
 

МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.06.2020                                          Михайлівка                                № 31 - 13/VІІ 

 

 

Про хід виконання Програми оздоровлення 

та відпочинку дітей Михайлівської  

сільської ради на 2018-2022 роки, 

за підсумками 2019 року 

 

 

Заслухавши інформацію методиста відділу освіти, охорони здоров`я, 

культури, молоді та спорту виконкому сільської ради Шамрая О.Г. про хід 

виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей Михайлівської 

сільської ради на 2018-2022 роки, за підсумками 2019 року, керуючись 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з 

метою реалізації вимог Закону України «Про оздоровлення та відпочинок 

дітей», сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Інформацію методиста відділу освіти, охорони здоров`я, культури, 

молоді та спорту виконкому сільської ради Шамрая О.Г. про хід виконання 

Програми оздоровлення та відпочинку дітей Михайлівської сільської ради на 

2018-2022 роки, за підсумками 2019 року, взяти до відома (додається). 

2. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити виконання 

Програми оздоровлення та відпочинку дітей Михайлівської сільської ради на 

2018-2022 роки у 2020 році та на послідуючі роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з соціально-гуманітарних питань, культури та спорту. 

 

 

Сільський голова                                                               Василь МАКСИМЕНКО 

 

 



Додаток  

до рішення сільської ради 

24.06.2020 № 31 - 13/VІІ 

 

Інформація 

про хід виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

Михайлівської сільської ради на 2018-2022 роки, за підсумками 2019 року 

 

На виконання Закону України від 04.09.2008 р. № 375-VІ «Про 

оздоровлення та відпочинок дітей», наказу Міністерства освіти і науки 

України від 08.05.2019 № 627 «Про організацію оздоровлення та відпочинку 

дітей влітку 2019 року», рішення обласної ради від 25.03.2016 № '4-3/VII «Про 

обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки», 

наказу управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації 

від 14 травня 2019 року № 103 «Про організацію літнього оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2019 році», з метою забезпечення належної підготовки і 

проведення літньої оздоровчої кампанії, керуючись розділом 2 п. 2.4 та 2.4.2. 

Положення про відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету Михайлівської сільської ради, рішенням Михайлівської 

сільської ради від 22.02.2018 № № 3 - 13/VІІ «Про Програму оздоровлення та 

відпочинку дітей Михайлівської сільської ради на 2018-2022 роки», та з метою 

проведення повноцінного відпочинку та належного оздоровлення дітей влітку 

2019 року проведена відповідна організаційна робота. 

 З метою належної підготовки закладів освіти Михайлівської ОТГ до 

проведення оздоровчої кампанії у 2019 році розроблені і затверджені заходи 

відділу освіти щодо оздоровлення дітей та учнівської молоді в літній період, 

видано розпорядження Михайлівської сільської ради від 21.05.2019 року № 

88-р/02-07 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 

року».  

Створена та поновлюється база даних дітей, які потребують особливої 

уваги і підтримки, відповідно до переліку категорій, визначених у Законі 

України «Про оздоровлення та відпочинок дітей». У першу чергу звертається 

увага на дітей пільгових категорій: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 

піклування, діти-інваліди, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, діти, 

які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, АТО, діти з сімей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, творчо обдаровані діти, діти, які 

перебувають на диспансерному обліку. 

Було проведено нараду з керівниками закладів освіти  з питань 

оздоровлення, відпочинку, зайнятості дітей, учнівської молоді, де обговорено 

завдання на оздоровчий період 2019 року, 12 травня 2019 року відбулася 

нарада з начальниками (директорами) дитячих таборів оздоровлення та 

відпочинку з питань організації роботи пришкільних таборів з денним 

перебуванням, в якому взяли участь представники органів та служб, 

причетних до відкриття цих закладів та проведення в них роботи, 

розглядалися питання організації протипожежної безпеки, охорони праці, 



наголошено на необхідності проведення якісної підготовки до роботи таборів 

та приведення їх у відповідність до санітарно-гігієнічних, протипожежних 

норм, виготовлення всієї, передбаченої законодавством, документації, 

проходження працівниками інструктажу з правил техніки безпеки та 

обов’язкового проходження ними медичної комісії.  

Комісією у складі працівників відділу освіти, охорони здоров`я, 

культури, молоді та спорту виконкому сільської ради, відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в 

Кам’янському районі, Кам'янського районного сектору Управління Державної 

служби з надзвичайних ситуацій України у Черкаській області з 27 по 29 

травня 2019 року проводився об’їзд пришкільних таборів з метою перевірки 

стану проведення відпочинку дітей та здійснення контролю за дотриманням 

санітарно-епідемічного режиму у закладах.  

У ході перевірки встановлено, що заклади згідно санітарно-гігієнічних 

вимог ст. 20, 22, 26, 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» готові до проведення оздоровлення 

дітей. 

У дитячих закладах оздоровлення та відпочинку було організовано 

повноцінне якісне харчування дітей відповідно до норм, встановлених 

постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із 

змінами), меню погоджувалося начальником Кам’янського районного 

управління ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області                                                                                                           

Василенко Т.М.  

При закладах загальної середньої освіти Михайлівської ОТГ у 2019 році  

функціонувало 3 оздоровчі заклади, зокрема: пришкільних таборів денного 

перебування - 3. 

Протягом оздоровчого періоду з 01.06. - 18.06.2019 року за кошти 

місцевого бюджету оздоровленням та відпочинком було охоплено 127 учнів 

117 - пришкільні; 4 – Сергіївка Одеської області, що становить 63,4 % .  

У 3 пришкільних таборах – 117 учнів;  

у таборах діяло 7 загонів –  4 загони - 1- 4кл. ;  

2 мовних загонів; 1 військово-патріотичних. 

 Приділялася увага  оздоровленню категорійних дітей:  

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 12 (100%); дітей-

інвалідів – 4 (100%);  

дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи – 4 (100%); дітей з 

багатодітних і малозабезпечених сімей – 24 (100 %); 

 дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій  та АТО – 15 (100%);  

дітей схильних до правопорушень – 4 (100 %); 

талановитих та обдарованих дітей – 26 (100 %).  

          Під особливим контролем відділу освіти, перебувало питання організації 

виховної роботи у пришкільних таборах з денним перебуванням дітей.  

         На виконання розпорядження Михайлівської сільської ради від 

13.05.2017 № 67 «Про проведення першого етапу огляду-конкурсу дитячих 



закладів оздоровлення та відпочинку Черкаської області» упродовж 

оздоровчого сезону 2019 року проведено огляд-конкурс дитячих закладів 

оздоровлення з виховної роботи в пришкільних таборах з денним 

перебуванням  дітей. Основним завданням конкурсу було вивчення та 

розвиток виховної діяльності педагогічних працівників,  виявлення найбільш 

ефективних форм і методів  виховної роботи, вивчення виховних можливостей 

тимчасового дитячого колективу в таборі. 

У огляді-конкурсі брали участь 3 пришкільних таборів з денним 

перебуванням дітей. Пришкільний табір з денним перебуванням «Струмочок» 

Ревівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (директор школи – Корсун 

Наталія Василівна, начальник табору – Пляченко Поліна Юхимівна) зайняв ІІІ 

місце; табір «Сонечко» Михайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

(директор школи – Острик Анатолій Миколайович, начальник табору – 

Денисенко Ніна Анатоліївна) зайняв І місце; табір «Сонечко» Ребедайлівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (директор школи – Харченко Людмила 

Іванівна, начальник табору – Шолька Анна Ігорівна) зайняв ІІ місце. 

         Питання організації та проведення оздоровчої кампанії 2019 року 

перебуває на постійному контролі відділу освіти, охорони здоров`я, культури, 

молоді та спорту виконкому сільської ради та розглядалося на нарадах з 

директорами загальноосвітніх навчальних закладів.      

         По завершенню оздоровчої кампанії видано розпорядження 

Михайлівського сільського голови «Про підсумки забезпечення права дітей на 

оздоровлення та відпочинок влітку 2019 року». 

У газеті «Вісник рідного краю», на веб - сайті відділу освіти, охорони 

здоров`я, культури, молоді та спорту виконкому сільської ради та закладів 

освіти висвітлюється інформація про проведення оздоровлення у закладах 

освіти Михайлівської ОТГ. 

Загалом, оздоровча кампанія 2019 року пройшла на належному рівні. 

З метою проведення оздоровлення в пришкільних таборах з місцевого 

бюджету витрачено кошти в сумі 44,631 тис.грн, за рахунок профспілок одна 

дитина оздоровилась у таборі «Мрія», на суму 2,5 тис.грн. 

Під час оздоровлення було здійснено 6 поїздок: у м.Черкаси, м.Кам’янку 

на Тясминський каньйон. 

 

 

Методист відділу освіти, охорони здоров`я, 

культури, молоді та спорту виконкому 

сільської ради                                                                         Олександр ШАМРАЙ 

 

 


