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Про організацію літнього 
оздоровлення та відпочинку 
дітей у 2018 році

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 
регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області 
на 2016-2020 роки, доручень заступника голови Чернігівської обласної 
державної адміністрації від 20.11.2017 № 04-10/6141, від 03.01.2018 №04-09/60, 
від 16.03.2018 №04-09/1675, 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, із метою забезпечення повноцінного, якісного, безпечного 
оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків шкільного віку

НАКАЗУЮ:

1. Провести оздоровчу кампанію в червні-серпні 2018 року.

2. Для організації та координації роботи з оздоровлення та відпочинку 
дітей і підлітків шкільного віку створити координаційну раду при Управлінні 
освіти і науки обласної державної адміністрації (додаток 1).

3. Затвердити план заходів щодо організації учнівської оздоровчої 
кампанії влітку 2018 року (додається),

4. Покласти відповідальність за організацію та проведення оздоровчої 
кампанії 2018 року на начальників відділів освіти райдержадміністрацій, 
органів місцевого самоврядування, управлінь освіти міських рад.

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

М.А. КонопацькийНачальник Уп р а в л і р н Г ^ р ^ ^ ^  ^



Додаток 1
до наказу Управління освіти і 
науки облдержадміністрації 
від М  04 . №  /б 1/

Склад координаційної ради при Управлінні освіти і науки
облдержадміністрації

заступник начальника Управління освіти і науки 
облдержадміністрації -  начальник відділу 
загальної середньої та корекційної освіти, голова 
ради;

методист відділу моніторингу якості освіти, 
зовнішнього незалежного оцінювання та 
атестації закладів освіти обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти
імені К.Д.Ушинського;

Соронович 
Олена Юріївна

Акименко 
Наталія Миколаївна

Глузд
Василь Іванович

Дягло
Наталія Валеріївна

Заліський
Анатолій Андрійович

Котевич 
Олег Дмитрович

Кропта
Наталія Володимирівна

начальник відділу професійної, вищої освіти, 
науки та по роботі з персоналом Управління 
освіти і науки облдержадміністрації;

головний спеціаліст відділу загальної середньої 
та корекційної освіти Управління освіти і науки 
облдержадміністрації;

ректор обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського;

виконуючий функції спеціаліста з охорони праці 
Управління освіти і науки облдержадміністрації, 
методист з безпеки життєдіяльності навчально- 
методичного центру професійно-технічної освіти 
у Чернігівській області;

методист відділу роботи з обдарованими учнями 
обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського;

Мельниченко 
Ірина Олександрівна

директор комунального позашкільного 
навчального закладу «Чернігівський обласний 
Палац дітей та юнацтва»;



Олійник
Оксана Миколаївна

Степовик
Петро Миколайович

Чеботько
Валентин Миколайович 

Чубич
Людмила Володимирівна

головний спеціаліст відділу дошкільної, 
позашкільної освіти та виховної роботи 
Управління освіти і науки облдержадміністрації;

директор комунального позашкільного 
навчального закладу «Центр національно- 
патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді»;

директор Центру матеріально-технічного та 
інформаційного забезпечення освітніх закладів.

заступник начальника Управління освіти і науки 
облдержадміністрації -  начальник фінансово- 
економічного відділу.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Управління освіти і 
науки облдержадміністрації 
від ЛС. 04, /<Р№ 4 6 /

ПЛАН
заходів щодо організації та проведення учнівської оздоровчої кампанії

влітку 2018 року
1. Забезпечити максимальне охоплення оздоровчо-відпочинковими 

послугами дітей та підлітків шкільного віку.
Управління освіти і науки обласної
державної адміністрації, органи
управління освітою районних державних 
адміністрацій, місцевого 
самоврядування, керівники закладів
освіти області 
Червень-серпень 2018року

2. Забезпечити першочергове оздоровлення дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки: дітей-сиріт; дітей, позбавлених 
батьківського піклування; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій 
відповідно до п.19 ч. І статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту»; 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 у 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-інвалідів; дітей, потерпілих від наслідків 
Чорнобильської катастрофи; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, 
техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних і 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; дітей-учасників дитячих творчих 
колективів та спортивних команд; дітей працівників агропромислового 
комплексу та соціальної сфери села.

Управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації, органи 
управління освітою районних державних 
адміністрацій, місцевого 
самоврядування, керівники закладів 
освіти області 
Червень-серпень 2018року



3. Перевести заклади дошкільної освіти у літній період на оздоровчий 
режим роботи.

Органи управління освітою районних 
державних адміністрацій, місцевого 
самоврядування, керівники закладів 
освіти області 
Червень-серпень 2018 року

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

Управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації, органи 
управління освітою районних державних 
адміністрацій, місцевого самоврядування 
Червень-серпень 2018 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
державної адміністрації, органи 
управління освітою районних державних 
адміністрацій, місцевого самоврядування, 
керівники закладів освіти області,
дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку
Квітень-червень 2018 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.

Органи управління освітою районних 
державних адміністрацій, місцевого 
самоврядування 
До 27 квітня 2018року

7. Організувати проведення перевірок щодо визначення готовності 
оздоровчо-відпочинкових закладів до роботи в літній період, зокрема, у частині 
дотримання законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя, 
пожежної та техногенної безпеки, медичного обслуговування. Забезпечити 
залучення до робочих комісій з прийому дитячих закладів оздоровлення та



відпочинку представників відповідних територіальних підрозділів Держпраці, 
Держпродспоживслужби, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 
Державної установи «Чернігівський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України». Надіслати копії актів прийняття в 
експлуатацію закладів Управлінню освіти і науки обласної державної
адміністрації до 18 травня 2018 року для відпочинкових закладів, для 
оздоровчих - з а  7 днів до початку роботи.

Органи управління освітою районних
державних адміністрацій, місцевого
самоврядування, керівники дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку 
обласного підпорядкування

8. Вжити заходів щодо своєчасного проведення тендерів на закупівлю 
продуктів харчування для оздоровчо-відпочинкових закладів.

Органи управління освітою районних
державних адміністрацій, місцевого
самоврядування, керівники дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку 
До 11 травня 2018 року

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

Органи управління освітою районних 
державних адміністрацій, місцевого
самоврядування, керівники дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку 
Травень-серпень 2018 року

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

Органи управління освітою районних 
державних адміністрацій, місцевого
самоврядування, керівники дитячих
стаціонарних закладів оздоровлення та 
відпочинку
До 15 травня 2018 року

11. 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 
державної адміністрації, органи 
управління освітою районних державних 
адміністрацій, місцевого самоврядування, 
керівники закладів освіти області 
Травень-серпень 2018 року

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

Органи управління освітою районних 
державних адміністрацій, місцевого 
самоврядування, керівники закладів 
загальної середньої та позашкільної 
освіти області, дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку 
Червень-серпень 2018 року

13. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів 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 
державної адміністрації, органи 
управління освітою районних державних 
адміністрацій, місцевого самоврядування, 
керівники закладів освіти області, 
дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку обласного підпорядкування 
Червень-серпень 2018 року

14. Продовжити практику проведення тематичних та профільних змін, 
літніх шкіл для обдарованих дітей в оздоровчо-відпочинкових закладах.

Управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації, органи 
управління освітою районних державних 
адміністрацій, місцевого самоврядування, 
керівники закладів освіти області, 
дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку обласного підпорядкування 

Червень-серпень 2018 року



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

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

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

15.3 запровадити обмін досвідом роботи з національно-патріотичного 
виховання в ході літньої оздоровчої кампанії 2018 року.

Управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації, органи 
управління освітою районних державних 
адміністрацій, місцевого самоврядування, 
керівники закладів освіти області, 
дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку 

Червень-серпень 2018 року

16. Вжити вичерпних заходів щодо оновлення та змістового наповнення 
планів виховної роботи закладів оздоровлення та відпочинку з урахуванням 
потреб дітей, національно-патріотичної складової виховання та обов’язковим 
дотриманням норм державного соціального стандарту оздоровлення та 
відпочинку дітей.

Органи управління освітою районних 
державних адміністрацій, місцевого 
самоврядування, керівники закладів 
освіти області, дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку 
Квітень-травень 2018 року

17. Підготувати матеріали для атестації позаміських закладів оздоровлення 
та відпочинку: «Десна» (Н.-Сіверський район), «Веселка» (Талалаївський район).

Відділи освіти Н.-Сіверської,
Талалаївської районних державних 
адміністрацій 
Квітень 2018 року

18. Забезпечити проведення районного (міського) етапу огляду-конкурсу на 
кращий дитячий заклад оздоровлення та відпочинку області. Для участі в 
обласному етапі конкурсу матеріали подати до Департаменту сім’ї, молоді та 
спорту облдержадміністрації.



Органи управління освітою районних 
державних адміністрацій, місцевого
самоврядування,
До 10 серпня 2018 року

19. Підготувати та оприлюднити інформацію з питань організації 
оздоровлення та відпочинку дітей, діяльності закладів оздоровлення та 
відпочинку на сайтах органів управління освітою, закладів освіти області.

Органи управління освітою районних 
державних адміністрацій, місцевого
самоврядування, керівники закладів 
освіти області, дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку 
Гравень-серпень 2018 року

20. Підготувати та надати Управлінню освіти і науки обласної державної 
адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану підготовки 
оздоровчої кампанії до 10 травня 2018 року, перебігу літнього оздоровлення та 
відпочинку дітей до 15 червня, 15 липня 2018 року (додаток 3).

Органи управління освітою районних 
державних адміністрацій, місцевого
самоврядування

21. Здійснити науково-методичний супровід оздоровчої кампанії 2018 
року. Забезпечити систематичне проведення заходів, спрямованих на 
підвищення професійного рівня працівників оздоровчо-відпочинкових закладів.

Обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, 
органи управління освітою районних 
державних адміністрацій, місцевого
самоврядування 
Квітень-серпень 2018 року

22. Провести нараду для працівників відділів освіти райдержадміністрацій, 
органів місцевого самоврядування, управлінь освітиміських 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 
державної адміністрації 
Травень 2018 року



23. 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 (за окремим графіком).

Обласний центр практичної психології і 
соціальної роботи Чернігівського
обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені
К.Д. Ушинського 
Червень-серпень 2018 року

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

Управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації 
Червень-серпень 2018 року



Додаток 2
до наказу Управління освіти 
і науки облдержадміністрації 
від ЛО, 0'/,/<р№ 4 6 і

Інформація щодо графіків роботи дитячих 
оздоровчо-відпочинкових закладів улітку 2018 року 

__________ району, ОТГ. міста

1. Відпочинкові заклади:

№
з/п

Назва
відпочинкового

закладу

Адреса, контактний Кількість 
телефон змін

Терміни змін 
відпочинково 

то закладу

Кількість
дітей

Табори з денним перебуванням
1.

1 і
І

2. 1І
Наметові містечка

1. ' ...  ............ .... 1
І

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
від ЯО.ОЦАЯ № 461

Інформація 
про хід літньої оздоровчої кампанії 2018 року 

в ____________________ районі (О ТГ, місті) станом на « »_____

1. Контингент учнів 1-10 класів станом на 01 червня 2018 року________ .
2. Кількість дітей шкільного віку, яких залучено до оздоровлення та

відпочинку_________ ( %).
  3. Відпочинкові заклади:

Тип відпочинкового 
закладу

Кількість
закладів

У них 
дітей

Г рафік 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

У 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 подорожей ________ , 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- 

відпочинковими 
послугами

із 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, які постраждали 
від внаслідок стихійного 
лиха, техногенних аварій, 
катастроф
7. Діти, батьки яких 
загинули від нещасних 
випадків на виробництві 
або під час виконання 
службових обов’язків
8. Діти, які перебувають 
на диспансерному обліку

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

. . . . .  ------ -|

8. Інформацію про роботу відпочинкових закладів та забезпечення належних умов 
утримання в них дітей, 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 2018 року.


