [1], яке залежить від 
організації дитячого оздоровлення й відпочинку на місцях. Заува-
жимо, що попри відсутність державної стратегії розвитку сфери 
дитячого оздоровлення й відповідної Державної цільової соціальної 
програми в регіонах та містах розробляються відповідно до положень 
Закону України «Про оздоровлення й відпочинок дітей» [2] регіональні 
й локальні програми оздоровлення.  

Зазначимо, що статтею 43 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» передбачено можливість для розробки й впро-
вадження регіональної стратегії дитячого оздоровлення й відпочинку. 
Така стратегія розвитку дитячого оздоровлення й відпочинку, на нашу 
думку, повинна бути скерована як на покращення матеріально-технічної 
бази закладів з оздоровлення, так і на організацію наукових досліджень 
у даній сфері.  

Стратегічні пріоритети розвитку дитячого оздоровлення в 
регіонах повинні узгоджуватися із національними і відображати 
реальні потреби для організації дитячого оздоровлення й відпочинку 
та використанні для цього унікальних природно-кліматичних та 
бальнеологічних ресурсів. Окрім того, успішність й ефективність 
реалізації стратегічних пріоритетів, а відтак цілей та визначення 
заходів їх досягнення полягає в узгодженості пріоритетів із іншою 
стратегічною документацією, яка присутня в регіонах. Такими, 
насамперед, є регіональні стратегії соціально-економічного розвитку 
областей.  
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Отже, враховуючи відсутність й визнаючи необхідність розробки 
державної стратегії розвитку сфери дитячого оздоровлення, ми 
пропонуємо на основі проведеного аналізу стану сфери оздоровлення й 
відпочинку дітей в Україні визначити такі стратегічні пріоритети: 

1. Покращення фізичного й психічного здоров’я дітей та молоді
на основі рекреаційних можливостей регіонів України.  

2. Збільшення кількості відпочиваючих дітей протягом року в
регіоні, доведення кількісного показника до 70% всіх оздоровлених 
дітей. 

3. Забезпечення наукового й кадрового супроводу діяльності
сфери дитячого оздоровлення й відпочинку на інноваційній основі. 

4. Розбудова мережі спеціалізованих дитячих санаторіїв та
курортів сімейного типу на основі державно-приватного партнерства.  

Зауважимо, що для реалізації намічених стратегічних 
пріоритетів необхідне сприяння держави у розробці й забезпеченні 
дотримання державного стандарту оздоровлення дитячого населення 
(покращення матеріально-технічного стану закладів оздоровлення, 
підвищення рівня безпеки, кадрове забезпечення).  

Найголовніші результати, досягнення яких можливе при 
запровадженні стратегічних пріоритетів розвитку сфери дитячого 
оздоровлення є:  

 зменшення кількості дитячих оздоровчих закладів;
 припинення навмисного закриття та перепрофілювання

дитячих оздоровчих закладів; 
 забезпечення достатньої кількості санаторіїв виключно

дитячого оздоровлення; 
 затвердження та дотримання індивідуальних термінів оздо-

ровлення й відпочинку тривалістю у 21 та 14 діб; 
 ліквідацію масових порушень норм екологічної, сейсмічної

безпеки при реконструкції баз розміщення дітей та молоді; 
 удосконалення організації оздоровчого процесу та

забезпечення умов для реалізації прав дітей на повноцінне та якісне 
оздоровлення і відпочинок . 

Список бібліографічних посилань 

1. Про Рекомендації парламентських слухань з питань оздоровлення
та відпочинку дітей і молоді : Постанова Верховної Ради України.
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011 р., № 36, ст. 370.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/
laws /show/3351

2. Про оздоровлення й відпочинок дітей: Закон України від 04.09.08 р.
№ 375-VI (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України
від 23 грудня 2010 року № 2856-VI).


