
Ч ЕРН ІГІВ С ЬК А  ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА А Д М ІН ІС ТРА Ц ІЯ 

У П РА ВЛ ІН Н Я  О СВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

40 2018 року м. Чернігів №

Про організацію літнього 
оздоровлення вихованців закладів 
освіти інтернатного типу обласного 
підпорядкування у 2018 році

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 
регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області 
на 2016-2020 роки, наказів Управління освіти і науки обласної державної 
адміністрації від 29.09.2015 №280 «Про затвердження Плану заходів щодо 
реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді у 
закладах освіти області», від 18.01.2017 №17 щодо внесення доповнень до 
Плану заходів та з метою забезпечення повноцінного, якісного, безпечного 
оздоровлення вихованців закладів освіти інтернатного типу обласного 
підпорядкування

НАКАЗУЮ:

1. Забезпечити оздоровлення вихованців закладів освіти інтернатного 
типу обласного підпорядкування у 2018 році протягом трьох змін на базі 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку: «Барвінок» (Менський район), 
«Зміна» (Чернігівський район), «Лісова казка» (Новгород-Сіверський район), 
«Веселка» (Прилуцький район).

2. Затвердити графік роботи дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку обласного підпорядкування (додається).

3. Директорам комунального закладу «Городнянська спеціалізована 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та 
курсів» (Хамайко Л.І.), комунального закладу «Черешенська спеціалізована 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та 
курсів» (Лагошна О.О.), комунального закладу «Удайцівський навчально- 
реабілітаційний центр» (в.о. директора Проценко В.М.), комунального 
позашкільного навчального закладу «Центр національно-патріотичного 
виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді» (Степовик П.М.):
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3.1 Забезпечити проведення підготовчих та ремонтних робіт дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку до 20.05.2018 року.

3.2 Здійснити їх інвентаризацію та паспортизацію, привести 
документацію у відповідність до вимог чинного законодавства.

3.3 Створити належні умови для їх ефективного функціонування.
3.4 Вжити заходів, спрямованих на безпечне перебування дітей у дитячих 

закладах, підвищення відповідальності керівників та інших працівників за 
життя та здоров’я дітей.

3.5 Спільно з директорами дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
забезпечити підписання акту приймання закладу відповідними службами, 
копію акту надати Управлінню освіти і науки облдержадміністрації за 7 днів до 
початку роботи закладу.

4. Центру матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 
освітніх закладів (Чеботько В.М.):

4.1 Сприяти належному забезпеченню матеріально-технічної діяльності 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в межах компетенції.

4.2. Забезпечити висвітлення інформації щодо роботи дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку на офіційному сайті Управління освіти і науки 
облдержадміністрації.

5. Методисту з безпеки життєдіяльності навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Чернігівській області Котевичу О.Д. з метою 
створення безпечних умов перебування дітей організувати проведення 
обстеження дитячих закладів оздоровлення та відпочинку обласного 
підпорядкування до 18.05.2018 року.

6. Керівникам закладів освіти інтернатного типу обласного
підпорядкування:

6.1 Сформувати контингент дітей, які будуть направлені до дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку і забезпечити першочергове 
оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

6.2 Для отримання оздоровчих путівок підготувати пакет документів 
(довідки: про стан здоров’я дитини, профілактичні щеплення, епідеміологічне 
оточення, ксерокопії свідоцтва про народження й документів, що
підтверджують статус дитини) і подати директорам закладів оздоровлення та 
відпочинку під час заїзду.

6.3 Забезпечити відповідно до затверджених графіків роботи
організований заїзд вихованців до дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку.

6.4. Призначити супроводжуючих осіб вихованців, поклавши на них 
відповідальність за життя і здоров’я дітей у дорозі до дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку й у зворотному напрямку.
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7. Директорам комунального закладу «Городнянська спеціалізована 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та 
курсів» (Хамайко Л.І.), комунального закладу «Черешенська спеціалізована 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та 
курсів» (Лагошна О.О.), комунального закладу «Удайцівський навчально- 
реабілітаційний центр» (в.о. директора Проценко В.М.), закладів оздоровлення 
та відпочинку обласного підпорядкування «Барвінок» (Менський район), 
«Зміна» (Чернігівський район), «Лісова казка» (Новгород-Сіверський район), 
«Веселка» (Прилуцький район):

7.1 Забезпечити ефективне функціонування дитячого закладу.
7.2 Забезпечити якісний добір професійних кадрів для організації 

безпечного і повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей.
7.3 Підготувати та узгодити з Управлінням освіти і науки 

облдержадміністрації календарний план роботи дитячого закладу з 
урахуванням потреб дітей, національно-патріотичної складової виховання та 
обов’язковим дотриманням норм державного соціального стандарту 
оздоровлення та відпочинку дітей.

7.4 Забезпечити надання якісного харчування із дотриманням норм 
відповідно до вимог чинного законодавства, безперебійне постачання якісних, 
безпечних харчових продуктів і продовольчої сировини.

7.5 Забезпечити безпеку та підвищити персональну відповідальність 
працівників за дотриманням перебування дітей у закладах оздоровлення та 
відпочинку, у тому числі дотримання вимог санітарно-гігієнічного та 
протиепідемічного режиму, протипожежної безпеки та правил охорони життя 
дітей на водних об’єктах, під час екскурсій та подорожей, правил охорони 
праці.

7.6 Організувати роботу гуртків, спортивних секцій.
7.7 Продовжити практику проведення тематичних змін національно- 

патріотичного спрямування.
7.8 Організувати проведення тематичних виховних годин, зустрічей з 

учасниками АТО, екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини, 
історико-культурних заповідників, музеїв Чернігівщини, України.

7.9 Підготувати та подати Управлінню освіти і науки 
облдержадміністрації матеріали для участі у Всеукраїнському огляді-конкурсі 
на кращий заклад оздоровлення та відпочинку до 10.08.2018 року.

7.10 Інформацію щодо діяльності оздоровчого закладу, проведених 
заходів подавати Управлінню освіти і науки облдержадміністрації для 
оприлюднення на сайті.

8. Ректору обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
К.Д.Ушинського Заліському A.A. сприяти роботі виїзних мобільних 
консультаційних психолого-педагогічних пунктів у дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку обласного підпорядкування з метою формування 
соціально-психологічних компетентностей дітей і підлітків шкільного віку та
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при організації виїзду подати графіки роботи до 25.05.2018 року Управлінню 
освіти і науки облдержадміністрації.

9. Директорам комунального позашкільного навчального закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді» (Степовик П.М.), комунального закладу «Чернігівська обласна станція 
юних натуралістів» (Трегубова Л.А.), комунального позашкільному 
навчальному закладу «Чернігівський обласний Палац дітей та юнацтва» 
(Мельниченко І.О.), Чернігівському обласному центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді (Мисюра О.О.) подати Управлінню освіти і науки 
облдержадміністрації графіки виїздів до дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку обласного підпорядкування з метою організації змістовного 
дозвілля дітей до 21.05.2018 року.

10. Заступнику начальника Управління - начальнику фінансово- 
економічного відділу Управління освіти і науки Чубич Л.В. забезпечити 
своєчасне фінансування діяльності дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку обласного підпорядкування, контроль за ефективним 
використанням коштів обласного бюджету в галузі «Освіта».

11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління - начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
Соронович О.Ю.

М.А. Конопацький
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Управління освіти і 
науки облдержадміністрації 
від

Графік
роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку обласного

підпорядкування у 2018 році

Назва закладу Терміни змін Кількість
днів

Позаміський табір «Веселка» 01.06-30.06 ЗО
комунального закладу «Удайцівський 01.07-31.07 31
навчально-реабілітаційний центр» 01.08-22.08 22
Позаміський оздоровчий табір 08.06-04.07 27
«Барвінок» 05.07-31.07 27

01.08-26.08 26
Дитячий оздоровчий табір «Зміна» 08.06-04.07 27
комунального позашкільного 05.07-31.07 27
навчального закладу «Центр „ 
національно-патріотичного 
виховання, туризму та краєзнавства 
учнівської молоді»

01.08-26.08 26

Відокремлений структурний підрозділ - 08.06-04.07 27
дитячий заклад оздоровлення та 05.07-31.07 27
відпочинку «Лісова казка» комунального 
закладу «Черешенська спеціалізована 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням окремих

01.08-26.08 26

предметів та курсів» *>
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