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Начальникам відділів освіти 
райдержадміністрацій, органів
місцевого самоврядування,
управлінь освіти міських рад, 
керівникам дитячих закладів  
оздоровлення та відпочинку

Щодо забезпечення безпечних умов у  
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Управлінням освіти і науки облдержадміністрації 05 квітня 2017 року 
проведено нараду-семінар «Організація та проведення оздоровчої кампанії 2017 
року» за участю представників Департаменту сім ’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації, ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ 
України», Управління Держпродспоживслужби, комунального лікувально- 
профілактичного закладу «Чернігівська обласна лікарня», Управління 
Держпраці, Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України, 
Головного управління статистики, Головного управління Національної поліції в 
Чернігівській області.

За наслідками наради Управлінням освіти і науки узагальнено 
рекомендації щодо забезпечення безпечних умов у дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку, які надані всіма зацікавленими службами.

При підготовці до оздоровчої кампанії просимо на засіданнях колегій, 
нарадах розглянути питання безпеки життєдіяльності під час проведення 
оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році та врахувати узагальнені 
рекомендації:

- проаналізувати стан протипожежного захисту дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, ужити вичерпних заходів для приведення їх у 
належний протипожежний стан (розробити схеми та плани евакуації на випадок 
надзвичайних ситуацій; утримувати в належному стані евакуаційні виходи, 
проїзди до будинків та пожежних гідрантів, протипожежний інвентар та 
обладнання; приміщення забезпечити первинними засобами пожежогасіння 
відповідно дію чих норм; усунути порушення, які створюють загрозу 
виникненню пожежі, переш коджають евакуації людей, гасінню пожежі тощо);
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- забезпечити дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, що розміщені 
біля водойм, відомчим рятувальним постом (укомплектувати рятувальний пост 
рятувальним майном і плавзасобами відповідно до норм; забезпечити 
мінімальний склад рятувального поста особами, які пройшли відповідну 
підготовку тощо);

до 17 травня 2017 року
- облаш тувати згідно зі встановленими вимогами місця для купання дітей 

(провести водолазне обстеження та очищення підводної частини дна акваторії 
пляжів рятувально-водолазною службою; позначити межу запливу на акваторії 
пляжу буями; провести паспортизацію водного об ’єкта; встановити стенди з 
матеріалами з питань безпеки життєдіяльності тощо);

до 17 травня 2017 року
-  встановити у місцях, не передбачених для купання дітей, щити (плакати) 

з відповідними попереджувальними написами;
до 17 травня 2017року

- заверш ити всі ремонтні роботи дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку до початку функціонування, навести порядок на території закладів, 
привести у належний стан огорожу, забезпечити належні умови для 
перебування в них дітей;

до початку функціонування закладів
оздоровлення та відпочинку

- організувати випробування і перевірку надійності встановлення та 
закріплення обладнання в спортивних приміщеннях, на спортивних та ігрових 
майданчиках дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; скласти акти 
випробування;

до 17 травня 2017 року
- організувати роботу комісії з перевірки готовності дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку за участю відповідних служб;
травень 2017року

- здійснити підготовку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у 
відповідності до санітарних норм і правил, зокрема, забезпечити проведення 
необхідного комплексу лабораторно-інструментальних досліджень, укладання 
договорів, перевірку технологічного та холодильного обладнання, стану 
водопровідних та каналізаційних систем тощо;

до 20 травня 2017року
-  визначити перелік підприємств, установ, організацій та інших 

юридичних осіб, які будуть забезпечувати дитячі заклади оздоровлення та 
відпочинку продуктами харчування;

до 15 травня 2017року
- встановити постійний контроль за дотриманням вимог безпеки 

життєдіяльності в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;
постійно



- провести з персоналом дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
інструктажі з питань охорони праці та інструктажі з питань безпеки 
життєдіяльності з вихованцями;

на початку кожної зміни
-  вжити дієвих заходів щодо забезпечення безпечних умов 

функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
червень-серпень 2017 року

- підвищ ити персональну відповідальність працівників дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку за дотриманням санітарно-гігієнічного та 
протиепідемічного режиму в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 
недопущення випадків інфекційних захворювань, насамперед, шлунково- 
кишкових, харчових отруєнь неякісними продуктами, грибами тощо;

червень-серпень 2017року
- забезпечити у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку надання 

якісного харчування з дотриманням норм відповідно до вимог чинного 
законодавства, безперебійне постачання якісних та безпечних харчових 
продуктів та продовольчої сировини.

червень-серпень 2017року

Інформацію  щодо проведеної роботи надати Управлінню освіти і науки 
облдержадміністрації в термін до 26 травня 2017 року.
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