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 3. Кількість оздоровлених у спеціалізованих засобах 
розміщування – про кількість осіб, які перебували в спеціалізованих 
засобах розміщування, як з метою лікування, так і з метою відпочинку 
з урахуванням окремих категорій – дітей та іноземців. 
4. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку – розподіл 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за типами, кількість 
дітей, які відпочивали в них улітку. 
5. Оздоровлення окремих категорій населення в спеціалізованих 
засобах розміщування та дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку – про кількість розміщених у спеціалізованих засобах 
осіб, у т.ч. дітей у віці 0–17 років, які постраждали внаслідок аварії 
на ЧАЕС та кількість дітей у дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку, які потребували соціального захисту (сироти і позбавлені 
батьківського піклування, інваліди, діти з малозабезпечених, 
багатодітних та неповних сімей, діти, постраждалі внаслідок аварії 
на ЧАЕС). 
6. Персонал спеціалізованих засобів розміщування та дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку – про середньооблікову 
кількість штатних працівників, у т.ч. лікарів і середнього медичного 
персоналу. 
7. Фінансові показники – про доходи від наданих послуг, операційні 
витрати, середню вартість одного людино-дня перебування в 
спеціалізованому засобі розміщування та вартість одного дня 
перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку. 
8. Окремі аспекти розвитку туризму в області – про діяльність 
суб’єктів туристичної діяльності в області (туроператорів, турагентів 
та суб’єктів, які здійснюють тільки екскурсійну діяльність). 
9. Діяльність готелів та аналогічних засобів розміщування – про 
розподіл готелів та аналогічних засобів розміщування за типами, 
кількість розміщених в них осіб, місткість та номерний фонд, 
доходи від наданих послуг. 
10. Реалізація послуг з організації подорожувань – про обсяг 
реалізованих туристичними агенствами і туристичними операторами 
послуг з організації подорожувань. 
11. Культура та дозвілля – про діяльність театрів, концертних 
організацій, музеїв, клубних закладів, бібліотек та інших закладів 
культури та мистецтва в області.    
  

 
Головним управлінням статистики у Тернопільській 

області підготовлено економічну доповідь “Санаторно-курортне 
лікування, організований відпочинок та туризм у області”.  

Дане видання містить інформацію про санаторно-курортне 
лікування, оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку, розвиток туристично-рекреаційної галузі та готельного 
господарства в області в 2014р. у порівнянні з попереднім роком. 
Окремі показники наведені в динаміці за декілька років.   

У доповіді поміщено статистичну інформацію про стан 
здоров’я населення, захворюваність населення на окремі класи хвороб; 
про мережу та основні показники діяльності спеціалізованих 
засобів розміщування (санаторно-курортних та оздоровчих закладів) 
та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, кількість 
оздоровлених у цих закладах громадян, зокрема, дітей та іноземців; 
про основні показники розвитку туристичної галузі; про діяльність 
готельного господарства та закладів культури, мистецтва і спорту. 

Доповідь супроводжується графіками, діаграмами та 
табличним матеріалом. Окремі показники наведено в районному 
розрізі та в порівнянні з іншими регіонами України. 

При підготовці економічної доповіді використано дані 
адміністративної звітності та результати державних статистичних 
спостережень, проведених органами державної статистики. 

Розраховано на широке коло користувачів. 
При використанні даних та матеріалів, що вміщені в економічній 

доповіді “Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок 
та туризм у області”, посилання на першоджерело обов’язкове. 

Коротка характеристика розділів доповіді 
1. Стан здоров’я населення – про кількість уперше в житті 
зареєстрованих випадків захворювань населення області, 
захворюваність на окремі класи хвороб (туберкульоз, ВІЛ/СНІД, 
хвороби, що передаються статевим шляхом), результати вибіркового 
опитування домогосподарств про самооцінку населенням 
здоров’я та доступності окремих видів медичної допомоги. 
2. Мережа спеціалізованих засобів розміщування – про 
кількість санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв, баз відпочинку в 
області та кількість місць у них у місяць максимального 
розгортання. 
 

 


