
 
 Затверджено 

 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
22.04.2005                      № 139 

 
 

 
Заходи 

 щодо організації оздоровлення  
та відпочинку дітей і підлітків влітку 2005 року 

 
 
 
 

1. Здійснити своєчасну і в повному обсязі підготовку і проведення 
відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2005 року. Охопити оздоровчими 
послугами 50% дітей і підлітків з міста і районів області. 

 
Червень-серпень 2005 року Управління облдержадміністрації: у 

справах сім'ї та молоді; освіти і науки,  
обласна рада профспілок, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення 

 
2. Звернути особливу увагу на організацію повноцінного відпочинку та 

оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-
інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей із 
багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей працівників органів внутрішніх 
справ і військовослужбовців, які загинули під час виконання службових 
обов'язків. 

 
Червень-серпень 2005 року Управління облдержадміністрації: у 

справах сім'ї та молоді; освіти і науки,  
обласна рада профспілок, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення 

 
3. Вишукати можливості поліпшення організації відпочинку та 

оздоровлення учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентської 
молоді, дітей  працівників бюджетних установ та організацій. 

 
Червень-серпень 2005 року Управління облдержадміністрації: у 

справах сім'ї та молоді; освіти і науки; 
культури; охорони здоров’я,  обласна 
рада профспілок 

 
4. Забезпечити достатнє фінансування  оздоровчої роботи з дітьми із 

зазначенням конкретних джерел фінансування та відповідальних посадових осіб, 
раціональним використанням бюджетних коштів, виділених на оздоровчу роботу 
з дітьми. 
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Травень-серпень 2005 року Райдержадміністрації, міськвиконкоми 

міст обласного значення 
 
5. Залучати оздоровчі центри до участі в обласному тендері для подальшого 

визначення обласних базових таборів, надавати допомогу при підготовці 
тендерної документації. 

 
Квітень, травень 2005 року Райдержадміністрації, міськвиконкоми 

міст обласного значення 
 
6. Запропонувати власникам дитячих оздоровчих таборів вивчити питання 

щодо залучення позабюджетних коштів на організацію оздоровлення дітей. 
 
Травень 2005 року Обласна рада профспілок, 

райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення 

 
7. Провести остаточну інвентаризацію мережі дитячих та учнівських 

оздоровчих закладів усіх типів. Вжити спільних заходів щодо забезпечення їх 
ефективного функціонування, заборони ліквідації та перепрофілювання, у т.ч. і 
при зміні власника. Забезпечити проведення необхідних ремонтних і підготовчих 
робіт у дитячих оздоровчих закладах. 

 
Березень-травень 2005 року Управління облдержадміністрації: у 

справах   сім’ї   та   молоді охорони 
здоров’я;   освіти   і науки;  головне 
управління   економіки облдержадмі-
ністрації,   обласне     управління 
статистики,   Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по 
Запорізькій  області, обласна    рада  
профспілок,   обласна     санітарно-
епідеміологічна станція, райдержадміні-
страції, міськвиконкоми міст обласного 
значення 

 
8. Забезпечити функціонування існуючих дитячих ігрових і спортивних 

майданчиків у житлових мікрорайонах і вжити заходи щодо розширення їх 
мережі, благоустрою та використання за призначенням. 

 
Квітень-серпень 2005 року Райдержадміністрації, міськвиконкоми 

міст обласного значення 
 

 
9. Забезпечити роботу оздоровчих таборів із денним перебуванням, 

використовуючи для цього базу дошкільних закладів, шкіл, позашкільних 
навчальних закладів, пришкільних і профільних таборів. 

 
Червень-серпень 2005 року Управління облдержадміністрації: освіти і 

науки;  фізичної культури, спорту та 
туризму; райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення 
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10. Передбачити в місцевих бюджетах кошти на організацію харчування 

дітей в оздоровчих закладах із денним перебуванням. 
 
Червень-серпень 2005 року Райдержадміністрації, міськвиконкоми 

міст обласного значення 
 
11. Сприяти організації оборонно-спортивних таборів, таборів для підлітків, 

схильних до правопорушень, у дитячих оздоровчих закладах – спеціальних змін 
для відпочинку та оздоровлення бездоглядних дітей і дітей з девіантною 
поведінкою. 

 
Червень-серпень 2005 року Служба у справах неповнолітніх 

облдержадміністрації, управління з 
питань фізичної культури, спорту та 
туризму облдержадміністрації, 
управління МВС України в Запорізькій 
області, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення 

 
12. Перевести у літній період роботи дитячі дошкільні заклади на 

санаторний  режим роботи (90 днів). 
 
Червень-серпень 2005 року Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, райдержадміні-
страції, міськвиконкоми міст обласного 
значення 

 
13. Створити умови під час канікул для працевлаштування в установленому 

порядку підлітків, організації громадсько-корисних робіт, функціонування 
таборів праці та відпочинку; сприяти діяльності учнівських і молодіжних 
трудових загонів. 

 
Червень-серпень 2005 року  Управління облдержадміністрації: у 

справах сім’ї та молоді; освіти і науки; 
служба у справах неповнолітніх 
облдержадміністрації, райдержадміні-
страції, міськвиконкоми міст обласного 
значення 

 
14. Провести обласні наради, семінари та тренінги з питань підготовки до 

оздоровчої кампанії і підведення підсумків її роботи. 
 
Травень, жовтень 2005 року Управління облдержадміністрації: у 

справах сім’ї та молоді; освіти і науки; 
охорони здоров’я; головне управління 
праці та соціального захисту населення; 
управління МВС України в Запорізькій 
області, головне управління з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи обл-
держадміністрації 
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15. Запровадити роботу школи вожатської майстерності. 
 
Лютий-серпень 2005 року Управління у справах сім’ї та молоді 

облдержадміністрації; освіти і науки; 
обласний молодіжний центр праці 

 
16. Провести конкурс-огляд на кращий оздоровчий заклад області. 
 
Червень-листопад 2005 року Управління облдержадміністрації: у 

справах сім’ї та молоді; освіти і науки, 
обласна санітарно-епідеміологічна 
станція, обласна рада профспілок 

 
17. З метою забезпечення оздоровлення та творчого розвитку талановитих і 

обдарованих дітей практикувати проведення тематичних змін, профільних 
таборувань із залученням висококваліфікованих спеціалістів у галузі освіти, 
науки, культури, спорту, діячів мистецтв тощо. 

 
Червень-серпень 2005 року  Управління облдержадміністрації: у 

справах сім'ї та молоді; освіти і науки; 
культури; з питань фізичної культури, 
спорту   та   туризму,   райдержадміні-
страції  

 
18. Розглянути можливість оздоровлення дітей-інвалідів зі спеціалізованих 

будинків-інтернатів. 
 
Червень-серпень 2005 року Головне управління праці та соціального 

захисту населення облдержадміністрації 
 
19. Організувати роботу літніх шкіл Малої академії наук, польової науково-

дослідницької експедиції. 
 
Червень-серпень 2005 року Управління освіти і науки 

облдержадміністрації 
 
20. Розширити маршрути поїздок, подорожей, походів по Запорізькій 

області, Україні для дітей, які підлягають оздоровленню. 
 
Червень 2005 року Управління облдержадміністрації: з 

питань фізичної культури, спорту та 
туризму; освіти і науки 

 
21. Організувати проведення концертних програм, вистав, театралізованих і 

культурологічних  заходів в оздоровчих закладах. Сприяти відновленню 
бібліотечного фонду оздоровчих закладів. 
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Червень-серпень 2005 року Управління облдержадміністрації:  

культури; освіти і науки  
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення 

 
22. Організувати проведення зустрічей, семінарів і лекцій з підлітками, 

схильними до правопорушень, напередодні   відкриття оздоровчого сезону та під 
час оздоровчої кампанії в оздоровчих закладах. 

 
Квітень-серпень 2005 року Служба у справах неповнолітніх 

облдержадміністрації, управління МВС 
України в Запорізькій області  

 
23. Впровадити в діяльність дитячих оздоровчих закладів картотеку страв, 

погоджену з територіальними санітарно-епідеміологічними станціями. 
 
Квітень-травень 2005 року Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, обласна санітарно-
епідеміологічна станція 

 
 
24. Організувати методичні виїзди спеціалістів обласних позашкільних 

закладів з метою надання практичної допомоги в організації роботи закладів. 
Розробити рекомендації щодо діяльності пришкільних оздоровчих таборів, 
профільних таборів, таборів праці та відпочинку. 

 
Червень-серпень 2005 року Управління освіти і науки 

облдержадміністрації 
 
25. Організувати на базі оздоровчих таборів роботу виїзних 

консультативних пунктів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою 
надання дітям психолого-педагогічної та соціальної допомоги. 

 
Червень-серпень 2005 року Обласний центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, управління 
облдержадміністрації: освіти і науки; 
охорони здоров’я 

 
26. Забезпечувати безпечні умови перевезень дітей та учнівської молоді до 

місць оздоровлення і відпочинку та перебування в оздоровчих закладах і 
трудових загонах. Організувати безкоштовне супроводження підрозділами 
Державної автомобільної інспекції та нарядами міліції автобусів і потягів, що 
перевозять групи дітей на оздоровлення та відпочинок і в зворотному напрямку, 
за поданням  місцевих органів виконавчої влади, обласної ради профспілок. 

 
Червень-серпень 2005 року Управління МВС України в Запорізькій 

області, обласне автотранспортне 
управління, райдержадміністрації,  
міськвиконкоми міст обласного 
значення, обласна рада профспілок 
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27. Організувати в дитячих оздоровчих закладах належну охорону 

громадського  порядку. Закріпити за кожним оздоровчим закладом працівників 
підрозділів кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Перелік закріплення за 
оздоровчими закладами працівників підрозділів кримінальної міліції у справах 
неповнолітніх надати управлінню у справах сім’ї  та молоді 
облдержадміністрації до 24 травня 2005року.  

 
Червень-серпень 2005 року  Управління МВС України в Запорізькій 

області 
 
28. Забезпечувати дотримання вимог протипожежної безпеки, санітарно-

епідеміологічного нагляду за підготовкою, відкриттям та функціонуванням 
оздоровчих закладів; правил безпеки під час перебування в них дітей та 
учнівської молоді. Сприяти створенню добровільних протипожежних дружин 
при дячих оздоровчих центрах. 

 
Постійно Управління   охорони   здоров’я   

облдержадміністрації, головне 
управління пожежної   безпеки   
Міністерства   з      надзвичайних    
ситуацій   в    Запорізькій області,    
обласна санітарно-епідеміологічна     
станція, власники (засновники) 
оздоровчих закладів 

 
29. Забезпечувати методичну та організаційну допомогу оздоровчим 

закладам у проведенні культурно-масових і спортивних заходів, гурткової 
роботи, організації оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків. 

 
Травень-серпень 2005 року Управління облдержадміністрації: освіти 

і науки; культури; з питань фізкультури, 
спорту та туризму, у справах сім’ї та 
молоді 

 
30. Запровадити обов’язкове введення йодованої кухонної солі, вітамінів, 

біологічно-активних добавок у раціон дитячого харчування в оздоровчих 
закладах для дітей і підлітків. 

 
Червень-серпень 2005 року Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, головне управ-
ління економіки облдержадміністрації 

 
31. Запровадити в  дитячих оздоровчих закладах обов’язкове стоматологічне 

обслуговування дітей і підлітків.  
 
Червень-серпень 2005 року Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, міськвиконкоми міст обласного 
значення 
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32. Передбачити супровід медичними працівниками організованих груп  

дітей та підлітків, які направляються на санаторно-курортне лікування. 
 
Червень-серпень 2005 року Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, міськвиконкоми міст обласного 
значення 

 

33. Вжити заходи щодо посилення  державного санітарно-гігієнічного та 
протиепідемічного нагляду за станом дитячих оздоровчих центрів відповідно до 
вимог санітарного законодавства ДСанПін 5.5.5.23-99 „Влаштування, утримання, 
організація режиму роботи дитячих оздоровчих закладів”. 

 
Травень-серпень 2005 року Обласна санітарно - епідеміологічна 

станція, райдержадміністрації, міськви-
конкоми міст обласного значення 

 
34. Посилити персональну відповідальність керівників, вихователів і інших  

працівників дитячих оздоровчих центрів, санаторіїв, пришкільних  таборів за 
життя і здоров’я дітей. Приділяти особливу увагу профілактиці дитячого 
травматизму, дотриманню  санітарних, протипожежних правил, порядку 
проведення походів і купання дітей у водоймищах. 

 
Травень-серпень 2005 року Райдержадміністрації, міськвиконкоми 

міст обласного значення, обласна рада 
профспілок 

 
35. Упорядкувати роботу з дітьми, підлітками за місцем проживання, 

проводити цільові рейди для виявлення бездоглядних дітей та влаштування їх  у 
соціальні заклади для неповнолітніх з метою соціальної реабілітації, організації 
їх оздоровлення, взяти під контроль зайнятість учнів, які перебувають на обліку 
в органах внутрішніх справ, виховуються в сім’ях, які не забезпечують  
належних умов виховання. 

 
Травень-серпень 2005 року Служба у справах неповнолітніх 

облдержадміністрації, управління освіти 
і науки облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення 

 
36. Організувати відпочинок дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, у тому числі вихованців шкіл-інтернатів, у базових заміських 
таборах і санаторіях згідно з укладеними договорами. 

 
Постійно Головне управління з питань 

надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи 
облдержадміністрації, райдержадміні-
страції, міськвиконкоми міст обласного 
значення 
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37. Направити на роботу до дитячих оздоровчих центрів кваліфікованих 

лікарів-педіатрів і середніх медичних працівників; провести безкоштовне 
медичне обстеження працівників, які направляються на роботу до дитячих 
оздоровчих  закладів; організувати роботу оздоровчих груп на базі лікувальних 
закладів для дітей диспансерної групи. 

 
Травень-вересень 2005 року Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
 
38. Забезпечити дитячі оздоровчі заклади телефонним зв’язком згідно з 

переліком, наданим управлінням у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації. 
Провести перевірку роботи встановлених і діючих телефонів, забезпечити 
щоденний контроль за їх роботою протягом оздоровчого періоду. 

 
Травень-вересень 2005 року Запорізька дирекція ВАТ „Укртелеком”  

 
39. Забезпечити в літній період широкий показ по телебаченню пізнавальних 

і розважальних передач для дітей та юнацтва, широке висвітлення підготовки, 
організації і проведення відпочинку та оздоровлення дітей, їх дозвілля, 
впровадження нових форм і методів роботи в дитячих оздоровчих закладах. 
Рекомендувати засобам масової інформації запровадити постійну  рубрику 
“Оздоровлення дітей”. 

 
 
Травень-вересень  2005 року 

Обласна державна телерадіокомпанія, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення 

 
40. Вирішити в межах своєї компетенції питання щодо надання дитячим 

оздоровчим закладам можливих пільг в оплаті енергоносіїв, комунально-
побутових, транспортних, медичних, торговельних послуг, щодо сплати 
місцевих податків та зборів. 

 
Травень-серпень 2005 року  Райдержадміністрації, міськвиконкоми 

міст обласного значення 
 
41. Вирішити питання централізованого забезпечення дитячих оздоровчих 

центрів питною водою гарантованої якості. 
 
Травень-серпень 2005 року  ОКП„Запоріжжяводоканал”, райдерж-

адміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

 
42. Забезпечити  безперебійну  подачу електроенергії в місця відпочинку та 

оздоровлення дітей відповідно до наданого списку оздоровчих центрів, вивести з 
графіків аварійних відключень фідери, які живлять дитячі оздоровчі заклади, 
установити ліміти на електроенергію відповідно до паспортної потужності. 

 
Травень-вересень 2005 року ВАТ „Запоріжобленерго” 
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43. Розглянути питання щодо придбання автономних джерел 
енергопостачання на випадок аварійного відключення електроенергії. 

 
До 01.06.2005  ЗОСПП „Потенціал”, обласна рада 

профспілок 
 
44. Забезпечити перевірку обладнання та безперебійне постачання газу в 

дитячі оздоровчі центри. 
 
Травень-вересень 2005 року ВАТ “Запоріжгаз” 

 
45. Забезпечити через аптечну мережу дитячі оздоровчі заклади (до їх 

відкриття) дезінфекційними та лікарськими засобами в достатній кількості за 
пільговими цінами. 

 
Травень 2005 року Державне комунальне підприємство 

фірма “Фармація”, управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації 

 
46. Запропонувати власникам (засновникам) дитячих оздоровчих закладів 

включати страхування дітей від нещасних випадків у вартість путівки без 
збільшення її загальної вартості. 

 
Постійно Обласна рада профспілок 

 
 
 
 
 
 
Керівник апарату обласної 
державної адміністрації            В.І. Левченко 
 


