
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про організацію літнього оздоровлення  

та відпочинку дітей у 2014 році 

 

На виконання Закону України від 04 вересня 2008 року № 375/17 «Про 

оздоровлення та відпочинок дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 

14.04.1997 року № 323 «Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку 

та оздоровлення дітей України», з метою створення належних умов для 

освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, 

організації якісного медичного обслуговування та харчування: 

 

1. Утворити  комісію з питань перевірки організації та проведення 

літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2014 році згідно з додатком. 

2. Затвердити Положення про комісію з питань перевірки організації  

та проведення літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2014 році 

(додається).  

3. Затвердити план заходів щодо організації літнього оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2014 році (додається).  

4. Відповідно до норм харчування, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», 

встановити вартість харчування дітей у пришкільних таборах – 18,00 

(вісімнадцять грн. 00 коп.). 

5. Відділам райдержадміністрації: освіти (Юрасюк О.С.), культури, 

туризму і релігій (Ходаковська Т.В.), службі у справах дітей (Терентій Л.М.), 

Прилуцькому районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(Дементєва Н.Г.), Прилуцькій центральній районній лікарні (Заєць В.П.), 

управлінням райдержадміністрації: соціального захисту населення (Бутко 

Н.П.), фінансовому (Мусійченко Н.В.), агропромислового розвитку (Мирвода 

Г.І.), виконкомам сільських, селищних рад до 20 вересня 2014 року подати до 

сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації  (Федоренко 

Л.М.) інформацію про підсумки проведення літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей.  

6. Питання «Про підсумки проведення оздоровчої кампанії 2014 року» 

заслухати на засіданні Колегії райдержадміністрації у вересні 2014 року. 
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7. Сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації  

(Федоренко Л.М.) здійснювати організаційно-методичне керівництво та  

координацію роботи із забезпечення змістовного оздоровлення та відпочинку 

дітей. 

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови райдержадміністрації Павлютіну І.М.  

 

 

Голова районної 

державної адміністрації        І.В. Тютюнник 

 



Додаток  

до розпорядження голови 

райдержадміністрації  
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СКЛАД 

 комісії з питань перевірки організації та проведення літнього 

оздоровлення та відпочинку дітей у 2014 році 

 

Павлютіна 

Ірина Миколаївна 

- заступник голови райдержадміністрації, 

голова комісії 

Федоренко  

Людмила Миколаївна 

- завідувач сектору  у справах сім’ї, 

молоді та спорту райдержадміністрації  

заступник голови комісії  

Циганко  

Марія Михайлівна 

- логопед методичного кабінету відділу 

освіти райдержадміністрації, секретар 

комісії 

 

Члени комісії: 

Бутко  

Наталія Петрівна 

- начальник управління  соціального 

захисту населення райдержадміністрації   

Дементєва 

Наталія Григорівна 

- директор Прилуцького районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді 

Заєць  

Володимир Петрович  

- головний лікар Прилуцької ЦРЛ  

Кириченко 

Тетяна Миколаївна 

- головний спеціаліст з розвитку 

аграрного ринку відділу соціально-

економічного аналізу управління 

агропромислового розвитку 

райдержадміністрації  

Юрасюк 

Олексій Степанович  

- начальник відділу освіти 

райдержадміністрації  

Коротя 

Вікторія Вікторівна 

- голова райкому профспілки працівників 

агропромислового комплексу 

Мусійченко 

Надія Володимирівна 

- начальник фінансового управління  

райдержадміністрації  

Нестерко 

Леонід Іванович  

- голова райкому профспілки працівників  

освіти 



Петренко  

Сергій Владиславович  

- директор Прилуцької міжрайонної 

виконавчої дирекції фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати 

працездатності 

Стрекозов 

Микола Єгорович 

- головний спеціаліст Прилуцького МРУ 

ГУ Держсанепідемслужби в 

Чернігівській області 

Терентій 

Лариса Миколаївна 

- начальник служби у справах дітей  

райдержадміністрації  

Ходаковська 

Тетяна Вікторівна 

- в. о. начальника відділу культури, 

туризму та релігій райдержадміністрації  

 

 

В. о. керівника апарату 

райдержадміністрації         О.О. Хотіна 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження голови 

райдержадміністрації  
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ПОЛОЖЕННЯ 

про районну комісію з питань перевірки організації та проведення 

літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2014 році 

 

1. Загальні положення 

Комісія з питань перевірки організації та проведення літнього 

оздоровлення та відпочинку дітей (далі – Комісія) створюється при Прилуцькій 

районній державній адміністрації.  

В своїй діяльності Комісія керується Конституцією України та Законом 

України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04 вересня 2008 року 

№375 – VІ. 

Склад Комісії затверджується розпорядженням голови 

райдержадміністрації. Очолює Комісію заступник голови райдержадміністрації.  

Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за 

потребою. Засідання Комісії  вважається правомірним, якщо на ньому присутні 

не менше як дві третини її персонального складу.  

Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, 

оформляється у вигляді протоколів, рекомендацій, підписаних головою та 

секретарем Комісії. 

Голова та члени Комісії працюють на громадських засадах.  

Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється сектором у 

справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.  

 

2. Напрямки роботи та основні функції Комісії  

Забезпечення безумовного виконання урядових актів щодо організації  

оздоровлення та відпочинку дітей. 

Перевірка стану готовності пришкільних таборів.  

Щомісячний аналіз стану виконання плану заходів щодо організації  

літнього оздоровлення та відпочинку дітей.  

Внесення пропозицій щодо покращення організації роботи по 

оздоровленню дітей до сектору у справах сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації.  

Забезпечення висвітлення підготовки та проведення літнього 

оздоровлення та відпочинку дітей в засобах масової інформації.  

 

3. Права та обов’язки Комісії 

Здійснення інвентаризації дитячих оздоровчих закладів, сприяння у 

створенні належних умов для їх ефективного функціонування.  

Перевірка стану готовності пришкільних таборів.  



Проведення поточних перевірок роботи пришкільних таборів.  

 

3. Права та обов’язки голови Комісії 

Координує роботу Комісії.  

Проводить засідання і підписує протоколи засідань.  

Визначає функції заступника, секретаря та інших членів Комісії.  

Має право делегувати свої повноваження членам Комісії. 

 

 

В. о. керівника апарату  

райдержадміністрації         О.О. Хотіна 

З
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розпорядження голови 
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План заходів 

щодо організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2014 році 

 

№ 

пп 

Зміст заходів Строки 

виконання 

Відповідальні виконавці 

1. Забезпечити безумовне виконання урядових актів щодо 

організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 

2014 році. 

Протягом літньої 

оздоровчої 

кампанії  

2014 року 

Управління  райдержадміністрації: 

агропромислового розвитку, 

фінансове, соціального захисту 

населення; відділи 

райдержадміністрації: освіти, 

культури, туризму і релігій, сектор у 

справах сім’ї, молоді та спорту, 

служба у справах дітей, Прилуцька 

центральна районна лікарня, 

Прилуцький РЦСССДМ, Прилуцька 

міжрайонна виконавча дирекція 

Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності.  

2. Забезпечити оздоровчими та відпочинковими послугами 

не менше 73 % дітей шкільного віку. 

Протягом літньої 

оздоровчої 

кампанії  

2014 року 

Відділ освіти,  сектор у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації, Прилуцька 

центральна районна лікарня.  

 

3. Провести організаційну роботу з питання створення До 25 травня  Відділ освіти райдержадміністрації.  



пришкільних таборів в 31 школі району. Вжити заходів 

щодо забезпечення умов їх функціонування. З цією 

метою придбати миючі засоби, дезинфікуючі засоби та 

засоби дератизації, посуд для їдалень. 

2014 року. 

4. Сприяти залученню інвестицій на оздоровлення та 

відпочинок дітей, модернізацію дитячих оздоровчих 

закладів, забезпечувати всебічне заохочення та 

підтримку підприємств, установ, організацій, закладів, 

фондів, об’єднань громадян і громадян у їх діяльності 

щодо сприяння оздоровленню та літньому відпочинку 

дітей. 

Протягом літньої 

оздоровчої 

кампанії  

2014 року 

Управління агропромислового 

розвитку райдержадміністрації,  

відділи райдержадміністрації: 

освіти, економічного розвитку, 

сектор у справах сім’ї, молоді та 

спорту. 

5. Організувати роботу районної комісії з питань 

перевірки, організації  та проведення літнього 

оздоровлення та відпочинку дітей у 2014 році. 

До 20 травня  

2014 року 

Відділ освіти, сектор у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

райдержадміністрації.  

6. Здійснити інвентаризацію дитячих оздоровчих закладів, 

сприяти у створенні належних умов для їх ефективного 

функціонування. 

До 20 травня  

2014 року 

Комісія з питань перевірки, 

організації та проведення літнього 

оздоровлення та відпочинку дітей у 

2014 році. 

7. Здійснювати контроль за ефективним і раціональним 

використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

організацію дитячого оздоровлення. 

Червень-серпень 

2014 року 

Фінансове управління 

райдержадміністрації.  

8. Здійснювати першочергове постачання дитячим 

закладам оздоровлення та відпочинку необхідних 

продуктів харчування, лікарських препаратів, 

медичного обладнання, засобів протипожежної безпеки, 

спортивного і туристичного знаряддя, художньої та 

освітньої літератури. 

Протягом літньої 

оздоровчої 

кампанії  

Управління агропромислового 

розвитку райдержадміністрації,  

відділи: освіти, економічного 

розвитку, сектор у справах сім’ї, 

молоді та спорту, Прилуцька 

центральна районна лікарня.  

 

9. Визначити та узгодити з Прилуцьким МРУ ГУ Травень-червень Відділ освіти, сектор у справах сім’ї, 



Держсанепідемслужби в області перелік підприємств, 

установ, організацій  та інших юридичних осіб, які 

будуть забезпечувати дитячі заклади оздоровлення та 

відпочинку продуктами харчування.  

2014 року молоді та спорту 

райдержадміністрації, Прилуцьке 

МРУ ГУ Держсанепідемслужби в 

області. 

10. Щомісячно проводити наради з питань організації  

оздоровлення дітей шкільного віку влітку 2014 року і 

підведення підсумків оздоровлення з керівниками 

оздоровчих закладів.  

Травень-вересень  

2014 року 

Відділ освіти, сектор у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

райдержадміністрації  

11. Забезпечити першочергове оздоровлення дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги і підтримки: 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених та 

багатодітних сімей, дітей, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, дітей працівників 

правоохоронних органів, військовослужбовців, які 

загинули під час виконання службових обов’язків, 

бездоглядних та безпритульних дітей, дітей, які 

перебувають на диспансерному обліку, талановитих і 

обдарованих дітей, дітей працівників агропромислового 

комплексу та соціальної сфери села. Вишукати 

можливості поліпшення організації відпочинку та 

оздоровлення учнів професійно-технічних навчальних 

закладів, студентської молоді, дітей працівників 

бюджетних установ і організацій. 

Протягом літньої 

оздоровчої 

кампанії  

Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації,  

відділ освіти райдержадміністрації,  

сектор у справах сім’ї, молоді та 

спорту, Прилуцька центральна 

районна лікарня, служба у справах 

дітей райдержадміністрації.  

12. Закріпити за пришкільними таборами медичні заклади, 

що знаходяться на підпорядкованих їм територіях, для 

надання невідкладної та спеціалізованої медичної 

допомоги дітям. 

Травень-червень 

2014 року 

Виконкоми сільських, селищних рад, 

Прилуцька центральна районна 

лікарня. 

13. Не допускати відкриття дитячих оздоровчих закладів Травень-серпень Прилуцька центральна районна 



без дозволу районної санітарно-епідемічної служби, 

наявності паспорту або акту прийняття оздоровчого 

закладу, здійснювати системний нагляд за санітарно-

епідеміологічним станом усіх типів  дитячих закладів, 

якістю питної води в населених пунктах, на території 

яких розташовані оздоровчі заклади, якістю харчування, 

організацією належного медичного обслуговування 

дітей, матеріально-технічним забезпеченням медичних 

пунктів таких закладів.  

2014 року лікарня, Прилуцьке МРУ ГУ 

Держсанепідемслужби в області.  

14. Залучити до роботи в дитячих оздоровчих закладах 

кваліфікованих педагогічних, медичних та інших 

працівників, організувати відповідну навчальну 

підготовку цих кадрів.  

Травень-червень 

2014 року 

Відділ освіти райдержадміністрації, 

Прилуцька центральна районна 

лікарня. 

15. Направляти на оздоровлення дітей до державного 

підприємства „Український дитячий центр „Молода 

гвардія”. 

Постійно  Сектор у справах сім’ї, молоді та 

спорту райдержадміністрації.  

16. Постійно проводити цільові рейди для виявлення 

бездоглядних дітей, влаштування їх у заклади 

соціального захисту дітей та організації їх 

оздоровлення.  

Червень-серпень 

2014 року 

Служба у справах дітей 

райдержадміністрації.  

17. Провести на території району оперативно-

профілактичні заходи «Літо-2014» з метою 

забезпечення правопорядку і посилення боротьби зі 

злочинністю у місцях дислокації дитячих оздоровчих 

закладів. Закріпити за кожним оздоровчим закладом 

працівника правоохоронних органів. 

З 1 червня по 31 

вересня 2014 року 

Прилуцький МВ (з обслуговування 

міста Прилуки та Прилуцького 

району) УМВС України в 

Чернігівській області.  

18. Вжити заходів для забезпечення безпечного перевезення 

дітей до місць відпочинку і у зворотному напрямку, 

додержання у оздоровчих закладах вимог 

Червень-серпень 

2014 року 

Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації, 

Прилуцький МВ (з обслуговування 



протипожежної безпеки, правил охорони праці та 

правил охорони життя людей на водних об’єктах, 

порядку проведення екскурсій, походів.  

міста Прилуки та Прилуцького 

району) УМВС України в 

Чернігівській області, керівники 

оздоровчих закладів.  

19. Здійснити планові перевірки протипожежного та 

техногенного стану об’єктів, які будуть задіяні для 

літнього відпочинку та оздоровлення дітей. На період 

функціонування оздоровчих закладів органам 

Держпожнагляду  здійснювати позапланові та нічні 

перевірки стану пожежної та техногенної безпеки. За 

результатами керівникам даних закладів вручити 

приписи щодо посилення пожежної безпеки на 

зазначених об’єктах та інформувати керівництво 

підвідомчих об’єктів, райдержадміністрацію, виконавчі 

комітети сільських, селищних рад.  

Протягом літньої 

оздоровчої 

кампанії  

2014 року 

Прилуцький МРВ УДСНС України в 

Чернігівській області, відділ з 

питань цивільного захисту, взаємодії 

з правоохоронними органами, 

оборонної і мобілізаційної роботи 

райдержадміністрації. 

20. Забезпечити навчання дітей та обслуговуючого 

персоналу оздоровчих закладів правилам безпечного 

поводження влітку. Забезпечити проведення конкурсів, 

вечорів на протипожежну тематику.  

Червень-серпень 

2014 року 

Відділ з питань цивільного захисту, 

взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної і мобілізаційної 

роботи райдержадміністрації.  

 

21. Вжити заходів щодо забезпечення безперебійної подачі 

електроенергії в місця відпочинку та оздоровлення 

дітей. 

Травень-серпень 

2014 року 

Виконкоми сільських, селищних рад, 

відділ економічного розвитку 

райдержадміністрації.  

22. Вжити заходів щодо поліпшення виховної, культурно-

масової та культурно-спортивної роботи з дітьми під час 

канікул, забезпечення дитячих оздоровчих закладів 

ігровим і спортивним інвентарем та обладнанням.  

Протягом літньої 

оздоровчої 

кампанії  

Відділи райдержадміністрації: 

освіти, культури, туризму і релігій, 

керівники оздоровчих закладів.  

23. Активно впроваджувати форми роботи з дітьми, 

спрямовані на виховання у них національної свідомості, 

Протягом літньої 

оздоровчої 

Відділи райдержадміністрації: 

освіти, культури, туризму і релігій 



почуття патріотизму, на відродження національних 

обрядів та звичаїв, проводити туристичні екскурсії по 

розроблених маршрутах та заходи з популяризації  

європейських цінностей.  

кампанії  

24. Бібліотечним, клубним закладам забезпечити 

обслуговування дітей, які оздоровлюються в закладах 

району. 

Протягом літньої 

оздоровчої 

кампанії  

Відділ культури, туризму і релігій  

райдержадміністрації.  

25. Забезпечити виїзну роботу мобільних консультаційних 

пунктів з питань профілактики негативних явищ серед 

дітей та молоді в дитячих оздоровчих закладах з метою 

профілактики соціально-небезпечних хвороб, надання 

дітям психолого-педагогічної і соціальної допомоги. 

Забезпечити розповсюдження в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку просвітницько-

інформаційної продукції. 

Протягом літньої 

оздоровчої 

кампанії  

Прилуцький РЦСССДМ.  

26. Створити в кожному дитячому оздоровчому закладі 

району куточок соціальної реклами.  

До 01 червня  

2014 року. 

Прилуцький РЦСССДМ.  

27. Сприяти систематичному висвітленню ходу оздоровчої 

кампанії у засобах масової інформації. Забезпечити в 

літній період широкий показ по місцевому телебаченню 

пізнавальних та розважальних програм для дітей та 

юнацтва. 

Травень-вересень  

2014 року. 

Засоби масової інформації.  

28. Вжити невідкладних заходів, спрямованих на безпечне 

перебування дітей у оздоровчих закладах, охорону 

громадського порядку в місцях відпочинку дітей, 

підвищення відповідальності керівників, вихователів та  

інших працівників за життя і здоров’я дітей. 

Травень-вересень  

2014 року. 

Відділ освіти райдержадміністрації, 

Прилуцький МВ (з обслуговування 

міста Прилуки та Прилуцького 

району) УМВС України в 

Чернігівській області, виконавчі 

комітети сільських, селищних рад, 

керівники оздоровчих закладів.  



 Надавати завідувачу сектору у справах сім’ї, молоді та 

спорту райдержадміністрації оперативну інформацію 

стосовно фінансового забезпечення літньої оздоровчої 

кампанії, охоплення організованими формами 

оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку, 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що 

функціонуватимуть влітку 2014 року (за встановленою 

формою). 

Протягом 

оздоровчої 

кампанії до 

15 червня,  

15 липня,  

 15 серпня,  

  15 вересня 

Управління райдержадміністрації: 

фінансове, соціального захисту 

населення, відділи 

райдержадміністрації: освіти, 

культури, туризму і релігій.  

 

 

В. о. керівника апарату райдержадміністрації           О.О. Хотіна 

 

 


