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№ Р-213/0/3-19

¬

Про організацію
оздоровлення та відпочинку
дітей влітку 2019 року

Керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”,
“Про оздоровлення та відпочинок дітей”, постановою Кабінету Міністрів
України від 28 лютого 2011 року № 227 “Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації
оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки,
в дитячих центрах “Артек” і “Молода гвардія” (зі змінами), відповідно до
регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей Дніпропетровської
області у 2014 – 2021 роках, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної
ради від 27 грудня 2013 року № 507-23/VІ (зі змінами), з метою якісної
організації оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних умов для
освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи,
медичного обслуговування і харчування, а також підготовки до роботи дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку влітку 2019 року:
1. Створити обласний оперативний штаб з координації оздоровчої
кампанії 2019 року у складі згідно з додатком.
2. Затвердити перелік заходів щодо організації оздоровлення та
відпочинку дітей влітку 2019 року (додається).
3. Зобов’язати структурні підрозділи облдержадміністрації: департамент
освіти і науки, департамент охорони здоров’я, управління молоді і спорту,
управління цивільного захисту, голів райдержадміністрацій та рекомендувати
міським головам і обласним установам, що відповідають за оздоровлення та

відпочинок дітей: обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, державній установі “Дніпропетровський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров’я України”, Головному управлінню Держпраці у
Дніпропетровській області, Головному управлінню Держпродспоживслужби у
Дніпропетровській області, Головному управлінню Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, Головному управлінню
Національної поліції в Дніпропетровській області, власникам (засновникам) та
керівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку поінформувати
департамент соціального захисту населення облдержадміністрації про стан
підготовки до оздоровчої кампанії та готовності дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку до функціонування в літній період до 01 травня 2019 року;
про хід оздоровчої кампанії – до 20 червня, 20 липня, 20 серпня 2019 року;
про підсумки проведення оздоровчої кампанії – до 15 вересня 2019 року.
4. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації
поінформувати голову облдержадміністрації про виконання цього
розпорядження до 20 листопада 2019 року.
5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження
покласти на департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,
контроль – на заступника голови облдержадміністрації Батуру Д.І.
Голова облдержадміністрації

В.М.РЕЗНІЧЕНКО

Додаток
до розпорядження голови
облдержадміністрації
19.04.2019 № Р-213/0/3-19
СКЛАД
обласного оперативного штабу з координації
оздоровчої кампанії 2019 року
БАТУРА
Дмитро Ігорович

заступник голови облдержадміністрації,
голова оперативного штабу

СЛИВНА
Валентина Олексіївна

заступник директора департаменту
соціального захисту населення
облдержадміністрації,
заступник голови оперативного штабу

БЕЙЦУН
Анатолій Федорович

начальник управління соціального захисту
пільгових категорій громадян та оздоровлення
департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації,
заступник голови оперативного штабу

ФЕДОРЕНКО
Ксенія Едуардівна

провідний інспектор відділу соціального
забезпечення окремих категорій громадян
управління соціального захисту пільгових
категорій громадян та оздоровлення
департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації,
секретар оперативного штабу

БОРОЩУК
Ірина Володимирівна

начальник відділу організаційно-правової
роботи Дніпропетровського обласного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
(за згодою)

ДОРОШЕНКО
Руслан Миколайович

головний спеціаліст відділу санітарноепідеміологічного нагляду та організації
розслідування спалахів управління
державного нагляду за дотриманням
санітарного законодавства Головного
управління Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області (за згодою)

КАРПЕЧЕНКОВА
Ганна Вячеславівна

начальник відділу ювенальної превенції
Управління превентивної діяльності
Головного управління Національної
поліції в Дніпропетровській області,
лейтенант поліції (за згодою)

Продовження додатка
МАНДЗЮК
Ольга Дмитрівна

головний юрисконсульт Дніпропетровської
обласної організації профспілки працівників
житлово-комунального господарства,
місцевої промисловості, побутового
обслуговування населення (за згодою)

ПОРОХНЯЧ
Михайло Олександрович

провідний інспектор відділу пожежної
безпеки управління запобігання надзвичайним
ситуаціям Головного управляння
Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Дніпропетровській області,
капітан служби цивільного захисту (за згодою)

ПОШТАРУК
Михайло Вікторович

старший інспектор відділу ювенальної
превенції Управління превентивної
діяльності Головного управління
Національної поліції в
Дніпропетровській області,
капітан поліції (за згодою)

РИБКА
Олена Юріївна

головний спеціаліст відділу лікувальнопрофілактичної допомоги дітям і матерям
управління лікувально-профілактичної
допомоги населенню департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації

ФЕДОРЧЕНКО
Катерина Євгенівна

завідувач сектору позашкільної освіти та
виховної роботи управління дошкільної,
позашкільної та загальної середньої
освіти департаменту освіти і
науки облдержадміністрації

ЧЕРНОВ
Юрій Михайлович

заступник голови Дніпропетровського
обласного об’єднання профспілок (за згодою)

ЧУГУНКІНА
Наталя Ігорівна

головний державний інспектор відділу
нагляду у агропромисловому комплексі та
соціально-культурній сфері Управління
нагляду в промисловості і на об’єктах
підвищеної безпеки Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області
(за згодою)

Продовження додатка
ШЕВЦОВА
Олена Юріївна

заступник начальника відділу
матеріально-технічного забезпечення та
інформування населення управління
цивільного захисту облдержадміністрації

ЯЦУК
Владислав Миколайович

заступник начальника управління
молоді і спорту облдержадміністрації −
начальник відділу у справах молоді

Директор департаменту
соціального захисту населення
облдержадміністрації

О.В.КРИШЕНЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
19.04.2019 № Р-213/0/3-19
ПЕРЕЛІК
заходів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 року
№
з/п

Зміст заходів

Відповідальні
за виконання

Термін
виконання

1.

Передбачення під час формування місцевих бюджетів на Голови райдержадміністрацій,
2019 рік коштів на фінансування місцевих програм
міські голови (за згодою)
оздоровлення та відпочинку дітей.

2.

Забезпечення у 2019 році чисельності оздоровлених
дітей не нижче рівня 2018 року.

Голови райдержадміністрацій,
міські голови (за згодою)

Травень – серпень
2019 року

3.

Здійснення заходів з удосконалення структури місцевих
органів соціального захисту населення, розширивши їх
повноваження в частині забезпечення організації
оздоровлення дітей шляхом перегляду чисельності
їх працівників і випадків на утримання.

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
голови райдержадміністрацій,
міські голови (за згодою)

Квітень – жовтень
2019 року

4.

Збереження діючих і відновлення роботи дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку, що тривалий час не
працюють, сприяння відкриттю наметових містечок.

Голови райдержадміністрацій,
міські голови (за згодою),
управління молоді і спорту
облдержадміністрації

Березень  серпень
2019 року

Другий квартал
2019 року

№
з/п

Зміст заходів

Відповідальні
за виконання

Термін
виконання

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
голови райдержадміністрацій,
Головне управління статистики
у Дніпропетровській області
(за згодою),
міські голови (за згодою),
керівники підприємств,
організацій, установ – власників
дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку (за згодою)

Травень 2019 року

5.

Оновлення бази даних про загальну мережу дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку (позаміських та
санаторного типу).

6.

Підготовка закладів оздоровлення та відпочинку дітей до Голови райдержадміністрацій,
оздоровчої кампанії; забезпечення своєчасного початку
міські голови (за згодою)
оздоровчої кампанії підприємствами, установами,
організаціями області, на балансі яких перебувають
дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.

7.

Забезпечення вихованців дитячих закладів з денним
перебуванням дворазовим харчуванням.

Голови райдержадміністрацій,
міські голови (за згодою),
департамент освіти і науки
облдержадміністрації

Березень – травень
2019 року

Протягом
2019 року

№
з/п

Зміст заходів

Відповідальні
за виконання

Термін
виконання

8.

Підтримка діяльності дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку шляхом установлення пільг у межах чинного
законодавства із землекористування, оплати
комунально-побутових послуг, придбання продуктів
харчування, сплати місцевих податків і зборів.

Органи місцевого
самоврядування, на території
яких розташовані дитячі заклади
оздоровлення та відпочинку
(за згодою)

Травень – серпень
2019 року

9.

Організація забезпечення своєчасного проведення
процедур закупівлі за рахунок бюджетних коштів до
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
голови райдержадміністрацій,
міські голови (за згодою)

Квітень – вересень
2019 року

10. Сприяння організації змістовного дозвілля в дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку: упровадження
культурно-масових, фізкультурно-спортивних заходів
тощо.

Управління молоді і спорту
облдержадміністрації,
голови райдержадміністрацій,
міські голови (за згодою)

Червень – серпень
2019 року

11. Організація роботи обласного оперативного штабу
з координації оздоровчої кампанії 2019 року.

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації

Травень – серпень
2019 року

12. Здійснення виїзних перевірок дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку обласним
оперативним штабом.

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації

Квітень – серпень
2019 року

13. Забезпечення проведення нарад з питань організації
оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 року.

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації

Квітень – жовтень
2019 року

№
з/п

Зміст заходів

Відповідальні
за виконання

Термін
виконання

14. Забезпечення підготовки педагогічних, медичних
працівників і працівників харчоблоків для роботи в
дитячих оздоровчих закладах, у тому числі шляхом
проведення нарад, семінарів, тренінгів тощо.

Департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
Головне управління
Держпродспоживслужби
у Дніпропетровській області
(за згодою), Дніпропетровське
обласне об’єднання профспілок
(за згодою)

Травень 2019 року

15. Залучення волонтерів молодіжних і жіночих
громадських організацій, фахівців обласних установ до
участі у патріотично-виховній, культурнопросвітницькій, спортивній та краєзнавчій роботі з
дітьми в закладах оздоровлення та відпочинку.

Управління молоді і спорту
облдержадміністрації,
департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
Дніпропетровський
обласний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
(за згодою),
КП “Молодіжний центр
Дніпропетровщини”
Дніпропетровської обласної
ради (за згодою), громадські
організації (за згодою),
голови райдержадміністрацій,
міські голови (за згодою)

Червень – серпень
2019 року

16. Забезпечення проведення рейдів з метою виявлення
безпритульних і бездоглядних дітей та вжиття заходів
щодо їх влаштування у соціальні заклади для дітей,
організації їх оздоровлення та змістовного дозвілля.

Служба у справах дітей
облдержадміністрації

Постійно

№
з/п

Зміст заходів

Відповідальні
за виконання

Термін
виконання

17. Створення умов для забезпечення повної безпеки дітей
та учнівської молоді під час перебування та перевезення
їх до закладів оздоровлення та відпочинку: здійснення
медичного супроводу організованих груп дітей до місць
оздоровлення і відпочинку та у зворотному напрямку,
контроль за технічним станом транспортних засобів і
автомобільних доріг.

Головне управління
Національної поліції в
Дніпропетровській області
(за згодою), департамент
охорони здоров’я облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, міські голови
(за згодою), керівники
підприємств, організацій,
установ – власників закладів
оздоровлення та відпочинку
(за згодою), Служба
автомобільних доріг у
Дніпропетровській області
(за згодою)

Червень – серпень
2019 року

18. Забезпечення безперебійного електро-, водо-, газо- і
теплопостачання, телефонного зв’язку у дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку, проведення
роботи щодо недопущення позапланових та інших
відключень, визначення відповідальних працівників для
виконання цих заходів.

Департамент житловоЧервень  серпень
комунального господарства та
2019 року
будівництва облдержадміністрації,
голови райдержадміністрацій,
міські голови (за згодою),
комунальне підприємство
“Дніпротеплоенерго” Дніпропетровської обласної ради”
(за згодою), публічне акціонерне
товариство по газопостачанню
та газифікації “Дніпропетровськгаз”
(за згодою), Дніпропетровська
філія публічного акціонерного
товариства “Укртелеком”
(за згодою)

№
з/п

Зміст заходів

Відповідальні
за виконання

Термін
виконання

19. Організація належного медичного обслуговування у
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку,
проходження медичного огляду працівниками закладів,
безоплатне проведення медичних оглядів дітей,
закріплення за всіма оздоровчими закладами необхідної
чисельності медичних працівників на підставі договорів,
укладених між керівниками лікувально-профілактичних
закладів і власниками дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку.

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації, голови
райдержадміністрацій, міські
голови (за згодою), керівники
підприємств, організацій,
установ – власників закладів
оздоровлення та відпочинку
(за згодою)

Червень – серпень
2019 року

20. Здійснення в закладах оздоровлення та відпочинку дітей
та на територіях, що межують з дитячими закладами
оздоровлення та відпочинку, належної охорони
громадського порядку, розроблення плану цілодобової
охорони дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
дітей, забезпечення громадського порядку в літній
період у місцях оздоровлення дітей.

Головне управління
Національної поліції в
Дніпропетровській області
(за згодою), голови
райдержадміністрацій,
міські голови (за згодою)

Травень – серпень
2019 року

21. Забезпечення дотримання вимог протипожежної
безпеки, правил безпеки під час купання, туристичних
походів, інших масових заходів, попереднє обстеження
територій дитячих закладів оздоровлення та відпочинку,
пляжних місць, перевірка наявності протипожежних
засобів, готовності водних джерел, обстеження
маршрутів руху, установлення на під’їзних шляхах
дорожніх та інших попереджувальних знаків.

Головне управління
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
у Дніпропетровській області
(за згодою), Головне управління
Національної поліції в
Дніпропетровській області
(за згодою),

Травень – серпень
2019 року

№
з/п

Зміст заходів

Відповідальні
за виконання

Термін
виконання

голови райдержадміністрацій,
міські голови (за згодою),
Дніпропетровське обласне
об’єднання профспілок
(за згодою), керівники
підприємств, організацій,
установ – власників закладів
оздоровлення та відпочинку
(за згодою)
22. Забезпечення тривалості оздоровчих змін у дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку не менше 21 доби
та відпочинкових змін не менше ніж 14 діб у
відповідних дитячих закладах.

Департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
Дніпропетровське обласне
об’єднання профспілок
(за згодою), керівники
підприємств, організацій,
установ – власників закладів
оздоровлення та відпочинку
(за згодою)

Травень – серпень
2019 року

23. Здійснення контролю за підготовкою і санітарногігієнічним станом дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку, державного санітарно-епідеміологічного
нагляду за станом оздоровчих закладів і місць масового
відпочинку, недопущення відкриття й експлуатації
закладів оздоровлення та відпочинку без актів прийому.

Керівники підприємств,
організацій, установ – власників
закладів оздоровлення та
відпочинку (за згодою),
департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації,

Травень – серпень
2019 року

№
з/п

Зміст заходів

Відповідальні
за виконання

Термін
виконання

департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
Головне управління
Держпродспоживслужби у
Дніпропетровській області
(за згодою), державна
установа “Дніпропетровський
обласний лабораторний центр
Міністерства охорони
здоров’я України” (за згодою),
Головне управління Держпраці
у Дніпропетровській області
(за згодою), Дніпропетровське
обласне об’єднання
профспілок (за згодою),
голови райдержадміністрацій,
міські голови (за згодою)
24. Організація в оздоровчий період контролю за
дотриманням санітарних норм та якістю харчування
дітей в оздоровчих закладах усіх типів.

Керівники підприємств,
організацій, установ – власників
закладів оздоровлення та
відпочинку (за згодою),
Головне управління
Держпродспоживслужби
у Дніпропетровській області
(за згодою), Дніпропетровське
обласне об’єднання
профспілок (за згодою),

Травень – серпень
2019 року

№
з/п

Зміст заходів

Відповідальні
за виконання

Термін
виконання

департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
голови райдержадміністрацій,
міські голови (за згодою)
25. Вирішення питань своєчасного постачання якісних
продуктів харчування до дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку, закріплення спеціалізованих господарств
з вирощування ранніх овочів, картоплі, фруктів та ягід
за дитячими закладами в установленому порядку.

Голови райдержадміністрацій,
міські голови (за згодою),
керівники підприємств,
організацій, установ – власників
закладів оздоровлення та
відпочинку (за згодою)

Травень – серпень
2019 року

26. Організація проведення державної атестації
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
усіх форм власності.

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
керівники підприємств,
організацій, установ – власників
закладів оздоровлення та
відпочинку (за згодою)

Червень – серпень
2019 року

27. Проведення огляду-конкурсу дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку.

Управління молоді і спорту
облдержадміністрації,
департамент освіти і науки
облдержадміністрації,

Травень – вересень
2019 року

№
з/п

Зміст заходів

Відповідальні
за виконання

Термін
виконання

голови райдержадміністрацій,
міські голови (за згодою),
керівники підприємств,
організацій, установ – власників
дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку (за згодою)
28. Організація роботи ігрових майданчиків, гуртків і
спортивних секцій, проведення екскурсій, походів під
час літніх канікул на території парків, скверів, у дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку.

Департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
управління культури,
національностей і релігій
облдержадміністрації,
управління молоді і спорту
облдержадміністрації, голови
райдержадміністрацій,
міські голови (за згодою),
громадські організації
(за згодою)

Червень – серпень
2019 року

29. Впровадження інноваційних технологій виховного
процесу, спрямованих на виховання патріотично,
психологічно, фізично та морально оздоровленої
дитини.

Власники закладів оздоровлення
та відпочинку(за згодою)

Червень – серпень
2019 року

Директор департаменту
соціального захисту населення
облдержадміністрації

О.В.КРИШЕНЬ

