
 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ  

 

НАКАЗ 

 

16.04.2018 Харків № 109 

 

Про організацію оздоровлення та 

відпочинку дітей улітку 2018 року 

 

Відповідно до законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

«Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 № 1124 

«Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок 

організації туристсько-краєзнавчої роботи», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 27.10.2014 за № 1340/26117, розпорядження голови 

Харківської обласної державної адміністрації від 15.04.2016 № 128 «Про 

організацію оздоровлення та відпочинку дітей Харківської області в 2016-2020 

роках», з метою створення сприятливих умов для забезпечення проведення 

оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2018 року, збереження та підтримки 

діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, керуючись статтею            

6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Начальникам управлінь (відділів) освіти районних державних 

адміністрацій Харківської області, в межах компетенції: 

1.1. Ужити заходів щодо збереження та розвитку мережі дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку, запобігання їх скорочення, перепрофілювання та 

використання не за призначенням. 

Термін: травень-серпень 2018 року  

1.2. Забезпечити своєчасну підготовку і проведення оздоровлення та 

відпочинку дітей улітку 2018 року, створення умов для організації змістовного 

дозвілля дітей із використанням бази стаціонарних дитячих закладів 
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оздоровлення та відпочинку, закладів дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти. 

Термін: травень-серпень 2018 року  

1.3. Забезпечити співпрацю з органами державної влади, профспілковими, 

громадськими організаціями стосовно організації роботи щодо своєчасної 

підготовки і проведення оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2018 року.  

1.4. Забезпечити цільове використання бюджетних коштів, передбачених 

на проведення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки (у значенні Закону України «Про оздоровлення 

та відпочинок дітей»). 

                                                                  Термін:  червень-серпень 2018 року                       

1.5. Надати до відділу дошкільної, загальної середньої, корекційної та 

позашкільної освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації інформацію щодо місця 

розташування підпорядкованих дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

Термін: до 11.05.2018 

1.6. Забезпечити підготовку підпорядкованих позаміських закладів 

оздоровлення та відпочинку до роботи в літній період і своєчасне їх відкриття. 

Термін: до 22.05.2018 

1.7. Здійснити своєчасний підбір кадрів для роботи в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку.  

Термін: травень 2018 року  

1.8. Провести семінари для керівників і педагогічних працівників закладів 

оздоровлення та відпочинку, що спрямовані на підвищення їх кваліфікації. 

Термін: травень 2018 року  

1.9. Ужити заходи для організації на базі закладів освіти таборів із 

денним перебуванням та забезпечити дотримання у відповідних таборах 

належного догляду за дітьми, режиму раціонального харчування, денного 

відпочинку, повноцінного дозвілля, а також проведення виховної, 

фізкультурно-спортивної та культурно-екскурсійної роботи.  
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Термін: травень-серпень 2018 року  

1.10. Здійснити контроль за організацією оздоровлення учнів закладів 

загальної середньої освіти обласного підпорядкування із числа дітей-сиріт і 

дітей, які позбавлені батьківського піклування, та створення безпечних умов 

для їх перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. 

Термін: травень-серпень 2018 року  

1.11. Сприяти організації в підпорядкованих дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку профільних та тематичних змін. 

  Термін: червень-серпень 2018 року 

1.12. Забезпечити проведення заходів щодо формування в дітей навичок 

здорового способу життя через залучення їх до регулярних занять фізичною 

культурою і спортом, раціонально використовувати для цього матеріально-

технічну базу фізкультурно-спортивних організацій, ігрові та спортивні 

майданчики в підпорядкованих дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. 

Термін: червень-серпень 2018 року 

1.13. Сприяти в літній період організації змістовного дозвілля дітей 

шкільного віку, в тому числі дітей із сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, шляхом співпраці із закладами позашкільної освіти. 

Термін: червень-серпень 2018 року 

1.14. Забезпечити контроль за дотриманням підпорядкованими дитячими 

закладами оздоровлення та відпочинку вимог законів України «Про охорону 

дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Кодексу цивільного 

захисту України та створенням належних умов для охорони життя і здоров’я 

дітей, якісного харчування, дотриманням санітарних, протипожежних правил, 

порядку проведення екскурсій, походів, купання у водоймах, перевезення дітей 

автомобільним та іншими видами транспорту. 

                                                                   Термін: травень-серпень 2018 року 

1.15. Забезпечити контроль у підпорядкованих дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку за організацією освітнього процесу, повноцінного 
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дозвілля дітей, роботи гуртків/секцій, клубів, студій, творчих об’єднань за 

інтересами.  

Термін: постійно 

1.16. Надати до відділу дошкільної, загальної середньої, корекційної та 

позашкільної освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації інформацію про організацію 

оздоровлення та відпочинку дітей. 

                                                                 Термін: у перший день відкриття таборів,  

                                                                          до 14.06.2018, 18.07.2018, 23.08.2018 

1.17. Сприяти участі дітей, які перебувають у дитячих таборах 

оздоровлення та відпочинку, у всеукраїнських масових заходах з еколого-

натуралістичного, науково-технічного, художньо-естетичного, туристсько-

краєзнавчого, дослідницько-експериментального та фізкультурно-спортивного 

напрямів позашкільної освіти. 

Згідно з термінами проведення заходів 

1.18. Сприяти організації роботи мовних таборів. 

                                                                   Термін: червень-серпень 2018 року 

2. Рекомендувати Департаменту освіти Харківської міської ради     

(Деменко О.І.), начальникам управлінь (відділів) освіти міських рад міст 

обласного значення та відповідних рад об’єднаних територіальних громад 

ужити аналогічних заходів. 

3. Відділу науки, вищої та професійної освіти управління освіти і науки 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 

узагальнити інформацію щодо оздоровлення студентів, проходження ними 

педагогічної практики в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку та про 

оздоровлення учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти із числа 

дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування. 

Термін: до 01.08.2018, 31.08.2018  

4. Директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти: 
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4.1. Ужити заходів щодо організації оздоровлення та відпочинку 

учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти із числа дітей-сиріт та 

дітей, які позбавлені батьківського піклування. 

                                                                             Термін: травень-серпень 2018 року 

4.2. Надати інформацію про організацію оздоровлення та відпочинку 

учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти із числа дітей-сиріт та 

дітей, які позбавлені батьківського піклування, до відділу науки, вищої та 

професійної освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації. 

 Термін: до 30.07.2018, 29.08.2018,  

5. Головному спеціалісту відділу дошкільної, загальної середньої, 

корекційної та позашкільної освіти управління освіти і науки Департаменту 

науки і освіти обласної державної адміністрації Чепурній О.О. здійснювати 

моніторинг стану організації оздоровлення та відпочинку дітей улітку                   

2018 року.  

Термін: до 23.06.2018, 21.07.2018,  

31.08.2018 

 6. Рекомендувати заступнику директора з навчально-виховної роботи 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» Посмітній Ю.А., директору Комунального закладу «Харківська 

обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради Редіній В.А. в межах 

компетенції: 

 6.1. Ужити заходів для організації оздоровлення та відпочинку дітей 

шляхом проведення змагань, зльотів, експедицій, польових зборів, туристських 

подорожей, конкурсів, концертів, участі у відповідних заходах тощо. 

    Термін: червень-серпень 2018 року    

 6.2. Організувати виїзди педагогічних працівників закладів 

позашкільної освіти щодо надання методичної, практичної й організаційної 

допомоги дитячим закладам оздоровлення та відпочинку у проведенні 
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культурно-масових і спортивних заходів, гурткової роботи, організації 

оздоровлення та відпочинку дітей. 

Термін: червень-серпень 2018 року 

6.3. Скласти плани роботи закладів позашкільної освіти на літній період 

та надати їх до відділу дошкільної, загальної середньої, корекційної та 

позашкільної освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації. 

Термін: до 15.05.2018 

 7. Рекомендувати директору Харківського державного будинку 

художньої та технічної творчості Вараві Н.М. здійснити аналогічні заходи. 

8. Рекомендувати директору Комунального закладу «Харківська обласна 

Мала академія наук Харківської обласної ради» Луніній В.Ю., в межах 

компетенції: 

8.1. Ужити заходів щодо організації діяльності обласних літніх шкіл МАН 

для обдарованих дітей. 

Термін: до 29.05.2018 

8.2. Забезпечити залучення до роботи в обласних літніх школах МАН для 

обдарованих дітей провідних фахівців та вчених (за їх згодою). 

Термін: до 31.05.2018 

8.3. Надати до відділу дошкільної, загальної середньої, корекційної та 

позашкільної освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації інформацію про роботу обласних 

літніх шкіл МАН. 

                                                                                                    Термін: до 30.08.2018                                  

9. Рекомендувати керівникам закладів позашкільної освіти обласного 

підпорядкування забезпечити надання практичної, методичної допомоги 

закладам загальної середньої, позашкільної освіти, дитячим закладам 

оздоровлення та відпочинку всіх типів і форм власності, які розташовані на 

території Харківської області, щодо організації змістовного відпочинку та 

дозвілля дітей. 
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Термін: червень-серпень 2018 року 

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації – начальника управління освіти і науки Ігнатьєва В.В. 

 

Директор Департаменту                            Л.Г. Карпова 
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