










Червень-серпень 2 0 1 7 року

3. Перевести дошкільні навчальні заклади у літній період на оздоровчий 
режим роботи.

Відділи освіти районних держ авних 
адміністрацій, органів місцевого
самоврядування, управлінь освіти  
міських рад, керівники навчальних
закладів області 
Червень-серпень 2 0 1 7 року

4. Вжити заходів щодо збереження мережі дитячих оздоровчо- 
відпочинкових закладів.

Управління освіти і науки обласної 
держ авної адміністрації, відділи освіти 
районних держ авних адміністрацій, 
органів м ісцевого самоврядування, 
управлінь освіти м іських рад  
Червень-серпень 2 0 1 7 року

5. Здійснити інвентаризацію та паспортизацію дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, привести документацію у відповідність до 
чинного законодавства, створити належні умови для їх ефективного 
функціонування. Вжити заходів, спрямованих на безпечне перебування дітей у 
закладах оздоровлення та відпочинку, підвищення відповідальності керівників 
та інших працівників за життя й здоров’я дітей.

Управління освіти і науки обласної 
держ авної адміністрації, відділи освіти  
районних держ авних адміністрацій, 
органів місцевого самоврядування, 
управлінь освіти м іських рад, керівники 
навчальних закладів області, дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку 
Квіт ень-червень 2 0 1 7 року

6. Затвердити графіки роботи закладів оздоровлення та відпочинку, 
відповідну інформацію подати Управлінню освіти і науки обласної державної 
адміністрації за формою, яку подано у додатку 2.

Відділи освіти районних держ авних 
адміністрацій, органів місцевого
самоврядування, управлінь освіти 
міських рад
Д о ЗО квітня 2017 року



7. Організувати перевірку готовності оздоровчо-відпочинкових закладів 
до роботи в літній період, не допускати їх відкриття без узгодження з 
відповідними службами. Надіслати копії актів прийняття в експлуатацію таких 
закладів Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації до 20 
травня 2 0 1 7 року  для відпочинкових закладів, для оздоровчих -  за 7 днів до 
початку робот и.

Відділи освіти районних держ авних
адміністрацій, органів місцевого
самоврядування, управлінь освіти
міських рад, керівники дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку обласного 
підпорядкування

8. Визначити перелік підприємств, установ, організацій та інших
юридичних осіб, які будуть забезпечувати оздоровчо-відпочинкові заклади 
продуктами харчування.

Відділи освіти районних держ авних
адміністрацій, органів місцевого
самоврядування, управлінь освіти
міських рад, керівники дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку 
Д о 15 т равня 2017 року

9. Забезпечити облаштування в закладах оздоровлення та відпочинку 
медичних пунктів та ізоляторів відповідно до встановлених вимог, придбання 
необхідних лікарських засобів та створення належних умов для їх зберігання.

Відділи освіти районних держ авних
адміністрацій, органів місцевого
самоврядування, управлінь освіти
міських рад, керівники дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку 
Травень 2017 року

10. Організувати якісну роботу медичних працівників в закладах 
оздоровлення та відпочинку, зокрема щодо проведення інформаційно- 
роз‘ясню вальної роботи з питань попередження інфекційних хвороб, здорового 
способу життя, дотримання норм гігієни.

Відділи освіти районних держ авних
адміністрацій, органів місцевого
самоврядування, управлінь освіти
міських рад, керівники дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку 
Травень-серпень 2017року



11. Вжити дієвих заходів щодо організації купання дітей у водоймищах 
поблизу закладів оздоровлення та відпочинку, створення для цього безпечних 
умов, підготовки пляжів в установленому порядку.

Відділи освіти районних держ авних 
адміністрацій, органів місцевого
самоврядування, управлінь освіти  
міських рад, керівники дитячих
стаціонарних закладів оздоровлення та 
відпочинку
Д о 15 т равня 2017 року

12. Забезпечити якісний добір професійних кадрів, залучивши до роботи в 
закладах оздоровлення та відпочинку кваліфікованих педагогічних, медичних 
працівників, практичних психологів і соціальних педагогів.

Управління освіти і науки обласної 
держ авної адміністрації, відділи освіти  
районних держ авних адміністрацій, 
органів м ісцевого самоврядування, 
управлінь освіти міських рад, керівники 
навчальних закладів області 
Травень-серпень 2017року

13. Організувати роботу тематичних гуртків, секцій, продовжити практику 
проведення методичних днів позашкільних установ у дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку.

Відділи освіти районних держ авних 
адміністрацій, органів місцевого  
самоврядування, управлінь освіти 
міських рад, керівники загальноосвітніх, 
позашкільних навчальних закладів 
області, дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку  
Червень-серпень 2 0 1 7 року

14. Н а виконання розпорядження Кабінету М іністрів України «Про 
затвердження плану заходів, спрямованих на активізацію вивчення 
громадянами англійської мови, на період до 2020 року» продовжити практику 
проведення літніх шкіл з іноземних мов на базі оздоровчо-відпочинкових 
закладів.

Управління освіти і науки обласної 
держ авної адміністрації, відділи освіти  
районних держ авних адміністрацій , 
органів місцевого самоврядування,



управлінь освіти міських рад, керівники 
навчальних закладів області, дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку 
обласного підпорядкування  
Червень-серпень 2 0 1 7 року

15. П родовжити практику проведення тематичних та профільних змін, 
літніх шкіл для обдарованих дітей в оздоровчо-відпочинкових закладах.

Управління освіти і науки обласної 
держ авної адміністрації, відділи освіти 
районних держ авних адміністрацій, 
органів м ісцевого самоврядування, 
управлінь освіти міських рад, керівники 
навчальних закладів області, дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку 
обласного підпорядкування  
Червень-серпень 2 0 1 7 року

16. З метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання 
продовжити роботу з відповідного напряму в дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку області, а саме:

16.1 забезпечити проведення тематичних змін (козацького виховання,
національно-патріотичного виховання, козацького вишколу тощо);

16.2 розробити та запровадити систему послідовних виховних заходів, 
різноманітних за формою проведення, з урахуванням вікових потреб дітей;

16.3 організувати проведення тематичних виховних годин, зустрічей з 
волонтерами, учасниками АТО, екскурсій з відвідуванням об ’єктів культурної 
спадщини, історико-культурних заповідників і музеїв Чернігівщини, України;

16.4 запровадити обмін досвідом роботи з національно-патріотичного
виховання в ході літньої оздоровчої кампанії 2017 року.

Управління освіти і науки обласної 
держ авної адміністрації, відділи освіти 
районних держ авних адміністрацій, 
органів м ісцевого самоврядування, 
управлінь освіти міських рад, керівники 
навчальних закладів області, дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку 
Червень-серпень 2 0 1 7 року

17. Для якісної організації в закладах оздоровлення та відпочинку виховної 
роботи:

17.1 вивчити потреби, пропозиції дітей шкільного віку щодо впровадження 
цікавих для них форм організації дозвілля в закладах оздоровлення та 
відпочинку, шляхом анкетування, опитування, онлайн-голосування тощо;





20. Забезпечити організацію та проведення потужної інформаційної 
кампанії щодо висвітлення діяльності закладів оздоровлення та відпочинку, 
зокрема:

- підготувати та оприлюднити інформацію з питань організації 
оздоровлення та відпочинку дітей, діяльності закладів оздоровлення та 
відпочинку на сайтах органів управління освітою, навчальних закладів області;

- оновити інформацію на тематичних сторінках дитячих закладів в 
соцмережах;

- провести інформаційну роботу, зокрема зустрічі з учнями та батьками, в 
трудових колективах тощо.

Відділи освіти районних держ авних 
адміністрацій, органів місцевого  
самоврядування, управлінь освіти 
міських рад, керівники навчальних 
закладів області, дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку 
Травень-серпень 2 0 1 7року

21. П ідготувати та надати Управлінню освіти і науки обласної державної 
адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану підготовки 
оздоровчої кампанії до 10 т равня 2017 р о к у , перебігу літнього оздоровлення та 
відпочинку дітей до 15 червня, 15 липня, 15 серпня (додаток 3), підсумків 
проведення до 15 вересня 2017 року.

Відділи освіти районних держ авних 
адміністрацій, органів місцевого  
самоврядування, управлінь освіти
міських рад

22. Здійснити науково-методичний супровід оздоровчої кампанії 2017 
року. Забезпечити систематичне проведення заходів, спрямованих на 
підвищення професійного рівня працівників оздоровчо-відпочинкових закладів.

Обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти імені
К .Д.Уш инського,відділи освіти районних  
держ авних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, управлінь 
освіти м іських рад  
Квіт ень-серпень 2017року

23. Провести нараду-семінар для працівників відділів освіти 
райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, управлінь освіти



міських рад, які відповідають за організацію оздоровлення та відпочинку 
школярів, керівників дитячих стаціонарних оздоровчих закладів, 
підпорядкованих Управлінню освіти і науки облдержадміністрації.

Управління освіти і науки обласної 
держ авної адміністрації 
Квітень 2 0 1 7 року

24. Забезпечити роботу виїзних мобільних консультаційних психолого- 
педагогічних пунктів у закладах оздоровлення та відпочинку обласного 
підпорядкування з метою формування соціально-психологічних 
компетентностей дітей і підлітків шкільного віку.

Обласний центр практ ичної психології 
та соціальної робот и  
Червень-серпень 2 0 1 7 року

25. Забезпечити контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку (за окремим графіком).

Управління освіти і науки обласної 
держ авної адміністрації 
Червень-серпень 2 0 1 7 року



Додаток 2
до наказу Управління освіти 
і науки облдержадміністрації 
від <£С. 04 , ЛС'Л-? и//(51<у 

Інформація щодо графіків робот и дит ячих  
оздоровчо-відпочинкових закладів уліт ку 2 01 7 року  

 ____________ _ _ ______району, ОТГ, м іст а

1 .Відпочинкові заклади:

№
з/п

Назва
відпочинкового

закладу

Адреса, контактний 
телефон

Кількість
змін

Терміни змін 
відпочинково

го закладу

Кількість
дітей

Табори з денним перебуванням
1.
2.

Намет ові містечка
1.

РАЗОМ
.... . .

2. Стаціонарні заклади:

Повна назва 
дитячого закладу 
оздоровлення та 

відпочинку

Адреса

ПІБ
директора,
контактний

телефон

Терміни змін 
дитячого 
закладу 

оздоровлення 
та відпочинку

Кількість
дітей

Вартість
путівки,

грн.



Додаток З
до наказу Управління освіти 
і науки облдержадміністрації
в і д  л с . о б ли т ь. ів ю

Інформація  
про х ід  л іт ньої оздоровчої кам панії 2 0 1 7року  

в ______________________ районі (ОТГ, міст і) станом на « »_____

1. Контингент учнів 1-10 класів станом на 01 червня 2017 р о к у _________ .
2. Кількість дітей шкільного віку, яких залучено до оздоровлення та

відпочинку___________( %).
3. Відпочинкові заклади:

Тип відпочинкового 
закладу

Кількість
закладів

В них 
дітей

Графік роботи 
закладу

Вартість
путівки,

грн.

Вартість харчування 
1 дитини на 1 день, 

грн.
Табори з денним 
перебуванням учнів
Наметові містечка
РАЗОМ - - -

4. Стаціонарні заклади:
Кількість

стаціонарних
закладів

В них 
дітей

Вартість 
харчування 1 
дитини на 1 

день, грн.

Вартість
однієї

путівки,
грн.

Джерела фінансування путівки

Місцевий
бюджет,

грн.

Батьківська
доплата.

грн.

Інші
джерела,

грн.

5. Організовано змін у відпочинкових та оздоровчих закладах:
Тип та напрям зміни у закладі 
оздоровлення та відпочинку

Кількість змін Кількість охоплених 
учнів

Тематична зміна
Профільна зміна
Літня школа з іноземної мови
Літня школа для обдарованих та 
талановитих дітей

6.Проведено туристсько-екскурсійних п о д о р о ж е й _________ , учасниками яких
є__________ дітей.

7. Охоплення оздоровчо-відпочинковими послугами дітей пільгових категорій:

Категорії дітей

Кількість дітей, яку 
планується охопити 

оздоровчо- 
відпочинковими 

послугами

Кількість дітей, яку 
. охоплено оздоровчо- 

в ідпочинковими 
послугами

з них:

оздоро
вленням

відпо
чинком

1. Діти-сироти, діти, 
позбавлені батьківського 
піклування

« .

2. Діти-інваліди
3. Діти з багатодітних 
сімей
4. Діти з малозабезпечених 
сімей



5. Діти, постраждалі 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи
6. Діти, батьки яких 
загинули від нещасних 
випадків на виробництві 
або під час виконання 
службових обов’язків
7. Діти, які перебувають 
на диспансерному обліку

8. Талановиті та 
обдаровані діти
9. Діти працівників 
агропромислового 
комплексу та соціальної 
сфери села
10. Діти внутрішньо 
переміщених осіб
11. Діти осіб, визнаних 
учасниками бойових дій
12. Діти загиблих у районі 
проведення АТО
13. Діти загиблих учасників 
масових акцій 
громадянського протесту
Всього

8. Інформацію про роботу відпочинкових закладів та забезпечення належних умов 
утримання дітей в них, організацію виховної, фізкультурно-спортивної та культурно- 
екскурсійної роботи, про організацію виховної роботи та забезпечення змістовного дозвілля 
дітей в оздоровчих закладах (робота гуртків, клубів, студій, об’єднань за інтересами, 
святкування державних свят).

^Інформація подається за кожний місяць окремо до 15 червня, 15 липня, 15 серпня, 
15 вересня 2017 р. на електронну адресу aknm@ukr.net

mailto:aknm@ukr.net

