
Додаток 3 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
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З А Х О Д И 
щодо організації і проведення оздоровлення та відпочинку 

дітей в області у 2021 році 
 

1. 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. 
 

Департамент інформаційної діяльності, куль-
тури, національностей та релігій облдержадмі-
ністрації, райдержадміністрації, органи місце-
вого самоврядування 

Постійно
 

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 соціального захисту населен-
ня, охорони здоров’я, інформаційної діяль-
ності, культури, національностей та релігій, 
служба у справах дітей облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи місцевого са-
моврядування 

Червень-серпень 2021 року
 

3. У межах наданих повноважень здійснити обстеження дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку щодо безпеки перебування у них дітей та 
готовності до роботи в літній оздоровчий період 2021 року згідно з вимогами 
чинного законодавства. 

Головні управління Держпродспоживслужби, 
ДСНС України в області, Департамент со-
ціального захисту населення облдержадмініст-
рації, райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування
Травень-червень 2021 року 

 
4. Вживати заходів з контролю за підготовкою та санітарно-гігієнічним 

станом дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, здійснення державного 
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санітарно-епідеміологічного нагляду за станом оздоровчих закладів та місць 
масового відпочинку. 

Головне управління Держпродспоживслужби 
в області, райдержадміністрації, органи місце-
вого самоврядування 

Травень-серпень 2021 року 
 

5. Організовувати в літній період контроль за дотриманням санітарних 
норм та якості харчування дітей в оздоровчих закладах усіх типів. 

Головне управління Держпродспоживслужби 
в області, райдержадміністрації, органи місце-
вого самоврядування 

Червень-серпень 2021 року
 

6. Забезпечити організацію та діяльність наметових таборів. 

Райдержадміністрації, органи місцевого са-
моврядування 

Червень-серпень 2021 року
 

7. Провести роботу з керівниками дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку області щодо: 

1) пожежної безпеки в зонах відпочинку та оздоровлення; 
2) усунення у повному обсязі порушень вимог пожежної безпеки, які 

виявлені під час обстежень та перевірок об’єктів оздоровлення та відпочинку 
дітей, зокрема приведення у відповідність до вимог норм та правил пожежної 
безпеки шляхів евакуації, систем протипожежного захисту, електрогоспо-
дарства, внутрішнього та зовнішнього водопроводу, забезпечення будівель та 
приміщень необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, комп-
лектації пожежних щитів протипожежним інвентарем;  

3) визначення у встановленому порядку відповідальних осіб за 
протипожежний стан будівель, споруд, приміщень; 

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

5) проведення профілактичних бесід щодо заборони купання дітей у 
водоймищах, що розташовані поблизу закладів відпочинку, які не відпо-
відають вимогам Правил охорони життя людей на водних об’єктах України;  

6) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань пожежної 
безпеки з дітьми та практичного відпрацювання з кожною зміною обслу-
говуючого персоналу та дітей дій у випадку пожежі та надзвичайної ситуації. 

Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації, Головне управління ДСНС 
України, Управління Держпраці в області, 
райдержадміністрації, органи місцевого са-
моврядування 

Протягом оздоровчої компанії
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8. Вживати заходів щодо створення умов для забезпечення повної 
безпеки дітей під час перевезення до місць відпочинку та перебування в 
оздоровчих закладах, під час екскурсій, здійснювати контроль за технічним 
станом транспортних засобів та автомобільних доріг, забезпечити 
супроводження колон автобусів підрозділами управління превентивної 
діяльності до місць оздоровлення і відпочинку та у зворотному напрямку. 

Головне управління Національної поліції в 
області, райдержадміністрації, органи місце-
вого самоврядування 

Протягом оздоровчої кампанії
 

9. Забезпечувати дотримання громадського порядку в місцях відпочинку 
та оздоровлення дітей, розглянути можливість цілодобового патрулювання 
працівниками правоохоронних органів дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку. 

Головне управління Національної поліції в 
області, райдержадміністрації, органи місце-
вого самоврядування 

Протягом оздоровчої кампанії
 

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

Департаменти інформаційної діяльності, куль-
тури, національностей та релігій, освіти і 
науки, молоді та спорту облдержадміністра-
ції, райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування
Червень-серпень 2021 року

 
11. Забезпечити зайнятість підлітків, учнівської та студентської молоді 

під час літніх канікул шляхом організації діяльності літніх мовних таборів на 
базі загальноосвітніх навчальних закладів, розширення екскурсійно-
туристичних подорожей регіонами України. 

Департаменти освіти і науки, молоді та 
спорту, соціального захисту населення, інфор-
маційної діяльності, культури, національнос-
тей та релігій облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, органи місцевого самов-
рядування 

Червень 2021 року 
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12. Забезпечити 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, органи міс-
цевого самоврядування 
Протягом оздоровчої кампанії

 

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

Департамент охорони здоров’я облдержадмі-
ністрації 

До 31 травня 2021 року 
 

14. Забезпечити заклади оздоровлення та відпочинку області медичним 
персоналом. 

Департамент охорони здоров’я облдержадмі-
ністрації, райдержадміністрації, органи місце-
вого самоврядування 

До 31 травня 2021 року 
 

15. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницької роботи в 
закладах оздоровлення та відпочинку області щодо популяризації здорового 
способу життя, попередження домашнього насильства. 

Обласний центр соціальних служб, рай-
держадміністрації, органи місцевого са-
моврядування

 

16. Розглянути можливість щодо забезпечення безкоштовними пос-
лугами оздоровлення дітей, які проживають у Донецькій та Луганській областях. 

Райдержадміністрації, органи місцевого са-
моврядування 

Протягом оздоровчої кампанії
 

17. Забезпечити завезення дітей у заклади оздоровлення та відпочинку 
області лише у разі наявності в них відповідного Акта приймання дитячого 
оздоровчого табору. 

Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації, Головне управління 
ДСНС, Держпродспоживслужби України, 
Управління Держпраці в області, райдерж-
адміністрації, органи місцевого самовря-
дування
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18. Забезпечити своєчасне фінансування кампанії з організації літнього 
оздоровлення та відпочинку дітей області. 

Департаменти фінансів, освіти і науки, мо-
лоді та спорту, служба у справах дітей обл-
держадміністрації, обласний центр соціаль-
них служб, райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 
Червень-серпень 2021 року

 
19. Завершити підготовку визначених місць масового відпочинку людей 

на водних об’єктах відповідно до вимог Правил охорони життя людей на 
водних об’єктах України. 

Власники, орендарі водних об’єктів 

До 31 травня 2021 року. 
 

20. Організувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення 
щодо дотримання вимог Правил охорони життя людей на водних об’єктах 
України під час літнього сезону відпочинку. 

Райдержадміністрації, органи місцевого са-
моврядування 

Червень-серпень 
 
 
 
Керівник апарату 
адміністрації         Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 


