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Про організацію оздоровления та 
відпочинку дітей міста Харкова 
у літній період 2019 року

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 
з метою своєчасної підготовки та організаційного забезпечення повноцінного 
і якісного літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2019 році, керуючись 
ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради 
(Чубаров О.С.):

1.1. Забезпечити координацію діяльності виконавчих органів Харківської 
міської ради, підприємств, установ та організацій з питань оздоровлення та 
відпочинку дітей у 2019 році.

1.2. Спільно з головами адміністрацій районів Харківської міської ради, 
керівниками підприємств, установ, організацій:

1.2.1. Організувати своєчасне відкриття дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку, розташованих на території міста Харкова, вжити заходів щодо 
забезпечення належних умов їх функціонування.

1.2.2. Забезпечити організацію оздоровлення та відпочинку в першу чергу 
дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей осіб, визнаних 
учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 
дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 
антитсрористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної 
безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або
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-не^ер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі 
проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи 
збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період 
участі в аититерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 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, які зареєстровані як внутрішньо переміщені 
особи; рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які 
проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній 
сім’ї; дітей, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають 
у складних життєвих обставинах; дітей з інвалідністю; дітей, які постраждали 
внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей із багатодітних 
сімей; дітей із малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від 
нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, 
у тому числі дітей журналістів, які загинули під час виконання службових 
обов’язків; дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або II групи; 
дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих 
дітей -  переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних 
олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, 
лідерів дитячих громадських організацій; дітей -  учасників дитячих творчих 
колективів та спортивних команд із врахуванням соціального статусу дитини і 
матеріального становища сім'ї, у якій вона виховується.

1.3. Надати необхідну організаційну та методичну допомогу дитячим 
закладам оздоровлення та відпочинку усіх типів щодо організації фізкультурно- 
оздоровчої роботи.

2. Департаменту освіти Харківської міської ради (Деменко О.І.) спільно 
з управліннями освіти адміністрацій районів Харківської міської ради:

2.1. Організувати роботу дитячих закладів відпочинку та оздоровлення 
на базі закладів загальної середньої освіти з 27.05.2019 по 13.06.2019 згідно 
з додатком.

2.2. Оптимізувати мережу закладів дошкільної освіти (у тому числі 
дошкільні підрозділи навчально-виховних комплексів) і перевести їх на літній 
оздоровчий режим роботи з 01.06.2019 по 31.08.2019.

2.3. Вжити заходів, спрямованих на безпечне перебування дітей у закладах 
відпочинку, підвищення відповідальності керівників, вихователів та інших 
працівників за життя і здоров’я дітей.
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2.4. Залучити до роботи в дитячих закладах відпочинку практичних 
психологів і соціальних педагогів.

2.5. Сприяти залученню до організованих форм відпочинку дітей різних 
соціальних категорій.

2.6. Забезпечити організацію змістовного дозвілля дітей в дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку.

2.7. Застосовувати у роботі з дітьми форми і методи, спрямовані 
на залучення їх до національних, духовних та історичних цінностей, досягнень 
світової культури; сприяти відвідуванню установ культури та мистецтва.

2.8. Залучати до участі у виховній, культурно-просвітницькій, спортивній 
та краєзнавчій роботі з дітьми заклади позашкільної освіти, молодіжні 
організації та дитячі організації учнівського самоврядування міста.

2.9. З метою пропаганди здорового способу життя, формування у дітей 
та молоді негативного ставлення до вживання алкоголю, наркотичних засобів 
створити в дитячих закладах відпочинку відповідні тематичні куточки, 
залучати дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом.

2.10. Вжити заходів щодо здійснення оперативного контролю 
за функціонуванням дитячих закладів відпочинку на базі закладів загальної 
середньої освіти із залученням представників Головного управління Державної 
служби із надзвичайних ситуацій України у Харківській області, Управлінню 
державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в м. Харкові 
Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області 
(за згодою).

3. Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради 
(Малько О.П.) вжити заходів щодо виконання «Міської комплексної програми 
«Назустріч дітям» на 2018-2020 рр.» в частині організації відпочинку дітей, 
якими опікуються служби у справах дітей.

4. Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради 
(Сороколат Ю.В.) забезпечити в комунальних некомерційних підприємствах 
Харківської міської ради, які надають медичну допомогу дітям, медичне 
обстеження, проведення профілактичних щеплень дітям, які будуть направлені 
до закладів оздоровлення та відпочинку, з оформленням медичної документації 
затвердженого зразка.

5. Департаменту' комунального господарства Харківської міської ради 
(Богач О.А.), І<П «Харківводоканал» (Панов В.В.) забезпечити своєчасне 
відкриття та належні умови функціонування дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку «Факел» і «Ромашка» в літній період 2019 року.

6. Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного 
захисту Харківської міської ради (Топчій В.О.) вирішити питання взаємодії 
з Головним управлінням Національної поліції в Харківській області, 
Управлінням патрульної поліції в Харківській області щодо забезпечення
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безкоштовного супроводження колон автобусів під час перевезення дітей 
до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та охорони порядку у дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку під час їхнього функціонування.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань сім’ї, молоді та спорту Лобойченка К.А.

Снчов725 20 78



Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Харківської міської ради 
віял  //, ОН.  / &7 г 9 З

Прогнозовані показники відпочинку та оздоровлення учнів міста Харкова 
через систему загальної середньої освіти в літній період 2019 року
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1 Табори з денним перебуванням 18 25 33 19 16 20 20 12 29 192
В них дітей 2424 4012 6600 2150 3300 2000 2700 2472 3453 29111

2 Дитячі заклади праці та відпочинку з 
цілодобовим перебуванням 1 1
В них дітей 70 70

3 Позаміські заклади оздоровлення та 
відпочинку 1 1
В них дітей 250 250

4 Всього дітей 2424 4012 6600 2150 3300 2000 2700 2472 3703 70 29431
5 Всього таборів 18 25 33 19 16 20 20 12 зо 1 194

Заступник міського голови -  керуючий 
справами виконавчого комітету міської ради

Директор Департаменту освіти

Директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту

Т.М . 4F.4ETORA-TF.PA IlІВІЛІ

0.1. ДЕМЕІПСО 

С.ЧУБАРОВ


