
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА Д Е РЖ А В Н А  АДМ ІН ІС ТРА ЦІЯ.

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

16.05.2016 , 233____________ * ЬуО

Про підготовку та проведення  
оздоровлення, відпочинку дітей  
влітку 20 1 6  року

В ідповідно д о  п.1 статті 22 , п. 9 частини перш ої'статті 39 Закону України 
„Про місцеві держ авні адміністрації“ , -статті 7 Закону України. „Про 
оздоровлення та відпочинок дітей“ , обл а сн о ї програми оздоровлення  
та відпочинку д ітей  на 2 0 1 6 -2 0 2 0  роки, затвердж ен ої рішенням обласної ради 
від 2 5 .0 3 .2 0 1 6  №  4-ЗЛ /ІІ, з м етою  забезпечення ефективного оздоровлення  
та повноцінного відпочинку д ітей , створення належ них ум ов для освітньої, 
культурно-виховної, ф ізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, організації 
якісного м едичного обслуговування і харчування дітей під час літніх канікул 
2016  року:

1. Утворити обласний  штаб з оперативного вирішення питань підготовки  
та організації оздоровлення і відпочинку д ітей , учнівської молоді влітку 
2016 року (далі -  обласний ш таб) та затвердити його склад, шо додається.

2. Установити, щ о основним  завданням обласного штабу с координація  
дій місцевих органів виконавчої влади, органів м ісцевого самоврядування, 
профспілок, п ідприємств, установ, організацій у  зд ійсненні ними функцій ш одо  
організації оздоровлення та відпочинку д ітей , учнівської молоді області, 
здійснення контролю за діяльністю  дитячих закладів оздоровлення  
та 'відпочинку, незалеж но від форм власності та підпорядкування.--збереження  
і розвитку їх м ереж і, м атеріально-технічної бази  та кадрового забезпечення.

В ідп овідн о до покладеного завдання обласний штаб: 
проводить аналіз стану справ та вивчає результати діяльності місцевих  

органів виконавчої влади, профспілок, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій ш одо забезпечення ними оздоровлення  
та відпочинку дітей  і молоді;

зд ійсню є м оніторинг стану виконання місцевими органами виконавчої 
влади визначених чинним законодавством завдань щ одо підтримки 
та організації ф ункціонування дитячих закладів оздоровлення і відпочинку;

подає в установленом у порядку розроблені за_резул ь~: а гамн своеї роботи  
пропозиції та реком ендації.
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Обласний штаб у  своїй  діяльності з процедурних питань керується 
П римірним полож енням  про консультативно-дорадчий, координаційний  
та інший допом іж ний орган обл асної держ авної адм іністрації, затвердженим  
розпорядж енням обл асн о ї держ авн ої адм ін істрації від 12 .10.2009  
№  285 „Про допом іж ні органи облдерж адм ін істрац ії“, та припиняє діяльність 
за розпорядж енням о б л а сн о ї держ авної адміністрації.

3. У правлінню у справах с ім ’ї, м олоді та спорту обласної державної 
адміністрації забезпечити:

1) проведення м іж відом чи х нарад, навчальних сем інарів з питань 
підготовки д о  л ітньої оздор ов ч о ї кампанії та підведення ї ї  підсумків;

2) проведення до 01 червня 2016 року конкурсних торгів ш одо закупівлі 
послуг із організації оздоровлення та відпочинку дітей соціально-незахйщ ених  
категорій області;

.3 ) організацію  та проведення протягом червня-^ерпня 2016 року 
спеціалізованих оздоровчих профільних змін для дітей  соціально незахищ ених  
категорій.

4. Районним держ авним  адміністраціям (далі -  райдержадміністрація), 
рекомендувати виконавчим комітетам міських рад м іст  обласного значення 
(далі -  міськвиконком), органам м ісцевого самоврядування:

1) передбачити в м ісцевих бю дж етах кошти на:
оздоровлення та в ідпочинок не м енш е 65 відсотків від загальної кількості 

дітей шкільного віку, в том у числі 100 відсотків дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування;

здеш евлення вартості путівок у дитячих закладах оздоровлення  
та відпочинку для дітей працівників бю дж етн ої сфери;

2) вжити заходів  ш одо  створення оптимальних ум ов для безпечного 
та ефективного перебування дітей  у закладах оздоровлення та відпочинку, 
недопущ ення скорочення кількості дітей, які потребую ть оздоровлення, 
порівнян-о з літнім періодом  2015 року, та забезпечити охоплення послугами  
оздоровлення та відпочинку дітей  шкільного віку не менш е 65 відсотків;

3) організувати д ієвий  контроль за діяльністю  дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку щ одо проходж ення ними держ авної атестації 
і дотримання встановлених нормативних вимог стосовно здійснення оздоровчо- 
виховного процесу;

4) сприяти поліпш енню  матеріально-технічної бази дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, розташ ованих на території району (Чиста), 
незалежно від форми власності та підпорядкування;

5) організувати оздоровлення д ітей , які п отребую ть'особливої соціальної 
уваги та підтримки, а саме: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітсй-інвалідів , д ітей , які постраждали внаслідок стихійного лиха, 
техногенних аварій, катастроф, дітей  з багатодітних і малозабезпечених сімей, 
дітей, батьки яких загинули від нещ асних випадків на виробництві або під час 
виконання служ бових о б о в ’язків, дітей ос іб , визнаних учасниками бойових дій 
відповідно до  пункту '.9 частини перш ої статті 6 Закону України “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх  .соціального захисту", дітей, один із батьків яких-
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загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, 
бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії 
чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, 
бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, 
одержаного в період участі в антитерористичній операції, дітей, один із батьків 
яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер 
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій 
громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені 
особи; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих 
та обдарованих дітей (переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, 
міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад), 
відмінників навчання; дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій, 
дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

6) продовжити роботу щодо залучення позабюджетних, спонсорських 
і батьківських коштів для організації оздоровлення дітей;

7 ) забезпечити створення обласного реєстру дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, недопущення їх скорочення, перепрофілювання 
та використання не за призначенням;

8) організувати повноцінне якісне харчування дітей у закладах 
оздоровлення та відпочинку відповідно до норм, передбачених постановою  
Кабінету М іністрів України від 22.11.2004 № 1591 „Про затвердження норм 
харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку“. 
Проводити в установленому порядку закупівлю продуктів харчування для 
дитячих оздоровчих закладів за обов’язкової наявності сертифікатів якості 
та інших документів, що засвідчують їх походження, якість та безпеку;

9) вжити заходів щодо збереження життя і здоров’я дітей 
під час перебування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 
забезпечення якісними продовольчими товарами, лікарськими засобами, 
створення належних умов проживання і змістовного дозвілля дітей, зокрема 
сприяння придбанню для комунальних закладів оздоровлення та відпочинку 
медичного обладнання, засобів протипожежної безпеки, ^спортивного 
і туристичного інвентарю, .музичних інструментів, художньої Ча освітньої 
літератури, кіно- і ізідеопродукції;

10) сприяти безперебійному електро-, водо-, газо- та теплопостачанню, 
виконанню інших робіт щодо життєво важливих складових функціонування 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку під час перебування в них дітей. 
Надання пільг, передбачених чинним законодавством, надавачам оздоровчих 
послуг в частині земельного податку, житлокомунальної сфери, 
с.-іері о забезпечення за рахунок коштів бюджетів різних рівнів;

і 1) сформувати до 25 травня 2016 року мережу закладів відпочинку 
на б а зі« навчальних закладів та забезпечити початок ~їх роботи не пізніше 
1 червня 2 0 16 року;

12) не до'ітуІГкати виїзду дітей у дитячі оздоровчі табори будь-якої форми 
власності без їх попереднього комісійного обстеження та складання акту 
г.рнйоуки дитячих оздоровчих таборів відповідно до Державних санітарних
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правил і норм „Улаш тування, утримання і організація режиму діяльності 
дитячих оздоровчих закладів“ ДСанПІМ 5 .5 .5 .2 3 -9 9 , затверджених постановою  
Головного держ авного санітарного лікаря України від 2 6 .0 4 .1999 Л і'23.

5. Службі у справах, дітей обласної державної адміністрації сприяти 
оздоровленню  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
які виховуються у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних с ім ’ях, дитячих 
будинках сімейного .типу, перебувають у складних життєвих обставинах, 
потрапляють до  Черкаського та Уманського обласних центрів соціально- 
психологічної реабілітації дітей.

6. Управлінню охорони  здоров’я обласної держ авної адміністрації:
1) забезпечити контроль за організацією  надання м едичної допом оги  

дітям у дитячих оздоровчих закладах незалеж но від форм власності 
за територіальним принципом;

2) здійснювати безкош товне медичне обстеж ення дітей, які направляються 
в дитячі оздоровчі заклади, та працівників дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку;

3) вирішити питання щодо можливості збільш ення місць у дитячих 
санаторно-курортних закладах області для оздоровлення дітей, які перебувають  
на диспансерном у обліку та д ітей , які постраждали внаслідок Чорнобильської 
к аїасіроф и , відповідно до потреби.

7„..У правлінню  освіти і науки обл асної держ авної адміністрації 
забезпечувати оздоровлення дітей-сиріт, д ітей , позбавлених батьківського 
піклування та дітей інш их пільгових категорій, які виховуються у інколах- 
інтернатах обласного підпорядкування.

8. Управлінню у справах с ім ’ї, м олоді та спорту обласної державної 
адміністрації, райдерж адміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам, 
органам м ісцевого самоврядування провести з 1 травня до 1 вересня 2016 року 
регіональний етап огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку.

. 9. Управлінням обласної держ авної адміністрації: освіти і науки, культури 
та взаємозв'язків з громадськістю:

1) вжити заходів  ш одо надання пільг з оплати відвідування дітьми 
комунальних закладів культури (театрів, музеїв, заповідників, кінотеатрів, 
бібліотек);

2 )с .ір и я ги  проведенню  в дитячих закладах оздоровлення іа відпочинку 
тематичних культурно-м асових, військово-патріотичних виховних заходів , 
(конкурсів, вікторин, театральних, концертних дійств), спрямованих 
на популяризацію  європейських демократичних ц інностей, відродження  

'тазбереж ення національної культури та духовн ості, формування у д п е й  
громадянської св ідом ості, почуття патріотизму, свідом ого ставлення до свого 
здоров'я; організації туристичних походів та екскурсій

10. Райдерж адм іністраціям , рекомендувати управлінню Д ерж авної 
служби з надзвичайних ситуацій України у області, міськвиконкомам, органам 
м ісцевого сам оврядування, керівникам дитячих 'закладів о здоровлення 
та відпочинку:
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1) розглянути на засіданнях районних , а міських комісій з питань 
оздоровлення та відпочинку дітей, учнівської молоді, нарадах, семінарах 
питання протипожежного стану в дитячих закладах оздоровлення і відпочинку 
області;

2) забезпечити контроль за виконанням заходів з безпеки дітей на водних 
о б ’єктах відповідно до Правил охорони життя людей на водних о б ’єктах 
України, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи від 03 .12.2001. № 272, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України від 01.02.2002 за № 95/6383, зокрема за наявністю паспортів пляжу, 
підводної частини акваторії пляжу, водолазного обстеження дна та очистки 
акваторії пляжу, сезонного рятувального посту, укомплектованого 
підготовленими матросами-рятувальниками та оснащеного необхідним 
рятувальним майном;

3) передбачити відрахування коштів на виконання протипожежних 
заходів для приведення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
в належний протипожежний стан;

4) не допускати експлуатацію о б ’єктів, задіяних в оздоровчій кампанії 
дітей, з неусунутимй недоліками з питань пожежної, техногенної безпеки 
та цивільного захисту.

11. Службі у справах дітей обласної державної адміністрації, 
рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в Черкаській 
області:

!) забезпечити охорону громадського порядку в місцях відпочинку 
та оздоровлення дітей, дотримання чинного законодавства щодо заборони 
тютюнопаління і вживання алкогольних напоїв у громадських місцях; посилити 
контроль за технічним станом транспортних засобів й автошляхів, якими 
будуть перевозитися діти до оздоровчих закладів, та встановленням 
відповідних дорожніх знаків, а також за оперативною обстановкою  
під час перевезення груп дітей до місць оздоровлення, відпочинку 
та у зворотному напрямку, під час екскурсій, із забезпеченням безоплатного 
супроводу дітей автомобільним транспортом;

2) здійснювати контроль за додержанням су б ’єктами підприємницької 
діяльності правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, 
забезпечувати проведення систематичних перевірок підприємств торгівлі 
і громадського харчування, які реалізують населенню алкогольні напої 
та тютюнові вироби і знаходяться поблизу оздоровчих закладів та місць 
відпочинку й оздоровлення дітей.

12. Управлінню охорони здоров'я обласної державної адміністрації, 
Головному управлінню Державної санітарно-епідеміологічної служби у області 
здійснювати згідно вимог чинного законодавства державний санітарний нагляд 
та контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил при підготовці 
до роботи, експлуатації дитячих закладів оїдороилекня та відпочинку, якістю 
харчування дітей з меїчріо недопущення спалахів гострих кишкових інфекцій,
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харчових отруєнь та інфекційних захворювань, а також епідемічних 
ускладнень.

13. Управлінню охорони здоров’я обласної державної адміністрації, 
райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам, органам місцевого 
самоврядування, директорам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
вжити заходів щодо залучення до роботи з дітьми в дитячих оздоровчих 
закладах висококваліфікованих медичних працівників. Забезпечити 
проходження ними профілактичних медичних оглядів відповідно до наказу 
Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 „Щ одо організації 
проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників 
окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана 
з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних 
хвороб“, зареєстрованого в Міністерстві юстиції "України від 08.08.2002 
№ 639/6927.

14. Управлінням обласної державної алміністрапії: освіти і науки, 
охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної 
адміністрації, рекомендувати Головному управлінню Державної санітарно- 
епідеміологічної служби у області провести навчальні семінари для власників, 
керівників закладів оздоровлення та відпочинку щодо забезпечення 
повноцінного безпечного відпочинку дітей, дотримання чинного законодавства 
у цих закладах, збереження життя і здоров’я дітей.

15. Управлінням обласної державної адміністрації: освіти і науки, 
культури та взаємозв’язків з громадськістю, райдержадміністраціям, 
рекомендувати міськвиконкомам сприяти висвітленню та моніторингу 
в засобах масової інформації ходу підготовки та проведення літньої оздоровчої ■ 
кампанії.

16. Виконавцям, зазначеним у розпорядженні, до 25 червня, 25 липня, 
25 серпня 2 0 Ітб року подавати управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту 
обласної державної адміністрації інформацію про організацію літнього 
відпочинку та оздоровлення дітей, учнівської молоді, до 25 вересня 2016 року -  
про підсумки проведених заходів.

Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної 
адміністрації узагальнену інформацію про організацію літнього відпочинку 
та оздоровлення дітей подавати обласній державній адміністрації до 5 липня,
5 серпня, 5 вересня 2016 року, про підсумки його проведення -  до 5 жовтня 
2016 року.

17. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації Омаргалієва К.-С. та управління 
у справах сім ’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації.

Ю. Ткаченко



ЗА ТВ ЕРД Ж Е Н О

Розпорядж ення обласної 
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С К Л АД
обласного ш табу з оперативного вирішення питань підготовки та організації 

оздоровлення і відпочинку дітей, учнівської м олоді влітку 2016  року

О М А РГА Л ІЄ В  
К остянтин Сапартаєвич

ЗЕЛ ЕН СЬКИ Й  
М аксим Васильович

П А Х У РІН А
О лександра О лександрівна

заступник голови обласної державної 
адміністрації, голова ради

начальник управління у  справах с ім ’ї, 
м олоді та спорту обл асної державної 
адміністрації, заступник голови ради

заступник начальника відділу фізичної 
культури, сп ор ту , м олоді, оздоровлення та 
сім ейної політики управління у справах 
с ім ’ї, молоді та спорту обласної державної 
адміністрації, секретар ради

Є В П А К
О лександр Васильович

К А С Я Н
Тетяна Віталіївна

Л А К У С Т А  
Наталія М ихайлівна

Члени обласного штабу:

заступник начальника Управління 
з держ авного нагляду (контролю ) у сфері 
пож еж ної, техн оген н ої безпеки  
та цивільного захисту Д ерж авної служби  
України з надзвичайних ситуацій у області 
(за згодою )

заступник директора Департаменту  
начальник управління соціального захисту  
постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи та інвалідів Департаменту' 
соціального захисту' населення обласної 
держ авної адм ін істрації

заступник начальника управління 
начальник відділу надання медичної 
допом оги матерям та дітям , фінансово- 
економ ічного забезпечення управління 
охорони ’ зд о р о в ’я обласної державної 
адміністрації



П О КА'П Л ОВА  
Оксана Іванівна

начальник служ би у справах д ічей обласної 
‘держ авної адміністрації

С АН Ж АРІВЕЦ Ь  
Богдан М ихайлович

С1МУШ ІНА  
Оксана Іванівна

С У Д ЕН КО 
Юлія Анатоліївна

Х О ДА К О ВС ЬК А  
Лариса В олодим ирівна

ЧИЖ
Віра Григорівна

Ш ЕВЧЕНКО  
Петро Васильович

директор' обласного центру соціальних 
' служ б для с ім ’ї, дітей та м олоді

заступник начальника управління освіти 
і науки обл асної держ авної адміністрації

начальник сектору управління превентивно! 
діяльності Головного управління’ 
Н аціональної поліц ії в області (за згодою )

директор обласного контактного центру 
(за згодою )

начальник Головного управління 
Д ерж сан еп ідсдуж би  у області (за  згодою )

голова Ф едерац ії профспілок Черкаської 
обл асіі (за згодою )

Заступник голови -  керівник апарату С. Овчареико


