
 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

Н А К А З 

 

17.05.2021                                      Краснокутськ                                         №119 

 

 

Про організацію оздоровлення 

та відпочинку дітей улітку 2021 року 

 

 

Відповідно до законів України «Про охорону дитинства», «Про 

оздоровлення та відпочинок дітей», «Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення», 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, з метою створення сприятливих умов для 

забезпечення проведення відпочинку дітей улітку 2021 року, збереження та 

підтримки діяльності дитячих закладів  відпочинку, керуючись  Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», н а к а з у ю: 

 

1. Ужити заходів щодо збереження та розвитку мережі дитячих закладів 

відпочинку, не допускати їх скорочення та використання не за призначенням. 

Травень-червень 2021 року 

2. Затвердити дислокацію дитячих закладів відпочинку, які знаходяться у 

підпорядкуванні відділу освіти, молоді та спорту Краснокутської селищної 

ради на 2021 рік (додаток 1). 

3. Закладам дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти: 

3.1. Забезпечити своєчасну підготовку і проведення заходів щодо організації 

літнього відпочинку дітей улітку 2021 року, створення умов для зайнятості 

дітей із використанням бази дитячих закладів відпочинку.  

Травень - червень 2021 року  

3.2. Налагодити співпрацю з профспілковими, громадськими організаціями 

та разом провести необхідну організаційну роботу щодо своєчасної 



підготовки і проведення літньої кампанії стосовно відпочинку дітей улітку 

2021  року.  

3.3. Забезпечити цільове використання бюджетних коштів, передбачених на 

проведення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки (у значенні Закону України «Про оздоровлення та відпочинок 

дітей»).  

 Червень 2021 року 

3.4. Ужити заходів для залучення додаткових коштів на фінансування 

літнього  відпочинку дітей, перш за все, дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки.  

Травень 2021 року 

3.5. Здійснити своєчасний і якісний підбір кадрів для роботи в дитячих 

закладах відпочинку. 

Травень 2021 року  

3.6. Забезпечити контроль за дотриманням дитячими закладами відпочинку 

вимог законів України «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення», Кодексу цивільного захисту України та 

створенням належних умов для охорони життя і здоров’я дітей, якісного 

харчування, за дотриманням санітарних, протипожежних правил, порядку 

проведення екскурсій, походів, перевезення дітей автомобільним та іншими 

видами транспорту. 

Червень 2021 року  

3.7. Активізувати роботу педагогічних колективів закладів позашкільної та 

загальної середньої освіти щодо організації змістовного дозвілля дітей під 

час літнього відпочинку 2021 року шляхом розробки спільних планів роботи 

та забезпечити їх виконання.  

Червень 2021 року 

3.8. Здійснювати контроль за організацією в дитячих закладах відпочинку  

виховного процесу, змістовного повноцінного дозвілля дітей, роботи гуртків, 

секцій, клубів, студій, об’єднань за інтересами. 

Постійно 

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

4.1. Організувати роботу закладів відпочинку, а саме, таборів з денним 

перебуванням дітей на базі ліцеїв та гімназій відповідно до вимог Закону 

України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», інших нормативних 

документів, що регламентують створення безпечних умов для відпочинку 

дітей.  

З 01 червня по 18 червня  2021 року 

З цією метою: 

4.1.1. Взяти під особливий контроль  відпочинок дітей пільгових категорій (у 

значенні закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей». 

Червень  2021 року 

4.1.2. Організувати харчування дітей пільгових категорій за кошти  бюджету 

відділу освіти, молоді та спорту Краснокутської селищної ради, за рахунок 



коштів батьків чи інших, не заборонених чинним законодавством джерел 

фінансування. 

4.1.3. Здійснити своєчасний і якісний підбір педагогічних працівників та 

обслуговуючого персоналу з урахуванням специфіки роботи закладу 

відпочинку. 

Травень 2021 року 

4.1.4. Провести семінари для учасників літнього відпочинку з метою 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу відпочинку. 

Травень 2021 року 

4.2. Ужити заходів для організації на базі закладів освіти таборів із денним 

перебуванням та забезпечити дотримання в них належного догляду за дітьми, 

режиму харчування, денного відпочинку, прогулянок, а також відповідну 

виховну, фізкультурно-спортивну та культурно-екскурсійну роботу; 

передбачити зміцнення матеріальної бази закладів освіти, на базі яких будуть 

функціонувати такі заклади відпочинку. 

Травень - червень 2021 року 

4.3. Забезпечити виконання заходів щодо формування у дітей навичок 

здорового способу життя через залучення дітей до регулярних занять 

фізичною культурою і спортом, раціонально використовувати для цього 

матеріально-технічну базу фізкультурно-спортивних організацій, ігрові та 

спортивні майданчики. 

Червень 2021 року 

4.4. Сприяти зайнятості в літній період дітей шкільного віку, в тому числі із 

сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом співпраці з 

закладами позашкільної освіти.  

Червень 2021 року 

4.5. Сприяти участі у всеукраїнських масових заходах з еколого-

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

краєзнавчого, дослідницького-пошукового та фізкультурно-спортивного 

напрямів позашкільної освіти за участю учнівської молоді – учасників і 

переможців регіональних фестивалів, конкурсів, змагань, зльотів, експедицій 

тощо. 

Згідно з  термінами проведення заходів 

Червень 2021 року  

4.6. Сприяти організації роботи мовних та математичних таборів. 

Травень - червень   2021 року  

4.7. Інформувати відділ освіти, молоді та спорту (Валентину ДМИТРЮК) 

про хід літнього відпочинку дітей. 

01 червня, 18 червня 2021 року 

4.8. Надати до відділу освіти, молоді та спорту узагальнену інформацію щодо 

охоплення послугами відпочинку дітей улітку 2021 року, в т.ч. пільгових 

категорій. 

До 21 червня 2021 року   

5. Керівникам закладів дошкільної освіти: 



5.1. Перевести заклади дошкільної освіти на санаторний режим роботи (90 

днів) у літній період та рекомендувати збільшити на 10% витрати на 

харчування дітей. 

Червень – серпень 2021 року 

5.2. Вжити необхідних заходів для  відпочинку та оздоровлення вихованців 

улітку 2021 року та взяти під особистий контроль оздоровлення дітей 

пільгових категорій. 

5.3. Здійснити чітке планування роботи закладів на час оздоровлення дітей. 

Червень – серпень 2021 року 

6.  Відповідальній особі за організацію відпочинку дітей відділу  освіти, 

молоді та спорту (Валентині ДМИТРЮК): 

6.1. Провести семінари для учасників оздоровчого процесу з метою 

підвищення кваліфікації керівників і педагогічних працівників закладів 

оздоровлення та відпочинку. 

Травень 2021 року 

6.2. Здійснити моніторинг  стану проведення літнього відпочинку дітей у 

2021 році.   

Червень 2021 року 

6.3. Надавати до Департаменту науки і освіти  звітну інформацію: 

6.3.1. Про стан підготовчої роботи до проведення літнього відпочинку у 2021 

році. 

До 25 травня 2021 року 

6.3.2. Про хід літнього відпочинку.  

У перший день відкриття таборів,  

щочетверга з 03.06.2021 по 18.06.2021  

 6.3.3. Про підсумки  відпочинку дітей влітку 2021 року.  

 До 30 червня 2021 року 

6.4.  Розмістити даний наказ на веб-сайті відділу освіти, молоді та спорту 

Краснокутської  селищної ради. 

7. Директору Краснокутського центру дитячої та юнацької творчості 

Краснокутської селищної ради Світлані БУТЕНКО, директору 

Краснокутської дитячо-юнацької спортивної школи Краснокутської селищної 

ради Анатолію АКІМОВУ надавати постійну практичну і методичну 

допомогу закладам освіти, що розташовані на території Краснокутської 

селищної ради в організації змістовного відпочинку та дозвілля дітей і 

підлітків під час проведення оздоровчої кампанії.  

 Червень  2021 року 

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                                                                           Тетяна КРАЛЯ                

 

 



 

Візи: 

 

Головний спеціаліст відділу освіти,  

молоді та спорту (розробник) 

 

Заступник начальника відділу освіти,  

молоді та спорту 

 

Юрисконсульт групи по 

господарському обслуговуванню 

 

 

В. ДМИТРЮК 

 

 

В. КОЛОНТАЄВСЬКА 

 

 

А. ЗАМУРЕЙ 

 

 

 

З наказом від 17.05.2021 №119 ознайомлені:  
_______________ Валентина ДМИТРЮК  

_______________ Володимир ЧЕЧУЙКО   

_______________ Ольга ЖЕЛНОВА  

_______________ Катерина ПРОВОТОРОВА  

_______________ Юрій ПЕДАН  

_______________ Зоряна КАЗАКОВА  

_______________ Людмила В’ЮННИК    

_______________ Світлана МОСКАЛЕНКО  

_______________ Ірина ІВАНІЯ  

_______________ Віктор ІМЕНИННИК  

_______________ Альона  ЖЕЛНОВАЧ  

_______________ Олександра БОГОДУЩЕНКО  
_______________ Лілія ТОКАР  

_______________ Валентина БОРИСЕНКО  

_______________ Тамара КУРИЛО  

_______________ Лариса ПАНЧІШНА  

_______________ Лілія ТЕРТИЩЕВА  

_______________ Ніна БОЧАРОВА  

_______________ Ніна ГРИШКО  

_______________ Ольга ОДІНОКОВА  

_______________ Наталія РУДЬ  

_______________ Оксана ДЯТЛО  

_______________ Тамара БАСТРИЧ  
_______________ Наталія МАСЛІЙ  

_______________ Світлана БУТЕНКО  

_______________ Анатолій АКІМОВ  

_______________ Людмила СТРАХОВЕЦЬКА  

_______________ Ірина ШОСТАК           
    

 

 

 

 


