
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 
 

12.07.2013                                                                                        № 597 

 

Про підсумки проведення міського 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 

червня 2012 року № 383 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 13 

липня 2012 року за № 1181/21493, наказу Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 18.05.2013 року № 441 «Про огляд-конкурс дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку» та згідно з рішенням регіональної комісії, 

 
 

н а к а з у ю: 
 

1. Визнати переможцями міського етапу огляду-конкурсу дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку та нагородити грамотами Департаменту освіти і 

науки такі заклади: 
 

гран-прі – Дитячий табір відпочинку «Дивоцвіт» із денним перебуванням на базі 

спеціалізованої школи І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов № 327 

Дніпровського району міста Києва; 

 

І місце – Дитячий табір відпочинку «Ромашка» з денним перебуванням на базі 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням французької мови 

№ 269 Голосіївського району міста Києва; 

 

ІІ місце – Дитячий табір відпочинку «Барвінок» із денним перебуванням на базі 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням предметів 

природничо-математичного циклу № 31 Дніпровського району міста Києва; 

 

ІІІ місце – Дитячий табір відпочинку «Даринка» з денним перебуванням на базі 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням предметів 

природничо-математичного циклу № 255 Дарницького району міста Києва. 
 



 

2. Оголосити подяку за участь у міському етапі огляду-конкурсу дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку й досягнуті високі результати такі 

заклади: 

 

Дитячий табір відпочинку «Веселка» з денним перебуванням на базі 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням англійської мови 

№ 207 Деснянського району міста Києва; 

 

Дитячий табір відпочинку «Пущаночка» з денним перебуванням на базі середньої 

загальноосвітньої школи № 104 Оболонського району міста Києва; 

 

Дитячий табір відпочинку «Калинонька» з денним перебуванням на базі 

спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови № 115 імені 

І. Огієнка Солом’янського району міста Києва; 

 

Дитячий табір відпочинку «Романтика» з денним перебуванням на базі 

середньої загальноосвітньої школи № 101 Шевченківського району міста Києва. 

 

3. Конкурсні роботи Дитячого табору відпочинку «Дивоцвіт» із денним 

перебуванням на базі спеціалізованої школи І ступеня з поглибленим 

вивченням іноземних мов № 327 Дніпровського району міста Києва та 

Дитячого табору відпочинку «Ромашка» з денним перебуванням на базі 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням французької 

мови № 269 Голосіївського району міста Києва направити для участі в 

підсумковому етапі огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку до Міністерства соціальної політики України. 

 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

    
        

В.о. директора Департаменту                                 В. Челомбітько 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу правового забезпечення        І. Мордалевич 

  

  

Виконавець:   

Головний спеціаліст відділу дошкільної 

та позашкільної освіти 

 

       Г. Тодосова                                  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проекту наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 



«Про підсумки проведення міського етапу огляду-конкурсу дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу 

Цей наказ запроваджує механізм проведення антидискримінаційної 

експертизи забезпечення рівних можливостей щодо реалізації прав і свобод людини 

та громадянина при проведенні міського етапу огляду-конкурсу дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку. 

 

2. Мета і завдання прийняття наказу 

 

Метою цього наказу є забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, 

організація змістовного дозвілля дітей під час літніх канікул, формування здорового 

способу життя, покращення фізкультурно-оздоровчої і виховної роботи в таборах 

відпочинку з денним перебуванням на базі навчальних закладів міста. 

 

                         3.   Правові аспекти 

 

У цій сфері діє Закон України «Про засади запобіганню та протидії 

дискримінації в Україні», Порядок проведення органами виконавчої влади 

антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів, 

затверджений Постановою Кабінету міністрів України від 30 січня 2013 року    № 61 

«Питання проведення анти дискримінаційної експертизи та громадської 

антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів». 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Прийняття цього наказу не потребує фінансування. 

 

5. Позиція заінтересованих органів 

 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) зацікавлений у проведенні 

міського етапу огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, так 

як зазначений захід сприятиме оздоровленню дітей, організації змістовного дозвіллі 

дітей під час літніх канікул, покращенню фізкультурно-оздоровчої і виховної роботи 

в таборах відпочинку з денним перебуванням на базі навчальних закладів міста.  

 

 

 

 

                              6.  Регіональний аспект 

 

Цей наказ забезпечить запровадження механізму проведення 

антидискримінаційної експертизи проведення з метою забезпечення рівних 

можливостей щодо реалізації прав і свобод людини та громадянина при проведенні 

міського етапу огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

 



                           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 проведення міського етапу огляду-

конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, покращення рівня та якості 

надання послуг у сфері оздоровлення та відпочинку дітей в таборах відпочинку з 

денним перебуванням на базі навчальних закладів міста.  

 

 

В.о. директора Департаменту                                                      В. Челомбітько 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


