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ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15.05. „не/іі м9 дам/ь
м. Володимир-Волинський

Про організацію і проведення
оздоровленнята відпочинку
дітей у 2017 році

Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок
дітей» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009
року М 734 «Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного
бюджету» (зі змінами), рішення обласної ради від 10 лютого 2016 'року
М 2/30 «Про затвердження Обласної цільової соціальної програми
оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки», розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 26 квітня 2017 року М 208 «Про
організацію і проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2017році»,
рішення міської ради від 24 грудня 2015 року М 4/8 «Про міську цільову
соціальну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2017 роки», з
метою забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей у 2017
році, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної,
оздоровчо-спортивної роботи, організації якісного медичного
обслуговування та харчування, керуючись п„1, п„20 ч.4 ст.42 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Управлінню освіти, Молоді та спіорту (Петрук В. М.):
1.1. Здійснювати координацію роботи з організації та проведення

оздоровлення і відпочинку дітей В місті„
1.2. Забезпечити, в межах бюджетних призначень, оздоровлення та

відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки:
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського Піклування; дітей осіб,

визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої
статті 6 Закону України «Про статус ветеранів и, гарантії їх соціального
захисту», дітей, один із батьків яких додав безвісти) у районі
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проведення антитерористичних операцій, дій чи збройних



конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних в
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;
бездоглядних та безпритульних дітей; дітей-інвалідів, за відсутності
медичних протипоказань та здатних до самообслуговування; дітей,
потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей, які постраждали
внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з
багатодітних та малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від
нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових
обов”язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та
обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних,
міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад,
відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дитячих
творчих колективів та спортивних команд; дітей працівників
агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

1.3. Забезпечувати направлення дітей міста на оздоровлення до
державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»
(відповідно до положення, затвердженого наказом Міністерства соціальної
політики України від 11 лютого 2016 року .М 104) та державного
підприємства «Міжнародний дитячий центр «Артек» (Київська область)
(відповідно до Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення
та відпочинку до державного підприємства «Міжнародний дитячий центр
«Артек» за рахунок бюджетних коштів, затвердженого наказомМіністерства
соціальної політики України від 10 березня 2016 року М 238).

1.4. Забезпечити у першочерговому порядку послугами з оздоровлення
та відпочинку: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних в районі проведення
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також
внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній
операції, і які проживають на території міста (протягом року); дітей, батьки
яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання
службових обов”язків; дітей-інвалідів (за відсутності медичних
протипоказань).

1.5.Забезпечувати супроводження організованих груп дітей до місць
оздоровлення та у зворотному напрямку' працівниками, які мають досвід
роботи з дітьми та медичними працівниками,

1.6. Забезпечити контроль за ВРЛїКЭрі/іСТЕРдЯВ/ї коштів субвенції з
обласного бюджету на оздоровлення дітей пільгових
категорій.



1.7. Забезпечити подання звітності в управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації за формами: Меі-ОБІЄ «Звіт про підготовку до
проведення оздоровчої кампанії за бюджетні кошти у 2017 році» та М 2-ОБК
«Звіт про охоплення дітей шкільного віку оздоровленням та відпочинком за
бюджетні кошти у 2017 році» (відповідно до наказу Міністерства соціальної
політики України від 19 березня 2013 року Ле 128, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 04 квітня 2013 року за Ле 551/23083) до 01

квітня 2017р., 10 вересня 2017р. та 1.0 лютого 2018р.
1.8. Забезпечити своєчасне відкриття та належні умови функціонування

таборів з денним перебуванням під час літнього сезону 2017 року.
19. До 26 травня 2017 року укомплектувати табори з денним

перебуванням керівними та педагогічними кадрами.
1.10. До 26 травня цього року провести навчання з працівниками

дитячих таборів щодо безпеки перебування та харчування дітей у таборах з
денним перебуванням, залучивши відповідних кваліфікованих працівників та
представників органів державного контролю та нагляду.

1.11. До 26 травня цього року спільно з органами державного контролю
та нагляду провести перевірку стану готовності таборів з денним
перебуванням до відкриття та функціонування під час оздоровчої кампанії-
2017. .

1.12. Персональну відповідальність за створення умов для безпечного
перебування дітей у таборах з денним перебуванням, дотримання санітарних,
протипожежних вимог та вимог з охорони праці й безпеки життєдіяльності,
систематичне проведення роґяснювальної роботи серед дітей щодо правил
поведінки під час екскурсій, походів, тощо покласти на директорів дитячих
закладів відпочинку з денним перебуванням

1.13. Організувати в таборах з денним перебуванням дітей виховну,
культурно-масову та фізкультурно-спортивну роботу, активно
впроваджувати форми роботи з дітьми, спрямовані на виховання у них
національної свідомості, почуття патріотизму, відродження національних
традицій, здійснювати популяризацію європейських демократичних
цінностей.

1.14. У встановленому порядку провести погодження асортименту
продуктів, перспективні меню з управлінням Держпродспоживслужби в м.
Володимирі-Волинському.

1.15. Організувати для дітей екскурсійні подорожі місцями культурної
та історичної спадщини міста.

1.16. Провести міський огляд-конкурс на кращий табір з денним
перебуванням.

2. Службі у справах дітей (Ковальчук Л, В)) спільно з центром
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Пикалііок Ї, 0.):

2.1. Посилити контроль за перебуванням у сімэях, які опинилися у
складних життєвих обставинах та сіміях, які перебувають під соціальним
супроводом, активно залучати їх до організованих відпочинку з метою
недопущення правопорушень на С1МЄЙНО=їїОбэ/ТОВСВЕу грунті.



2.2. Під час літніх канікул Проводити рейди з виявлення дітей, які

перебувають у складних життєвих обставинах та вживати заходів з їх
улаштування в соціальні заклади для дітей, направлення на оздоровлення та
відпочинок.

2.3. Узяти на особливий контроль забезпечення оздоровленням та
відпочинком дітей-сиріт та Дітей, позбавлених батьківського піклування,
вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

3. Територіальному медичному обієднанню спільно з Володимир-
Волинським міськрайонним відділом ДУ «Волинський обласний
лабораторний центр Держсанепідслужби України» у Волинській області
та Держпродспоживслужби в м. Володимир-Волинський (Клачук О. Г.,
Онищук В. М., Романишин М. В.): _

3.1. Забезпечити безоплатне проведення медичних оглядів працівників
таборів 3 денним перебуванням.

3.2. Укомплектувати табори з денним перебуванням кваліфікованими
медичними працівниками.

3.3. Здійснювати контроль за забезпеченням медичних пунктів
необхідними медичними препаратами для надання невідкладної допомоги.

3.4. Протягом року забезпечувати оздоровлення дітей диспансерної
групи в оздоровчих закладах санаторного типу та санаторіях по мірі

поступлень путівок МОЗ.
3.5. Забезпечувати дітей, які направляються в заклади оздоровлення та

відпочинку, санаторні заклади медичним оглядом.
3.6. Здійснювати контроль за санітарно-епідеміологічним станом в

таборах з денним перебуванням, організацією харчування та забезпеченням
якісною питною водою у них, охороною ЖИТТЯ і здоров”я дітей. '

3.7. Посилити контроль за наданням лікарями дитячої поліклініки
довідок дітям, які направляються на оздоровлення, про їх перебування на
диспансерному обліку.

3.8. Забезпечити нагляд за введенням у дитячий харчовий раціон у
таборах з денним перебуванням вітамінів, продуктів радіопротекторної дії,
йодованої кухонної солі тощо.

4. Відділу культури і туризму (Нестерук „Ш М):
4.1. Надавати організаційно-методичну допомогу таборам з денним

перебуванням в організації змістовного дозвілля і відпочинку дітей, сприяти
проведенню культурно-мистецьких акцій

4.2. Сприяти у відвідуванні дітьми на пільгових умовах в канікулярний
період кінотеатру, історичного музею

4.3. Забезпечити проведення культурно=гіросвітницьких заходів:

літературних бесід, зустрічей з книгою, бібліографічних оглядів-конкурсів,
вікторин.

5. Володимир-Волинському відділу ІПЮЛЇЦЙЇ головного управління
Національної поліції у Волинській області (БобикМ, П.):

5.1. Організувати охорону громадського порядку в місцях відпочинку

та оздоровлення дітей. Розробити тіатруілюваііня поліції у зонах



відпочинку, систематично здійснювати відпрацювання місць масового
відпочинку дітей та молоді.

5.2. Здійснювати контроль за технічним станом транспортних засобів,
яким перевозитимуться групи дітей.

5.3. Посилити контроль за способом життя та поведінкою дітей, які
перебувають на профілактичному обліку неповнолітніх осіб В місті
Володимирі-Волинському у канікулярний період.

гб. Володимир-Волинському. міськрайонному відділу управління
ДСНС України у Волинській області (Воробйов В.В.):

6.1. Провести перевірку стану пожежної безпеки в таборах з денним
перебуванням й установити постійний контроль за виконанням заходів,
передбачених приписами органів державного пожежного нагляду.

6.2. Інформацію про результати перевірки стану дотримання пожежної
безпеки в дитячих закладах відпочинку з денним перебуванням подати у
виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради до 26 травня 2017р.

7. Управлінню економічного розвитку та івестицій
(Субицька О.М.):

7.1. У встановленому законодавством порядку здійснювати контроль за
дотриманням суб”єктами підприємницької діяльності правил торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами, проводити систематичні
перевірки підприємств торгівлі й громадського харчування, Що реалізують
алкогольні напої, тютюнові вироби в місцях розташування дитячих закладів
відпочинку з денним перебуванням та місць відпочинку дітей.

8. Фінансовомууправлінню (Шибирин Т„В.):
8.1. Здійснювати фінансування в межах бюджетних призначень на 2017

рік на проведення літньої оздоровчої кампанії та перевезення груп дітей, які
направлятимуться на оздоровлення в дитячі заклади оздоровлення за
путівками з місцевого та державного бюджетів.

9. Відділу організаційно-аналітичної роботи (Ліщук І.С.):
9.1. Забезпечувати висвітлення у засобах масової інформації питань,

пов”язаних з підготовкою та проведенням літньої оздоровчої кампанії та
здійснювати В літній період показ пізнавальних і розважальних телепередач
для дітей, спрямованих на популяризацію української культури, мови,
звичаїв та історичної спадщини міста, області й України.

і10. Міській міжвідомчій комісії з питань організації і проведення
оздоровлення та відпочинку дітей:

10.1. Здійснювати контроль за станом підготовки та ходом літньої
оздоровчої кампанії-2017 в місті.

10.2. Посилити контроль за цільовим використанням коштів
державного бюджету України та місцевих бюджетів, ЩО спрямовуються на
оздоровлення та відпочинок дітей.

11. Службі у справах дітей (Ковацтьчук Ш В), територіальному
медичному об'єднанню (Клачук ОЇО) іінірорвтугвати управління освіти,
молоді та спорту (Петрук В.М.) про:

*



11.1. Хід оздоровлення - до
10 червня, 10 липня, 10 серпня, 25 серпня

2017 року.
11.2. Підсумки проведення літнього оздоровлення дітей - до 10 вересня

цього року.
.11.3. Підсумки проведення оздоровлення дітей у 2017 році - до 05

листопада 2017 року.
12. Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Міської

ради (Петрук В.М.) інформувати управління освіти, Науки та Молоді
облдержадміністрації про:

- стан піготовки до літнього оздоровчого сезону - до
10 травня 2017

РОКУ;

- хід оздоровлення - щомісячно протягом літнього періоду до 15 25

числа 2017 року;
- підсумки проведення літнього оздоровлення дітей - до 10 вересня

2017 року;
- підсумки проведення оздоровлення дітей у 2017 році - до 20 грудня

2017 року. .

_13. Покласти відповідальність щодо координації роботи з питань
підготовки і проведення оздоровлення та відпочинку дітей в місті на
керуючого справами виконавчого комітету Володимир-Волинської міської
ради Прогонюк Н.Т.

Перший заступник
міського голови Я.А. Матвійчук
Петрук 23628


