
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З
18.05.2013                                                                                                      № 440

Про організацію оздоровлення
дітей у Дитячому оздоровчому
таборі «Веселка» 

Відповідно до міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на 
2010-2013  роки,  затвердженої  рішенням  Київської  міської  ради  від  15  липня 
2010 року №1272/4710, на виконання розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 квітня 2013 № 645 
«Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей і студентів міста Києва 
у 2013 році»,  наказу Департаменту освіти і  науки, молоді та спорту виконавчого 
органу  Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної  адміністрації) 
від  16  квітня  2013  року  №  316  «Про  організацію  літнього  оздоровлення  та 
відпочинку  дітей  та  молоді  міста  Києва  у  2013  році»,  з  метою  організації 
відпочинку, оздоровлення і навчання талановитих та обдарованих дітей

НАКАЗУЮ:

1. Організувати роботу оздоровчих профільних змін для переможців фінальної гри 
міського  етапу  Всеукраїнського  конкурсу  КВН  команд  юних  інспекторів 
дорожнього  руху  та  міських  змагань  юних  інспекторів  дорожнього  руху 
навчальних  закладів  міста,  переможців  змагань  юних  пожежних,  вихованців 
гуртків  науково-технічної  творчості,  переможців  та  призерів  всеукраїнських 
учнівських  олімпіад,  міських  змагань  та  конкурсів  у  Дитячому  оздоровчому 
таборі «Веселка» (м. Скадовськ, вул. Нічика, 4) у червні-серпні 2013 року згідно з 
графіком заїздів до дитячого закладу оздоровлення і відпочинку, що додається.

2. Покласти відповідальність  за  організацію оздоровчих профільних змін на  базі 
Дитячого оздоровчого табору «Веселка» на  в. о. директора Київського Палацу 
дітей  та  юнацтва  Заруцьку  Л.С.,  директора  Інституту  післядипломної 
педагогічної  освіти  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка 
Войцехівського  М.Ф.,  директора  Центру  науково-технічної  творчості  молоді 
«Сфера»  Оболонського  району  Тихопія  О.Я.,  начальників  управлінь  освіти 
районних в місті Києві державних адміністрацій,  яким забезпечити проведення 
організаційних заходів:



2.1. Здійснити організаційно-методичне забезпечення роботи профільних змін  на 
базі оздоровчого закладу.

2.2. Призначити керівників груп дітей, які направляються в  Дитячий оздоровчий 
табір  «Веселка»,  та  супроводжуючих  у  дорозі,  покласти  на  них  юридичну 
відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей у дорозі.

2.3. Провести цільовий інструктаж з керівниками і супроводжуючими з охорони 
праці  та  з  учнями із  безпеки  життєдіяльності  з  обов’язковим записом у  журналах 
реєстрації інструктажів.

2.4. Зберегти заробітну плату за основним місцем роботи керівникам груп дітей на 
період  перебування  їх  у Дитячому  оздоровчому  таборі  «Веселка»  та 
супроводжуючим в дорозі.

2.5. Забезпечити  оформлення  необхідних  документів  для  дітей  встановлених 
категорій та  відправлення їх на оздоровлення і відпочинок.

2.6. Вжити заходів щодо забезпечення супроводу медичними працівниками груп 
дітей  до  оздоровчого  закладу  та  у  зворотньому  напрямку  відповідно  до 
встановлених норм щодо супроводу дітей.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника директора 
Департаменту  освіти  і   науки,  молоді  та  спорту    виконавчого  органу  Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Челомбітько В.Ю.

Директор Департаменту                                                    О. Добровольська

 



Подання:

Перший заступник директора
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту                            В. Челомбітько

Погоджено:

Начальник відділу 
правового забезпечення                                                         Л. Біба
                                     

Виконавець:
головний спеціаліст відділу 
позашкільної освіти                                                                        Г. Тодосова



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
 ______ 2013  № ________

                                                                                                       

Графік
заїзду дітей на оздоровлення та відпочинок у 

Дитячий оздоровчий табір «Веселка» (м. Скадовськ, вул. Нічика, 4) 

червень–серпень 2013 року

Зміни Дитячі творчі колективи навчальних закладів 
міста 

К-кість
дітей

І зміна:
04.06.13 – 
21.06.13

( 18 днів)

Переможці  фінальної  гри  міського  етапу 
Всеукраїнського  конкурсу  КВН  команд  юних 
інспекторів  дорожнього  руху  та  міських  змагань 
юних  інспекторів  дорожнього  руху  навчальних 
закладів міста Києва

60

Переможці  змагань  юних  пожежних  навчальних 
закладів міста Києва

90

ІІ зміна:
23.06.13 – 
10.07.13
(18 днів)

Переможці  та  призери  всеукраїнських  учнівських 
олімпіад, конкурсів, змагань. 

100

Вихованці  гуртків  науково-технічної  творчості 
навчальних  закладів  міста,  переможці  та  призери 
районних, міських, всеукраїнських конкурсів, змагань 
та активу з НТТМ м. Києва

50

ІІІ зміна: 
16.07.13 – 
05.08.13

 (18 днів)

Переможці міського конкурсу «Київський вальс» 20

Переможці міського КВН «Школа жартів» 20
Переможці  міського  конкурсу  літературних  творів 
«Лист до мами»

10

Переможці  та  призери  фестивалю-конкурсу 
«Українська  кухня-2013»  серед  учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів міста 

50

Перший заступник директора Департаменту                                       В. Челомбітько

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА



до проекту наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про 

організацію оздоровлення дітей у Дитячому оздоровчому таборі «Веселка» 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Цей наказ запроваджує механізм проведення антидискримінаційної  експертизи 
забезпечення  рівних  можливостей  щодо  реалізації  прав  і  свобод  людини  та 
громадянина  при  організації  оздоровлення  дітей у  Дитячому оздоровчому таборі 
«Веселка».

2. Мета і завдання прийняття наказу

Метою  цього  наказу  є  організація  відпочинку,  оздоровлення  і  навчання 
талановитих і обдарованих дітей, підтримка та заохочення підтримка та заохочення 
переможців  та  призерів  олімпіад,  конкурсів,  змагань  у  рамках  Року  дитячої 
творчості, проголошеного Президентом України Віктором Януковичем.

3. Правові аспекти

У  цій  сфері  діє  Закон  України  «Про  засади  запобіганню  та  протидії 
дискримінації в Україні», міська Програма оздоровлення та відпочинку дітей міста 
Києва на 2010-2013 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 15 липня 
2010 року №1272/4710, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської  міської  державної  адміністрації)  від  29  квітня  2013  №  645  «Про 
організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей і  студентів міста Києва у 
2013 році», наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 квітня 2013 
року № 316 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей та молоді 
міста Києва у 2013 році».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття  цього  наказу  потребує  фінансування  за  рахунок  видатків, 
передбачених на організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей та молоді 
міста Києва у 2013 році

5. Позиція заінтересованих органів

Департамент  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  виконавчого  органу  Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) зацікавлений в організації 
оздоровлення дітей у Дитячому оздоровчому таборі «Веселка», так як це сприятиме 
зміцнення здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів

 

6. Регіональний аспект



Цей  наказ  забезпечить  запровадження  механізму  проведення 
антидискримінаційної  експертизи  при  організації  оздоровлення  дітей  Дитячому 
оздоровчому таборі  «Веселка» з  метою  забезпечення  рівних  можливостей  щодо 
реалізації  прав  і  свобод  людини  та  громадянина  при  проведенні  в  м.  Києві 
оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2013 року.

6-а. Запобігання дискримінації

Наказ не містить ознак дискримінації

7. Громадське обговорення

Цей наказ не потребує громадського обговорення

8. Прогноз результатів 

Результатом прийняття цього наказу є  організація відпочинку,  оздоровлення і 
навчання талановитих і обдарованих дітей, підтримка та заохочення переможців та 
призерів  олімпіад,  конкурсів,  змагань  у  рамках  Року  дитячої  творчості, 
проголошеного Президентом України Віктором Януковичем.

Перший заступник 
директора Департаменту                                                      В. Челомбітько


