
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
31.03.2017 № 238/2017-р 

 
З А Х О Д И  

з організації оздоровлення та відпочинку дітей в області у 2017 році 
 

1. Вжити заходів щодо збереження існуючої мережі стаціонарних дитя-
чих закладів оздоровлення та відпочинку, недопущення скорочення їх кіль-
кості, перепрофілювання та використання не за призначенням, забезпечення 
належних умов їх функціонування та раціонального використання. 

Департаменти освіти і науки, охорони здоров’я 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного зна-
чення) рад  

Постійно 

2. Забезпечити організацію оздоровлення дітей в області, зокрема тих, 
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 облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських (міст обласного значення) рад 

Червень-серпень 2017 року 

3. Організувати інформаційну кампанію у засобах масової інформації з 
метою залучення позабюджетних коштів від підприємств, установ та організа-
цій усіх форм власності, благодійних організацій та фондів щодо надання 
фінансової та матеріальної допомоги в організації літнього оздоровлення та 
відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад, управління 
інформаційної діяльності та комунікацій з гро-
мадськістю облдержадміністрації 

Квітень-травень 2017 року 

4. Створити відповідні комісії згідно з вимогами чинного законодавства 
з метою обстеження дитячих закладів оздоровлення та відпочинку щодо без-
пеки перебування у них дітей та готовності до роботи в літній період 2017 року. 

Головні управління Держпродспоживслужби, ДСНС 
України в області, Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, Федерація профспілок об-
ласті, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських (міст обласного значення) рад 

Травень 2017 року 
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5. Забезпечити нагляд за дотриманням у дитячих закладах оздоровлення 
та відпочинку санітарно-гігієнічних вимог згідно з чинним законодавством. 

Головне управління Держпродспоживслужби в 
області 

Травень-серпень 2017 року 

6. Провести нараду з головними педіатрами міст та районів області, ліка-
рями-педіатрами, які працюватимуть у дитячих закладах оздоровлення та від-
починку, з питань медичного забезпечення літнього оздоровлення дітей об-
ласті. 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 

Травень-серпень 2017 року 

7. Провести роботу з керівниками дитячих закладів оздоровлення та від-
починку області щодо вжиття заходів із забезпечення пожежної безпеки в 
зонах відпочинку та оздоровлення, зокрема: 

7.1. Приведення у відповідність до вимог норм та правил пожежної без-
пеки шляхів евакуації, систем протипожежного захисту, електрогосподарства, 
внутрішніх та зовнішніх водопроводів цих закладів.  

7.2. Забезпечення будівель та приміщень дитячих оздоровчих закладів та 
таборів відпочинку необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, 
укомплектування пожежних щитів необхідним протипожежним інвентарем. 

7.3. Визначення відповідальних осіб за протипожежний стан будівель, 
споруд, приміщень та забезпечення проходження ними відповідних навчань. 

7.4. Забезпечення доступу до купання дітей, які відпочивають в оздоров-
чих закладах поблизу водного об’єкта, лише у спеціально відведених і облад-
наних місцях відповідно до вимог Правил охорони життя людей на водних 
об’єктах України, затверджених наказом Міністерства України з питань над-
звичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи від 03 грудня 2001 року № 272, зареєстрованим у Міністер-
стві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 95/6383. 

Головне управління ДСНС України в області, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

Постійно 

8. Забезпечувати належний рівень безпеки та надійності транспортного 
обслуговування дітей під час перевезення їх до місць оздоровлення і відпо-
чинку та у зворотному напрямку, організовувати супроводження колон авто-
бусів підрозділами управління превентивної діяльності. 

Головне управління Національної поліції в об-
ласті, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських (міст обласного значення) рад 

Постійно 
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9. Забезпечити дотримання громадського порядку в місцях відпочинку та 
оздоровлення дітей, здійснювати цілодобове патрулювання працівниками 
правоохоронних органів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

Головне управління Національної поліції в об-
ласті, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських (міст обласного значення) рад 

Постійно 

10. Забезпечити в установленому порядку медогляд та видачу медичних 
довідок для дітей, які направляються на відпочинок та оздоровлення до дитя-
чих закладів оздоровлення та відпочинку. 

Департамент охорони здоров’я облдержадмі-
ністрації, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад 

Протягом оздоровчої кампанії 

11. Організувати в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку зміс-
товне дозвілля (роботу тематичних гуртків, секцій, клубів), культурно-масові 
та фізкультурно-спортивні заходи (відвідування театрів, музеїв, інших закладів 
культури та мистецтва), а також проведення дитячих туристичних та екскур-
сійних подорожей по Україні. 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад 

Червень-серпень 2017 року 

12. Організувати роботу літніх мовних шкіл.  
Департамент освіти і науки, управління культури, 
національностей, релігій та туризму облдержадмі-
ністрації, райдержадміністрації, виконавчі коміте-
ти міських (міст обласного значення) рад 

Червень 2017 року 

13. Забезпечити проведення державної атестації дитячих закладів оздо-
ровлення та відпочинку області відповідно до плану-графіка проведення такої 
атестації у 2016-2020 роках. 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації 

Червень-серпень 2017 року 

14. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації про підготовку 
та проведення літньої оздоровчої кампанії, організації дозвілля дітей, учнів-
ської та студентської молоді, упровадження нових форм і методів роботи в 
закладах оздоровлення та відпочинку. 

Департамент освіти і науки, управління інформа-
ційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значення) рад 

Травень-вересень 2017 року 
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15. Розглянути можливість щодо забезпечення безкоштовними послуга-
ми оздоровлення дітей, які проживають у Донецькій та Луганській областях. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

Постійно 

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

Департаменти фінансів, освіти і науки облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських (міст обласного значення) рад 

Червень-серпень 2017 року 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


