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Відпочинок та оздоровлення дітей влітку 2017 року
Влітку 2017 року на території Львівської області функціонувало 238 дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку (влітку 2016 року – 116 закладів), у яких частину
своїх канікул провели 20,3 тис. дітей і підлітків (на 44,0% більше, ніж торік).
Для відпочинку було організовано 223 табори з денним перебуванням, де
відпочило 14,1 тис. дітей, 9 позаміських (5,0 тис. дітей), 4 наметових містечка (196
дітей).
Влітку цьогоріч у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області
відпочили та поправили своє здоров’я 6106 дітей з багатодітних і малозабезпечених
сімей, 1153 дитини учасників бойових дій, 699 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, 216 дітей з інвалідністю.
Серед дітей, які відпочивали у таборах області, 1567 дітей прибули на
оздоровлення та відпочинок з інших регіонів України, найбільше – з м.Києва (498
дітей), Луганської (391 дитина), Київської (354 дитини) та Вінницької (100 дітей)
областей. У дитячих закладах за межами області оздоровились та відпочили 4933
дитини з Львівщини, з них найбільше – у Херсонській та Івано-Франківській областях
(1669 та 1504 осіб відповідно).
Загалом з урахуванням міжрегіональної міграції влітку 2017 року
оздоровленням та відпочинком було охоплено 23,7 тис. дітей з області, що на 35,6%
більше, ніж влітку минулого року.

Географічне охоплення
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя,
а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Методологія та визначення
Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку – постійно або тимчасово діючий, спеціально організований
або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене
місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з
оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з
оздоровлення та відпочинку.
Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Дитячі заклади
оздоровлення та відпочинку".
Інформація формується по Україні в цілому та регіонах.
Методологічні положення: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/378/mp_turizm.zip
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