
ІНФОРМАЦІЯ 

щодо оздоровлення та відпочинку дітей 

 

У 2021 році для дітей закладів загальної середньої освіти відділом була 

проведена відпочинкова кампанія. Працювали 13 закладів відпочинку, в яких 

відпочило 676 дітей пільгових категорій. 

Метою діяльності  таборів відпочинку з денним перебуванням дітей є 

реалізація прав кожної дитини на повноцінний відпочинок, забезпечення 

змістовного і безпечного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів 

відповідно до індивідуальних потреб в літній канікулярний час. 

У таборах вирувало життя у  загонах по 15 осіб в кожному (відповідно 

до санітарних норм). Всі діти пройшли належний медичний огляд. 

Зарахування дітей до таборів  здійснювалося на основі заяв батьків.   

Відповідальність за збереження життя і здоров'я  вихованців під час 

відпочинку була покладена на вихователів таборів. 

Відповідно до затверджених планів роботи таборів відпочинку з денним 

перебуванням дітей,  кожен день мав тематичну назву та девіз: День відкриття 

табору, День туриста, День здоров'я, День охорони навколишнього 

середовища, День творчості, День спорту, День казки, День юних математиків, 

День сміху, День фантазера, День англійської мови, День ввічливості, 

Спортивно-патріотичний день, День табору). 

За період роботи  таборів  з денним перебуванням дітей випадків 

травматизму та інфекційних захворювань – не було. Кожного ранку  з 09.06.21 

відповідно до постанови «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на період карантину у зв'язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) від 08.06.2021 № 5» 

проводився температурний скринінг вихованців, який фіксувався у 

відповідний журнал. 

Медичними працівниками постійно здійснювався контроль за станом 

здоров’я дітей,  санітарним станом, повітряним і питним режимом закладів 

та  повноцінним харчуванням.       

Харчування дітей здійснювалось за кошти бюджету Краснокутської 

селищної територіальної громади згідно з меню 2019 року, затвердженого 

начальником Краснокутського головного управління 

Держпродспоживслужби в Харківській області С.І. Шатохіною. Вартість 

харчування на одну дитину складала 35,00 грн. За період відпочинку  було 

використано на харчування дітей кошти в сумі 331,2 тис.грн. 



Діти були забезпечені настільними іграми, необхідними канцтоварами 

та спортінвентарем. 

Плани роботи, затверджені директорами таборів, відображали різні 

сторони роботи з дітьми: пізнавальні екскурсії, бесіди, спортивні заходи, ігри, 

конкурси та вікторини; читання та обговорення оповідань та казок, заходи 

щодо здорового способу життя, охорони навколишнього середовища. 

Невід'ємною частиною таборів є, звичайно, організація екскурсій. 

Впродовж роботи закладів  відпочинку проведено такі  екскурсії:  

 до пожежної частини, Краснокутського ЦДЮТ; 

 до міського саду ім. Шевченка, парку ім. М. Горького; 

 до Володимирівського лісництва, Наталіївського парку; 

 до екопарку Фельдман; 

 до Шарівського палацово-паркового комплексу; 

 до залізничної станції Водяна, Ковяги, Коломак; 

 на Співочі тераси. 

Вся робота таборів з денним перебуванням дітей висвітлювалась на сайті 

відділу та у соціальних мережах. 


