
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 17.04.2019  № 155 

м. Золотоноша 
 

Про організацію літнього оздоровлення, відпочинку та 

зайнятості дітей і учнівської молоді влітку 2019 року 

 

З метою забезпечення ефективного оздоровлення та повноцінного 

відпочинку дітей, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в літній період 2019 року, на 

виконання Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”, рішення 

обласної ради від 25.03.2016 № 4-3/VІІ „Про обласну програму оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2016 – 2020 роки”, рішення міської ради від 01.12.2015  

№ 3-9/VІІ „Про міську програму оздоровлення та відпочинку дітей та 

учнівської молоді на 2016-2020 роки”, керуючись п.1„а” ч. 1 ст. 32 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію служби у справах дітей, молоді та спорту „Про організацію 

літнього оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей і учнівської молоді 

влітку 2019 року” взяти до відома. 

2. Службі у справах дітей, молоді та спорту ( Засенко Н.І.): 

2.1. Тримати на контролі виконання розроблених заходів щодо 

організації оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей і учнівської молоді 

влітку 2019 року. 

2.2. Підтримувати взаємозв'язок з лікувальними установами, 

туристичними агентствами області для оздоровлення та відпочинку дітей. 

2.3. Залучати волонтерів для проведення культурно-масової роботи в 

таборах відпочинку. 

2.4. Здійснити оздоровлення дітей, батьки яких загинули, постраждали 

або беруть участь у проведенні антитерористичної операції та дітей внутрішньо 

переміщених осіб. 

2.5. Організувати та провести тематичну зміну для зайнятості та 

оздоровлення бездоглядних дітей і дітей з девіантною поведінкою. 

2.6. Спільно з структурними підрозділами міськвиконкому, причетними 
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до соціального захисту дітей, громадськими організаціями міста забезпечити 

ефективне проведення міської операції „ Літо – 2019 ”. 

2.7. Організувати профілактичну роботу, спрямовану на попередження 

правопорушень серед неповнолітніх. 

3. Відділу освіти ( Строкань О.М.): 

3.1. Організувати роботу пришкільних таборів протягом 14 календарних 

днів для 400 категорійних дітей та провести огляд-конкурс на кращий 

пришкільний табір. 

3.2. Організувати та провести походи та екскурсії з дітьми протягом літа. 

3.3. У літній період перевести дитячі дошкільні заклади на санаторний 

режим утримання та харчування, передбачити функціонування необхідної та 

зручної для батьків мережі дошкільних закладів. 

4. Начальнику відділу культури ( Щербатюк С.М.), начальнику відділу 

освіти ( Строкань О.М.), начальнику служби у справах дітей, молоді та спорту 

(Засенко Н.І.): 

4.1. Сприяти відвіданню дітьми театрів, музеїв, виставок, картинних 

галерей, закладів культури і мистецтва, навчанню дітей основ народної 

творчості і ремесел. 

4.2. Приділяти особливу увагу пропаганді здорового способу життя, 

залучати дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом, 

раціонально використовувати для цього наявну матеріально-технічну базу 

фізкультурно-спортивних організацій, ігрові і спортивні майданчики. 

5. Центру соціальної допомоги ( Неліна Л.Т.)  

5.1. Організувати роботу по оздоровленню дітей-інвалідів в літній період.  

5.2. Проводити заходи по розширенню послуг соціальної реабілітації у 

студії гончарного мистецтва „Мальва”. 

6. Відділу освіти ( Строкань О.М.), керівникам навчальних закладів 

міста, управлінню праці та соціального захисту населення ( Лукомська Т.Е.), 

службі у справах дітей, молоді та спорту ( Засенко Н.І.), рекомендувати голові 

профкому державних установ ( Стрижак С.О.): 

6.1. Забезпечити оздоровлення максимальної кількості дітей та учнівської 

молоді, передбачивши в першу чергу оздоровлення дітей-інвалідів; дітей-сиріт; 

дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, зареєстрованих як 

внутрішньо переміщені особи; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій; 

дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у зоні АТО або помер 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва; дітей, які потерпіли внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; дітей працівників органів внутрішніх справ і 

військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків; 

дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, які перебувають на 

диспансерному обліку; обдарованих і талановитих дітей; відмінників навчання; 

активістів громадського життя за рахунок коштів міського бюджету та коштів, 

виділених в установленому порядку підприємствами, установами, 

організаціями всіх форм власності, позабюджетних коштів, коштів батьків, 

спонсорів, благодійних і релігійних організацій. 

6.2. Посилити персональну відповідальність працівників дитячих 
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оздоровчих таборів за дотриманням санітарних, протипожежних правил, 

порядку проведення екскурсій, походів, купання дітей у водоймах. 

7. Управлінню праці та соціального захисту населення 

(Лукомська Т.Е.), рекомендувати Золотоніському відділу поліції ГУНП в 

Черкаській області (Охріменко О.В.), ВАТ „АТП – 17112” (Кузьменко В.В.), 

керівникам таборів:  

7.1. організувати безпечні умови перебування дітей в оздоровчих таборах, 

попередньо обстеживши їх територію, пляжних місць, перевірки та 

забезпечення протипожежними засобами, готовність водних джерел, обстежити 

маршрути руху, установити на під’їзних шляхах дорожні та інші 

попереджувальні знаки, забезпечити правопорядок у місцях відпочинку дітей. 

7.2. Посилити відповідальність керівників, вихователів та інших 

працівників за життя і здоров’я дітей, приділяти особливу увагу профілактиці 

дитячого травматизму та запобіганню нещасних випадків. 

8. Засобам масової інформації всебічно висвітлювати хід оздоровчої 

компанії.  

9. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М., службу у справах дітей, молоді та спорту  

(Засенко Н.І.) та відділ освіти (Строкань О.М.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Засенко 23880 


