
Додаток 3 
до розпорядження голови облас-
ної державної адміністрації 
від 31.05.2019 № 369/2019-р

 
 
 
 
 

ЗАХОДИ 
з організації і проведення оздоровлення та відпочинку 

дітей в області у 2019 році 

1. Вживати дієвих заходів щодо недопущення в області скорочення 
позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, скорочення 
ліжкомісць незалежно від їх типу та форм власності, забезпечення належних 
умов їх функціонування та раціонального використання. 

Департаменти соціального захисту насе-
лення, охорони здоров’я облдержадмініст-
рації, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад 

Постійно

2. Організувати інформаційну кампанію у засобах масової інформації 
щодо залучення коштів від підприємств, установ та організацій 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. 

Управління інформаційної діяльності та ко-
мунікацій з громадськістю облдержадміністра-
ції, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських (міст обласного значення) рад 
До 10 червня 2019 року 

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

Департаменти освіти і науки, соціального 
захисту населення, охорони здоров’я, управ-
ління культури, національностей, релігій та 
туризму, служба у справах дітей облдержад-
міністрації, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських (міст обласного значення) 
рад
Червень-серпень 2019 року 

4. У межах наданих повноважень здійснити обстеження дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку щодо безпеки перебування в них дітей та 
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готовності до роботи в літній період 2019 року згідно з вимогами чинного 
законодавства. 

Головні управління Держпродспоживслужби, 
ДСНС України в області, Департамент со-
ціального захисту населення облдержадмі-
ністрації, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських (міст обласного значення) 
рад 

До 03 червня 2019 року 

5. Вживати заходів з контролю за підготовкою та санітарно-гігієнічним 
станом дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, здійснення державного 
санітарно-епідеміологічного нагляду за станом оздоровчих закладів та місць 
масового відпочинку. 

Головне управління Держпродспоживслужби 
в області, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських (міст обласного значення) 
рад 

Травень-серпень 2019 року 

6. Забезпечити контроль за дотриманням санітарних норм та якості 
харчування дітей в оздоровчих закладах усіх типів. 

Головне управління Держпродспоживслужби 
в області, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських (міст обласного значення) 
рад 

Червень-серпень 2019 року 

7. Забезпечити організацію та діяльність пришкільних наметових таборів 
національно-патріотичного виховання. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських (міст обласного значення) рад 
Червень-серпень 2019 року 

8. Організувати роботу щодо забезпечення харчування дітей у таборах із 
денним перебуванням, профільних, праці та відпочинку. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських (міст обласного значення) рад 

Червень-серпень 2019 року 
9. Провести роботу з керівниками дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку області щодо: 
1) пожежної безпеки в зонах відпочинку та оздоровлення; 
2) приведення у відповідність до вимог норм та правил пожежної без-

пеки шляхів евакуації, систем протипожежного захисту, електрогосподарства, 
внутрішнього та зовнішнього водопроводу дитячих оздоровчих закладів та 
таборів відпочинку, забезпечення будівель та приміщень дитячих оздоровчих 
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закладів та таборів відпочинку необхідною кількістю первинних засобів 
пожежогасіння, укомплектацію пожежних щитів протипожежним інвентарем;  

3) визначення у встановленому порядку відповідальних осіб за протипо-
жежний стан будівель, споруд, приміщень; 

4) забезпечення у встановленому порядку утримання, експлуатації і 
обслуговування електроустаткування; 

5) забезпечення у встановленому порядку утримання, експлуатації і 
обслуговування атракціонів, спортивних майданчиків, тренажерів, батутів, 
гірок, гойдалок тощо; 

6) забезпечення доступу до купання дітей, які відпочивають в оздоров-
чих закладах поблизу водного об’єкта, тільки 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 Чорнобильської 
катастрофи від 03 грудня 2001 року № 272, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 01 лютого 2002 року за № 95/6383, та санітарних норм. 

Головне управління ДСНС України, управ-
ління Держпраці в області, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад 

До 03 червня 2019 року 

10. Вживати заходів щодо створення умов для безпеки дітей та праців-
ників під час перевезення до місць відпочинку та перебування в оздоровчих 
закладах, проведення екскурсій, здійснювати контроль за технічним станом 
транспортних засобів і автомобільних доріг, організовувати супроводження 
колон автобусів підрозділами управління превентивної діяльності до місць 
оздоровлення і відпочинку та у зворотному напрямку. 

Головне управління Національної поліції в 
області, райдержадміністрації, виконавчі ко-
мітети міських (міст обласного значення) рад 
Постійно

11. Забезпечувати дотримання громадського порядку в місцях відпочинку 
та оздоровлення дітей, розглянути можливість цілодобового патрулювання праців-
никами правоохоронних органів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

Головне управління Національної поліції в 
області, райдержадміністрації, виконавчі ко-
мітети міських (міст обласного значення) рад 
Постійно

12. Організувати в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку змістовне 
дозвілля (роботу тематичних гуртків, секцій, клубів), культурно-масові та фіз-
культурно-спортивні заходи (зокрема, відвідування театрів, музеїв, інших 
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закладів культури та мистецтва), а також проведення дитячих туристичних та 
екскурсійних подорожей по Україні. 

Управління культури, національностей, релі-
гій та туризму, молоді та спорту облдержадмі-
ністрації, райдержадміністрації, виконавчі ко-
мітети міських (міст обласного значення) рад 

Червень-серпень 2019 року 

13. Забезпечити зайнятість підлітків, учнівської та студентської молоді 
під час літніх канікул шляхом організації діяльності літніх мовних таборів на 
базі загальноосвітніх навчальних закладів, розширення екскурсійно-турис-
тичних подорожей регіонами України. 

Департамент освіти і науки, управління 
культури, національностей, релігій та ту-
ризму облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад 

Червень 2019 року 

14. Забезпечувати в установленому порядку медичний огляд та видачу 
медичних довідок для дітей, які направляються на відпочинок та оздоровлення 
до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на місцевому рівні. 

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

15. Забезпечити проведення медичного огляду працівників дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку області. 

Департамент охорони здоров’я облдержадмі-
ністрації 

До 03 червня 2019 року 

16. Забезпечити заклади оздоровлення та відпочинку області медичним 
персоналом. 

Департамент охорони здоров’я облдержадмі-
ністрації, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських (міст обласного значення) 
рад
До 03 червня 2019 року 
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17. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу в закладах оздоров-
лення та відпочинку щодо популяризації здорового способу життя, попе-
редження домашнього насильства. 

Обласний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад 

Постійно

18. Розглянути можливість щодо забезпечення безкоштовними послу-
гами оздоровлення дітей, які проживають у Донецькій та Луганській областях. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських (міст обласного значення) рад 

До 14 червня 2019 року 

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

Департаменти фінансів, освіти і науки, 
служба у справах дітей облдержадмі-
ністрації, обласний центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад 

Червень-серпень 2019 року 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації                                                                                            О. Самолюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


