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З А Х О Д И 
з літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 році 

 

1. Здійснити заходи щодо збереження та розвитку мережі закладів оздо-
ровлення та відпочинку дітей усіх типів, покращення їх матеріально-техніч-
ного стану, створення належних умов для оздоровлення та відпочинку макси-
мальної кількості дітей. 

Департаменти освіти і науки, охорони здоров’я, 
управління культури, національностей, релігій та 
туризму, служба у справах дітей облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування 

Травень 2016 року 

2. Забезпечити організацію оздоровлення дітей області, зокрема дітей, 
які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до Закону 
України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”. 

Департаменти освіти і науки, охорони здоров’я, 
управління культури, національностей, релігій та 
туризму, служба у справах дітей облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування 

Червень-серпень 2016 року 

3. Забезпечити своєчасне фінансування кампанії з організації літнього 
оздоровлення та відпочинку дітей області. 

Департаменти фінансів, освіти і науки облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 

Червень-серпень 2016 року 

4. Організувати роботу з власниками (засновниками) закладів оздоров-
лення та відпочинку по підготовці дитячих закладів оздоровлення та відпо-
чинку до роботи у літній період, забезпечивши проведення ремонтних робіт, 
придбання необхідного інвентарю, обладнання, проведення заходів згідно з 
вимогами відповідних служб, які надають дозвіл на відкриття таборів, забезпе-
чення дітей якісним повноцінним харчуванням у дитячих закладах оздоров-
лення та відпочинку. 

Райдержадміністрації, органи місцевого самовря-
дування 

Червень-серпень 2016 року 
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5. Розробити заходи щодо забезпечення охорони громадського порядку у 
місцях відпочинку дітей, здійснення контролю за технічним станом та під-
готовкою транспортних засобів і автомобільних доріг, а також графіків супро-
воду під час перевезення дітей автомобільним транспортом. 

Головне управління Національної поліції, управ-
ління Укртрансбезпеки в області 

Червень-серпень 2016 року 

6. Вжити заходів щодо проведення перевірок торговельних закладів, 
розташованих поблизу дитячих оздоровчих таборів, з виявлення та притяг-
нення до відповідальності осіб, які реалізують неповнолітнім алкогольні, 
слабоалкогольні або тютюнові вироби. 

Головне управління Національної поліції в області 

Червень-серпень 2016 року 

7. Забезпечити направлення на роботу в дитячі заклади оздоровлення та 
відпочинку педіатрів та середніх медичних працівників (за їх згодою). Про-
вести нараду з головними педіатрами міст та районів області, лікарями-пе-
діатрами, які працюватимуть у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 
з питань медичного забезпечення літнього оздоровлення дітей області. 

Департамент охорони здоров’я облдержадміні-
страції 

Травень 2016 року 

8. Провести навчальні семінари з питань діяльності дитячих оздоровчих 
закладів у літній період з керівниками закладів оздоровлення та відпочинку, 
старшими вихователями, вожатими, інструкторами з фізкультури. 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи місцевого самовря-
дування 

До 01 червня 2016 року 

9. Провести обстеження територій дитячих закладів оздоровлення щодо 
наявності вибухонебезпечних предметів поблизу цих закладів. 

Головне управління Державної служби з надзви-
чайних ситуацій в області 

Червень-липень 2016 року 

10. Забезпечити безкоштовне медичне обстеження персоналу та дітей 
при направленні у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку. 

Департамент охорони здоров’я облдержадміні-
страції 

Травень-серпень 2016 року 

11. Організувати в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку зміс-
товне дозвілля (роботу тематичних гуртків, секцій, клубів), культурно-масових 
та фізкультурно-спортивних заходів (відвідування театрів, музеїв, інших за-
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кладів культури та мистецтва), а також проведення дитячих туристичних та 
екскурсійних подорожей по Україні. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації, райдержадміністра-
ції, органи місцевого самоврядування 

Червень-серпень 2016 року 

12. Організувати роботу літніх мовних шкіл. 
Департамент освіти і науки, управління культури, 
національностей, релігій та туризму облдержадмі-
ністрації, райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування 

Червень-серпень 2016 року 

13. Розробити графіки роботи консультативних пунктів центрів соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді з метою надання психолого-педагогічної, 
інформаційної, соціально-медичної допомоги дітям і молоді, пропаганди здо-
рового способу життя та попередження негативних проявів у підлітковому та 
молодіжному середовищі у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. 

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування 

До 01 червня 2016 року 

14. Забезпечити дотримання вимог пожежної безпеки, санітарно-епіде-
міологічного стану, охорони праці у місцях оздоровлення та відпочинку дітей. 

Головні управління Державної служби з надзви-
чайних ситуацій України, Держсанепідслужби, 
управління Держпраці в області 

Червень-серпень 2016 року 

15. Залучити до проведення виховних та спортивних заходів видатних 
діячів культури, вчителів, знаменитих спортсменів. 

Департамент освіти і науки, управління культури, 
національностей, релігій та туризму облдержадмі-
ністрації, райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування 

Червень-серпень 2016 року 

16. Організувати в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку про-
ведення пізнавальних, ігрових, навчально-виховних, мистецьких, спортивних 
заходів, спрямованих на формування у підростаючого покоління активної 
громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації, райдержадміністра-
ції, органи місцевого самоврядування 

Червень-серпень 2016 року 
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17. Забезпечити проведення інформаційних, наукових, просвітницьких, 
культурних та інших заходів, присвячених історії здобуття Україною незалеж-
ності та 25-й річниці зазначеної події, видатним історичним особистостям та 
сучасним діячам українського державотворення, захисникам Батьківщини, які 
сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави, її євро-
пейський вибір. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації, райдержадміністра-
ції, органи місцевого самоврядування 

Серпень 2016 року 

18. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів щодо 
підготовки та проведення оздоровлення дітей, профілактики дитячого травма-
тизму, інфекційних захворювань, формування безпечної поведінки. 

Департамент освіти і науки, управління інформа-
ційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, орга-
ни місцевого самоврядування 

Травень-вересень 2016 року 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                        В. Кальніченко 


