
 
УКРАЇНА  

 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

25.04.2018 № 421/А-2018 

 

 Про організацію відпочинку та оздоровлення 

дітей у 2018 році 

 

 

Відповідно до статей 13, 22 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок 

дітей», обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 

2018-2020 роки «Соціальний захист населення в Одеській області», 

затвердженої рішенням обласної ради від 21 грудня 2017 року № 578-VII, 

рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про 

обласний бюджет Одеської області на 2018 рік», з метою належного 

проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2018 року: 

 

1. Утворити обласний штаб з оперативного вирішення питань 

підготовки та організації оздоровлення і відпочинку дітей у складі згідно з 

додатком. 

 

2. Затвердити перелік заходів щодо організації оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2018 році (додаються). 

 

3. Доручити головам райдержадміністрацій та рекомендувати міським 

головам міст обласного значення і сільським, селищним, міським головам 

об’єднаних територіальних громад: 

утворити місцеві оперативні штаби з оперативного вирішення питань 

підготовки та організації оздоровлення і відпочинку дітей; 

вжити заходів щодо залучення додаткових коштів для фінансування 

літнього оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги 

та підтримки у 2018 році; 

взяти під особистий контроль хід підготовки до оздоровчого сезону 

2018 року, у повному обсязі забезпечивши фінансування невідкладних 

заходів щодо літнього відпочинку та оздоровлення, здійснення заходів щодо 

ефективної профілактики інфекційних захворювань і харчових отруєнь; 



залучити до комісії з перевірки готовності дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку до відкриття спеціалістів Головного управління 

Держпродспоживслужби в Одеській області та державної установи 

«Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 

 

забезпечити протягом оздоровчого сезону комісійний контроль за 

умовами відпочинку та оздоровлення дітей із залученням профільних 

спеціалістів служб та відомств. 

 

4. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в 

Одеській області забезпечити: 

дотримання громадського порядку в курортних зонах Одеської області 

та місцях масового відпочинку та оздоровлення дітей; 

належну контрольно-пропускну систему із залученням кваліфікованих 

співробітників з охорони громадського порядку; 

супровід під час перевезення груп дітей до місць відпочинку та у 

зворотному напрямку. 

 

5. Управлінню комунікацій та інформаційної політики Одеської 

обласної державної адміністрації забезпечити висвітлення заходів з 

підготовки і проведення оздоровлення дітей в області у засобах масової 

інформації. 

 

6. Доручити головам райдержадміністрацій, керівникам департаментів 

облдержадміністрації: охорони здоров’я, освіти і науки, управлінню 

культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини 

облдержадміністрації та рекомендувати міським головам міст обласного 

значення, сільським, селищним, міським головам рад об’єднаних 

територіальних громад, керівникам територіальних органів центральних 

органів виконавчої влади, причетним до виконання заходів, забезпечити їх 

реалізацію та надавати відповідну інформацію Департаменту соціальної та 

сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації щомісячно до 5 

числа з травня по жовтень включно 2018 року. 

 

7. Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної 

державної адміністрації узагальнити надані матеріали та поінформувати 

обласну державну адміністрацію до 14 листопада 2018 року. 

 

8. Виконання розпорядження контролюватиму особисто. 

 

Голова обласної  

державної адміністрації  

 

М.В.Степанов  

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

25.04.2018 № 421/А-2018 

 

 Заходи 

щодо організації оздоровлення та відпочинку 

дітей у 2018 році 

 

 

1. Охопити оздоровленням та відпочинком сто відсотків дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та вісімдесят відсотків дітей з 

багатодітних та малозабезпечених сімей.  

 

Протягом оздоровчого періоду  Райдержадміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення, 

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад 

2. Провести: 

 

засідання оперативного штабу з оперативного вирішення питань 

підготовки та організації оздоровлення і відпочинку дітей; 

 

Квітень-листопад Члени оперативного штабу з 

оперативного вирішення питань 

підготовки та організації оздоровлення 

і відпочинку дітей, 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення, 

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад 

 

одноденні навчальні семінари для медичних працівників дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку з питань надання невідкладної медичної 

допомоги при утопленні, переломах, інших травмах, анафілактичному шоку, 

набряку Квінке, укусах комах, ранньої діагностики інфекційних хвороб тощо 

(у разі необхідності); 

 

Травень-серпень  Департамент охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

 



навчально-тренувальні семінари для вихователів дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку з профілактики травматизму, безпеки 

життєдіяльності, надання невідкладної медичної допомоги (у разі 

необхідності); 

 

Травень-серпень  Департамент охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

 

навчально-тренувальні семінари з підготовки педагогічних працівників 

для роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;  

 

Протягом оздоровчого періоду  Департамент освіти і науки обласної 

державної адміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення, 

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад 

 

моніторингові лабораторні дослідження факторів середовища 

життєдіяльності в закладах оздоровлення та відпочинку, та у разі виявлення 

відхилень інформувати органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

територіальні підрозділи Головного управління Держпродспоживслужби в 

Одеській області. 

 

Протягом оздоровчого періоду  Державна установа «Одеський 

обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я 

України» 

 

3. Забезпечити: 

 

збереження мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 

недопущення перепрофілювання та використання не за призначенням;  

 

Постійно  Райдержадміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення, 

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад 

 

проведення необхідної підготовки закладів оздоровлення та відпочинку 

до прийому дітей, забезпечивши дотримання санітарних норм і правил, 



організацію харчування, медичного забезпечення та здійснення заходів щодо 

своєчасної та ефективної профілактики інфекційних захворювань і харчових 

отруєнь; 

 

Протягом травня Райдержадміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення, 

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад, установи та 

організації, на балансі яких 

утримуються заклади оздоровлення та 

відпочинку, керівники позаміських 

дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку 

 

укомплектування закладів кваліфікаційним персоналом із досвідом 

роботи в закладах оздоровлення та відпочинку, проходження персоналом 

профілактичних медичних оглядів і гігієнічного навчання до початку 

відкриття закладів, а у разі необхідності - і в період їхньої роботи; 

 

Протягом травня-серпня Райдержадміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення, 

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад, установи та 

організації, на балансі яких 

утримуються заклади оздоровлення та 

відпочинку, керівники позаміських 

дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку 
 

безперебійне постачання якісних та безпечних харчових продуктів і 

продовольчої сировини до закладів оздоровлення та відпочинку; 
 

Протягом оздоровчого періоду Райдержадміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення, 

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад, установи та 

організації, на балансі яких 

утримуються заклади оздоровлення та 

відпочинку, керівники позаміських 

дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку 



належне харчування дітей відповідно до вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та спільного наказу 

Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки 

України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації 

харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за № 661/10941; 

 

Протягом оздоровчого періоду Райдержадміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення, 

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад, установи та 

організації, на балансі яких 

утримуються заклади оздоровлення та 

відпочинку, керівники позаміських 

дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку 

 

проведення промивки та дезінфекції водопровідних мереж та споруд; 

 

Протягом травня Райдержадміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення, 

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад, установи та 

організації, на балансі яких 

утримуються заклади оздоровлення та 

відпочинку, керівники позаміських 

дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку 

 

проведення виховної роботи у дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку з урахуванням дотримання режиму дня та організації 

фізкультурно-спортивної і культурно-екскурсійної роботи, створення умов 

для всебічного розвитку дітей; 

 

Протягом оздоровчого періоду Райдержадміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення, 

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад, установи та 

організації, на балансі яких 



утримуються заклади оздоровлення та 

відпочинку, керівники позаміських 

дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку 

 

створення належних умов для проживання, харчування, медичного 

обслуговування дітей, дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних 

норм для отримання дозволу на відкриття позаміського дитячого закладу 

оздоровлення та відпочинку, не пізніше як за 10 днів до початку роботи;  

 

Протягом оздоровчого періоду Райдержадміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення, 

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад, установи та 

організації, на балансі яких 

утримуються заклади оздоровлення та 

відпочинку, керівники позаміських 

дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку 

 

оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та інших соціально незахищених категорій дітей, які навчаються у закладах 

освіти з цілодобовим перебуванням та будинках-інтернатах, у стаціонарних 

дитячих оздоровчих закладах; 
 

Протягом оздоровчого періоду  Департаменти облдержадміністрації: 

соціальної та сімейної політики, освіти 

і науки, райдержадміністрації, 

виконавчі комітети рад міст обласного 

значення, виконкоми сільських, 

селищних, міських рад об’єднаних 

територіальних громад  

 

переведення дошкільних закладів освіти на санаторний режим роботи 

на період проведення оздоровчої кампанії; 
 

Протягом оздоровчого періоду  Департамент освіти і науки обласної 

державної адміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення, 

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад 



організацію у закладах освіти з цілодобовим перебуванням цикл 

інформаційно-просвітницьких та культурно-мистецьких заходів у межах 

реалізації плану заходів правопросвітницького проекту «Я маю право!»: 

книжкові виставки, огляди літератури тощо; 

 

Протягом оздоровчого періоду  Департамент освіти і науки обласної 

державної адміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення, 

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад 

 

організацію у закладах освіти профільних, тематичних змін для 

талановитих, обдарованих дітей, лідерів учнівського самоврядування; 

 

Протягом оздоровчого періоду  Департамент освіти і науки обласної 

державної адміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення, 

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад 

 

роботу з благодійними, шефськими організаціями з метою залучення 

додаткових коштів та послуг для урізноманітнення форм та умов відпочинку, 

оздоровлення та харчування дітей, які навчаються у закладах освіти з 

цілодобовим перебуванням; 

 

Протягом оздоровчого періоду  Департамент освіти і науки обласної 

державної адміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення, 

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад 

 

проведення інформаційної роботи щодо національно-патріотичного 

виховання, пропаганди здорового способу життя та профілактики 

злочинності, наркоманії, алкоголізму, ВІЛ-інфекції, хвороб, які передаються 

статевим шляхом, попередження проявів суїцидальної поведінки серед дітей, 

факторів, які сприяють втечам та зникненню дітей, запобігання торгівлі 

людьми; 



Протягом оздоровчого періоду  Департамент освіти і науки обласної 

державної адміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення, 

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад 

 

відвідування дітьми театрів, музеїв, виставок, закладів культури та 

мистецтва, екскурсійних заходів; 

 

Протягом оздоровчого періоду  Управління культури, 

національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини 

обласної державної адміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення, 

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад 

медичне обстеження дітей, які направляються на оздоровлення та 

відпочинок педіатрами, лікарями загальної практики сімейної медицини, 

підлітковими лікарями і лікарями-спеціалістами з обов’язковою видачею 

медичної довідки, із зазначенням фізкультурних груп за станом здоров’я, 

режиму оздоровлення, даних про епідоточення, профілактичні щеплення, 

відсутність інфекційних хвороб шкіри, педикульозу; 

  

Протягом оздоровчого періоду  Департамент охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення, 

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад 

 

контроль за оформленням необхідної медичної документації кожної 

дитини, що від’їжджає до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку; 

 

Протягом оздоровчого періоду  Департамент охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення, 

виконкоми сільських, селищних, 



міських рад об’єднаних 

територіальних громад 

 

перевірку дотримання вимог санітарного законодавства під час 

організації відпочинку, оздоровлення та харчування дітей з проведенням 

необхідних лабораторних та інструментальних досліджень на об’єктах 

оздоровлення та відпочинку у складі обласної міжвідомчої комісії з 

перевірки діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; 

 

Протягом оздоровчого періоду  Райдержадміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення, 

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад, Головне 

управління Держпродспоживслужби в 

Одеській області 

 

контроль за виконанням керівниками об’єктів літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей протипожежних вимог норм та правил, у тому числі: 

забезпечення будівель та споруд нормованою кількістю води для 

зовнішнього пожежогасіння, обладнання приміщень системами пожежної 

автоматики, первинними засобами пожежогасіння, приведення 

електрообладнання у відповідність до нормативних вимог, встановлення 

пристроїв блискавкозахисту, оброблення дерев’яних конструкцій 

вогнезахисними розчинами; 

 

Протягом оздоровчого періоду  Головне управління Державної служби 

з надзвичайних ситуацій України в 

Одеській області, 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення, 

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад 

 

проведення водолазного обстеження та очищення дна акваторії місць 

для купання дітей, організацію рятувальних постів, підготовку плавців-

рятувальників; 

 

Протягом травня  

 

Головне управління Державної служби 

з надзвичайних ситуацій України в 

Одеській області, 

райдержадміністрації, виконавчі 



комітети рад міст обласного значення, 

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад 

 

проведення регіонального етапу огляду-конкурсу дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку відповідно до Положення про огляд-конкурс 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затвердженого наказом 

Міністерства соціальної політики України від 23.06.2012 № 383, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 липня 2012 року за  

№ 1181/21493; 

 

Протягом оздоровчого періоду  Департаменти облдержадміністрації: 

соціальної та сімейної політики, освіти 

і науки, райдержадміністрації, 

виконавчі комітети рад міст обласного 

значення, виконкоми сільських, 

селищних, міських рад об’єднаних 

територіальних громад 

 

проведення конкурсу на кращий оздоровчий заклад Одещини. 

 

Протягом оздоровчого періоду Департаменти облдержадміністрації: 

соціальної та сімейної політики, 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення, 

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад 

 

4. Організувати з 1 червня 2018 року роботу таборів з денним 

перебуванням, літніх мовних таборів, наметових містечок. 

 

Червень 

 

Департамент освіти і науки обласної 

державної адміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення, 

виконкоми сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад 

 

 

 



5. Організувати та провести: 

 

години спілкування та цікавих повідомлень, лялькові виставки, 

розважальні ігри, бесіди-вікторини, літературно-поетичні композиції, 

літературні ранки в одеських обласних бібліотеках; 

 

Протягом оздоровчого періоду  Управління культури, 

національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини 

обласної державної адміністрації  

 

фестивалі дитячої творчості, конкурси дитячих малюнків, тематичні 

вечори тощо. 

 

Протягом оздоровчого періоду Райдержадміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного 

значення, виконкоми сільських, 

селищних, міських рад об’єднаних 

територіальних громад 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

25.04.2018 № 421/А-2018 

 

 СКЛАД 

обласного штабу з оперативного вирішення 

питань підготовки та організації 

оздоровлення і відпочинку дітей 

 

 

Заступник голови обласної державної адміністрації (соціально-гуманітарні 

питання) – керівник обласного штабу 

Директор Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської 

облдержадміністрації – заступник керівника обласного штабу 

Начальник відділу сімейної політики Департаменту соціальної та сімейної 

політики облдержадміністрації – секретар обласного штабу 

Члени обласного штабу: 

Заступник директора Департаменту – начальник управління соціального 

захисту Департаменту соціальної та сімейної політики облдержадміністрації 

Директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 

Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника управління комунікацій та 

інформаційної політики облдержадміністрації 

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській 

області  

Заступник начальника Головного управління державної служби України з 

надзвичайних ситуацій в Одеській області  

Начальник відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності 

Головного управління НП в Одеській області  

Заступник директора ДУ «Одеський обласний лабораторний центр  

МОЗ України» 

Начальник служби у справах дітей облдержадміністрації  

Директор Одеського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

Директор Одеського обласного центру української культури. 

________________________ 


