
 

                                                              

 

 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ВІДДІЛ  ОСВІТИ   

 

НАКАЗ 

Зачепилівка 

 

 

02.05.2018                                                                                          № 142 

 

Про організацію відпочинку та 

оздоровлення дітей улітку 2018 року 

 

Відповідно до законів України «Про оздоровлення та відпочинок 

дітей», «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 

02.10.2014 № 1124 «Про затвердження нормативно-правових актів, які 

регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2014 за № 1340/26117, 

розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 

15.04.2016 № 128 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей 

Харківської області в 2016-2020 роках», наказу Департаменту  науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації від 16.04.2018 №109 «Про 

організацію оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2018 року», з метою 

створення сприятливих умов для забезпечення проведення оздоровлення та 

відпочинку дітей улітку 2018 року, збереження та підтримки діяльності 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, керуючись статтею  6 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації», 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести оздоровчий період в таборах відпочинку з денним перебуванням. 

                                                        З 29.05.2018 по 15.06. 2018  



2. Провести оздоровлення дітей дошкільного віку у літній оздоровчий період 

(90 днів).                                                    

                                                                      З 01.06.2018 – 31.08. 2018 

3. Затвердити мережу таборів відпочинку з денним перебуванням, які будуть 

функціонувати улітку 2018 року(додаток 1). 

4. Затвердити місця розташування таборів відпочинку з денним 

перебуванням, які будуть функціонувати улітку 2018 року (додаток 2). 

5. Головному спеціалісту відділу освіти, молоді та спорту  районної 

державної адміністрації  Пашковій С.І.: 

5.1. Налагодити співпрацю та провести необхідну організаційну роботу щодо 

своєчасної підготовки до проведення оздоровлення та відпочинку дітей 

улітку 2018 року спільно з місцевими органами виконавчої влади, іншими 

державними установами, профспілковими та громадськими організаціями.                                                           

                                                                                         Травень 2018 року 

5.2. З метою підвищення кваліфікації керівників, педагогічних працівників, 

кухарів таборів відпочинку з денним перебуванням, провести нараду-

семінар, із залученням  працівників методичного кабінету, Будинку дитячої 

та юнацької творчості (за згодою), централізованої бухгалтерії відділу освіти, 

молоді та спорту, господарчої групи: 

 з питань організації відпочинку дітей улітку 2018 року для директорів 

таборів  відпочинку з денним перебуванням;  

 для заступників директорів таборів відпочинку з денним     перебуванням 

щодо планування роботи табору та організації дозвілля  вихованців улітку 

2018 року;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 для кухарів щодо дотримання  режиму харчування, санітарних норм 

організації харчування дітей в таборах відпочинку з денним перебуванням 

улітку 2018 року. 

                      До 21.05. 2018  



5.3. Інформувати відділ дошкільної, загальної середньої, корекційної та 

позашкільної освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації: 

5.3.1.Про місця розташування таборів  відпочинку з денним перебуванням. 

До 11 .05.2018  

5.3.2. Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей.  

                                                 Термін: у перший день відкриття таборів,  

                                                              до 14.06.2018, 18.07.2018, 23.08.2018 

6. Забезпечити контроль за дотриманням підпорядкованими дитячими 

закладами оздоровлення та відпочинку вимог законів України «Про охорону 

дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Кодексу цивільного 

захисту України та створенням належних умов для охорони життя і здоров’я 

дітей, якісного харчування, дотриманням санітарних, протипожежних 

правил, порядку проведення екскурсій, перевезення дітей автомобільним та 

іншими видами транспорту, належного ведення документації табору. 

                      Постійно 

7. Керівникам  закладів загальної середньої освіти, завідуючим  закладами 

дошкільної  освіти, директору Будинку дитячої та юнацької творчості (за 

згодою):  

7.1. Забезпечити своєчасну підготовку, відкриття  таборів відпочинку з 

денним перебуванням улітку 2018 року, створити  умови для  їх зайнятості.  

З 29.05.2018 – 15.06.2018 

7.2. Забезпечити контроль за дотриманням  в таборах відпочинку з денним 

перебуванням, дошкільних навчальних закладах вимог законів України «Про 

охорону дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про 

забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення», «Про 

пожежну безпеку», за створенням належних умов для охорони життя і 

здоров’я дітей, якісного харчування, за дотриманням санітарних, 

протипожежних правил, правил порядку проведення екскурсій, походів, 



купання у водоймах, правил перевезення дітей автомобільним та іншими 

видами транспорту. 

                                                                                                        Постійно  

7.3. Здійснювати контроль за організацією в  таборах відпочинку з денним 

перебуванням  виховного процесу, змістовного дозвілля дітей, роботи 

гуртків, клубів, об’єднань за інтересами. 

Постійно 

8. Керівникам  закладів загальної середньої освіти: 

8.1. Видати наказ «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку 

2018 року».                                  

                                                                                             До 07.05.2018 

8.2. Ужити заходів щодо збереження мережі таборів відпочинку з денним 

перебуванням, забезпечити дотримання в них належного догляду за дітьми, 

режиму харчування, денного відпочинку, прогулянок, з організацією 

відповідної виховної, фізкультурно - спортивної та культурно-екскурсійної 

роботи; передбачити зміцнення матеріальної бази навчальних закладів, на 

базі яких будуть функціонувати такі табори. 

                                                            З 29 .05.2018  по 15.06. 2018  

8.3. Здійснити своєчасний і якісний підбір кадрів для роботи в таборі 

відпочинку з денним перебуванням.   

                                              До 08 .05. 2018 

8.4. Забезпечити проведення необхідних санітарно-гігієнічних заходів для 

відкриття шкільних  таборів відпочинку з денним перебуванням, 

проходження медоглядів,  санмінімуму.                                                                      

                                                                                                   До  18.05.2018 

8.5. Призначити відповідними наказами директорами та заступниками 

директорів таборів  відпочинку з денним перебуванням заступників 

директорів шкіл з навчально-виховної роботи, заступників директорів з 

виховної роботи та досвідчених вчителів. 

                                              До 07.05.2018 



8.6. Обов’язково включити до штату таборів відпочинку з денним 

перебуванням практичних психологів.                                                  

                                                           З 29.05.2018 по 15.06 2018 

8.7. Провести навчання   з педагогічними працівниками таборів відпочинку з 

денним перебуванням з метою якісної їх підготовки для роботи в таборі.  

                                                                                                    До 25.05. 2018 

8.8. Забезпечити проходження медоглядів працівниками, які будуть 

працювати у таборах відпочинку з денним перебуванням в період з 29 травня  

по 15 червня 2018 року.                        

До 18 .05. 2018 

8.9. Забезпечити своєчасну підготовку таборів відпочинку з денним 

перебуванням до роботи  в літній період і своєчасне їх відкриття у 

відповідності до вимог Закону України «Про оздоровлення та відпочинок 

дітей» (підтвердженням готовності табору з денним перебуванням до 

початку роботи є «Акт приймання готовності закладу» за формою №318/0, 

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.07.2000 № 160)                    

До 23.05. 2018  

8.10. Узяти під особливий контроль організацію оздоровлення  та відпочинку 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та створення 

безпечних умов для їх перебування у  таборах відпочинку з денним 

перебуванням. 

                            З 29.05.2018 -15.06.2018  

8.11. Сприяти зайнятості в літній період дітей шкільного віку, у тому числі із 

сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах через різні форми 

оздоровлення та відпочинку. 

Червень – серпень 2018 року 

8.12. Забезпечити умови у таборах відпочинку з денним перебуванням для 

організації оздоровлення та відпочинку  талановитих, обдарованих дітей, 

лідерів учнівського самоврядування. 

                                                           З 29.05.2018 по 15.06. 2018   



8.13. Забезпечити виконання заходів щодо формування в дітей навичок 

здорового способу життя через залучення їх  в таборах відпочинку з денним 

перебуванням  до занять фізичною культурою і спортом, використовуючи 

для цього матеріально-технічну базу з фізичної культури, ігрові та спортивні 

майданчики. 

                                                           З 29.05.2018 по 15.06. 2018  

8.14. Здійснити чітке планування організації  змістовного відпочинку дітей у 

таборах відпочинку з денним перебуванням.                                                                     

                                                                               До 25.05.2018 

8.15. При організації туристських походів, подорожей, екскурсійних поїздок 

суворо дотримуватись вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 

21.12.2005 року № 1251 «Про затвердження порядку організації виїзду дітей 

за кордон на відпочинок та оздоровлення» (зі змінами), наказу Міністерства 

освіти України від 02.10.2014 № 1124 «Про затвердження нормативно-

правових актів, які регламентують порядок організації туристсько-

краєзнавчої роботи», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

27.10.2014 за № 1340/26117.                                                               

Червень-серпень 2018 року 

8.16. Провести роз'яснювальну роботу серед учнів та батьків щодо 

дотримання правил поведінки на воді, з легкозапалюючими та 

вибухонебезпечними предметами і речовинами, безпеки дорожнього руху, 

пожежної безпеки. 

                                                                           Протягом травня 2018 року  

8.17. Покласти відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей в 

оздоровчий період на директорів таборів відпочинку з денним перебуванням, 

вихователів загонів та інших працівників табору, приділяти особливу увагу 

профілактиці дитячого травматизму, запобіганню нещасним випадкам під час 

відпочинку дітей.                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                           З 29.05.2018 по15.06. 2018  



8.18. Сформувати базу даних дітей пільгового контингенту, які будуть 

оздоровлені в таборі відпочинку з денним перебуванням. 

                                                                               До 07.05. 2018  

8.19. Ужити заходів для залучення додаткових коштів на фінансування 

літнього оздоровлення та відпочинку дітей, перш за все, дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки.  

                                                                                        Травень 2018 року 

8.20. Сприяти організації роботи літнього мовного табору при табору 

відпочинку з денним перебуванням. 

                                                             З 29.05.2018 по 15 .06. 2018 

9. Методисту районного методичного кабінету Гергель Т.В.,завідуючим 

закладів  дошкільної освіти: 

9.1. Забезпечити проведення оздоровлення дітей дошкільного віку у літній 

оздоровчий період (90 днів). 

З 01.06.2018 – 31.08. 2018 

9.2. Узяти на контроль збільшення вартості харчування в закладах  

дошкільної освіти на 10 % у літній оздоровчий період (90 днів). 

З 01.06.2018 – 31.08. 2018                                           

9.3. Здійснювати контроль за організацією в закладах  дошкільної освіти 

оздоровлення та змістовного дозвілля дітей. 

                                                                                                              Постійно 

10. Методисту районного методичного кабінету  Ляшенко В.І.: 

10.1. Надавати постійну практичну і методичну допомогу загальноосвітнім 

навчальним закладам, на базі яких створені табори відпочинку з денним 

перебуванням, в організації змістовного відпочинку та дозвілля дітей і 

підлітків під час проведення оздоровчої кампанії, складанні планів  виховної 

роботи табору в цілому та загонів.                               

                                                           З 29.05.2018 -  15.06. 2018 

10.2.Тримати на контролі проведення  виховної роботи в таборах відпочинку 

з денним перебуванням, виконання планів . 



                                                                                З 29.05.2018 по 15.06. 2018 

11.Завідувачу районним методичним кабінетом Бєляєвій А.І.: 

11.1.Здійснювати організаційно - методичний супровід  щодо 

функціонування літніх мовних таборів на базі таборів відпочинку з денним 

перебуванням. 

                                                                               З 29.05.2018 по 15.06. 2018 

11.2.Тримати на постійному контролі роботу літніх мовних таборів. 

                                                                                З 29.05.2018 по 15.06. 2018 

11.3.Підготувати та надати організаційну та звітну документацію про роботу 

літніх мовних таборів в Департамент науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації та в КВНЗ «ХАНО». 

                 До 18.05.2018 

                 До 22.06.2018 

12.Рекомендувати директору Будинку дитячої та юнацької творчості Сало 

Л.В.(за згодою): 

12.1. Ужити заходів для організації оздоровлення та відпочинку дітей 

шляхом проведення змагань, зльотів, експедицій, польових зборів, 

туристських подорожей, конкурсів, концертів, участі у відповідних заходах 

тощо. 

                                          З 29.05.2018 -  15.06. 2018                       

12.2. Організувати виїзди педагогічних працівників закладів позашкільної 

освіти щодо надання методичної, практичної й організаційної допомоги  

таборам відпочинку з денним перебуванням  у проведенні культурно-

масових і спортивних заходів, гурткової роботи, організації оздоровлення та 

відпочинку дітей. 

З 29.05.2018 -  15.06. 2018                       

12.3. Скласти плани роботи закладу позашкільної освіти на літній період та 

надати їх до відділу,освіти,молоді та спорту Зачепилівської районної 

державної адміністрації. 

Термін: до 18.05.2018 



12.4.Надавати постійну практичну і методичну допомогу  закладам загальної 

середньої освіти, на базі яких створені табори відпочинку з денним 

перебуванням, в організації змістовного відпочинку та дозвілля дітей і 

підлітків під час проведення оздоровчої кампанії.                                

                                                           З 29.05.2018 -  15.06. 2018 

 

13.В зв'язку з проведенням  ремонтних робіт  в Орчицькій ЗОШ І-ІІ ступенів, 

місцем функціонування табору відпочинку з денним перебуванням являється 

Руновщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів  Зачепилівської районної ради Харківської 

області. 

З 29.05.2018 -  15.06. 2018                                                   

14.Директору Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Гусар Н.В.: 

14.1.Створити всі необхідні умови для функціонування табору відпочинку з 

денним перебуванням  Орчицької ЗОШ І-ІІ ступенів на базі Руновщинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

З 29.05.2018 -  15.06. 2018                                                   

15.Директору Орчицької ЗОШ І-ІІ ступенів Новіковій Т.П.: 

15.1.Забезпечити  своєчасний та безпечний підвіз дітей і персоналу табору 

відпочинку з денним перебуванням Орчицької ЗОШ І-ІІ ступенів до 

Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

З 29.05.2018 -  15.06. 2018 

15.2. Провести необхідні заходи щодо збереження життя та здоров'я дітей та 

персоналу табору відпочинку з денним перебуванням під час перевезення до 

Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів.                                                   

З 29.05.2018 -  15.06. 2018 

15.3.Наказом по закладу загальної середньої освіти призначити 

відповідальних за збереження життя та здоров'я дітей  під час перевезення 

дітей та перебування дітей в таборі відпочинку з денним перебуванням при 

Руновщинській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

16. Начальнику господарчої групи  Козині В.В.: 



16.1.Ужити заходів щодо якісної підготовки таборів відпочинку з денним 

перебуванням до проведення відпочинку школярів з 29 травня по 15 червня 

2018 року. 

  До 21.05. 2018  

16.2.Тримати на контролі своєчасну заміну  водяних кранів та фільтрів в 

навчальних закладах, на базі яких заплановано функціонування таборів 

відпочинку з денним перебуванням при проведенні лабораторного контролю 

якості питної води по мікробіологічним та санітарно-хімічним показникам. 

                       До 15.05.2018 

16.3.Тримати на контролі своєчасний  та безпечний підвіз дітей і персоналу 

табору відпочинку з денним перебування Орчицької ЗОШ І-ІІ ступенів до 

Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

З 29.05.2018 -  15.06. 2018                                                   

17. Головному бухгалтеру відділу  освіти,молоді та спорту Литвин В.В.: 

17.1. Забезпечити цільове використання бюджетних коштів, передбачених на 

проведення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки (у значенні Закону України «Про 

оздоровлення та відпочинок дітей»). 

 З 29.05.2018 -  15.06. 2018                                                   

17.2. Виділити кошти на організацію харчування школярів в таборах 

відпочинку з денним перебуванням відповідно до мережі та кошторису 

витрат.                                                                    

                                                           З 29.05.2018 по 15 .06. 2018 

17.3.Здійснювати контроль за забезпеченням цільового використання 

бюджетних коштів, передбачених на проведення оздоровлення та відпочинку 

дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.  

                                                                                   З 29.05.2018 по 15.06.2018 

17.4. Здійснювати контроль за харчуванням школярів в  таборах відпочинку з 

денним перебуванням. 

                                                           З 29.05.2018 по 15.06.2018 



17.5.Передбачити кошти на своєчасну заміну  водяних кранів та фільтрів в 

навчальних закладах, на базі яких заплановано функціонування таборів 

відпочинку з денним перебуванням при проведенні лабораторного контролю 

якості питної води по мікробіологічним та санітарно-хімічним показникам. 

                                                                                       До 15.05. 2018 року     

17.6.Передбачити кошти на здійснення перевезення дітей та персоналу 

табору відпочинку  з денним перебуванням Орчицької ЗОШ І-ІІ ступенів, в 

зв'язку з ремонтними роботами в Орчицькій ЗОШ І-ІІ ступенів, до 

Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

                                                                                 З 29.05.2018 по 15.06.2018 

18. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                                       О.О.Петренко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


