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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 3  0 . 0 4 . 2 0 1 5 _________ № 1 7 6
м. Краматорськ

Про оздоровлення та відпочинок 
дітей Донецької області у 2015 році

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

комплексної програми «Оздоровлення та відпочинок дітей Донецької області на 

2013-2017 роки», затвердженої рішенням обласної ради 

від 29 серпня 2013 року № 6/23-562, з метою створення оптимальних умов для 

оздоровлення дітей, керуючись статтями 22, 39 Закону України

«Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити:

1) заходи щодо підготовки, проведення оздоровлення та відпочинку дітей 

Донецької області у 2015 році (далі -  Заходи), що додаються;

2) обсяг видатків на проведення заходів з оздоровлення та відпочинку 

дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (додається).

2. Створити обласну міжвідомчу комісію з підготовки та проведення 

оздоровлення, відпочинку дітей та студентської молоді влітку 2015 року та 

затвердити її персональний склад, що додається.

3. Обласній міжвідомчій комісії з підготовки та проведення 
оздоровлення, відпочинку дітей та студентської молоді влітку 2015 року 
(Сливка):

1) щомісячно на своїх засіданнях аналізувати хід виконання Заходів;



2) висвітлювати хід підготовки та проведення оздоровлення та 

відпочинку дітей та молоді в місцевих засобах масової інформації або на веб- 

сайті облдержадміністрації;

3) забезпечити координацію діяльності органів виконавчої влади області 

та їх взаємодію з територіальними органами міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками, 

оздоровчими та медичними закладами та установами, молодіжними, дитячими 

та громадськими об'єднаннями в даній сфері;

4) проводити моніторинг оперативності та ефективності вирішення питань 

організації раціонального харчування, забезпечення безпеки життя та здоров'я, 

санітарно-зпідеміологичної обстановки, пожежної безпеки при організації 

оздоровлення та відпочинку дітей.

4. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Скарга) здійснювати 

фінансування видатків на проведення Заходів в межах асигнувань, 

передбачених в обласному бюджеті на 2015 рік на зазначені цілі.

5. Управлінню у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації (Золкіна):

1) забезпечити цільове використання коштів, передбачених в обласному 

бюджеті для організації оздоровлення та відпочинку дітей, з урахуванням 

вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель»;

2) про хід виконання розпорядження інформувати облдержадміністрацію, 

обласну військово-цивільну адміністрацію до 10 числа травня, червня, липня, 

серпня, вересня 2015 року.

6. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (Макаренко):

1) забезпечити цільове використання коштів, передбачених в обласному 

бюджеті для організації оздоровлення, відпочинку дітей, з урахуванням вимог 

Закону України «Про здійснення державних закупівель»;



2) вжити заходів щодо своєчасного укладення угод між закладами освіти, 

що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що 

перебуває в управлінні обласної ради, і закладами оздоровлення та відпочинку- 

переможцями конкурсних торгів щодо закупівлі путівок на оздоровлення дітей- 

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

7. Запропонувати виконавчим органам міських рад, 

райдержадміністраціям:

1) розробити у строк до 29.05.2015 заходи щодо підготовки та проведення 

оздоровлення та відпочинку дітей за рахунок коштів місцевих бюджетів;

2) створити міжвідомчі комісії з підготовки та проведення оздоровлення, 

відпочинку дітей та студентської молоді влітку 2015 року.

8. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним 

органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, 

зазначеним у Заходах, виконавчим органам міських рад та 

райдержадміністраціям:

1) організувати оздоровлення та відпочинок дітей відповідно до Заходів, 

затверджених цим розпорядженням;

2) інформувати управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації 

про виконання Заходів, затверджених цим розпорядженням, та місцевих заходів 

щодо проведення оздоровлення та відпочинку дітей до 05 числа червня, липня, 

серпня, вересня 2015 року.

9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

облдержадміністрації Сливку М.І.

Голова облдержадміністрації, 
керівник обласної військово- 
цивільної адміністрації О.Т. Кіхтенко



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, 
керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації 
30 . 04 . 2 015№ 176

ЗАХО ДИ
щодо підготовки, проведення оздоровлення та відночинку дітей Донецької області у 2015 році

№
з\п

Зміст заходу Строк
виконання

Відповідальні

1 2 3 4

О рганізаційні заходи

1.

Визначити мережу дитячих позаміських закладів 
оздоровлення та відночипку, таборів з денним 
перебуванням, закладів для сімейного відпочинку, 
оздоровлення дітей разом з їх батьками 
(пансіонати, будинки та бази відпочинку тощо, 
санаторії-профілакторії промислових 
нідприємств) для функціонування влітку 
2015 року. Отримати в територіальних органах 
Держсаиепід служби України (за місцем 
розміщення закладів) відповідні погодження, 
пропозиції щодо підготовки їх до роботи у літній 
період.

до 29 травня 
2015 року

Виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, власники (засновники) 
позаміських дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, унравліиня у справах сім’ї та 
молоді, департаменті освіти і науки, охорони 
здоров'я облдержадміністрації, Г оловне 
управління Держсаненідслужби у Донецькій 
області



2

1 2 3 4
2. Підготувати дитячі заклади оздоровлення та 

відпочинку всіх типів та форм власності до роботи 
у літній період, забезпечити проведення в них 
згідно з вимогами відповідних служб, які надають 
дозвіл на відкриття та роботу, ремонтних робіт, 
придбання необхідного інвентарю, обладнання, у 
тому числі для медичних пунктів.
Не допускати фактів відкриття дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку усіх типів та форм 
власності, передачі їх в оренду без отримання 
ногоджень територіальних органів 
Держсанепідслужби України (без наявності 
відповідних дозвільних документів).

до 28 травня 
2015 року

Виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, власники (засновники) 
позаміських дитячих закладів оздоровлення та 
відночинку, управління у снравах сім’ї та 
молоді, департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, Г оловне управління 
Держсаиеиідслужби у Донецькій області.

3. Визначити мережу наметових містечок, дитячих 
закладів праці та відпочинку (з урахуванням 
наявних непрацюючих позаміських дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку з 
відповідною матеріально-технічною базою) для 
організованого відпочинку дітей влітку 2015 року. 
Отримати у територіальних органах 
Держсанепідслужби України (за місцем 
розміщення закладів) позитивний висновок 
державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
щодо розміщення наметових містечок для дітей, 
дитячих закладів праці та відпочинку, пропозиції 
щодо підготовки їх до роботи у літній період.

до 01 червня 
2015 року

Виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, управління у справах 
сім’ї та молоді, департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, власники (засновники) 
позаміських дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, Г оловне управління 
Держсанепідслужби у Донецькій області.



з

1 2 3 4
4. Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, 

які потребують особливої соціальної уваги та 
підтримки.

протягом
оздоровчого

періоду

Виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, управління у справах 
сім’ї та молоді, департаменти освіти і науки, 
охорони здоров’я облдержадміністрації.

5. Забезпечити розміщення дітей, переміщених 3 
території, иепідконтрольиій Україні в позаміський 
дитячий заклад оздоровлення та відпочинку 
"Яструбок".

протягом 
2015 року

Управління у справах сім’ї та молоді 
облдержадміністрації.

6. Провести наради з керівниками виконавчих 
органів місцевих рад та головами 
райдержадміиістрацій, на території яких 
знаходяться дитячі заклади оздоровлення та 
відпочинку, засновниками (власниками), 
керівниками дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку щодо забезпечення функціонування 
закладів оздоровлення та відпочинку дітей в 
нових законодавчих умовах: забезпечення 
підтримки дитячих оздоровчих закладів.

до 28 травня 
2015 року

Виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, управління у справах 
сім’ї та молоді облдержадміністрації.
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7. Провести селекторні наради з керівниками 

виконавчих органів місцевих рад та структурних 
підрозділів райдержадміністрацій, засновниками 
(власниками) установ та організацій, на балансі 
яких утримуються заклади, з питань форм роботи 
закладів, проведення підготовчих робіт до сезону, 
виконання цього розпорядження.

до 01 червня 
2015 року

Управління у справах сім’ї та молоді, 
департаменти освіти і науки, охорони здоров’я 
облдержадміністрації, Г оловне управління 
Держсанепідслужби у Донецькій області

8. Створити спеціальні комісії та забезпечити 
безкоштовне проведення комплексних перевірок 
усіх типів дитячих позаміських закладів 
оздоровлення та відпочинку, закладів для 
сімейного відпочинку та оздоровлення дітей 
разом з їх батьками, які планують роботу у літній 
період, представниками Держархбудінспекції, 
ДСНС, Держгірпромнагляду, МВС з питань 
оцінки технічного стану будівель, споруд, 
обладнання з оформленням відповідних 
висновків.
Прийомка та робота у сезон дитячих позаміських 
закладів оздоровлення та відпочинку, які не 
отримали відповідних висновків, заборонена 
законодавством.

до 29 травня 
2015 року

Виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, власники (засновники) 
позаміських дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, управління у справах сім’ї та 
молоді облдержадміністрації, 
Держархбудінспекція, Г оловне управління 
ДСНС України в Донецькій області, 
Держгірпромнагляд, Головне управління МВС 
України в Донецькій області, Головне 
управління Держсанепідслужби у Донецькій 
області.
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9. Визначити дислокацію всіх типів дитячих 

нозаміських закладів оздоровлення та відночинку, 
закладів для сімейного відпочинку та 
оздоровлення дітей разом з їх батьками, які 
будуть функціонувати влітку, в т.ч. за межами 
власних адміністративних територій за умови 
отримання відповідних погоджень від виконавчих 
органів міських рад та райдержадміністрацій (за 
місцем можливої дислокації закладів для дітей). 
Дислокацію всіх типів закладів визначити 
розпорядженнями міських голів, голів 
райдержадміністрацій.

до 15 червня 
2015 року

Виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, власники (засновники) 
позаміських дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, управління у снравах сім’ї та 
молоді, департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, Г оловне управління 
Держсанепідслужби у Донецькій області.

10. Розглянути питання щодо строків роботи таборів з 
денним перебуванням дітей в загальноосвітніх 
навчальних закладах, час перебування в них дітей 
(з урахуванням виконання необхідних робот щодо 
підготовки загальноосвітніх навчальних закладів 
до нового 2015-2016 навчального року), 
визначити відповідне бюджетне фінансування иа 
організацію повноцінного харчування в ннх дітей 
за умови виконання норм харчування, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 22 листопада 2004 р. № 1591.

до 05 червня 
2015 року

Виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, департамент освіти і 
науки, управління у справах сім’ї та молоді 
облдержадміністрації, Г оловне управління 
Держсанепідслужби у Донецькій області, 
Держсноживінспекція у Донецькій області.
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11. Визначити та провести на територіях закладів 

оздоровлення та відпочинку усіх типів та форм 
власності необхідні профілактичні заходи з 
попередження захворюваності дітей та персоналу 
хворобою Дайма, сказом, а також заходів щодо 
нрофілактики виникнення можливого 
травматизму, залежного від стану дерев, отруєння 
грибами та дикорослими рослинами, хімічними 
речовинами.

до 29 травня 
2015 року

Виконавчі органи міських рад, 
райдержадміиістрації, департамент освіти і 
науки облдержадміністрації, власники 
(засновники) позаміських дитячих закладів 
оздоровления та відпочинку, Г оловне 
управління Держсаиеиідслужби у Донецькій 
області.

12. Вжити заходів щодо організації спеціальних змін 
для дітей-інвалідів, хворих иа цукровий діабет, 
дітей з вадами зору та слуху, та тематичних змін 
для обдарованих дітей, лідерів дитячих 
громадських, патріотичних організацій, клубів 
юних журналістів, творчих колективів та 
сиортивиих команд, учнів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл Донецької області сиортивиих 
заходів із залученням видатних спортсменів на 
базі дитячих закладів оздоровления та 
відпочинку.

червеиь- 
еерпень 

2015 року

Управління у справах сім’ї та молоді, 
департамент охорони здоров'я, департамент 
освіти і науки, управління з питань фізичної 
культури та спорту облдержадміністрації.

13. Надати територіальним органам 
Держсаиепідслужби України илани-заходи з 
підготовки (з урахуванням пропозицій 
Держсанепідслужби) дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, закладів для

до 29 травня 
2015 року

Власники (засновники) позаміських дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку, виконавчі 
органи міських рад, райдержадміиістрації, 
департамент освіти і науки, управління у 
справах сім’ї та молоді облдержадміністрації,
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сімейного відиочиику, оздоровлення дітей разом 3 
їх батьками, таборів з денним перебуванням до 
сезону 2015 року, графіки проведення змін для 
здійснення планових (за заявою власника, 
засновника, керівника) та нозанланових заходів 
державного санітарно-епідеміологічного нагляду 
(контролю) за своєчасним внкоианпям вимог 
санітарного законодавства під час підготовки 
закладів, проведення необхідного комплексу 
лабораторних та інструментальних досліджень 
середовища життєдіяльності у закладах, 
отримання актів прийомки за 10 днів до ночатку 
роботи.

Г оловне унравління Держсанеиідслужби у 
Донецькій області.

14. Вжити заходів щодо забезпечення дитячих 
позаміських закладів оздоровлення та відпочинку, 
таборів з денним перебуванням, закладів для 
сімейного відпочинку дітей разом з їх батьками 
якісними та безпечними харчовими продуктами, 
виконання норм харчування, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 22 листопада 2004 року № 1591, здійснення 
постійного відомчого контролю з цього питання.

впродовж 
сезону 

2015 року

Виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, власники (засновники) 
позаміських дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, денартамент освіти і науки 
облдержадміністрації, Держсноживінспекція 
України у Донецькій області, Головне 
унравління Держсанепідслужби у Донецькій 
області.

15. Своєчасно вживати відповідних заходів при 
виникненні в дитячих позаміських закладах 
оздоровлення та відпочинку, таборах з денним

впродовж 
сезону 

2015 року

Виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, власники (засновники), 
керівники дитячих закладів оздоровлення та
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перебуванням, закладах для сімейного відпочинку 
дітей з їх батьками надзвичайних подій і 
ситуацій, погіршення санітарно-гігієнічної 
ситуації, що становлять загрозу здоров'ю дітей та 
їх батькам. персоналу, санітарному та 
епідемічному благополуччю.
Невідкладно інформувати про вказані події та 
ситуації територіальні органи 
Держсанегіідслужби України, управління у 
справах дітей та молоді, департамент освіти та 
науки, департамент охорони здоров'я 
облдержадміністрації.

відпочинку, управління у справах с ім’ї та 
молоді, департамент освіти і науки 
облдержадміністрації,  Головне управління 
Держсанепідслужби у Донецькій області.

16. Впровадити пілотний соціальний проект «Сім’я і : протягом 
діти» із забезпечення сімейного оздоровлення та оздоровчого 
відпочинку дітей з багатодітних, періоду 
малозабезпечених сімей разом з батьками, осіб 
тимчасово переміщених із зони проведення АТО.

Управління у справах сім’ї та молоді, 
департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації,  власники (засновники), 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

17. Забезпечити протягом року оздоровлення дітей, протягом року 
які потребують особливої соціальної уваги та:  2015 року 
підтримки в комунальному підприємстві 
"Обласний дитячо-молодіжний санаторно- 
оздоровчий комплекс "ПЕРЛИНА ДОНЕЧЧИНИ"

Управління у справах сім’ї та молоді 
облдержадміністрації,  КП «Обласний дитячо- 
молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс 
«Перлина Донеччини», виконавчі органи 
міських рад, райдержадміністрації.
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18. Організувати перевірку джерел зовнішнього 

протипожежного водопостачання об’єктів 
відпочинку та оздоровлення дітей з проведенням 
практичного відпрацювання дій на випадок 
пожежі на об'єктах оздоровлення та відпочинку 
дітей.

травень 
2015 року

Виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, власники (засновники) 
закладів оздоровлення та відпочинку, Головне 
управління ДСНС України у Донецькій області.

19. Встановити на період функціонування об'єктів 
літнього оздоровлення та відпочинку постійний 
контроль за дотриманням вимог пожежної та 
техногенної безпеки.

протягом
оздоровчого

сезону

Виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, власники (засновники) 
закладів оздоровлення та відпочинку, Головне 
управління ДСНС України у Донецькій області.

20. Вжити заходів щодо обладнання і утримання 
сезонних рятувальних постів та контролю за їх 
діяльністю, особливо в частині перебування дітей 
на пляжах без нагляду дорослих. Здійснювати 
відкриття пляжів у відповідності до вимог 
чинного законодавства.

протягом
літнього
періоду

Виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, власники (засновники) 
закладів оздоровлення та відпочинку, орендарі 
водойм, Головне управління ДСНС України у 
Донецькій області.

21. Забезпечити виконання в повному обсязі приписів 
органів державного нагляду у сфері пожежної та 
техногенної безпеки та приведення вказаних 
об’єктів у належний протипожежний та 
техногенний стан.

до 29 травня 
2015 року

Власники (засновники) закладів оздоровлення 
та відпочинку, Г оловне управління ДСНС 
України у Донецькій області.
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22. Забезпечити проведення профілактичної роботи з 

неповнолітніми, які перебувають на 
профілактичних обліках кримінальної міліції у 
справах дітей та виїхали до курортних зон, з 
проведенням заходів щодо виявлення дорослих 
осіб, які втягують неповнолітніх до вживання 
спиртних напоїв, схиляють до наркоманії, 
втягують у злочинну та іншу протиправну 
діяльність з проведенням заходів щодо 
спортивних фестивалів, змагань тощо.

протягом
оздоровчого

періоду

Головне управління МВС України в Донецькій 
області, відділ кримінальної міліції у справах 
дітей, керівники дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку.

23. Направити до дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку по узгодженню з батьками чи іншими 
законними представниками дітей, які мешкають у 
безпосередній близькості до зони проведення 
бойових дій.

протягом
оздоровчого

періоду

Управління у справах сім’ї та молоді 
облдержадміністрації, Головне управління МВС 
України в Донецькій області, відділ 
кримінальної міліції у справах дітей, виконавчі 
органи міських рад, райдержадміністрації 
засновники (власники), керівники дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку.

24. Забезпечити постійний моніторинг якості та 
змісту оздоровчо-ирофілактичиої, исихолого- 
иедагогічної діяльності дитячих закладів щодо 
використання методик відновлення здоров'я дітей.

протягом
оздоровчого

періоду

Виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, власники (засновники), 
керівники дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, управління у справах сім’ї та 
молоді, департаменти освіти і науки, охорони 
здоров'я, управління з питань фізичної культури 
та спорту облдержадміністрації.
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25. Забезпечити відвідування дитячих оздоровчих 

закладів та інших місць оздоровлення та 
відпочинку дітей та студентської молоді, 
проведення в них профілактичних бесід та лекцій 
на правову тематику, про правила поведінки на 
воді, шкоду вживання наркотиків, алкогольних 
напоїв та тютюиопаління.

протягом
оздоровчого

періоду

Головне управління МВС України в Донецькій 
області, відділ кримінальної міліції у справах 
дітей, засновники (власники), керівники 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

26. Забезпечити виконання заходів щодо охорони 
громадського порядку та безпеки дітей в місцях 
оздоровлення та відпочинку дітей області. 
Керівникам дитячих оздоровчих закладів 
розглянути можливість щодо встановлення у 
закладах оздоровлення і відпочинку дітей 
технічних засобів охорони («тривожних кнопок») 
для забезпечення оперативного реагування 
підрозділів органів внутрішніх справ на 
иравоиору шеиия.

протягом
оздоровчого

періоду

Головне управління МВС України в Донецькій 
області відділ кримінальної міліції у справах 
дітей, засновники (власники), керівники 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

27. Здійснювати перевірку торгівельних закладів, 
розташованих поблизу дитячих оздоровчих 
центрів, місць відпочинку громадян щодо 
виявлення та нритягнення до адміністративної 
відповідальності осіб, які реалізують 
неповнолітнім алкогольні, слабоалкогольні або 
тютюнові вироби.

протягом
оздоровчого

періоду

Виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, Головне управління МВС 
України в Донецькій області відділ 
кримінальної міліції у справах дітей.
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28. Забезпечити спільну роботу педагогічних та 

медичних кадрів дитячих оздоровчих закладів у 
нроведеииі оздоровчо-ирофілактичних заходів із 
запровадженням інноваційних технологій 
організації харчування дітей, психолого- 
иедагогічиого супроводу, спортивно -  оздоровчої 
роботи за пріоритетними напрямками.

протягом
оздоровчого

періоду

Управління у справах сім’ї та молоді, 
департаменти охорони здоров'я, освіти і науки 
облдержадміністрації, керівники дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку.

29. Забезпечити співпрацю з лікувальними, 
лікувальио-ирофілактичннми, спортивно- 
оздоровчими, культурио-иросвітницькими 
закладами щодо надання послуг з організації 
оздоровлення та відпочинку дітей в позаміських, 
профільних дитячих здравницях, підліткових 
клубах за місцем проживання, літніх школах прн 
таборах денного перебування, палацах дитячої 
творчості, палацах дітей та молоді, дитячих 
спортивних школах, асоціаціях.

до 01 червня 
2015 року

Виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, власники (засновники) 
закладів оздоровлення та відпочинку, 
департаменти освіти і науки, охорони здоров'я, 
управління у справах сім'ї та молоді 
облдержадміністрації.

Кадрове забезпечення
1. Розробити, затвердити та провести відповідно до 

регіонального плану підготовки кадрів дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку, 
затвердженого наказом управління у справах 
сім’ї та молоді облдержадміністрації 
від 02.04.2015 № 29 наради та семінари зі 
спеціальної курсової підготовки керівників

до 01 червня 
2015 року

Головне управління МВС України в Донецькій 
області, відділ кримінальної міліції у справах 
дітей, головне управління 
Держсанепідемслужби у Донецькій області, 
Держспоживінспекція України у Донецькій 
області, департаменти охорони здоров'я, освіти і 
науки облдержадміністрації.
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дитячих оздоровчих закладів щодо проведення 
оздоровчої кампанії, вивчення ними вимог 
чинного законодавства, нормативних документів 
і регламентів, які передбачають вимоги до 
безпеки товарів та послуг в організації 
харчування, тимчасового розміщення дітей, 
медичного забезпечення, пожежної безпеки в 
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

2. Вжити заходів щодо сприяння комплектуванню 
усіх типів закладів оздоровлення та відпочинку 
працівниками відповідно до діючих Тииових 
штатних нормативів, з відповідною освітою, 
стажем роботи, нрофесійною кваліфікацією. 
Здійснювати відомчий контроль за виконанням 
працівниками закладів своїх професійних 
обов’язків. Забезпечити участь працівників 
закладів в обласних семінарах спеціальної 
курсової підготовки у підготовчий період до 
роботи влітку.

травень -  
червень 

2015 року

Власники (засновники) позаміських дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку, виконавчі 
органи міських рад, райдержадміністрації, 
управління у справах сім’ї та молоді, 
департаменти освіти і науки, охорони здоров’я 
облдержадміністрації.

3. Провести спеціальну курсову перепідготовку та 
підвищення кваліфікації медичних працівників.

до 29 травня 
2015 року

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації.
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4. Забезнечнти роботу міжтабірної поліклініки у 

м. Святогірськ на базі комунального підприємства 
«Обласний дитячо-молодіжний санаторно- 
оздоровчий комнлекс «Перлина Донеччини», 
сприяти ії укомплектуванню кваліфікованими 
фахівцями.

до 01 червня 
2015 року

Департамент охорони здоров’я, управління у 
справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, 
комунальне підприємство «Обласний дитячо- 
молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс 
«Перлина Донеччини».

5. Забезпечити безоплатне нроведення 
профілактичних медичних оглядів усіх дітей, які 
від’їжджають до заміських закладів оздоровлення 
і відпочинку з видачею довідок відповідного 
зразка, а також персоналу закладів оздоровлення 
та відночинку державної та комунальної форм 
власності.

протягом
оздоровчого

періоду

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, Г оловие управління 
Держсанеиідслужби у Донецькій області.

6. Вжити заходів щодо підвищення ефективності 
оздоровчих нослуг для дітей, носилення 
медичного компоненту та новітніх інноваційних 
технологій в діяльності дитячих оздоровчих 
закладів.

до 01 червня 
2015 року

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, виконавчі органи міських 
рад, райдержадміністрації, засновники 
(власники), керівники дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку.

7. Створити та організувати роботу обласного 
центру інформаційно-методичного забезпечення 
дитячого оздоровлення та відпочинку з метою 
забезпечення методичного сунровіду щодо 
підвищення ефективності оздоровчо -  
ирофілактичиої та виховної роботи дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку.

протягом
оздоровчого

періоду

Управління у справах сім'ї та молоді, 
департаменти освіти і науки, охорони здоров'я, 
управління з питань фізичної культури та 
спорту облдержадміністрації.
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Організувати роботу електронного методичного 
кабінету.

П ідведення підсумків та інформаційне забезпечення

1. Висвітлювати хід підготовки та проведення 
оздоровлення дітей в місцевих засобах масової 
інформації.

протягом
оздоровчого

періоду

Управління у справах сім’ї та молоді, 
управління інформаційної політики та з питань 
преси облдержадміністрації.

2. Забезпечити надання та узагальнення 
статистичних відомостей про роботу закладів 
оздоровлення та відпочинку всіх типів.

до 05 вересня 
2015 року

Виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, управління у справах 
сім’ї та молоді, департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, Г оловне управління 
статистики у Донецькій області, власники 
(засновники) закладів оздоровлення та 
відпочинку.

3. Провести інтерактивний дистанційний семінар з 
керівниками дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку «Маркетинговий інструментарій щодо 
забезпечення функціонування закладів 
оздоровлення та відпочинку».

до 01 червня 
2015 року

Управління у справах сім’ї та молоді, 
департаменти освіти і науки, охорони здоров'я 
облдержадміністрації.

4. Забезпечити перегляд, корекцію^ перевидання 
методичних рекомендацій з питань основних 
напрямків організації оздоровлення та 
відпочинку.

до 29 травня 
2015 року

Управління у справах сім’ї та молоді, 
департаменти освіти і науки, охорони здоров'я 
облдержадміністрації.
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5. Забезпечити інформаційний та методичний 

супровід діяльності дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку щодо розширення 
кількості послуг лікувально-профілактичного, 
психолого-педагогічного характеру та фізичного 
виховання.

протягом
оздоровчого

періоду

Виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, управління у справах 
сім’ї та молоді, департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, власники (засновники) 
закладів оздоровлення та відпочинку.

6. Провести регіональну он-лайн виставку -  ярмарок 
послуг з дитячого оздоровлення та відпочинку 3 
метою створення цільового інформування 
потенційних споживачів.

до 28 травня 
2015 року

Виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, управління у справах 
сім'ї та молоді облдержадміністрації, власники, 
(засновники), керівники закладів оздоровлення 
та відпочинку.

7. Підвести підсумки оздоровлення та відпочинку 
дітей у 2015 році.

до
01 листопада 

2015 року

Управління у справах сім’ї та молоді 
облдержадміністрації.

Заступник голови -  керівник X—/
апарату облдержадміністрації

/  V

Заходи підготовлені управлінням у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації 

Начальник управління

М.М. Нечепорук

Л.І.Золкіна



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, 
керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації 

30 . 04.201 176

ОБСЯГ ВИ ДАТКІВ  
на проведення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей

№
з/п Назва заходу Видатки 

(тис. грн.)
1. У правлінню  у справах сім 'ї та молоді 

облдержадміністрації, всього
13090,300

в тому числі на:
1) придбання оздоровчих путівок для дітей 3650,600
2) забезпечення організаційних заходів щодо 

оздоровлення дітей
140,000

3) створення обласних таборів праці та відпочинку 200,000
4) забезпечення оздоровлення дітей, збереження та 

розвитку дитячих оздоровчих установ, а також 
розміщення дітей у безпечних районах області в 
оздоровчих закладах

135,000

5) забезпечення протягом року оздоровлення дітей у 
комунальному підприємстві "Обласний дитячо- 
молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс 
"ПЕРЛИНА ДОНЕЧЧИНИ"

6367,500

6) погашення зобов’язань, узятих на облік органами 
Державної казначейської служби України у 
Донецькій області на кінець 2014 року по видатках 
на оздоровлення та відпочинок дітей, студентської 
молоді

1727,200

V) забезпечення оздоровлення дітей та студентів за 
рахунок субвенцій з бюджетів міст та районів 
області, врахованих в обласному бюджеті:

870,000

для дітей 867,000
для студентів 3,000

2. Департаменту освіти і науки  
облдержадміністрації, всього

3912,000

1) на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, шкіл-інтернатів обласної

2694,000
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комунальної власності
2) на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які навчаються в 
професійно-технічних навчальних закладах

1218,000

ВСЬО ГО  ВИ ДАТКІВ: 17002,300

Заступник голови-керівник КЦУ /
апарату облдержадміністрації Оу/ М.М. Нечепорук

Обсяг видатків на проведення заходів з оздоровлення та відпочинку 
дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки підготовлено 
управлінням у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Начальник управління Л.І. Золкіна



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації 

30 . 04.2 015№ 176

СКЛАД
обласної міжвідомчої комісії з підготовки та проведення 

оздоровлення, відпочинку дітей та студентської молоді влітку 2015 року

Сливка
Михайло Іванович

заступник голови облдержадміністрації, голова 
комісії

Моховик
Сергій Васильович

начальник Г оловного управління
Держсанепідслужби України у Донецькій області, 
головний державний санітарний лікар Донецької 
області, заступник голови комісії

Золкіна 
Лілія Іванівна

начальник управління у справах сім ї та молоді 
облдержадміністрації, заступник голови комісії

Кузьменко Ігор 
Анатолійович

заступник начальника управління - начальник 
відділу оздоровлення та організаційно -  кадрового 
забезпечення управління у справах сім’ї та молоді 
облдержадміністрації, секретар комісії

Члени комісії:

Вітовецький 
Віктор Олександрович

заступник начальника управління державного 
нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної 
безпеки та цивільного захисту Головного управління 
ДСНС України у Донецькій області

Ізмалкова
Валентина
Олександрівна

начальник відділу виховної роботи та корекційної 
освіти департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації

Климова заступник директора Департаменту фінансів
Г алина Володимирівна облдержадміністрації
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Криштопіна 
Ірина Олександрівна

головний спеціаліст відділу 
профілактичної допомоги дітям 
департаменту охорони
облдержадміністрації

лікувально- 
та матерям 

здоров'я

Лук’янчук 
Тамара Олексіївна

Максименко 
Микола Вікторович

Резніченко 
Наталя Борисівна

Соболевська
Людмила
Володимирівна

радник голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації

старший оперуповноважений ВКМСД ГУМВС 
України в Донецькій області

начальник управління соціальних гарантій та 
планово-фінансового забезпечення Департаменту 
праці та соціального захисту населення 
облдержадміністрації

в. о. начальника служби у справах дітей 
облдержадміністрації

Ткаченко 
Денис Сергійович

Точилова
Наталія Миколаївна

в.о. начальника Держспоживінспекції у Донецькій 
області -  начальника відділу контролю у сфері 
послуг та реклами Держспоживінспекції

заступник начальника управління -  начальник 
відділу реалізації профільних програм управління з 
питань фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації

Заступник голови-керівник 
апарату облдержадміністрації М.М. Нечепорук


