
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про підготовку та проведення  
оздоровлення та відпочинку дітей  
влітку 2019 року 
 

Відповідно  до ст. 26  Закону  України  «Про місцеве  самоврядування в Україні», 
Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», рішення міської ради від 
23.01.2018 №413 «Про міську комплексну соціальну програму оздоровлення та відпочинку 
дітей на 2018-2022 роки», з метою забезпечення якісної підготовки та організованого 
проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 року   

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1.Утворити міжвідомчий оперативний штаб з координації роботи щодо підготовки та 

проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році (далі – Оперативний штаб) та 
затвердити його склад згідно з додатком 1. 

 
2. Затвердити склад робочої групи з перевірки готовності пришкільних таборів 

відпочинку закладів загальної середньої освіти влітку 2019 року згідно з додатком 2. 
 
3. Затвердити Методичні рекомендації щодо підбору та направлення на оздоровлення 

до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та 
підтримки за рахунок коштів міського бюджету згідно з додатком 3. 

 
4. Управлінню освіти, молоді та спорту міської ради здійснити направлення дітей, які 

потребують соціальної уваги та підтримки до стаціонарних закладів оздоровлення та 
відпочинку за рахунок коштів міського бюджету. 

 
 5. Затвердити заходи щодо організації відпочинку дітей в пришкільних таборах 
відпочинку у 2018-2019 н.р.згідно з додатком 4. 
 

6. Затвердити  кошторис  видатків на організацію заходів з оздоровлення та 
відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки влітку 2019 року згідно з 
додатком 5. 
 
 7. Фінансовому управлінню міської ради забезпечити фінансування заходів, пов'язаних 
з оздоровленням та відпочинком дітей, у межах видатків галузевих кошторисів. 
 
 8. Управлінню освіти, молоді та спорту міської ради здійснювати контроль за 
організацією відпочинку дітей в пришкільних таборах відпочинку з денним перебуванням у 
літній період 2019 року. 
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9. Керівникам виконавчих органів міської ради та рекомендувати територіальним 
органам міністерств і відомств України, керівникам підприємств, установ та організацій: 

- забезпечити виконання затверджених цим рішенням заходів; 
- інформацію про перебіг літнього відпочинку та оздоровлення дітей надавати 

управлінню праці та соціального захисту населення міської ради щомісяця до 20 числа 
протягом травня- вересня 2019 року на узагальнення; 

- управлінню праці та соціального захисту населення міської ради узагальнену 
інформацію надавати департаменту соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації щомісяця до 25 числа протягом травня-вересня 2019 року. 

 
10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Сосну Л.В. 
 

 
 
 
 
Міський голова        С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету       В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від «__» _______ 2019 р № ___ 

 
Склад 

 міжвідомчого оперативного штабу з координації роботи щодо підготовки та проведення 
оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році 

 
     Керівник штабу 
 

СОСНА 
Людмила Василівна 

заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
 

                              Заступники керівника штабу: 
 

НАЗАРЕНКО 
Олена Анатоліївна 

начальник управління праці та соціального 
захисту населення міської ради 
 

ЧЕРНЕЦЬКА  
Вікторія Миколаївна 

начальник управління освіти, молоді та спорту 
міської ради 
 

Члени штабу: 
КІСЕЛЬОВА 
Галина Олексіївна 
 
 

голова постійної комісії з питань освіти, 
культури, науки, спорту, молодіжної політики, у 
справах сім'ї і туризму міської ради 
 

КОЛІСНИК  
Дмитро Олександрович 
 

начальник Олександрійського міського відділу 
Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Кіровоградській області(за згодою) 
 

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА  
Ольга Володимирівна 

начальник управління культури і туризму 
міської ради 
 

 
ТЕМНИК 
Тетяна Василівна 
 
ФУРМАНЕЦЬ 
Наталія Олександрівна 

 
начальник управління охорони здоров’я міської 
ради 
 
головний спеціаліст сектору з питань 
обслуговування пільгової категорії населення 
управління праці та соціального захисту 
населення міської ради 
 

ЯКОВЛЄВ  
Юрій Олександрович 

начальник служби у справах дітей міської ради 

 
 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету     В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від «__» _______ 2019 р № ___ 

 
Склад робочої групи 

з перевірки готовності пришкільних таборів 
відпочинку закладів загальної середньої освіти влітку 2019 року 

 
Голова робочої групи: 
 

ЧЕРНЕЦЬКА 
Вікторія Миколаївна 

- начальник управління освіти, молоді  та спорту міської 
ради 
 
Члени робочої групи: 
 

КІРНОСОВА 
Анна Вікторівна 
 

-  інженер з охорони праці управління освіти, молоді та 
спорту міської ради 
 

КЛІШИНА  
Ольга Євгеніївна 
 

- головний спеціаліст управління освіти, молоді та спорту 
міської ради 

КОЛІСНИК  
Дмитро Олександрович 
 

-начальник Олександрійського міського відділу 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Кіровоградській області(за згодою) 
 

ХІЛЬЧЕНКО 
Людмила Павлівна 
 
 
 

- заступник начальника-начальник відділу державного 
нагляду за дотриманням санітарного законодавства 
Олександрійського міського управління Головного 
управління  Держпродспоживслужби в Кіровоградській 
області (за згодою)  
 

 
 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету     В. ЧЕБОТАРЬОВ 
 

 
 
 



5 
 

Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету 
від «__» _______ 2019 р № ___ 

 
Методичні рекомендації 

щодо підбору та направлення на оздоровлення до закладів оздоровлення та відпочинку 
дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, за рахунок коштів міського бюджету 

 
І. Загальні положення 

 
1. Даний порядок застосовується під час підбору та направлення дітей на 

оздоровлення до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за путівками, які 
придбаваються за рахунок видатків міського бюджету, передбачених управлінню освіти, 
молоді та спорту міської ради. 

2. Заклади освіти Олександрійської міської ради здійснюють закупівлю путівок за 
рахунок коштів міського бюджету для оздоровлення дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. 

3. Придбані путівки на оздоровлення дітей, які потребують соціальної уваги та 
підтримки за рахунок коштів міського бюджету надаються безоплатно.  

4. До дитячих закладів оздоровлення направляються діти віком від 7 до 17 років. 
5. Дитина пільгової категорії має право на отримання путівки за місцем реєстрації або 

за місцем фактичного проживання (за умови надання з місця реєстрації довідки про не 
перебування на обліку для забезпечення путівками до стаціонарних оздоровчих закладів та 
документу, що підтверджує фактичне місце проживання).  

6. За пільговою путівкою дитина може бути направлена до дитячого стаціонарного 
закладу оздоровлення та відпочинку не більше одного разу за один календарний рік. 

 
ІІ. Порядок надання дітям путівок для оздоровлення 

 
1. Безоплатні путівки надаються: 
1) дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; 
2) дітям з інвалідністю, за відсутності медичних протипоказань та здатності до 

самообслуговування; 
3) дітям, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

АТО, ООС або помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних у 
районі проведення антитерористичної операції, заходах із забезпечення національної безпеки 
і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях; 

4) діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, діти, які постраждали 
внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; 

5) дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час 
виконання службових обов’язків; 

6) дітям з малозабезпечених сімей, які відповідно до чинного законодавства 
одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям; 

7) дітям з багатодітних сімей; 
8) дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій, з числа учасників АТО, ООС; 
9) дітям, зареєстрованим як внутрішньо-переміщені особи. 
2. Управління праці та соціального захисту населення міської ради здійснює прийом 

документів, необхідних для взяття на облік дітей, які потребують особливої соціальної уваги 
та підтримки для направлення їх до стаціонарних закладів оздоровлення та відпочинку, за 
рахунок коштів міського бюджету та направляє їх до управління освіти, молоді та спорту 
міської ради. 
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3. Заклади освіти Олександрійської міської ради за рахунок коштів міського бюджету 
здійснюють закупівлю путівок до стаціонарних  закладів  оздоровлення  та відпочинку.  

4. Управління освіти, молоді та спорту складає списки дітей за встановленою формою 
згідно з додатком 3.1 за підписом заступника міського голови і разом із заповненими 
путівками у день відправлення дітей передає в стаціонарний заклад оздоровлення та 
відпочинку.  

 
IІІ. Перелік документів, необхідних для отримання путівки 

до дитячого закладу оздоровлення  
 

1. Для взяття на облік для отримання путівок до управління праці та соціального 
захисту населення подаються заява та документи: 

1) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 
- копія свідоцтва про народження; 
- копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти або дитини, позбавленої 

батьківського піклування та документа про встановлення опіки та призначення опікунів. 
2) для дітей з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань та здатності до 

самообслуговування; 
для дітей, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, стихійного лиха, 

техногенних аварій, катастроф; 
дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час 

виконання службових обов’язків: 
- копія свідоцтва про народження; 
- копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії. 
3) для дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

АТО, ООС або помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних у 
районі проведення антитерористичної операції, заходах із забезпечення національної безпеки 
і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях: 

- копія свідоцтва про народження; 
- копія посвідчення (довідки) члена сім’ї загиблого; 
- довідка про безпосередню участь батька (матері) в АТО, ООС. 
4) для дітей з малозабезпечених сімей, сім’ї яких відповідно до чинного законодавства 

одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: 
- копія свідоцтва про народження; 

 - довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. 
5) для дітей з багатодітних сімей (в яких виховується 3 і більше дітей віком до 

18 років): 
- копія свідоцтва про народження; 
- копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї; 
- довідка про склад сім’ї. 
6) дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій, з числа учасників АТО,ООС: 
- копія свідоцтва про народження; 
- копія посвідчення учасника бойових дій, або копія посвідчення особи з інвалідністю 

внаслідок війни, або копія довідки відомчої, міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів 
про визнання учасником бойових дій, або копія довідки військової частини про те, що батько 
або мати знаходяться в районі проведення антитерористичної операції, заходах із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 

- довідка про безпосередню участь батька (матері) в АТО, ООС. 
7) дітям, зареєстрованим як внутрішньо-переміщені особи: 
- копія свідоцтва про народження; 
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- копія довідки про взяття на облік особи, переміщеної  з тимчасово окупованих 
територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м.Севастополі, 
населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. 

Відповідальним за дотримання вимог цього порядку та за збереження зібраних 
документів є управління освіти, молоді та спорту міської ради, яке направляє дитину. 

4. Перед відправленням діти, яким надається путівка, проходять медичний огляд. На 
кожну дитину, яка направляється до дитячого закладу оздоровлення, оформляється медична 
карта форми 079/0. Карта заповнюється міською дитячою лікувально-профілактичною 
установою. 

ІV. Проїзд груп дітей до дитячих закладів оздоровлення  
 
1. Проїзд дітей до дитячих закладів оздоровлення проводиться індивідуально або 

групами. 
2. Діти, які направляються до дитячого закладу оздоровлення, повинні мати з собою 

такі речі, необхідні для перебування в закладі:  
предмети особистої гігієни; 
одяг і змінне взуття, теплі речі, шкарпетки; 
дві зміни нижньої білизни; 
спортивне взуття та одяг; 
купальник, плавки, взуття, що не промокає; 
головний убір від сонця; 
кімнатне взуття. 
3. У випадку хвороби дитини або сімейних обставин, терміни використання такої 

путівки переносяться дитячим закладом оздоровлення за узгодженням з управлінням. 
 
 
 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету     В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 3.1 
до п.4 розділу ІІ Методичних рекомендацій щодо підбору та направлення на оздоровлення 
до стаціонарних таборів  
дітей, які потребують соціальної уваги  
та підтримки за рахунок міського бюджету  
затвердженого рішенням виконавчого комітету від      травня 2019 року № 

Штамп   
 

СПИСОК  
дітей, які направляються на оздоровлення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

___________________________________________ на_______зміну 
 (з__________до__________) ________року  

по м.Олександрія 
 

№ 
з/п 

Вид  
путівки 

(безоплатна) 
 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

дитини 

Дата 
народження 

Місце навчання Домашня 
адреса, телефон 

Батьки: 
прізвище, ім’я, по 

батькові, місце 
роботи, посада 

Примітка 
(категорія 
дитини) 

        
        

 
 

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради           _____________  ________________ 
        (підпис)   (ініціали,прізвище) 
 
Печатка                    
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету        В.ЧЕБОТАРЬОВ



Додаток 4 
до рішення виконавчого комітету 
від «__» травня 2019 р № ___ 

 
 

ЗАХОДИ 
щодо організації відпочинку дітей в пришкільних таборах відпочинку  

у 2018-2019 н.р. 
 

№ 
з/п Зміст заходу Термін 

виконання Виконавець 

1 2 3 4 
1. Проведення нарад, семінарів з питань 

підготовки до роботи пришкільних таборів 
відпочинку, підведення підсумків. 

травень 
вересень 
2019 року 

Управління освіти, молоді 
та спорту міської ради  

2. Здійснення перевірки готовності 
пришкільних таборів відпочинку дітей з 
денним перебуванням 

до 28 
травня 

2019 року 

Управління освіти, молоді 
та спорту міської ради 

3. Забезпечення надання організаційно-
методичної допомоги з питань організації 
мовної практики під час відпочинку в 
пришкільних таборах 

травень - 
червень 

2019 року 

Управління освіти, молоді 
та спорту міської ради 

4. Забезпечення проходження 
бактеріологічного обстеження працівниками 
навчальних закладів, які задіяні в роботі 
пришкільних таборів відпочинку 

травень 
2019 року 

Управління освіти, молоді 
та спорту міської ради 

5. Організація та забезпечення роботи мовних 
пришкільних таборів відпочинку на базі 
НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. № 9 – спеціалізована 
школа», ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ст. №17-ліцей) та 
НВК «Олександрійський колегіум – 
спеціалізована школа» з залученням 
волонтерських організацій та окремих 
волонтерів, які є носіями мови 

з 03 
червня по 
21 червня 
2019 року 

Управління освіти, молоді 
та спорту міської ради, 
директори ЗЗСО 

6. Організація та забезпечення роботи 
профільних пришкільних таборів з мовною 
практикою на базі закладів загальної 
середньої освіти 

з 03 
червня по 
21 червня 
2019 року 

Управління освіти, молоді 
та спорту міської ради, 
директори ЗЗСО 

7. Забезпечення дотримання в пришкільних 
таборах відпочинку правил безпечного 
перебування дітей, санітарно-гігієнічних та 
протипожежних норм, проведення 
інструктажів з техніки безпеки 

з 03 
червня по 
21 червня 
2019 року 

Управління освіти, молоді 
та спорту міської ради, 
директори ЗЗСО 

8. Організація та проведення якісної та 
змістовної виховної роботи у гуртках, 
творчих об’єднаннях та спортивних секціях 
від позашкільних навчальних закладів 

з 03 
червня по 
21 червня 
2019 року 

Управління освіти, молоді 
та спорту міської ради, 
керівники ПНЗ 

 
 
 
 

Керуючий справами виконавчого комітету    В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 5 
до рішення виконавчого комітету 
від «__» _______ 2019 р № ___ 

 
Кошторис видатків на організацію заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, які 

потребують соціальної уваги та підтримки влітку 2019 року 
 

№ 
з/п Назва заходу 

Час 
функціо-
нування 

Запла-
нована 

кількість 
дітей 
(чол.) 

Запланована 
кількість 

бюджетних 
коштів 

(тис. грн) 

Призначення 
використаних 

коштів 
(тис. грн) 

Управління освіти, молоді та спорту міської ради 
1. Створення пришкільних 

таборів відпочинку дітей з 
денним перебуванням на базі 
загальноосвітніх навчальних 
закладів 

червень 
2019 року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

На підготовку 
пришкільних 
таборів для 
дітей з денним 
перебуванням 
до роботи 
 
 
На харчування 
дітей 
пільгових 
категорій  

2. Оздоровлення дітей, які 
потребують соціальної уваги та 
підтримки 

червень-
серпень 

2019 року 

103 800,0 Відшкодування 
вартості 
путівок для 
оздоровлення 
дітей, які 
потребують 
соціальної 
уваги та 
підтримки 

Разом     
 
 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету     В.ЧЕБОТАРЬОВ 

 
 

 


